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Јед на од нај ста ри јих про сла ва на све ту, до чек Но-
ве го ди не, има раз не фор ме, од тра ди ци о нал них 
до не ких чуд ни јих, али ве ћи ни је за јед нич ко то 

што љу ди ма омо гу ћа ва да се ма ло опу сте на кон ду ге 
и на пор не го ди не.

Но ва го ди на пред ста вља об на вља ње жи во та, а 
оби ча ји у тој нај ве се ли јој но ћи го то во су сву да исти 
и има ју слич не из во ре, ко ји по ти чу из дав них вре-
ме на, кад је чо век ри ту ал ним игра ма по ку ша вао да 
са вла да не схва ће не по ја ве у при ро ди.

И код Ср ба ово сла вље је пра ста ри ре ли гиј ски, 
дру штве ни и кул тур ни до га ђај. Мно ги да на шњи 
оби ча ји са мо су оса вре ме ње ни ста ри и па ган ски, 
ко је су Ста ри Сло ве ни до не ли из сво је по стој би не, а 
ка сни је обо га ти ли оби ча ји ма ста ро се де ла ца.

У на шим кра је ви ма Но ва го ди на по чи ње да 
се сла ви нај ве ро ват ни је тек од де ве тог 
ве ка, кад је ве ћи на Ју жних Сло ве на 
при ми ла хри шћан ство. Ет но ло зи 
потврђују да су срп ски ста ри оби-
ча ји спој ста ро сло вен ске и ста ро-
бал кан ске тра ди ци је. 

На уч на по ја шње ња ка жу да је про-
сла вља ње Но ве го ди не на ста ло од свет ко ви не ра-
ђа ња сун ца, а сви оби ча ји има ли су за циљ – да се 
по мог не сун цу да над вла да мрак и хлад но ћу, да се 
при ро да по но во про бу ди. За то да нас па ли мо пр ска-
ли це уме сто но во го ди шње ва тре, ко ја је не кад по ма-
га ла сун цу да са вла да мрак.

То ком исто ри је, ка ко су се ме ња ли ре ли гиј ски 
си сте ми, ме ња ли су се и ка лен да ри, па и дан ка-
да се до че ку је Но ва го ди на. У Ср би ји, Но ва го ди на 
је сти за ла на Бо жић, и ре ђе на Срп ску но ву го ди ну. 
На се лу су се до Дру гог свет ског ра та про сла вља ли 
Бад њи дан и Бо жић, по том Ма ли Бо жић или Све ти 
ва си ли је, пра зник да нас по знат и као Срп ска, пра во-
слав на, но ва го ди на.

Оби чај да ри ва ња по сто јао је и по сто ји у го то во 
свим на шим кра је ви ма. Не ка да су да ро ви углав ном 

на ме њи ва ни де ци, јер се у не ким сре ди на ма ве ро-
ва ло да Све ти Ни ко ла до но си да ро ве, па да ру је мо 
де цу слат ки ши ма, ора си ма, ја бу ка ма, играч ка ма ко-
је оста вља мо ис под јел ке, или оно га ко пр ви на и ђе у 
ку ћу да че сти та Но ву го ди ну.

То ком но во го ди шњих пра зни ка по себ но укра-
ша ва мо ен те ри јер и екс те ри јер. Оби чај да се вра та 
и про зо ри, тр пе за и на ме штај у до му ки те зим зе ле-
ним гран чи ца ма, ло во ром, име лом, на го ве шта ва 
да ће уско ро, по сле ду ге зи ме, опет све озе ле не ти. 
Та ко се ово нај кри тич ни је до ба го ди не, кад се чи ни 
да је при ро да на умо ру, пре тва ра у ра дост по нов ног 
ра ђа ња, об на вља њем и по ма га њем ње не жи вот не 
сна ге.

Исто ри ја јел ке као но во го ди шњег и бо жић ног 
сим бо ла, пре ма пре да њу, ве зу је се за Ису са Хри ста. 

Ме ђу тим, зе ле но др во као знак но вог ве ге-
та ци о ног до ба ко је би тре ба ло да на сту пи, 
да ти ра из пре хри шћан ског пе ри о да ка да 
су 21. де цем бра (у зим ској крат ко дне ви ци) 
ан тич ки на ро ди зе ле ним др ве том по ма га-
ли бо гу сун ца да по но во оја ча.
Ки ће ње јел ке у на шим кра је ви ма је но-

ви јег да ту ма. До ла зи из се вер них кра је ва да на шње 
вој во ди не, по чет ком 20. ве ка, са кул ту ром не мач ког 
ста нов ни штва. прет по ста вља се да је овај оби чај до-
шао у Не мач ку у 16. ве ку из Ин ди је, у ко јој је и ра ни је 
би ло по зна то ки ће ње дрв це та све ћа ма, и ко је се та-
мо зва ло „др во жи во та”. Ма ло је по зна то да се зе ле-
но др во – јел ка, по и сто ве ћу је са бад ња ком.

Уво ђе њем у слу жбе ну упо тре бу гре го ри јан ског 
ка лен да ра, 1919. го ди не, и за Ср бе је 1. ја ну ар уста-
но вљен као пр ви дан но ве го ди не и од та да се пра-
зну је као др жав ни пра зник.

Код го то во свих на ро да, па и код нас, по ноћ се до-
че ку је упу ћи ва њем нај леп ших же ља и по љуп ци ма 
ко ји ни су са мо де ље ње тре нут ка еуфо ри је, већ и за-
вет бли ско сти у до ла зе ћих 12 ме се ци.

Г. О.

Но ва го ди на 
кроз исто ри ју
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На сед ни ци Управ ног од-
бора Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 

оси гу ра ње раз ма тра на је и усво-
је на ин фор ма ци ја о фи нан сиј ском 
по сло ва њу Фон да у пе ри о ду од ја-
ну а ра до кра ја сеп тем бра 2015. го-
ди не. Ка ко је на вео Иван Ми мић, 
ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске 
по сло ве Фон да, по сло ва ње РФ 
пИО се од ви ја пре ма пла ну и не ма 
ни ка квих про бле ма ка да је у пи та-
њу обез бе ђи ва ње сред ста ва и са-
ма ис пла та пен зи ја. 

Чла но ви УО су де таљ но ин фор-
ми са ни о фи нан сиј ским ре зул та-
ти ма за де вет ме се ци по сло ва ња ин сти ту-
ци је: рас хо ди су из но си ли 423 ми ли јар де 
ди на ра, што је 73 од сто од пла ни ра них за 
2015. го ди ну. Нај ве ћи део тог нов ца, 419 
ми ли јар ди, од но сно 98,9 од сто укуп них 
рас хо да утро ше но је за ис пла ту пен зи ја и 
на кна да ко ри сни ци ма. Ка да су у пи та њу не-
то пен зи је, ка ко је на вео Ми мић, у ис пла ти 
је кра јем сеп тем бра ове го ди не би ло нај ви-
ше ста ро сних, 61,1 од сто, док су, на при мер, 
2008. го ди не ста ро сне пен зи је чи ни ле све га 
55 од сто у од но су на све ка те го ри је пен зи-
ја. Уче шће ин ва лид ских пен зи ја је сма ње но 
па оне са да чи не 18,2 про цен та у укуп ном 
бро ју ис пла ће них пен зи ја, (2008. го ди не чи-
ни ле су ско ро тре ћи ну, тач ни је 29,9 од сто). 
по ро дич не пен зи је у укуп ном бро ју пен зи ја 
у ис пла ти чи не 20,7 про це на та, док су 2008. 
оне из но си ле 22,1 од сто укуп ног бро ја ис-
пла ће них пен зи ја.

– Ка да су у пи та њу при хо ди, они из но се 
420,6 ми ли јар ди ди на ра, да кле не што су ма-

њи од рас хо да, што је нор мал но, из про стог 
раз ло га што смо на по чет ку го ди не има-
ли осам ми ли јар ди пре не тих сред ста ва из 
прет ход не го ди не, од ко јих су че ти ри ми ли-
јар де пре не те и на дан 30. сеп тем бра 2015, 
што зна чи да са том раз ли ком од че ти ри 
ми ли јар де има мо ап со лут но урав но те же но 
по сло ва ње то ком по след њих ме се ци – об-
ја снио је Ми мић.

Основ ни из вор при хо да РФ пИО су до-
при но си и за де вет ме се ци ове го ди не из-
нос упла ћен по том осно ву је 257,3 ми ли јар-
де ди на ра. при хо ди од до при но са у овом 
пе ри о ду чи не 61,17 од сто укуп них при хо да 
Фон да, док су у исто вре ме про шле го ди не 
чи ни ли 54,89 про це на та. До та ци ја из ре-
пу блич ког бу џе та из но си 156 ми ли јар ди и 
уче ству је са 37,22 од сто, док је у истом пе-
ри о ду про шле го ди не уче ство ва ла са 44,22 
про цен та. Ова два глав на па ра ме тра ја сно 
по ка зу ју да др жа ва из два ја све ма ње сред-
ста ва ка да су у пи та њу рас хо ди Фон да.

Иван Ми мић је кон ста то вао и да, пре ма 

па ра ме три ма ко ји се упо ре ђу ју, по след ња 
три ме се ца по сло ва ња Фон да иду до бро, 
да су до при но си оства ри ва ни у бо љем 
из но су, због че га је на име до та ци ја из др-
жав ног бу џе та до са да по ву че но око 12,5 
ми ли јар ди ди на ра ма ње.

Чла но ви Управ ног од бо ра су, на пред-
лог вла де Ап вој во ди не, усво ји ли од лу ку о 
име но ва њу ак ту ел ног ди рек то ра по кра јин-
ског фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње Слав ка Имри ћа, за ди рек то ра пФ 
пИО на пе ри од од че ти ри го ди не. До нет је 
пра вил ник о из ме ни и до пу ни пра вил ни ка 
о ор га ни за ци ји РФ пИО, ко јим су се обез-
бе ди ли нор ма тив ни усло ви за фор ми ра ње 
две но ве ис по ста ве, у бе о град ским оп шти-
на ма Чу ка ри ца и Гроц ка. Ру ко вод ство Фон-
да је на овој сед ни ци де таљ но упо зна ло 
чла но ве УО са ин фор ма ци ја ма о Из ве шта ју 
Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је, као и о 
ван ред ном ускла ђи ва њу пен зи ја про фе си-
о нал них вој них ли ца.

Ве сна Ка дић

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Из бу џе та по ву че но  
12,5 ми ли јар ди ди на ра ма ње

Де ле га ци ја РФ пИО у ко јој су 
би ли др Алек сан дар Ми ло ше-
вић, по моћ ник ди рек то ра РФ 
пИО, Слав ко Имрић, ди рек тор 
пФ пИО, Зор ка Рмуш, по моћ ник 
ди рек то ра пФ пИО, Ра ди во је 
па вић, ди рек тор Сек то ра ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја РФ 
пИО, и Ми лан Ми ло ше вић, по-
моћ ник ди рек то ра Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из пИО, бо-
ра ви ла је 1. де цем бра у За гре бу. 
Циљ по се те би ла је раз ме на ис-

ку ста ва и при су ство ва ње пре-
зен та ци ји у Хр ват ском за во ду за 
ми ро вин ско оси гу ра ње (ХЗМО) 
о елек трон ском упра вља њу до-
ку мен та ци јом.

Део ме наџ мен та РФ пИО при-
ми ле су др Ја дран ка пе ра сић, 
за ме ни ца ди рек то ра у ХЗМО, 
и Те о до ра Ма ри но вић, по моћ-
ни ца ди рек то ра, са са рад ни ци-
ма. Свр ха пре зен та ци је је би ла 
да се од ре ђе не гре шке ко је је 
имао Хр ват ски за вод за ми ро-

вин ско оси гу ра ње не по но ве 
и при при ме ни елек трон ског 
пред ме та у ра ду Фон да пИО Ре-
пу бли ке Ср би је. 

– У скло пу ре ор га ни за ци је 
РФ пИО, ко ја нам пред сто ји, је-
дан од бит них еле ме на та је сте и 
пре ла зак на елек трон ско упра-
вља ње до ку мен та ци јом, ко ји је 
већ за по чео код нас – по зна ти-
ји као ДМС, и ко ји тре ба да се 
ши ри у свим прав ци ма, да би 
ре зул ти рао ти ме да Фонд пре-

ста не да по слу је са па пир ном 
до ку мен та ци јом. На рав но, то ће 
до ве сти до скра ћи ва ња ро ко ва, 
као до и ра зних дру гих уште да 
у ра ду Фон да – по ја снио је раз-
лог ове по се те За гре бу Слав ко 
Имрић. Он је до дао да ће пред-
став ни ци РФ пИО у ја ну а ру 
2016. го ди не у исту свр ху по се-
ти ти и сло ве нач ки За вод за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ко ји по слу је на исти на чин као и 
хр ват ски.  М. М. 

Раз ме на ис ку ста ва из ме ђу РФ ПИО и ХЗМО
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Иако је про те кла го ди на 
у Фон ду би ла ис пу ње на 
број ним ак тив но сти ма, 

раз го вор са ди рек то ром Фон да 
не ми нов но по чи ње пи та њи ма 
о фи нан сиј ским по ка за те љи ма, 
јер о да љем раз во ју, уна пре ђе-
њи ма и над град њи мо же мо да 
раз го ва ра мо са мо ако су сред-
ства за ис пла ту пен зи ја и оста-

лих пра ва обез бе ђе на и ако 
им је струк ту ра до бра. О то ме 
ка кво је ста ње при хо да и рас-
хо да у овој го ди ни у од но су на 
прет ход ну раз го ва ра мо са Дра-
га ном Ка ли но вић, ди рек тор ком 
Фон да пИО.  

– За кључ но са 15. де цем бром 
има мо по ве ћа ње оства ре них 
при хо да од до при но са у од но-
су на 2014. го ди ну за 5,0 од сто. 
по ве ћа ње из вор них при хо-
да зна чи сма ње ње сред ста ва 
из до та ци ја Ре пу бли ке на име 
не до ста ју ћих сред ста ва за ис-
пла ту пен зи ја. С об зи ром на то 
да је упла ће ни до при нос ве ћи 
у од но су на пла ни ра ни за 14,8 
ми ли јар ди ди на ра, Фонд је у 
овом пе ри о ду на име до та ци ја 
по ву као ма ње сред ста ва за 9,8 
ми ли јар ди ди на ра. На ни воу 
го ди не по сма тра но, у укуп ним 
при хо ди ма Фон да, ко ји из но-
се 579,6 ми ли јар ди, из вор ни 
при хо ди, од но сно на пла ће ни 
до при но си за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, уче ству ју са 

ви ше од 61 од сто, a до та ци је Ре-
пу бли ке сма ње не су са 44,2 од-
сто у 2014. го ди ни на 37,3 од сто 
у овој, што зна чи да је све ма ње 
бу џет ских сред ста ва по треб-
но да би се обез бе ди ла укуп на 
сред ства по треб на за ре дов ну 
ис пла ту пен зи ја. 

У ком из но су су пла ни ра-
ни при хо ди и рас хо ди Фон да 

за 2016. го ди ну и 
ко ли ко сред ста-
ва је пла ни ра но за 
ис пла ту пен зи ја и 
оста лих пра ва из 
ПИО?

– Укуп ни при хо-
ди и рас хо ди Фон да 
за 2016. го ди ну пла-
ни ра ни су у из но су 
од 590,3 ми ли јар де 
ди на ра и ви ши су 
за 1,8 од сто у од но-
су на 2015. го ди ну. 

пла ни ра мо да из из вор них при-
хо да обез бе ди мо 369,75 ми ли-
јар ди ди на ра, што је 62,6 од сто 
укуп них при хо да, што зна чи 
да се уче шће до та ци ја из бу џе-
та кре ће око 37 од сто укуп них 
при хо да. 

За ис пла ту пен зи ја и оста лих 
пра ва пла ни ра но је 582,21 ми-
ли јар да ди на ра или 98,6 од сто 
укуп них рас хо да. Уче шће пла-
ни ра них рас хо да на име не то 
пен зи ја у про јек то ва ном бру то 
до ма ћем про из во ду за 2016. 
го ди ну из но си 12,27 од сто и 
пред ста вља ће сма ње ње од 1,0 
од сто у од но су на 2015. го ди ну. 
На гла ша вам да је Фи нан сиј ским 
пла ном Фон да за 2016. го ди ну 
обез бе ђе на ре дов на ис пла та 
пен зи ја и оста лих пра ва. по ве-
ћа ње свих пен зи ја за 1,25 од-
сто и по ве ћа ње вој них пен зи ја 
обез бе ђе но је из до при но са, а 
не из до та ци ја, јер су до та ци-
је оста ле при бли жно на ни воу 
2015. го ди не, тач ни је сма ње не 
су за 0,22 од сто.

Ове го ди не је Др жав на ре-
ви зор ска ин сти ту ци ја кон-
тро ли са ла рад Фон да. Да ли 
су кон ста то ва ни про пу сти 
или не пра вил но сти у ра ду 
Фон да?

– Др жав на ре ви зор ска ин сти-
ту ци ја је оба ви ла ре ви зи ју за вр-
шног ра чу на Фон да и пра вил но-
сти по сло ва ња за 2014. го ди ну, 
при че му је кон ста то ва ла да је 
за вр шни ра чун Фон да при-
пре мљен по свим ма те ри јал но 
зна чај ним пи та њи ма у скла ду 

са окви ром за фи нан сиј ско из-
ве шта ва ње у Ре пу бли ци Ср би-
ји. Кон ста то ва не су од ре ђе не 
тех нич ке не пра вил но сти или 
гре шке и у из ве шта ју Др жав не 
ре ви зор ске ин сти ту ци је не ма 
ни јед ног на ла за ко ји упу ћу је на 
не за ко ни то по на ша ње Фон да, 
на зло у по тре бе или озбиљ не 
не пра вил но сти. Гре шке ко је су 
тех нич ке при ро де ис пра вље-
не су у то ку по ступ ка ре ви зи је, 
та ко да мо же мо од го вор но и 
ја сно да ис так не мо да се у ра ду 

ИН ТЕР ВЈУ СА ДРА ГА НОМ КА ЛИ НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КОМ РФ ПИО

Ви ше нов ца 
од до при но са,  
ма ње из бу џе та

Дра га на Ка ли но вић,  
ди рек тор ка РФ ПИО,  
у сво је лич но име и у име 
свих за по сле них у Фон ду 
оси гу ра ни ци ма и 
ко ри сни ци ма че сти та 
пред сто је ће пра зни ке, 
Но ву го ди ну и Бо жић

Дра га на Ка ли но вић
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Фон да при ме њу ју про пи си и да 
се ра ди за ко ни то.

Шта би сте, на кра ју још јед-
не го ди не, из дво ји ли као зна-
ча јан по мак у ра ду РФ ПИО?

– Го ди на 2015. би ла је од са-
мог по чет ка ве о ма ва жна али 
и ве о ма ди на мич на за на шу 
уста но ву. На и ме, од 1. ја ну а ра 
сту пио је на сна гу но ви За кон 
о пИО, са но вим од ред ба ма и 
усло ви ма за пен зи о ни са ње, што 
је до не ло и ви ше по сла за на ше 
за по сле не. Би ло је мно го не до у-
ми ца у ве зи са но вим усло ви ма, 
љу ди су се рас пи ти ва ли о сво-
јим пра ви ма чи ни се ви ше не го 
ра ни је. Из ме ђу оста лог и то је 
био по вод да от поч не с ра дом 
наш Кон такт цен тар. Бит но нам 
је да гра ђа ни бу ду за до вољ ни 
на шим услу га ма, и мо гло би се 
ре ћи да је це ла 2015. го ди на би-
ла у зна ку по себ ног по све ћи ва-
ња ко ри сни ци ма и оси гу ра ни-
ци ма. Кон такт цен тар је сва ка ко 
не што што се у том кон тек сту 
по себ но из два ја и на шта смо 
ве о ма по но сни. Од фе бру а ра 
2015, ка да је зва нич но по чео да 
ра ди, па до не ких по след њих 
из ве шта ја, опе ра те ри на шег 
Кон такт цен тра од го во ри ли су 
на ви ше од 45.000 пи та ња. Осим 
то га, уна пре ди ли смо елек трон-
ско по сло ва ње Фон да, отво ри-

ли но ве веб сер ви се за гра ђа не, 
а пре ко сај та Фон да мо гу ће је 
под не ти елек трон ске зах те ве за 
ве ли ки број по твр да и уве ре ња. 
по ну ди ли смо кал ку ла тор за 
из ра чу на ва ње да ту ма сти ца ња 
пра ва на пен зи о ни са ње, као и 
мо гућ ност елек трон ског пра-
ће ња кре та ња под не тог зах те-
ва. Ре а гу ју ћи на број на пи та ња 
за ин те ре со ва них гра ђа на, као 
ди рек тор ве о ма зна чај не уста-
но ве, отво ри ла сам сво ја вра-
та и јед ном не дељ но при мам 

стран ке ко је дру га чи је не мо гу 
да до ђу до нео п ход ног раз ре-
ше ња свог про бле ма. Циљ нам 
је да, кроз све ове ак тив но сти, 
омо гу ћи мо гра ђа ни ма ла год ни-
је и бр же оства ри ва ње пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња.

Ко је би сте још ак тив но сти 
из дво ји ли, а ко је су обе ле жи-
ле рад Фон да ПИО у 2015. го-
ди ни?

– Ак тив но сти ко је има мо са 
ино стра ним но си о ци ма оси гу-
ра ња сва ка ко за слу жу ју да бу ду 
ис так ну те. већ не ко ли ко го ди на 
ор га ни зу је мо са ве то дав не да не 
на ко ји ма струч ња ци из на шег 
фон да и из ино стра них фон до ва 
пру жа ју са ве те и од го во ре за-
ин те ре со ва ним стран ка ма ко је 
има ју стаж оси гу ра ња у две или 
ви ше зе ма ља. Ове го ди не успе-
шно су ре а ли зо ва ни да ни раз-
го во ра са Ма ке до ни јом, Аустри-
јом, Не мач ком, Хр ват ском, БиХ, 
Ма ђар ском. Ус по ста вље на је 
елек трон ска раз ме на по да та-
ка са Хр ват ском, Сло ве ни јом, 
Ре пу бли ком Срп ском, Ма ке-
до ни јом и Цр ном Го ром, чи ме 
је убр за на раз ме на по да та ка, 
сма ње ни тро шко ви и олак ша но 
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
ко ри сни ка и оси гу ра ни ка ко ји 
има ју стаж у две др жа ве. по-
чет ком го ди не фор ми ра ли смо 
но ви ор га ни за ци о ни део ко ји 
се ба ви имо ви ном Фон да и ин-
тен зи ви ра не су ак тив но сти на 
ажу ри ра њу по пи са имо ви не, 
на укњи жби обје ка та Фон да, па 
оче ку је мо зна чај не по ма ке ка 

ор га ни зо ва ном и ис пла ти вом 
упра вља њу имо ви ном. У де лу 
ме ди цин ског ве шта че ња на ста-
ви ли смо са по сло ви ма ре ви зи је 
ин ва лид ских пен зи ја, отво ри ли 
смо ор ди на ци је за ме ди цин ско 
ве шта че ње у при је по љу и Не го-
ти ну, што је олак ша ло ко ри сни-
ци ма из уда ље ни јих ме ста од ла-
зак на ле кар ске пре гле де ра ди 
ве шта че ња рад не спо соб но сти. 
На ши ле ка ри ве шта ци су кре ну-
ли у оби ла зак по је ди них ге рон-
то ло шких цен та ра ка ко би нај-
ста ри јим гра ђа ни ма омо гу ћи ли 
пре гле де на ли цу ме ста и олак-
ша ли им мо гућ ност оства ри ва-
ња не ког од пра ва ко је им при-
па да. Уз по др шку Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња ини ци ра ли 
смо са рад њу са ДЕС пред у зе-
ћем За ста ва Ин про из Кра гу-
јев ца, ко је пр ви пут ус по ста вља 
до ма ћу про из вод њу плат фор ми 
за ин ва ли де, а ко је ће мо ин ста-
ли ра ти на ула зи ма у све на ше 
фи ли ја ле. 

Фонд ПИО је, то ком го ди не, 
ак тив но уче ство вао у не ким 
струч ним, кул тур ним и про-
мо тив ним ску по ви ма, што 
ра ни је ни је би ло уоби ча је но. 
Да ли је циљ по стиг нут?

– Ни јед на ак тив ност Фон да 
се не ор га ни зу је без ва ља ног и 
оправ да ног раз ло га. Та ко смо, 
ре ци мо, ор га ни зо ва ли и ак тив-
но уче ство ва ли у три би на ма о 
по ве зи ва њу рад ног ста жа по 
За кључ ку вла де Ре пу бли ке Ср-
би је из ју на, од но сно сеп тем бра 
ове го ди не, јер је то био пра ви 
на чин да пред став ни ци на ше 

Приликом посете министра Вулина Немањиној
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струч не слу жбе по ја сне за ин те-
ре со ва ним стра на ма ко све има 
пра во на ову по год ност и на 
ко ји на чин мо же да је оства ри. 
У са рад њи са ре сор ним ми ни-
стар стви ма и пред став ни ци ма 
при вре де, ан га жо ва ли смо се 
на по зи ва њу и на под се ћа њу 
пред у зе ћа чи ји за по сле ни има-
ју пра во на по ве зи ва ње ста жа 
по овом За кључ ку вла де, да 
ис ко ри сте ово пра во до кра ја 
го ди не, а у том ци љу је и у при-
вред ној ко мо ри Ср би је одр жан 
Окру гли сто на ову те му, ко ме 
су, по ред пред став ни ка при вре-
де и син ди ка та, при су ство ва ли 
и ми ни стри Алек сан дар ву лин 
и Жељ ко Сер тић. пред ста ви ли 
смо се на Ме ђу на род ном бе о-
град ском сај му књи га у окви ру 
штан да Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња. Наш ин фо пулт 
је био из у зет но по се ћен јер су 
сви за ин те ре со ва ни на ли цу ме-
ста мо гли да до би ју пин код, да 
из ва де ли стинг и да до би ју од-
го вор на сва ко пи та ње из обла-
сти пИО. при сут ни смо би ли и 
на ма ни фе ста ци ји „Тре ће до ба 
55+”, јер је овај са јам био на ме-
њен циљ ној гру пи ко јој смо има-
ли шта да ка же мо. Ка да је вла да 
Ср би је по ну ди ла си стем ско ре-
ше ње за ван ред но ускла ђи ва-
ње пен зи ја вој них пен зи о не ра, 
за јед но са Удру же њем вој них 
пен зи о не ра Ср би је ор га ни зо-
ва ли смо у До му вој ске Ср би је 
скуп, на ко ме су уче ство ва ли и 
ми ни стри Алек сан дар ву лин и 

Бра ти слав Га шић, и оку пље ним 
вој ним пен зи о не ри ма пру жи ли 
по треб не ин фор ма ци је и об ја-
шње ња у ве зи са ускла ђи ва њем 
вој них пен зи ја и ис пла том ду га 
по За кључ ку вла де. 

Ка ко се Фонд из бо рио са 
по сло ви ма у ве зи са ван ред-

ним ускла ђи ва њем вој них 
пен зи ја и ка кви су ре зул та ти 
по стиг ну ти?

– Ак тив но сти у ве зи са ускла-
ђи ва њем пен зи ја про фе си о-
нал них вој них ли ца за и ста су 
из и ски ва ле мно го ре сур са Фон-
да, али је чи ње ни ца да смо се 
у Фон ду ор га ни зо ва ли та ко да 
смо ус пе ли аде кват но да од го-
во ри мо по тре би ин фор ми са ња 

вој них пен зи о не ра, при је ма 
зах те ва и пот пи си ва ња уго во-
ра о ван суд ском по рав на њу. 
Ми смо од мах, на адре се 57.240 
вој них пен зи о не ра, ко ри сни ка 
по ро дич них пен зи ја и на след-
ни ка, про сле ди ли сва по треб-
на оба ве ште ња са об ра чу на тим 

при па да ју ћим ду гом. У фи ли ја-
ла ма су би ли одво је ни по себ-
ни шал те ри за њих да се ни би 
ства ра ли ре до ви и ан га жо ва ли 
смо се мак си мал но да се све 
од ра ди у ро ку. У про се ку смо 
днев но при ма ли ви ше од 1.000 
зах те ва вој них ко ри сни ка, а са-
мо у Фи ли ја ли за град Бе о град, 
ко ја има нај ве ћи број вој них 
пен зи о не ра, ви ше од 100 прав-

ни ка у прет ход ном пе ри о ду би-
ло је ан га жо ва но на по сло ви ма 
спро во ђе ња За кључ ка. вла да 
Ср би је из дво ји ла је сред ства за 
ис пла ту тог ду га и но вац ће до-
би ти јед но крат но већ у ја ну а ру, 
док су ускла ђе не вој не пен зи је 
од 6,57 од сто већ при ми ли сви 

ко ји на то има ју пра во са но вем-
бар ским че ком, ис пла ће ним у 
де цем бру. У про те кла два ме се-
ца на хи ља де вој них пен зи о не-
ра је има ло кон такт са Фон дом 
и са за до вољ ством ис ти чем да 
смо до би ли број не по хва ле с 
њи хо ве стра не за ор га ни за ци ју 
ра да у фи ли ја ла ма, од нос за по-
сле них, спрем ност да им се пру-
жи ин фор ма ци ја и сва ка по моћ. 
За кључ но са 25. де цем бром, до 
ка да је про ду жен рок за при јем 
зах те ва, око 35.000 вој них пен-
зи о не ра је ушло у про це ду ру 
ван суд ског по рав на ња и њи ма 
ће при па да ју ћа раз ли ка би ти 
ис пла ће на то ком ја ну а ра 2016. 
го ди не. 

Да ли се по ве ћан обим по-
сла од ра зио на ажур ност 
Фон да у до но ше њу ре ше ња о 
основ ним пра ви ма?

– Иако су нам све фи ли ја ле 
у прет ход ном пе ри о ду би ле у 
пра вом сми слу ре чи пре оп те-
ре ће не по сло ви ма на ван ред-
ном ускла ђи ва њу вој них пен-
зи ја, ни смо до зво ли ли да за по-
ста ви мо ре ша ва ње по оста лим 
пра ви ма гра ђа на, па нам је 
про це нат ажур но сти од но сно 
до но ше ња ре ше ња у за кон ском 
ро ку 92 од сто. 

Г. О. 

Задовољствокорисникауслуга
Ка ква је по врат на ин фор ма ци ја струч не и све у куп не јав но сти на очи глед но уна пре ђен ко ри снич-
ки сер вис Фон да?
– пре не ко ли ко да на у Фон ду је одр жан са ста нак са пред став ни ци ма Ми ни стар ства фи нан си ја и кон сул-
тан том Европ ске уни је на PLAC про јек ту, на те му упо зна ва ња са ме то до ло ги јом ра да на ус по ста вља њу 
фи нан сиј ског упра вља ња и кон тро ле у Фон ду. Циљ овог са стан ка био је да се кон сул тан ти и пред став-
ни ци Ми ни стар ства упо зна ју са ме то до ло ги јом ра да на ус по ста вља њу фи нан сиј ског упра вља ња и кон-
тро ле у Фон ду, по стиг ну тим ре зул та ти ма и про бле ми ма у ра ду, ка ко би се утвр ди ла ме то до ло ги ја и стан-
дард ових по сло ва у јав ном сек то ру, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма и нај бо љом прак сом ЕУ. 
пред став ни ци Фон да том при ли ком су пре до чи ли го сти ма по све ће ност Фон да за до вољ ству ко ри сни ка 
услу га, на во де ћи пред но сти и ефек те уво ђе ња Кон такт цен тра, план ско и ви ше стру ко ме ре ње за до вољ-
ства ко ри сни ка кроз ан ке те, књи гу ути са ка, отво ре на вра та и сл. ве о ма по зи тив но је оце ње на по све ће-
ност Фон да за до вољ ству ко ри сни ка и на го ве сти ли су нам да ће прак су уста но вље ну у Фон ду на во ди ти 
као до бар при мер, на ро чи то ка да се рас пра вља о те ма ти ци ри зи ка по углед и ре пу та ци ју ин сти ту ци ја. 
Осим то га, ко ле ге из не мач ког за во да за со ци јал но оси гу ра ње су по хва ли ле прак су Фон да да, то ком 
тра ја ња са ве то дав них да на, спро во ди ан ке ту ко јом ме ри за до вољ ство ко ри сни ка пру же ном услу гом, а 
ре зул та те те ан ке те ко ри сти ка ко би уна пре дио услу гу при сле де ћим са ве то дав ним су сре ти ма. по ред 
по хва ле, они су пре у зе ли на шу иде ју, ко ју ће при ме њи ва ти у бу ду ћим са ве то ва њи ма. То ком ове го ди не у 
Фон ду је одр жа но укуп но шест са ве то дав них да на, а ре зул та ти спро ве де них ан ке та по ка зу ју да је у про-
се ку чак 98,45 од сто ис пи та них гра ђа на ко ји су до шли по са вет за до вољ но ор га ни за ци јом са ве то дав них 
да на и љу ба зно шћу за по сле них. Исто вре ме но, у ко му ни ка ци ји пре ко Кон такт цен тра има мо на хи ља де 
из ре че них по хва ла, што нам је по ка за тељ до брог сме ра ко ји смо иза бра ли.

Приликом посете министра Вулина Немањиној
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реч струке

про ме на ма про пи са ко ји ма 
је би ло уре ђе но пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, 

по чев од 1. ју ла 1983. го ди не, ли ца 
ко ја оба вља ју де лат но сти у кул ту-
ри, од но сно вр ше све ште нич ку, 
или вер ску слу жбу, по ста ла су 
оба ве зно оси гу ра на. На овај на-
чин, про ши рен је круг оси гу ра ни-
ка са мо стал них де лат но сти и уре-
ђе но је пи та ње пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња са мо стал них 
умет ни ка, од но сно све ште ни ка и 
вер ских слу жбе ни ка. За кључ но 
са 30. ју ном исте го ди не, ова ли-
ца мо гла су да пла ћа ју до при но се 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње по уго во ри ма ко ји су им то 
оси гу ра ње обез бе ђи ва ли, али то 
оси гу ра ње ни је би ло оба ве зно 
већ је свој ство оси гу ра ни ка утвр-
ђи ва но ре ше њем, ис кљу чи во на 
зах тев ли ца ко је те де лат но сти 
оба вља.

пи та ње усло ва за утвр ђи ва-
ње оба ве зног пен зиј ског оси гу-
ра ња уре ђе но је од го ва ра ју ћим 
про пи си ма. За ко ном о кул ту ри 
де фи ни сан је по јам са мо стал ног 
умет ни ка као фи зич ког ли ца ко је 
ства ра аутор ска де ла из обла сти 
умет нич ке де лат но сти, или из во-
ди умет нич ка и аутор ска де ла из 
обла сти умет нич ке де лат но сти и 
ко је са мо стал но, у ви ду за ни ма-
ња, оба вља умет нич ку де лат ност. 
Та ко ђе, по треб но је и да та квом 
ли цу ре пре зен та тив но удру же ње 
у кул ту ри утвр ди ста тус. Уко ли ко 
ли це ис пу ња ва про пи са не усло-
ве, од но сно ако има по слов ну 
спо соб ност, умет нич ку де лат ност 
оба вља као је ди но, или глав но 
за ни ма ње и има пре би ва ли ште у 
Ре пу бли ци Ср би ји, под но си зах-
тев ре пре зен та тив ном удру же њу 
за утвр ђи ва ње ста ту са, од но сно 
упис у члан ство. Чи ње ни ца да се 
умет нич ка де лат ност оба вља као 
је ди но, или глав но за ни ма ње за-
пра во зна чи да умет ник глав ни 
део сво јих при хо да, или све сво-
је при хо де оства ру је упра во од 
те де лат но сти, од но сно да ни је у 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу по не ком дру гом осно ву, 

на при мер – да ни је у рад ном од-
но су. Ако ре пре зен та тив но удру-
же ње при хва ти зах тев умет ни ка 
и упи ше га у члан ство, упра во тај 
упис има кон сти ту тив но деј ство 
и дан ка да је упис ре ги стро ван у 
еви ден ци ји удру же ња за пра во 
пред ста вља и дан по чет ка оба-
ве зног пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња за умет ни ка. по упи су 
у члан ство, умет ник са по твр да ма 
удру же ња и по пу ње ним и ове ре-
ним обра сци ма М и М-А тре ба да 
оде у над ле жну ор га ни за ци о ну 
је ди ни цу Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, где ће му се ре ги стро ва ти 
при ја ва на оси гу ра ње. Ова при-
ја ва исто вре ме но зна чи и при ја ву 
на здрав стве но оси гу ра ње, што 
умет ни ку омо гу ћа ва и да ове ри 
здрав стве ну књи жи цу и ко ри сти 
услу ге из тог оси гу ра ња.

вер ски слу жбе ни ци и све ште-
ни ци де лат ност оба вља ју у скла-
ду са цр кве ним про пи си ма, а у 
слу жбу се по ста вља ју де кре том 
цр кве них вла сти, а на исти на чин 
се и раз ре ша ва ју. До но ше њем 
де кре та о по ста вље њу, ова ли ца 
сти чу и свој ство оси гу ра ни ка па 
им од тог да на те че и оба ве зно 

пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње.

Умет ни ци и вер ски слу жбе-
ни ци пла ћа ју до при но се пре ма 
осно ви ца ма оси гу ра ња ко је не 
мо ра ју да од го ва ра ју њи хо вим 
оства ре ним за ра да ма. За све-
ште ни ке и вер ске слу жбе ни ке, 
упла та до при но са за здрав стве-
но, пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње вр ши се из бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је, у ви си ни нај ни же 
ме сеч не осно ви це. Оси гу ра ник 
мо же да се опре де ли и за не ку 
ви шу осно ви цу, а из нос раз ли ке 
из ме ђу нај ни же и опре де ље не 
осно ви це упла ћу је сам оси гу ра-
ник, или цр ква, од но сно вер ска 
за јед ни ца. О опре де ље ној осно-
ви ци оба ве шта ва се по ре ска 
упра ва ко ја и вр ши за ду же ње до-
при но си ма за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње и та осно ви ца 
не мо же да се ме ња у то ку го ди-
не. Умет ни ци та ко ђе до при но се 
упла ћу ју пре ма за ду же њи ма по-
ре ске упра ве, где се во ди и еви-
ден ци ја о упла та ма. пре ма од лу-
ци из 2003. го ди не, град Бе о град 
упла ћу је до при но се за здрав-
стве но, пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње умет ни ци ма за умет-
ни ке ко ји има ју пре би ва ли ште 
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да 
ко ји ис пу ња ва ју од ре ђе не усло-
ве. Као и за вер ске слу жбе ни ке, 
до при но си се упла ћу ју до ви си-
не нај ни же осно ви це оси гу ра ња, 
а број умет ни ка за ко ји се упла та 
до при но са вр ши на овај на чин 
огра ни чен је град ским бу џе том, 
па у слу ча ју да број при ја вље них 
пре ла зи мо гућ но сти, при о ри тет 
има ју они са ду жим ста жом оси-
гу ра ња. У слу ча ју ка да умет ник 
оства ру је и при хо де по уго во ру 
о де лу, или аутор ском уго во ру, 
по чев од 2006. го ди не при ја ве о 
овим при хо ди ма (М-УН) пре да ју 
се по ре ској упра ви, а не Ре пу-
блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње. Ова ко 
пре да те при ја ве ура чу на ва ју се 
у осно ви цу оси гу ра ња, од но сно 
по ре ска упра ва ума њу је за ду же-
ње за упла ту до при но са за из нос 

упла ћен по при ја вље ној уго во-
ре ној на кна ди.

Умет ни ци и вер ски слу жбе ни ци 
че сто се, у пе ри о ду у ком оба вља-
ју са мо стал ну де лат ност, ан га жу-
ју по уго во ру о ра ду, нај че шће у 
обра зов ним ин сти ту ци ја ма. У слу-
ча ју да се ли це ко је је у оба ве зном 
оси гу ра њу по осно ву оба вља ња 
са мо стал не де лат но сти за по сли, 
пре ма ва же ћим за кон ским про-
пи си ма оси гу ра ње по осно ву 
рад ног од но са је при о ри тет но и 
пре ки да ра ни је оси гу ра ње. До 
про бле ма мо же да до ђе у слу ча ју 
да се рад ни од нос оба вља са не-
пу ним рад ним вре ме ном, због че-
га у том пе ри о ду оси гу ра ник мо же 
да има стаж оси гу ра ња утвр ђен у 
тра ја њу кра ћем од ка лен дар ског 
иако па ра лел но са за по сле њем 
и да ље оба вља са мо стал ну де-
лат ност, чак и у слу ча ју ка да су за 
са мо стал ну де лат ност упла ће ни 
до при но си, ко ји ће у том пе ри о ду 
са мо уве ћа ти осно ви цу оси гу ра-
ња. О ово ме оси гу ра ни ци мо ра ју 
да во де ра чу на, ка ко не би до шли 
у не при јат ну си ту а ци ју при ли ком 
под но ше ња зах те ва за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју.

ва жно је на гла си ти да оси гу ра-
ник има оба ве зу да о свим про ме-
на ма у то ку оси гу ра ња оба ве сти 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, ка ко би 
се бла го вре ме но ре ги стро ва ле 
од го ва ра ју ће при ја ве у ма тич ну 
еви ден ци ју. Да кле, про ме не ста-
ту са у члан ству у ре пре зен та тив-
ном удру же њу, од но сно до но ше-
ње де кре та од стра не цр кве, или 
вер ске за јед ни це, пред ста вља ју 
основ за про ме не у оси гу ра њу. 
по себ но тре ба во ди ти ра чу на 
о пре стан ку оси гу ра ња, јер ре-
тро ак тив ни уно си у еви ден ци ју 
удру же ња не ма ју деј ство, већ се 
пре ста нак члан ства утвр ђу је са 
да ном ка да је про ме на ре ги стро-
ва на, о че му удру же ња из да ју по-
твр де у скла ду са за кон ским про-
пи си ма. Ми ро слав Ми рић

СА МО СТАЛ НЕ ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Оси гу ра ње умет ни ка 
и све ште ни ка

Ми ро слав Ми рић



31. децембар 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА8
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На те ри то ри ји оп шти не 
Гроц ка 25. де цем бра отво-
ре на је но ва ис по ста ва Ре-

пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње. Отва ра-
њу ис по ста ве, по ред ру ко вод ства 
Фон да, при су ство вао је и ре сор-
ни ми ни стар Алек сан дар ву лин.

Ка ко је на вео Иван То до ро вић, 
ди рек тор Фи ли ја ле за град Бе о-
град, Ис по ста ва Гроц ка је че твр та 
по ре ду ис по ста ва у окви ру бе о-
град ске фи ли ја ле.

– Гра ђа ни Гроц ке има ће пр-
ви пут при ли ку да сво ја пра ва из 
пен зиј ског оси гу ра ња оства ру ју 
у сво јој оп шти ни. Ов де ће мо ћи 
да под но се све вр сте зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва, да ком пле-
ти ра ју те зах те ве, мо ћи ће да под-
но се све вр сте при ја ва на оси гу-
ра ње, при ја ве М-4, да до би ју све 
вр сте по твр да и уве ре ња, и не ће 
мо ра ти ви ше да иду у Не ма њи-
ну 30, чи ме ће се рас те ре ти ти и 
шал тер ске слу жбе у Фи ли ја ли 
Бе о град – ре као је То до ро вић. 
Ка ко је на вео, ши ре њем мре же 
ор га ни за ци о них је ди ни ца Фон да 
и при бли жа ва њем ко ри сни ци ма, 
по бољ ша ва се ква ли тет услу га 
Фон да пИО. Ди рек тор бе о град-

ске фи ли ја ле са оп штио је да је 
уско ро у пла ну и отва ра ње ис по-
ста ве у оп шти ни Чу ка ри ца, а пре-
ма по тре ба ма отва ра ће се још 
ис по ста ва.

За ме ни ца пред сед ни ка оп-
шти не Гроц ка Ја сми на Ман дић 
за хва ли ла је ми ни стру ву ли ну на 
отва ра њу ис по ста ве Фон да пИО 
и ис та кла по тре бу ста нов ни ка 
за ова квом услу гом, бу ду ћи да у 
оп шти ни Гроц ка жи ви ви ше од 
100.000 гра ђа на. Она је на ја ви ла 
да ће и на се ље Ка лу ђе ри ца уско-
ро до би ти ис по ста ву Фон да пИО 
на сво јој те ри то ри ји, па ста нов ни-
ци не ће мо ра ти да пу ту ју до цен-
тра Бе о гра да, већ ће све мо ћи да 
за вр ше на јед ном ме сту. 

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 на гла сио је 
да ру ко вод ство Фон да има пра-
вил ну ори јен та ци ју, и за хва лио 
ди рек тор ки Дра га ни Ка ли но вић, 
пред сед ни ку Управ ног од бо ра 
РФ пИО Бра ни сла ву Ми тро ви ћу 
и свим за по сле ни ма у Фон ду што 
ис прав но раз у ме ју да је по треб но 
при бли жи ти се ко ри сни ци ма. 

– Све што ра ди мо, ра ди мо са 
же љом да бу де мо на услу зи ко-

ри сни ци ма, јер ми смо 
ту због њих, ни су они 
ту због нас. За то се да нас 
отва ра ис по ста ва у Гроц кој, 
где ће 14.114 оси гу ра ни ка и не-
што ви ше од 13.000 пен зи о не ра 
мо ћи да за до во ље све сво је по-
тре бе. То је град по бро ју пен-
зи о не ра и бро ју оси гу ра ни ка 
ве ли чи не Бач ке па лан ке, и ни је 
ло гич но да град ове ве ли чи не 
не ма сво ју ис по ста ву пИО фон-
да. Они ви ше не ће мо ра ти да 
од ла зе до цен тра Бе о гра да, не-
ће мо ра ти да гу бе вре ме. Ово 
је по љо при вред ни крај, не кад 
је по треб но усред бер бе, же-
тве, се тве, да се чи тав је дан дан 
из гу би од ла зе ћи до Бе о гра да 
и вра ћа ју ћи се. Сад ће то мо-
ћи да ура де на те ри то ри ји сво-
је оп шти не, и да све што им је 
по треб но за до во ље упра во на 
овом про сто ру – ре као је Алек-
сан дар ву лин. 

Ми ни стар ву лин је на ја вио да 
ће се ова кав тренд на ста ви ти, као 
и да ће се ов де ра ди ти и ве шта че-
ња за ту ђу по моћ и не гу, та ко да 
ће ста нов ни ци Гроц ке мо ћи да 
за вр ше све на те ри то ри ји сво је 
оп шти не.

– Да нас је 
та ко ђе до бра 

при ли ка да ка-
же мо шта смо ура-

ди ли ка да су у пи та њу вој ни 
пен зи о не ри. Са ве ли ким за до-
вољ ством мо рам да ка жем да 
су 34.983 вој на пен зи о не ра за-
тра жи ла ускла ђи ва ње пен зи је 
и од го ва ра ју ће на док на де, од 
то га 5.298 их је од у ста ло од ту-
жбе пре ма др жа ви. За хва љу јем 
вој ним пен зи о не ри ма на по ве-
ре њу, за хва љу јем им што су и 
овај пут по ка за ли ко ли ко им је 
ста ло до др жа ве, а као што ви-
ди те ова вла да не пра ви ду го ве, 
али вра ћа ду го ве ко ји су на пра-
вље ни мно го пре нас – ре као је 
ву лин и ис та као да ће се на овај 
на чин знат но сма њи ти тро шко-
ви др жа ве, али ће се исто та-
ко ис пра ви ти не прав да пре ма 
вој ним пен зи о не ри ма, чи је су 
пен зи је већ уве ћа не, а ко ји ће 
це ло ку пан из нос ду га до би ти у 
јед ној ра ти.

Ка да је у пи та њу по ве зи ва ње 
ста жа, ву лин је на вео да су до са-
да зах те ви за по ве зи ва ње ста жа 
под не ти за 7.755 рад ни ка.

В. Ка дић

ОТВО РЕ НА ИС ПО СТА ВА РФ ПИО У ГРОЦ КОЈ

Услу ге Фон да бли же гра ђа ни ма

Руководство Фонда ПИО и ресорни министар у просторијама нове испоставе у Гроцкој
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про то кол о ре гу ли са њу 
ме ђу соб них оба ве за по 
осно ву на ми ре ња од-

штет них зах те ва пИО фон до ва 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске пот-
пи сан је не дав но и по том осно-
ву пИО РС ду гу је пИО Ср би је 4,8 
ми ли о на евра, док је дуг Ср би је 
ма њи и из но си 166.000 евра.

пот пи си ва њу про то ко ла 
при су ство вао је 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, ко ји је ре као да у Ре пу-
бли ци Срп ској жи ви 10.817 ко-
ри сни ка пен зи ја из Ср би је и да 
се сва ке го ди не за то одво ји око 
16 ми ли о на евра.

– С дру ге стра не, у Ср би ји 
жи ви око 16.825 ко ри сни ка 
пен зи ја ко ји су то пра во за ра-

ди ли у Ре пу бли ци Срп ској, и 
сва ке го ди не се за то до зна чи 
око 25 ми ли о на евра – ре као је 
ву лин.

Он је ре као да ко ри сни ци 
фон до ва та ме ђу соб на ду го ва-
ња ни су мо гли да осе те, али је 
на гла сио да је за др жа ву ве о ма 
ва жно да се то ре ши.

– У пи та њу је ве ли ка сво та 
нов ца и ве ли ки број љу ди. На 
ме ђу соб ни упит пИО фон до ва 
Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је от-
кри ли смо 71 пен зи ју за умр ле 
ко ри сни ке у РС, ко ја се ис пла-
ћи ва ла љу ди ма ко ји не по сто је, 
и с дру ге стра не, за 234 ко ри-
сни ка ис пла ћи ва ла се пен зи ја 
из пИО фон да Ср би је у РС, иако 
ни су ви ше жи ви – ре као је ми-
ни стар ра да.

Он је до дао да Фе де ра ци ја БиХ 
Фон ду пИО Ср би је ду гу је око 5,5 
ми ли о на евра, што су, ука зао је, 
ве ли ка сред ства, док Ср би ја Фе-
де ра ци ји ду гу је не у по ре ди во ма-
њи из нос од око 350.000 евра.

– Ми се сва ка ко на да мо да ће 
над ле жни ор га ни Фе де ра ци је 
БиХ по ћи за при ме ром Фон да 
пИО РС и да ће мо на ша ме ђу-
соб на по тра жи ва ња ре ши ти на 
обо стра но за до вољ ство – ре као 
је ву лин.

У име Фон да пИО Ср би је про-
то кол је пот пи сао ди рек тор За во-
да за со ци јал но оси гу ра ње Ср би-
је Зо ран па но вић, ко ји је ре као да 
ће се на осно ву тог про то ко ла у 
на ред ним го ди на ма из вр ша ва ти 
пла ћа ња, као и да су до го во ре ни 
ме ха ни зми тих пла ћа ња.

Ди рек тор пИО фон да РС Мла-
ден Ми лић ре као је да ће ње гов 
фонд дуг од око пет ми ли о на 
евра у на ред не че ти ри го ди не 
из ми ри ти у јед на ким ра та ма, 
као и да те ис пла те не ће ути ца-
ти на бу џет Фон да пИО РС, ко ји 
из но си око 500 ми ли о на евра.

Ди рек тор ка Ре пу блич ког 
пИО фон да Дра га на Ка ли но вић 
на гла си ла је да тај но вац, око 
550 ми ли о на ди на ра, мно го зна-
чи за РФ пИО и да пред ста вља 
уку пан из нос свих ин ве сти ци ја 
ко је су обез бе ђе не у фи нан сиј-
ском пла ну за 2016, ко ји укљу-
чу је ин ве сти ци је у опре му, одр-
жа ва ње згра да, ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је ко је су бит не за мо-
дер ни за ци ју.

Г. О.

Дру гог де цем бар ског да на РФ 
пИО су по се ти ли пред став ни ци 
Фон да пИО Ре пу бли ке Срп ске: 
Ти хо мир Јок си мо вић, порт па-
рол и шеф ка би не та Фон да РС, 
ве ли бор Мак си мо вић, по моћ-
ник ди рек то ра за ИТ, и Не да 
Ри стић, се кре тар ор га на упра-
вља ња Фон да РС са се ди штем 
у Би је љи ни. Ин те ре со ва ло их 
је ис ку ство Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње у ве зи са осни ва њем и 
ра дом Кон такт цен тра по што 
и са ми пла ни ра ју да ус по ста ве 
ова кав сер вис за сво је оси гу-
ра ни ке и ко ри сни ке. Са ра дом 
овог ва жног сер ви са РФ пИО 
упо зна ле су их Је ли ца Ти мо ти је-
вић, ди рек тор ка Сек то ра за од-
но се са јав но шћу, и Су за на Са-
лом, на чел ник Кон такт цен тра. 

Го сти из Би је љи не су би ли 
за до вољ ни оним што су чу ли и 
ви де ли и сма тра ју да ће им ис-
ку ство Фон да пИО олак ша ти 
по сао око по чет ка ра да њи хо-
вог сер ви са.

– пла ни ра мо осни ва ње кол 
цен тра у на шем Фон ду па смо 
же ле ли да чу је мо ва ша ис ку-
ства, да са зна мо ка ко тај сер вис 

функ ци о ни ше, да ли се ње го во 
осни ва ње по ка за ло оправ да-
ним и са ка квим сте се по те шко-
ћа ма су о ча ва ли док кон такт 
цен тар ни је по чео да ра ди. До-
би ли смо од го во ре ко ји ће нам 
по мо ћи и упу ти ти нас у пра вом 
сме ру при ли ком ра да на осни-

ва њу на шег кол цен тра. ва ша 
ис ку ства ће мо ис ко ри сти ти 
јер је овај кон такт цен тар за и-
ста до бар при мер ка ко тре ба 
да функ ци о ни ше је дан ова кав 
сер вис. Сма трам да су на ше ин-
сти ту ци је сер ви си гра ђа на, за то 
и ми же ли мо да стран ка ма омо-

гу ћи мо да што пре до би ју од го-
во ре на сва пи та ња ко ја има ју 
за нас. Фон до ви су ве о ма ва жни 
си сте ми ко ји успе шно функ ци о-
ни шу, али сва ко уна пре ђе ње и 
оса вре ме њи ва ње ра да је увек 
по зи тив но – ис та као је Ти хо мир 
Јок си мо вић.  В. А.

ПОТ ПИ САН ПРО ТО КО Л СА РЕ ПУ БЛИ КОМ СРП СКОМ

Ре гу ли са ње ме ђу соб них обавеза

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ФОН ДА ПИО РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ПО СЕ ТИ ЛИ РФ ПИО

Раз ме на ис ку ста ва

Гости из Бијељине у Контакт центру Фонда ПИО
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поводи

по след њег ви кен да у де-
цем бру ми ни стар Алек-
сан дар ву лин пред ста-

вио је на кон фе рен ци ји за но ви-
на ре годишњи извештај о раду 
ми ни стар ства на чи јем је че лу.

– Све ис пла те Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња би-
ле су ове го ди не ре дов-
не и ни јед но да ва ње ни-
је ума ње но. Сто па не за-
по сле но сти је сма ње на, 
а за оства ри ва ње пра ва 
и пру жа ње услу га Ми-
ни стар ства ра да, за око 
3,3 ми ли о на гра ђа на, за 
2016. го ди ну пла ни ра на 
је 101 ми ли јар да ди на ра 
и од тог укуп ног бу џе та 
Ми ни стар ства 97 од-
сто на ме ње но је ко ри-
сни ци ма пра ва и услу-
га – из ја вио је ре сор ни 
ми ни стар Алек сан дар 
ву лин.

Он је на гла сио да је 
сто па не за по сле но сти 
сма ње на, да се ду го ви 
из ми ру ју и да је на ста-
вље на све о бу хват на 
кон тро ла про тив свих 
вр ста зло у по тре ба, али 
да то ни ове го ди не „не-
ће би ти ве ли ка вест”, већ уоби-
ча јен рад.

Ми ни стар је на гла сио да је 
сто па не за по сле но сти у овом 
тре нут ку 16,7 од сто и да је сма-
ње на за 1,2 про цент на по е на у 
од но су на дру ги квар тал ове го-
ди не, док сто па за по сле но сти 
ста нов ни штва рад ног уз ра ста 
15-64 го ди не из но си 53,2 од сто. 

На пред ста вља њу го ди шњег 
из ве шта ја о ра ду свог ми ни-
стар ства ву лин је под ву као да је 
та сто па по ве ћа на у од но су на 
прет ход ни квар тал. То је, сма-
тра он, и да ље ви сок про це нат 
не за по сле но сти, али је сте знат-
но ни жи у од но су на за те че них 
25,6 од сто не за по сле них.

Ми ни стар је до дао да је од ја-

ну а ра до но вем бра ове го ди не 
би ло 227.149 слу ча је ва за по-
шља ва ња са еви ден ци је НСЗ, 
као и да је за по сле но 4.575 осо-
ба са ин ва ли ди те том.

– Све мо же те пред ста ви ти 
дру га чи је, осим ко ли чи не нов-
ца ко ји се сли ва у др жав ну ка су. 

За 5,4 од сто по ве ћа на је за по-
сле ност у од но су на исти пе ри-
од про шле го ди не. по ве ћа ње 
за по сле но сти ду гу је мо и ми ни-
стар стви ма при вре де, фи нан си-
ја, то ме што смо нај ста бил ни ја 
зе мља у ре ги о ну, па ин ве сти то-
ри до ла зе – ре као је ву лин.

Он је на гла сио да је вла да за-
те кла огром на ду го ва ња и да се 
Ми ни стар ство ра да но си ло, из-
ме ђу оста лог, и са ду гом пре ма 
вој ним пен зи о не ри ма. 

До дао је да је и пре ма 66.000 
умр лих пен зи о не ра би ла учи-
ње на не прав да, па је на ђе но „и 
нов ца и сна ге” да се до го во ри са 
на след ни ци ма по љо при вред-
них пен зи о не ра. Из дво је но је 
1,75 ми ли јар ди ди на ра ка ко би 

се та не прав да ис пра ви ла, а дуг 
вра тио, ка зао је ми ни стар.

Ми ни стар је на гла сио и да 
је до 25. де цем бра Фон ду пИО 
под не то 220 зах те ва за по ве зи-
ва ње ста жа за 7.755 рад ни ка, да 
је до са да по ве зан стаж по зах-
те ву 83 пред у зе ћа са 923 за по-

сле на, а да је укуп но по ве за но 
2.479 го ди на, 10 ме се ци и шест 
да на ста жа у укуп ном из но су од 
154.363.528 ди на ра.

– Да ни је од го вор не по ли ти-
ке вла де, ови љу ди не би мо гли 
оти ћи у пен зи ју – ука зао је ву-
лин и до дао да је НСЗ ре ши ла 
и дуг од 2003. на име по себ не 
на кна де за при вре ме не не за по-
сле не ко ји жи ве на КиМ, за око 
15.600 ли ца.

ву лин је до дао да је ис пла ће-
но 49,48 ми ли јар ди ди на ра за 
деч ју за шти ту за око 490.000 ко-
ри сни ка, 28,5 ми ли јар ди за со-
ци јал ну за шти ту за око 175.000 
ко ри сни ка, 12,82 ми ли јар де за 
бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту 
за око 34.067 ко ри сни ка и 54,37 

ми ли о на ди на ра за оста лу со ци-
јал ну за шти ту.

Ми ни стар је на вео и да је Ми-
ни стар ство има ло ве о ма жи ву 
за ко но дав ну ак тив ност и да је 
кон крет но до при не ло про ме ни 
жи во та на бо ље.

Не ка пра ва су по бољ ша на 
осо ба ма са ин ва ли ди-
те том јер до За ко на о 
упо тре би зна ков ног 
је зи ка ни је по сто ја ло 
зва ње ту мач.

ву лин се освр нуо и 
на из бе глич ку кри зу 
ре кав ши да је 625.000 
ми гра на та, ко ли ко их 
је про шло кроз Ср би-
ју у 2015. ме ди цин ски 
збри ну то, са чу ва но, 
што по ка зу је да си-
стем функ ци о ни ше 
бес пре кор но.

– Кроз Ср би ју је 
до са да про шло око 
625.000 ми гра на та 
без ијед ног ин ци-
ден та. Бес крај но сам 
по но сан на сва ког 
гра ђа ни на Ср би је 
ко ји је раз у мео да ти 
љу ди ни су прет ња, 
већ да за слу жу ју по-
моћ у не во љи – ре-

као је ву лин, ко ји је и пред сед-
ник Рад не гру пе за ре ша ва ње 
про бле ма ме шо ви тих ми гра-
ци о них то ко ва.

Оно што пред сто ји је сте до-
но ше ње не ко ли ко ва жних за-
ко на, не ки су про шли јав ну рас-
пра ву, а ре гу ли шу нај ве ћу ко-
ли чи ну нов ца у бу џе ту, ра ди се 
и на по бољ ша њу жи во та осо ба 
са ин ва ли ди те том, за ко ну о ви-
шко ви ма хра не...

– Хо ће мо иден тич не услу ге за 
све на те ри то ри ји Ср би је, хо ће-
мо да за вр ши мо про цес ли цен-
ци ра ња, на ста ви ће мо да се бо-
ри мо про тив на си ља у по ро ди-
ци и про тив екс пло а та ци је де це 
– за кљу чио је ми ни стар ра да.

Г. О. 

Успе шна го ди на,  
ам би ци о зни  
пла но ви за сле де ћу

РЕ ЗУЛ ТА ТИ  
МИ НИ СТАР СТВА 
ЗА РАД,  
ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ, 
БО РАЧ КА И 
СО ЦИ ЈАЛ НА 
ПИ ТА ЊА У 
2015. ГО ДИ НИ



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2015. 11

У град ском на се љу Обреж у Чач ку 
уру че ни су кљу че ви и пот пи са ни уго-
во ри о да ва њу у за куп 19 стам бе них 
је ди ни ца, из гра ђе них на осно ву про-
гра ма из град ње ста но ва за со ци јал-
но ста но ва ње. Ста но ви за со ци јал но 
угро же не по ро ди це из гра ђе ни су у 
окви ру со ци јал ног про гра ма Ре пу-
блич ке аген ци је за ста но ва ње, ко ја је 
обез бе ди ла 47 ми ли о на ди на ра, док је 
ло кал на са мо у пра ва гра да на За пад-
ној Мо ра ви уче ство ва ла са 20 ми ли о-
на ди на ра и обез бе ђе ном ло ка ци јом.

про сеч на по вр ши на јед не стам бе не 
је ди ни це из но си око 70 ква дра та, а у 
скло пу згра де су по друм, при зем ни 
део и пот кро вље. Це на ме сеч ног за-
ку па из но си је дан евро по ква дра ту 

или про сеч но око 8.340 ди на ра. Но ви 
ста на ри ће сво јим ак ци ја ма уре ди ти и 
опле ме ни ти про стор око обје ка та, а 
сред стви ма гра да Чач ка би ће уре ђе не 
при ла зне са о бра ћај ни це.

по ред пред став ни ка град ског ру-
ко вод ства Чач ка и Град ске стам бе не 
аген ци је, до де ли кљу че ва но вим вла-
сни ци ма ста но ва при су ство вао је и 
ве ли мир Илић, ми ни стар за ван ред не 
си ту а ци је у вла ди Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ји је ре као да је основ на иде ја це-
лог про јек та раз вој со ци јал ног ста но-
ва ња. Ис та као је да га ра ду је то што 
су ар хи тек те ис по што ва ле за да так да 
одр же аутен тич ну ве ков ну ар хи тек ту-
ру овог кра ја.   

М. П.

КНИЋ

Редовнасоцијална
давања

И по ред скром них бу џет ских сред ста ва, оп шти на 
Кнић из два ја знат на сред ства за со ци јал ну за шти ту. 
Сва со ци јал на да ва ња ко ја су у над ле жно сти ло кал-
не са мо у пра ве ис пла ћу ју се на вре ме, а Цен тар за 
со ци јал ни рад у Кни ћу глав ни је но си лац ових ак-
тив но сти. Сви про гра ми ко је ова уста но ва ре а ли-
зу је у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом знат но 
до при но се по бољ ша њу ква ли те та жи во та.

Сва ког ме се ца око че тр де сет по ро ди ља без за ка-
шње ња при ма нов ча ну по моћ. У оп шти ни Кнић из-
два ја ју сред ства и за ис пла ту јед но крат не нов ча не 
по мо ћи, за тим за оспо со бља ва ње обје ка та со ци јал-
но угро же ног ста нов ни штва, као и за функ ци о ни са-
ње Си гур не ку ће и при хва ти ли шта за жр тве по ро-
дич ног на си ља. Та ко ђе, у оп шти ни Кнић је ор га ни-
зо ва на слу жба ге рон то до ма ћи ца, ко ја пру жа по моћ 
за 56 ста рих и ин ва лид них ли ца.

М. Сан трач

Сек ци ја же на Са ве за са мо стал них син-
ди ка та вој во ди не (СССв) ор га ни зо-
ва ла је окру гли сто о по ло жа ју же на 

у сфе ри ра да и за по шља ва ња и пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња.

пре ма ре чи ма Гор да не Ми ло вић, пред-
сед ни це Сек ци је же на СССв, ова три би на 
би тре ба ло да бу де увод у низ раз ли чи тих 
ак тив но сти и ма ни фе ста ци ја чи ји би за јед-
нич ки циљ био да до при не су бо љем са гле-
да ва њу по ло жа ја же на у Ср би ји и до но ше-
њу за ко на ко ји би тај по ло жај мо гли зна чај-
ни је по пра ви ти.

Из ме ђу оста лих, на овом ску пу уче ство-
ва ли су На да Бур ма зо вић, по моћ ник по кра-
јин ског се кре та ра за за по шља ва ње, Не бој-
ша Ку кић, ди рек тор по кра јин ске слу жбе за 
за по шља ва ње, Љи ља на Стој шић, на чел ни ца 
Ин спек ци је ра да Ју жно бач ког окру га, Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца Са ве за ин ва ли да 
ра да вој во ди не, Ан дри ја на Чо вић, са рад ни-
ца у ин сти ту ци ји по кра јин ског ом буд сма на, 
и Је ле на Че шље вић из Жен ске мре же.

Не бој ша Ку кић је из нео ста ти стич ке по-
дат ке са еви ден ци је не за по сле них ли ца 
НСЗ на кра ју но вем бра. пре ма овој еви ден-
ци ји, у Ср би ји има 717.324 не за по сле на ли-
ца од ко јих су 370.188 же не, или 51,6 од сто. 
С дру ге стра не, у вој во ди ни има 173.677 
не за по сле них, од ко јих су 87.439 же не, од-
но сно 50,3 од сто. У Ср би ји је – пре ма ста-
ро сној струк ту ри, нај ви ше не за по сле них 
же на ста ро сти од 25 до 29 го ди на, или 13,6 
од сто од укуп ног бро ја, док је у вој во ди ни 
то гру па ци ја ста ро сти од 35 до 39 го ди на, 
ко ја за хва та 13,3 про цен та ове по пу ла ци је. 
Ко ри сни ка нов ча не на кна де, ме ђу ко ји ма 

су нај ви ше за сту пље не гру пе ко је се те же 
за по шља ва ју, од но сно не за по сле ни ста ри-
ји од 50 го ди на, у Ср би ји има 46.857 од че га 
је 21.532 или 45,9 од сто же на, а у вој во ди ни 
12.149 ли ца од че га је 5.338 или 43,9 про це-
на та же на.  

Ста на Сви ла ров је до би ла по др шку при-
сут них за по кре та ње ини ци ја ти ве да се ко-
ри гу је За кон о пИО у де лу од ред би о пра ву 
ко ри сни ка на 50 по сто ин ва лид ске пен зи је, 
ка ко би се љу ди из ове ка те го ри је из јед на-
чи ли у бе не фи ти ма ко је има ју оста ли ко ри-
сни ци ин ва лид ских пен зи ја. Та ко ђе, из ме-
на ма за ко на тре ба ло би да се пра вич ни је 
ре ши њи хов со ци јал ни ста тус по бољ ша-
њем усло ва за пен зи о ни са ње (60 го ди на за 
же не и 63 го ди не за му шкар це), јер су они 
јед на од еко ном ски нај ра њи ви јих гру па у 
на шем дру штву. Љи ља на Стој шић се, пак, 
за ло жи ла да се због лак ше кон тро ле зло у-
по тре ба пре ко вре ме ног ра да уве де оба ве-

за по сло дав ца да во ди еви ден ци ју о вре ме-
ну про ве де ном на ра ду, а на гла си ла је да се 
при ли ком ин спек циј ског над зо ра нај че шће 
су сре ћу са про бле ми ма ко је же не има ју 
при ли ком оства ри ва њу пра ва из ма те рин-
ства код при ват них по сло да ва ца. 

Је ле на Че шље вић је по себ но на гла си ла 
те жак по ло жај же на на се лу. Оне ра де и да-
њу и но ћу, а у прин ци пу су же не ко је су не-
ви дљи ве и ко је не ма ју ре до ван при ход, без 
об зи ра на то ко ли ко су ан га жо ва не у сво јим 
по ро ди ца ма, на сво јим има њи ма. Андри ја на 
Чо вић је по хва ли ла од лич ну ко му ни ка ци ју 
ко ју по кра јин ски ом буд сман има са Фон дом 
пИО, а из ја ви ла је да им се же не нај че шће 
обра ћа ју због зло ста вља ња на ра ду.

Гор да на Ми ло вић је на кра ју, из ме ђу оста-
лог, ре кла да се же не у син ди ка ти ма за ла жу 
и да се мај ка ма са тро је и ви ше де це при зна 
бе не фи ци ра ни рад ни стаж.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОКРУ ГЛИ СТО О ПРО БЛЕ МИ МА ЖЕ НА У ОБЛА СТИ МА РА ДА И ПИО

У Ср би ји по сао че ка 370.188 же на

ЧА ЧАК: СТА НО ВИ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ ПО РО ДИ ЦЕ

Кљу че ви пред Но ву го ди ну

Са трибине Сек ци је же на СССВ посвећене положају жена
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на лицу места

Уни ја по сло да ва ца вој во ди-
не (Упв), Ака де ми ја жен ског 
пред у зет ни штва, вој во ђан-

ско удру же ње пред у зет ни ца и 
Га ран циј ски фонд Апв пред ста-
ви ли су 22. де цем бра у про сто-
ри ја ма Упв сво ју ини ци ја ти ву за 
фор ми ра ње вој во ђан ског фо ру-
ма за раз вој пред у зет ни штва. Ре-
ги о нал ни про је кат под на зи вом 
„Жен ско пред у зет ни штво – мо-
тор за ства ра ње рад них ме ста у 
Ју го и сточ ној Евро пи” ре а ли зо-
ван у пе ри о ду од 2012. до 2015. 
го ди не у ко ме су и уче ство ва ли, 
био је основ за по кре та ње ове 
ини ци ја ти ве. Основ на иде ја је да 
се кроз Фо рум ин тен зи ви ра рад 
на по ве зи ва њу и ко ор ди ни ра-
ном де ло ва њу свих ре ле вант них 
ак те ра за ин те ре со ва них за уна-
пре ђе ње пред у зет ни штва же на у 
вој во ди ни.

Том при ли ком Стан ко Кр стин, 
пред сед ник Упв, кон ста то вао је 
да су же не у на шим за ко ни ма из-

јед на че не у пра ви ма са му шкар-
ци ма. прак са је ипак дру га чи ја: 
од укуп ног бро ја пред у зет ни ка у 
Ср би ји са мо че твр ти на су же не. 
То је и раз лог због ко га се Упв за-
ла же за раз вој жен ског пред у зет-
ни штва и да их бу де ма кар по ло-
ви на од укуп ног бро ја, јер у по слу 
не ма раз ли ке из ме ђу по ло ва. 

Ми ља на Стој шић Сто ја нов ска, 
ди рек тор ка Упв, ис та кла је да 
пред у зет ни це ко је тре нут но ра-

де са свим сво јим за по сле ни ма 
оства ру ју 11 од сто БДп-а у Ср-
би ји и да то тре ба у на ред ном 
пе ри о ду по бољ ша ти пред у зи ма-
њем кон крет них ко ра ка за цр та-
них у стра те шким до ку мен ти ма 
и плат фор ми за раз вој пред у зет-
ни штва же на Ср би је у пе ри о ду од 
2015. до 2018. Из у зет но је ва жно 
пред у зет ни штво укљу чи ти у све 
ни вое обра зо ва ња, обез бе ди ти 
по вољ но по слов но окру же ње, 

си стем ски по др жа ти ускла ђи ва-
ње по ро дич них и про фе си о нал-
них оба ве за, олак ша ти пред у-
зет ни ца ма при ступ тр жи шти ма, 
обез бе ди ти со ци јал ни ди ја лог, 
умре жа ва ње и про мо ци ју.

Ма ри ја на Мак си мо вић, за ме-
ни ца ди рек то ра Га ран циј ског 
фон да, ре кла је да ма ло же на 
има свој ка пи тал ко јим би по-
кре ну ле соп стве ни би знис, и 
опи са ла је ак тив но сти ко је је 
Га ран циј ски фонд до сад спро-
во дио ра ди раз во ја жен ског 
пред у зет ни штва. Ја на За бу нов, 
ди рек тор ка Ака де ми је жен ског 
пред у зет ни штва, го во ри ла је 
о зна ча ју уче ство ва ња же на 
пред у зет ни ца у кре и ра њу по-
слов ног ам би јен та, а Ксе ни ја 
вла о вић, пред сед ни ца вој во-
ђан ског удру же ња пред у зет-
ни ца, на ве ла је и про бле ме са 
ко ји ма се же не пред у зет ни це 
су сре ћу у по сло ва њу.

Ми ро слав Мек те ро вић

Удру же ње гра ђа на „Фо-
рум мла дих са ин ва ли ди-
те том” у Тр сте ни ку успе-
шно функ ци о ни ше већ пет 
го ди на. Де лу је пре те жно у 
тр сте нич кој оп шти ни, али 
и на про сто ру чи та ве Ср-
би је. Ко ри сни ци њи хо вих 
услу га су осо бе са ин ва-
ли ди те том, ста ра и из не-
мо гла ли ца, и за њих ва жи 
прин цип ин ди ви ду ал ног 
при сту па.

Чла но ви фо ру ма се за-
ла жу за ства ра ње дру-
штве ног ам би јен та на 
прин ци пи ма јед на ких 
пра ва и мо гућ но сти за све 
у Ср би ји, као и за фор ми-
ра ње и одр жа ва ње спе-
ци ја ли зо ва них сер ви са по др шке за ОСИ и 
мар ги на ли зо ва не гру пе. За про те клих пет 
го ди на тру ди ли су се да где год мо гу от кло-
не ар хи тек тон ске ба ри је ре, да фор ми ра ју 
сер ви се по др шке и по мо ћи у ку ћи за ста ра 
и ин ва лид на ли ца. Ус по ста вљен је сер вис 
пер со нал не аси стен ци је, у окви ру Фо ру-

ма функ ци о ни ше ко пир ни цен тар, у ко ме 
ОСИ пру жа ју услу ге ко пи ра ња, штам па ња, 
ко ри че ња и пла сти фи ци ра ња до ку ме на та. 
Фор ми ран је и жен ски кре а тив ни цен тар у 
ко ме же не из мар ги на ли зо ва них гру па из-
ра ђу ју руч не ра до ве, а њи хо вом про да јом 
обез бе ђу ју се би бо љи еко ном ски по ло жај. 

Жен ски кре а тив ни цен тар је до са да уче-
ство вао на ви ше сај мо ва и ма ни фе ста ци ја, 
а са мо стал но ор га ни зу је три пер фор ман са 
го ди шње. 

– Уз по моћ љу ди ве ли ког ср ца Фо рум 
успе ва три пу та го ди шње да обез бе ди па ке-
те са пре храм бе ним на мир ни ца ма и са ни-
та ри ја ма. Ор га ни зу је мо три би не, се ми на-
ре, окру гле сто ло ве, еду ка ци је и тре нин ге, 
као и про сла ве ро ђен да на за ак ти ви сте и 
во лон те ре. Ре дов но обе ле жа ва мо 8. март 
и но во го ди шње пра зни ке. Ор га ни зу је мо и 
ви ше днев не из ле те за ак ти ви сте и чла но ве 
њи хо вих по ро ди ца, као и по моћ и по др шку 
у оства ри ва њу пра ва – ка же из вр шна ди-
рек тор ка тр сте нич ког Фо ру ма мла дих са 
ин ва ли ди те том Дра га на вла шко вић.

Фо рум је у про те клом пе ри о ду пру жао 
по моћ и по др шку са мо хра ним мај ка ма и 
ро ди те љи ма осо ба са ин ва ли ди те том на 
под руч ју це ле Ср би је. Ус пе ли су да обез бе-
де и па ке ти ће за де цу са ин ва ли ди те том из 
Зе му на у са рад њи са удру же њем за за шти-
ту жи во ти ња „Клем па”. Са овим удру же њем 
Фо рум са ра ђу је и у дру гим ак тив но сти ма у 
окви ру сво јих мо гућ но сти. 

Дра ган Ива но вић

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ФОР МИ РА ЊЕ ВОЈ ВО ЂАН СКОГ ФО РУ МА

Раз вој жен ског пред у зет ни штва

ТР СТЕ НИЧ КИ ФО РУМ МЛА ДИХ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Пет го ди на успе шног ра да

Од укуп ног бро ја пред у зет ни ка у Ср би ји са мо че твр ти на су же не
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про је кат „МАУ за све, сви у 
МАУ – по се бан про грам 
за ста ри је осо бе”, ко ји је 

осми слио Му зеј африч ке умет но-
сти (МАУ) у са рад њи са Фа кул те-
том за кул ту ру и ме ди је и Ге рон-
то ло шким дру штвом Ср би је, а уз 
по др шку ор га ни за ци ја „Бал кан-
ска му зеј ска мре жа” и „Кул тур но 
на сле ђе без гра ни ца”, као и вла де 
швед ске, успе шно је за вр шен, а 
том при ли ком је у Му зе ју при ре-
ђен по се бан про грам. при сут не 
ко ри сни ке до мо ва Ге рон то ло-
шког цен тра Бе о град (ГЦБ), ко ји-
ма је овај про је кат био на ме њен, 
и оста ле са рад ни ке на про јек ту, 
по здра ви ла је ди рек тор ка МАУ 
др Ма ри ја Алек сић.

– Циљ овог про јек та био је 
под сти ца ње ин те гра ци је, од но-
сно уче шћа ста ри је по пу ла ци је у 
про гра ми ма и са др жа ји ма на шег 
му зе ја, и на да мо се да смо у то ме 
ус пе ли. про је кат је тра јао од сеп-
тем бра до де цем бра ове го ди не 
и ре а ли зо ван је у не ко ли ко фа за. 
пр ва је би ла пре ва зи ла же ње тех-
нич ких пре пре ка и ба ри је ра и, 
за хва љу ју ћи по др шци ор га ни за-
ци ја, ми смо ус пе ли да обез бе ди-
мо рам пу за ин ва лид ска ко ли ца и 

ру ко др жа че, чи ме смо, на дам се, 
укло ни ли ту је ди ну пре пре ку да у 
на шим про гра ми ма и са др жа ји ма 
уче ству је ве ћи про це нат ста ри је 
по пу ла ци је. Дру га фа за про јек та 
са сто ја ла се у по се та ма и ра ди о-
ни ца ма ко је смо одр жа ли у свим 
до мо ви ма у окви ру ГЦБ. Та мо 
смо у са рад њи са сту ден ти ма во-
лон те ри ма Фа кул те та за кул ту ру 
и ме ди је, под вођ ством њи хо ве 
про фе сор ке На та ше Си мо но вић 
Ба јић, и у са рад њи са на шим ко-
ле ги ни ца ма, ку сто ски њом Ма ри-
јом Ли чи ном, ко ја је др жа ла пре-
да ва ња о исто ри ја ту и ра ду Му зе-
ја африч ке умет но сти, и ва јар ком 

Ми ли цом Јо си мов, ко ја је во ди ла 
ра ди о ни це ва ја ња гли не, по ку ша-
ли да на не ки на чин пред ста ви мо 
оно чи ме се ба ви мо и ову јед ну 
не та ко уоби ча је ну и сва ки да шњу 
те му као што је африч ка кул ту ра 
и умет ност. ве ру јем да смо сви 
из овог дру же ња и са рад ње иза-
шли бо га ти ји за јед но но во ле по 
ис ку ство и на дам се да ће се на-
ша са рад ња на ста ви ти и уна пре-
ђи ва ти у на ред ној го ди ни. Још 
јед ном вам за хва љу јем на до бро-
до шли ци ко ју сте нам пру жи ли у 
ва шим до мо ви ма, на ср дач но сти, 
на ле пом при је му и са рад њи, на 
ра до зна ло сти ко ју сте по ка за ли, 

енер ги ји и ен ту зи ја зму – ре кла је 
Ма ри ја Алек сић.

Она је на ја ви ла и но ви про је-
кат на ме њен ста ри јој по пу ла ци-
ји – стал ни ци клус бес плат них 
про гра ма за осо бе ста ри је од 55 
го ди на, ко ји ће се од фе бру а ра 
2016. го ди не одр жа ва ти у Му зе ју 
јед ном ме сеч но, и то сва ког пр-
вог че тврт ка у ме се цу у тер ми ну 
од 10 до 12 ча со ва.

У ве зи са на ја вље ним про јек-
том, Ми ли ца Јо си мов је ко ри-
сни ци ма Уста но ве Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град об ја сни ла да је 
са мо по треб но да се обра те сво-
јим рад ним те ра пе у ти ма и ка жу 
шта им је све ин те ре сант но од 
про гра ма ко ји МАУ ну ди за на-
ред ну го ди ну, а да ће се сви за јед-
но по тру ди ти да обез бе де по тре-
бан пре воз.

пред став ни ци МАУ су до-
де ли ли за хвал ни це свим са-
рад ни ци ма на про јек ту, као и 
ме ди ји ма ко ји су о про јек ту из-
ве шта ва ли, ме ђу ко ји ма се на-
шао и наш „Глас оси гу ра ни ка”, а 
ко ри сни ци ма до мо ва по том је 
пред ста вље на стал на по став ка 
Му зе ја африч ке умет но сти.

В. Ка дић

У же љи да про мо ви шу и отрг ну од за бо-
ра ва бо га то жи вот но ис ку ство ста ри јих осо-
ба, Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ ства” 
– Amity и пор тал пен зин отва ра ју кон курс за 
нај бо љу пу то пи сну при чу или пе сму. 

пу то пи си су раз вр ста ни у пет ка те го ри ја: 
нај бо ља жен ска и нај бо ља му шка пу то пи сна 
при ча, нај бо ља при ча о пу то ва њу по Ср би ји, 
нај бо ља при ча о пу то ва њу у ино стран ство и 
нај бо ља пу то пи сна пе сма.

Да би уче ство ва ли на кон кур су ауто ри 
тре ба да има ју нај ма ње 60 го ди на. пу то пи-
сни рад мо же има ти нај ви ше пет ку ца них 
стра на, пи са них чит ким ру ко пи сом или ку-
ца них на ра чу на ру (фонт Ti mes New Ro man, 
ве ли чи на сло ва 12). У за гла вљу пр ве стра не 
по треб но је на ве сти ко јој од пет ка те го ри ја 
рад при па да. 

Ауто ри мо гу по сла ти са мо је дан пу то пи сни 
рад. На кра ју ра да по треб но је на пи са ти по-
дат ке: име и пре зи ме, го ди не, адре са ста но ва-
ња, те ле фон, и-мејл адре са (уко ли ко је има).

На гра ђе ни и похваљени пу то пи сни ра до-
ви би ће об ја вље ни у по себ ној пу бли ка ци ји 
и на пор та лу Pen zin.rs и ин тер нет стра ни ци 
Amity-ја. Уче сни ци кон кур са мо гу уз пу то-
пи сни рад да по ша љу и до три фо то гра фи је 
пре де ла ко је су по се ти ли. Сла ње фо то гра-
фи ја ни је оба ве зно и то, баш као и из бор де-
сти на ци је опи са не у ра ду, не ће ути ца ти на 
из бор нај бо љих ра до ва. Фо то гра фи је ће би-
ти до ста вље не чла но ви ма жи ри ја тек по сле 
оце њи ва ња пу то пи сних ра до ва. Нај бо љих 
10-15 фо то гра фи ја, уз са гла сност ауто ра, би-
ће из ло же но на књи жев ним ве че ри ма ка да 
бу ду чи та ни нај бо љи ра до ви. 

Кон курс је отво рен од 1. ја ну а ра до 1. мар-
та 2016. го ди не. 

Ра до ве тре ба по сла ти на адре су: Amity, 
па ри ске ко му не 1/12, 11070 Но ви Бе о град, 
са на зна ком „За кон курс”, или елек трон ски 
на мејл адре су: mi ra @a mity-yu.org, та ко ђе са 
на зна ком у на зи ву пи сма „За кон курс”. 

Жи ри ће од лу ку о из бо ру нај бо љих пу то-
пи сних ра до ва са оп шти ти до 1. ма ја 2016. 
го ди не. За ауто ре нај бо љих пу то пи сних ра-
до ва у свих пет ка те го ри ја би ће ор га ни зо-
ва но на град но пу то ва ње по Ср би ји у ма ју 
2016. го ди не. Сви уче сни ци кон кур са би ће 
по зва ни на књи жев не ве че ри ко је ће би ти 
ор га ни зо ва не у не ко ли ко гра до ва Ср би је 
то ком ко јих ће се чи та ти при сти гли пу то пи-
сни ра до ви.

Г. О 

УСПЕ ШНО ЗА ВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ МУ ЗЕ ЈА АФРИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ НА МЕ ЊЕН СТА РИ ЈИ МА

Од фе бру а ра стал ни ци клус 
бес плат них про гра ма

ПРО МО ЦИ ЈА АК ТИВ НОГ И ДО СТО ЈАН СТВЕ НОГ СТА РЕ ЊА У СР БИ ЈИ

Кон курс за пу то пи сне ра до ве

Сви са рад ни ци  на про јек ту добили за хвал ни це
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Око 100 пред став ни ка из 33 град ске 
и оп штин ске ор га ни за ци је Са ве за 
ин ва ли да ра да вој во ди не и њи хо ви 

го сти оку пи ли су се 3. де цем бра у Но вом Са-
ду да све ча но про сла ве Ме ђу на род ни дан 
осо ба са ин ва ли ди те том, ко ји је ујед но и Дан 
ин ва ли да ра да. Ма ни фе ста ци ју је као про-
грам ску ак тив ност СИР вој во ди не фи нан-
сиј ски по др жа ло Ми ни стар ство за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, а 
ме ђу го сти ма су би ли и ду го го ди шњи са рад-
ни ци из Фон да пИО: Слав ко Имрић, ди рек-
тор, Че да Фран цу ски, за ме ник ди рек то ра, 
Ми ло рад Ор ло вић, на чел ник Оде ље ња за 
ме ди цин ско ве шта че ње, Љи ља на Ма ро вић, 
шеф Ка би не та ди рек то ра – из по кра јин ског 
фон да пИО – и ди рек то ри фи ли ја ла РФ пИО 
из Но вог Са да, Су бо ти це и Зре ња ни на, Или-
ја ша кић, Сне жа на Ма рић и Ми лан Зве кић. 
Све ча ном ску пу су, из ме ђу оста лих, при су-
ство ва ли и Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР вој во ди не, Сне жа на Мр ка ић, пред сед-
ни ца СО Ку ла, Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра вој во ди не, Ми лан по по-
вић, пред сед ник Град ског ве ћа ССС Су бо ти-
ца, за тим Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Ср би је, Сла ви ца Ко пи ло вић и Мир ја на 
Ба бин и Не дељ ко Рад ми ло вић, струч ни са-
рад ник из СИР вој во ди не.

Ста на Сви ла ров и Стан ко Ним че вић су у 
свом обра ћа њу при сут ни ма го во ри ли и о 
про бле ми ма са ко ји ма се да нас ин ва ли ди 
ра да су сре ћу и ис та кли су ве о ма те жак по-
ло жај ко ри сни ка 50 по сто ин ва лид ске пен-
зи је. Кон ста то ва ли су да они пред ста вља ју 
нај у гро же ни ју ка те го ри ју ин ва ли да ра да 
од 2003. го ди не, ка да је За ко ном о пИО по-
о штрен на чин оце не рад не спо соб но сти. 
На и ме, од та да се це ни укуп на рад на спо-
соб ност, а не за рад но ме сто са ко га се иде 
на оце ну, а ко ри сни ци ма пра ва дру ге и тре-
ће ка те го ри је ин ва лид но сти од ре ђе на је 
50 по сто ин ва лид ска пен зи ја по пре стан ку 
рад ног од но са и са ис те ком ро ка пред ви ђе-

ног за ко ри шће ње на кна де по осно ву не за-
по сле но сти. Они су, осим што има ју ве о ма 
ма ле ме сеч не при хо де, че сто ус кра ће ни и 
за пра ва ко ја ужи ва ју оста ли ин ва лид ски 
пен зи о не ри. Сто га су на ја ви ли да ће ин тен-
зи ви ра ти ак тив но сти Са ве за ра ди ре ша ва-
ња пи та ња и по бољ ша ња по ло жа ја упра во 
ове гру пе ин ва ли да ра да.

Слав ко Имрић је у свом из ла га њу, из ме-
ђу оста лог, из нео и ста ти стич ке по дат ке из 
ба зе по да та ка Фон да пИО о ин ва лид ским 
пен зи о не ри ма.

– пре ма зва нич ним по да ци ма, за кључ-
но са сеп тем бром 2015. го ди не у Ср би ји 
је би ло 314.845 ин ва лид ских пен зи о не ра, 
од но сно 18,2 од сто укуп ног бро ја пен зи-
о не ра, са про сеч ним из но сом пен зи је од 
22.406 ди на ра. На те ри то ри ји вој во ди не 
је, на осно ву по да та ка из ис пла те пен зи ја 
за ок то бар 2015. го ди не, укуп но 73.051 ин-
ва лид ски пен зи о нер свих ка те го ри ја. Они 
су у про се ку при ми ли пен зи ју од 23.181 
ди нар. Од тог бро ја 65.396 је ин ва лид ских 
пен зи о не ра из ка те го ри је за по сле них са 

про сеч ном пен зи јом у из но су од 23.335 
ди на ра, за тим 4.070 пен зи о не ра са мо стал-
них де лат но сти са про сеч ном пен зи јом од 
24.658 ди на ра, док је 2.658 пен зи о не ра из 
ка те го ри је по љо при вред ни ка у про се ку 
при ми ло по 11.964 ди на ра, а 927 ко ри сни-
ка вој них ин ва лид ских пен зи о не ра су при-
ми ли про сеч но по 38.024 ди на ра – ре као је 
ди рек тор Слав ко Имрић. Он је по себ но на-
гла сио да је ја сно да 5.956 ко ри сни ка пра-
ва на 50 по сто ин ва лид ске пен зи је ко ји у 
про се ку при ма ју 5.920 ди на ра жи ве ве о ма 
скром но и да че сто не ма ју ни за нај о снов-
ни је жи вот не по тре бе, а ка мо ли за на бав ку 
ле ко ва и нео п ход них по ма га ла из обла сти 
здрав стве не за шти те.  

Ди рек тор пФ пИО је ис та као и да је, у 
скла ду са одо бре ним сред стви ма, пра во на 
ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да пИО у ре-
ха би ли та ци о ним цен три ма и ба ња ма Ср би-
је ове го ди не оства ри ло 537 ин ва лид ских 
пен зи о не ра из вој во ди не, а до кра ја ок то-
бра 500 их је то пра во и ис ко ри сти ло.

Ми ро слав Мек те ро вић

поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом

Ко ри сни ци 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је нај у гро же ни ји

Чла но ви Град ске ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да Ле сков ца обе ле жи ли су Ме ђу на род ни 
дан осо ба са ин ва ли ди те том све ча но шћу ко-
јој су при су ство ва ли пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве и оп штин ских ор га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да из де се так гра до ва Ср би је и су-
сед не Ма ке до ни је. Го сте је по здра ви ла пред-
сед ни ца ГО ИР Ле ско вац Гро зда на Ми тић.

Тре ћег де цем бра пре 60 го ди на фор ми ра-
на је Оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за ин ва-

ли да ра да за Ле ско вац и шест окол них оп-
шти на. Све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња 
да на ОСИ при су ство ва ли су пред став ни ци 
ре пу блич ке ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
са пред сед ни ком СИР Ср би је Бо жи да ром 
Це ки ћем, као и пред сед ни ци ор га ни за ци ја 
пен зи о не ра ин ва ли да ра да из бра ти мље-
них ор га ни за ци ја из про ку пља, Тр го ви шта, 
Ка ва да ра ца и Ку ма но ва. О успе шном раз во-
ју ове ле ско вач ке ор га ни за ци је по све до чио 

је ви део при каз под име ном „Не кад и сад”, 
ко ји је об у хва тио пе ри од од ше зде се тих го-
ди на про шлог ве ка, па све до да нас. 

Дру же ње ОСИ и пен зи о не ра ин ва ли да 
ра да на њи хов дан на цен трал ној ре пу-
блич кој све ча но сти у Ле сков цу за вр ше но 
је бо га тим кул тур но-за бав ним про гра мом и 
по де лом за хвал ни ца број ним по ла зни ци ма 
ра ди о ни ца, као и уче сни ци ма овог ску па.

Т. Сте ва но вић

Дан упам ћен по дру же њу

Стана Свиларов, Славко Имрић и Славица Копиловић
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Цен трал на све ча ност по во дом Ме ђу на род ног 
да на осо ба са ин ва ли ди те том, 3. де цем бра, чи ји 
је сло ган ове го ди не био „За жи вот без ба ри је ра”, 
одр жа на је у Са ва цен тру. под по кро ви тељ ством 
Ми ни стар ства за рад, ма ни фе ста ци ју је, де се-
ти пут по ре ду, ор га ни зо ва ло удру же ње „Хен ди 
цен тар Ко ло се ум” из Бе о гра да.

Том при ли ком ре сор ни ми ни стар Алек сан дар 
ву лин ре као је да је вла да Ср би је и у бу џе ту за 
на ред ну го ди ну пред ви де ла зна чај на сред ства за 
по бољ ша ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том.

– Бри га о су гра ђа ни ма пре ма ко ји ма жи вот ни-
је био фер ни је на ша за кон ска оба ве за, већ на ше 
људ ско пра во, ду жност, при ви ле ги ја. Сви тре ба 
да учи ни мо све што је у на шој мо ћи да њи хов 
жи вот бу де бо љи – ре као је ву лин обра ћа ју ћи се 
оку пље ни ма. На гла ша ва ју ћи да је вла да Ср би је 
и у сле де ћем бу џе ту пред ви де ла сред ства за по-
бољ ша ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, ми-

ни стар је ис та као да ни јед но со ци јал но да ва ње 
ко је се ти че ових осо ба ни је ума ње но.

пре ма ње го вим ре чи ма, све што је пред ви ђе-
но спро во ди се, па чак и ви ше од то га. На во де-
ћи да осо бе са ин ва ли ди те том, без об зи ра на то 
да ли жи ве у Бе о гра ду или не ком дру гом ма њем 
ме сту у Ср би ји, има ју исто пра во на кре та ње и 
до ступ ност, ву лин је ис та као да је са МУп-ом 
обез бе ђен но вац да све по ли циј ске упра ве има-
ју рам пу за осо бе са ин ва ли ди те том, као и да је 
до го во ре но да сва ка фи ли ја ла Фон да пИО има 
рам пу или лифт.

Члан Град ског ве ћа Дра го мир пе тро ни је вић на 
ску пу у Са ва цен тру ре као је да је град у овој го-
ди ни по чео ак ци ју „Бе о град без ба ри је ра” у окви-
ру ко је је до сад по диг ну то 85 рам пи, a до кра ја 
го ди не би ће по ста вље но 96 рам пи од пла ни ра-
них 100. За сле де ћу го ди ну одво је на су сред ства 
за но вих 150 рам пи. Г. О.

За шти та пра ва и здрав стве на за шти та 
ин ва ли да не би тре ба ло да се по ми-
ње са мо по во дом обе ле жа ва ња њи-

хо вог да на већ би то мо ра ла да бу де кон-
ти ну и ра на бри га то ком це ле го ди не, ка же 
за наш лист Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
СИР, члан Са ве та вла де и члан ве ћа са мо-
стал них син ди ка та. 

– Си стем ске про ме не зах те ва ле су и 
обим ну за ко но дав ну ак тив ност ко ја је 
об у хва та ла и ма те ри ју ко јом се ре гу ли шу 
по ло жај и усло ви ра да и жи во та ин ва ли-
да. Ни је, да кле, про блем ни у про пи си ма, 
по след њих го ди на до не то је ви ше за ко на 
ко ји по сред но или не по сред но ути чу на 
жи вот и рад ин ва ли да, али је про блем што 
се они не спро во де до след но у прак си. 
ве о ма је ва жно и пра во вре ме но и тач но 
ин фор ми са ње оних на ко је се ти про пи си 
од но се: да на вре ме и пот пу но бу ду оба-
ве ште ни о сво јим пра ви ма. За то ми стал но 
ра ди мо на ин фор ми са њу сво јих чла но ва, 
та ко да је и ове го ди не одр жа но ви ше три-
би на, окру глих сто ло ва и ра ди о ни ца, кул-
тур но-му зич ких ма ни фе ста ци ја и спорт-
ских так ми че ња ши ром Ср би је – на гла ша-
ва наш са го вор ник.

Основ ни за да так СИР је да то ком це ле 
го ди не на сто ји да на све на чи не по мог не 
сво јим чла но ви ма и оба ве сти их о пра ви-
ма и мо гућ но сти ма ко је им се пру жа ју.

– Ми као ор га ни за ци ја на сто ји мо да се 
за шти том пра ва и здрав стве ном за шти том 
ин ва ли да ра да и осо ба са ин ва ли ди те том 
ба ви мо не пре кид но а не са мо по во дом 
обе ле жа ва ња Да на ин ва ли да. Са вез ин ва-

ли да ра да Ср би је оку пља око 400.000 чла-
но ва ме ђу ко ји ма има и ко ри сни ка пен зи-
ја и ин ва ли да ра да са пре о ста лом рад ном 
спо соб но шћу ко ји су и да ље у рад ном од-
но су. Мо рам да на гла сим да они ни су у тој 
ка те го ри ји сво јом во љом или кри ви цом, 
да ве ли ка ве ћи на, ви ше од 90 од сто ин ва-
ли да ра да сва ко днев но ко ри сти и по не ко-
ли ко вр ста ле ко ва ко је че сто не ма ју чи ме 
да пла те јер су им пен зи је ми ни мал не. Ме-
ђу ин ва ли ди ма ра да је ве ли ки број оних 

ко ји има ју те ле сно оште ће ње за шта при-
ма ју ми ни мал не на кна де. Сви они ко ји се 
по вре де на ра ду, на и ме, има ју са мо не ки 
про це нат те ле сног оште ће ња и не ма ју ни-
ка кву мо гућ ност за пен зи о ни са ње. С дру-
ге стра не, сви зна мо у ка квим су усло ви ма 
на ше фир ме ра ди ле, од но сно про па да ле 
по след њих го ди на и ко ли ко је би ло тех-
но ло шког ви шка ме ђу рад ни ци ма. Не пи-
са но је пра ви ло да у та квим окол но сти ма 
из фир ме пр во оду та кви рад ни ци, а ка да 
тре ба да се вра те, или се вра те по след њи 
или се уоп ште не вра те. И ова ка те го ри ја 
тре ба да бу де об у хва ће на за кон ским про-
пи си ма о ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том. Мо ра се ре ћи 
и то да ме ђу ин ва ли ди ма ра да има ре ла-
тив но мла дих љу ди ко ји за крат ко вре ме 
ко је су про ве ли на по слу пре не го што су 
се по вре ди ли ни су ус пе ли да ре ше сво је 
стам бе но пи та ње, има ју де цу ко ја су још 
у основ ној шко ли а до са да је ре ла тив но 
ма ли број њих ус пео да се за по сли. Јер, ка-
кав год за кон био и ко ли ко год био до бро 
на пи сан, не за о би ла зна је чи ње ни ца да ће 
сва ки по сло да вац, ко ји на рав но мо же да 
би ра ко га ће да за по сли, ра ди је при ми ти 
здра вог рад ни ка не го осо бу са ин ва ли ди-
те том. по го то во ка да је ве ли ки број не за-
по сле них и ка да стал но на тр жи ште ра да 
при сти жу но ве ге не ра ци је мла дих, обра-
зо ва них љу ди у по тра зи за по слом, па су 
они ко ји га ну де у си ту а ци ји да би ра ју ко га 
ће да при ме – ис та као је Бо жи дар Це кић, 
пред сед ник СИР Ср би је.

Ве сна Ана ста си је вић

Ускла ди ти прак су са за ко ни ма

Жи вот без ба ри је ра Прослава 
у Сурчину

Оп штин ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да Сур чин обе-
ле жи ла је ове го ди не пр ви 
пут Свет ски дан осо ба са 
ин ва ли ди те том. За хва љу-
ју ћи ло кал ној са мо у пра ви 
Сур чин и са рад њи пред сед-
ни ка ООИР Љу би ше Кља-
ји ћа са пред сед ни ком СО 
Сур чин Сте ва ном шу шом, 
за 30 ин ва лид ских пен зи-
о не ра при пре мљен је кок-
тел у про сто ри ја ма Ме сне 
за јед ни це Ја ко во.

Ин ва ли ди се на да ју да ће 
ова ква са рад ња би ти на ста-
вље на и убу ду ће.

Љ. К.

Бо жи дар Це кић
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кроз Србију

На гра де Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња 

„Чо век го ди не” уру че не су 20. де-
цем бра на при год ној све ча но сти 
у На род ном по зо ри шту. 

при зна ња уста но ва ма и из у-
зет ним по је дин ци ма ко ји ра де 
у си сте му со ци јал не за шти те 
до де ље на су у пет ка те го ри ја: 
за по сле ном у цен тру за со ци-
јал ни рад или ор га ну ста ра тељ-
ства – Зо ра ну Ми ро са вље ви ћу 
из Бе о гра да ко ји је ру ко во ди лац 
Оде ље ња Обре но вац у окви-
ру Град ског цен тра за со ци јал-
ни рад Бе о град, за по сле ном у 
уста но ви со ци јал не за шти те за 
сме штај де це и мла дих – Дра га-
ну Ро ло ви ћу, ди рек то ру За во да 
за вас пи та ње де це и омла ди-
не Бе о град, као и за по сле ном у 
уста но ви со ци јал не за шти те за 
сме штај од ра слих и ста ри јих ли-
ца – вла ди ци Ста но је ви ћу ко ји је 
ди рек тор За во да за сме штај од-
ра слих ли ца „Ма ле пче ли це” из 
Кра гу јев ца.

На гра да је до де ље на и по-
је дин цу ко ји је пре од ла ска у 
пен зи ју био за по слен у си сте-
му со ци јал не и по ро дич не за-
шти те – Рад ми ли Ми тро вић из 
Не го ти на, као и нај бо љем хра-
ни те љу – Је ле ни Аме то вић из 
Бој ни ка.

по себ ну за хвал ни цу Ми ни-
стар ство је до де ли ло спе ци ја-

ли сти за про грам за шти те де це 
у Уни це фу, Ке тлин Бра шић.

при ли ком до де ле на гра да, 
ре сор ни ми ни стар Алек сан дар 
ву лин на гла сио је да у си сте му 
со ци јал не за шти те не ма ви шка 
за по сле них – у тој обла сти за-
по сле но је око 14.000 љу ди, ко-
ји бри ну о ви ше од 3,3 ми ли о на 
ко ри сни ка.

– У до мо ви ма за не-
збри ну ту де цу и ста ре, 
оме те не у раз во ју... не ма 
ви шка за по сле них и ни-
је дан рад ник у со ци јал-
ној за шти ти не ће би ти 
от пу штен – ка зао је ву-
лин, на гла ша ва ју ћи да је 
реч о љу ди ма ко ји сва ки 
дан оби ла зе осо бе ко-
је су на пу ште не и те шко 
жи ве.

На гра ђе ни су до би ли по 
200.000 ди на ра, али то ни-
су бу џет ска сред ства већ 
но вац оних ко ји су же ле ли 
да по де ле део свог про фи-
та и по ка жу ко ли ко це не 
то што ра де љу ди у со ци-

јал ној за шти ти, на вео је ву лин.
Ми ни стар је на гла сио да се 

по сао у со ци јал ној за шти ти не 
ра ди због нов ца и да ти рад-
ни ци не ма ју ве ли ка при ма ња, 
али да они мо гу да ка жу да су 
мо жда и нај хра бри ји део овог 
дру штва на ко ји и дру ги тре ба 
да се угле да ју.  Г. О.

по во дом обе ле жа ва ња 3. де цем бра, 
Ме ђу на род ног да на осо ба са ин ва ли ди-
те том, Дру штво за це ре брал ну и деч ју 
па ра ли зу у по же ги ор га ни зо ва ло је ви-
ше при год них ма ни фе ста ци ја. Јед на од 
њих је и про дај на из ло жба пред ме та и 
ру ко тво ри на ко је су кре и ра ли и из ра ди-
ли де ца и оста ле осо бе из овог дру штва. 
Део оства ре ног при хо да са из ло жбе до-
де љен је Жа ни Рај ко вић, чла ну дру штва, 
као по моћ у са ни ра њу по сле ди ца по жа ра 
у ње ном ста ну. ве о ма успе шна из ло жба, 
ко ју је по се ти ло ви ше сто ти на по же жа на, 
у ства ри је кру на све га оно га што је то ком 
го ди не ства ра но на по љу кре а тив но сти 
чла но ва Дру штва ко је је јед но од бо љих 
од слич них у ужич ком кра ју. 

На по себ ној све ча но сти уру че на је Злат-
на пла ке та ху ма но сти ко ја се до де љу је нај-
хра бри јем ро ди те љу за не се бич ну ро ди-
тељ ску љу бав и бри гу за де цу са ин ва ли ди-
те том и дру ге ин ва лид не осо бе. До бит ник 
овог при зна ња за 2015. го ди ну је Ра дој ка 
пе тро вић из по же ге, ко ја је од га ји ла и из-
ве ла на пра ви пут си на Зо ра на. Он бо лу је 

од Да у но вог син дро ма али му то не сме-
та да се дру жи са су гра ђа ни ма и успе шно 
уче ству је у ра зним ма ни фе ста ци ја ма. по-
же жа ни су му ле тос ука за ли част да, на Ме-
ђу оп штин ским омла дин ским спорт ским 
игра ма, из ве де по чет ни уда рац на фи нал-
ној фуд бал ској утак ми ци. 

– За про те клих осам го ди на ко ли ко на-
ше дру штво по сто ји увек смо на и ла зи ли 
на раз у ме ва ње оп штин ске ло кал не са мо-
у пра ве у по же ги, Ми ни стар ства ра да и со-
ци јал не по ли ти ке у вла ди Ре пу бли ке Ср би-
је и ра зних ху ма ни тар них ор га ни за ци ја из 
зе мље и ино стран ства. Жи ви мо и де лу је-
мо за хва љу ју ћи пр вен стве но раз у ме ва њу 
ху ма них љу ди ко ји пре по зна ју и по др жа-
ва ју оно што ра ди мо. Же лим да ис так нем 
ху ма ни тар ну ор га ни за ци ју „Фран цу ска на-
род на по моћ” ко ја нам је до са да пру жи ла 
из у зет ну по др шку, а по себ но при ли ком 
ку по ви не објек та и опре ма ња „За јед нич-
ке ку ће”, уз уче шће и оста лих спон зо ра из 
по же ге и окол них ме ста – ка же Дра го мир 
Ни ки то вић, пред сед ник Дру штва за це ре-
брал ну и деч ју па ра ли зу у по же ги. 

У овом удру же њу пла ни ра ју још све стра-
ни ју и бо га ти ју ак тив ност на ред не го ди не, 
јер са да ра де у по бољ ша ним усло ви ма. 
Све са ци љем да се чла но ви дру штва што 
бр же и што успе шни је укљу чу ју у обра зо-
ва ње и дру штве ни жи вот за јед ни це.

М. Па вло вић

Дра ган Ро ло вић, Алек сан дар Ву лин, Рад ми ла Ми тро вић, Је ле на  
Аме то вић, Вла ди ца Ста но је вић и Зо ран Ми ро са вље вић

ПРИ ЗНА ЊА У ОБЛА СТИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

До де ље не на гра де „Чо век го ди не”

У ПО ЖЕ ГИ ЗА МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ИН ВА ЛИ ДА 

Злат на пла ке та за мај чи ну љу бав

Радојка и Зоран Петровић
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У ор га ни за ци ји Удру же ња „Срп ски сто по-
сне хра не”, Епс-тур са и хо те ла Је зе ро, у пе-
рућ цу је сре ди ном де цем бра одр жа на 18. 
ма ни фе ста ци ја „Срп ски сто по сне хра не”, ко ја 
има за циљ да са чу ва од за бо ра ва ста ра срп-
ска је ла. пе ру ћач ки ре сто ран „Је зе ро” стал ни 
је до ма ћин ове ма ни фе ста ци је у по след њих 
се дам го ди на.

Жи ри, ко ји су чи ни ли Ми ли јан Сто ја нић, 
ви тез ку ли нар ства, Зо ран Ми ра ше вић, мај-
стор га стро но ми је, Ба то ве и зо вић, ди пло-
ми ра ни еко но ми ста хо те ли јер ства, До бри ла 
Ми тро вић, на став ник ку ли нар ства, и Ми лош 
Го сто јић, ме на џер у хо те ли јер ству, за нај бо-
љу у екип ној кон ку рен ци ји про гла сио је вој ну 
уста но ву „Та ра” из Ба ји не Ба ште. Дру го ме сто 
при па ло је ка фа ни „Мр њак” из Ни ша, а тре-
ће ре сто ра ну „парк” из Ужи ца. У над ме та њу 
образовних уста но ва по бед ник је Уго сти тељ-
ско-ту ри стич ка шко ла „Све то зар Ми ле тић” из 
Но вог Са да, дру га је Деч ја уста но ва „Љу би ца 
вре ба лов” из по жа рев ца. У по је ди нач ној кон-
ку рен ци ји пр ва три ме ста за у зе ли су пред-

став ни ци Ни ша – Ра до мир ве лич ко вић, Љу-
бин ка Ста ни шић и Бо ја на Фи ли по вић-Ма ри на 
Сре јић. Ме ђу удру же њи ма гра ђа на нај бо љи 
сто по сне хра не има ло је УЖ „ви ла” из Љу бо-
ви је, дру го ме сто при па ло је УЖ „пот пећ”. Жи-
ри је до де лио шест спе ци јал них при зна ња. 
До би ли су их Ет но се ло Ба би на Ре ка за из глед 
ком плет ног ме ни ја, пред у зе ће за одр жа ва ње 
и услу ге у уго сти тељ ству Но ви Сад, за нај леп-
ши ви зу ел ни из глед сто ла са је ли ма, Ми лен ка 
Алек сић, за ра зно вр сност је ла, Ире на Ан тић, 
за по сне ко ла че и тор те, ре сто ран „Код Га ле та” 
из по жа рев ца, за уме шност у при пре ми по-
сних је ла, и Дра ган Сто и ме но вић, за је ла из са-
вре ме не га стро но ми је. На гра ду „Злат на ку тла-
ча 2015” до би ли су хо тел „Је зе ро” пе ру ћац, Ни-
ко ла Ја го дић Ба би на Ре ка, Ми лен ка Алек сић 
Ниш, пре драг Стан ко вић „Ка фа на 2” пи рот и 
Сред ња шко ла „Све то зар Ми ле тић” Но ви Сад. 
Све у куп ни по бед ни к је Удру же ње уго сти тељ-
ско-ту ри стич ких по сле ни ка из Ни ша. 

– Ова тро днев на ма ни фе ста ци ја оку пи ла је 
ре кор дан број уче сни ка. Би ло је ту мно штво 

по сних је ла, мно га су од њих го то во за бо ра-
вље на. На сто ја ће мо да убу ду ће укљу чи мо још 
ви ше еки па сред њих шко ла уго сти тељ ског 
сме ра јер оне су на ша бу дућ ност, чу ва ри срп-
ске тра ди ци је кад су у пи та њу је ла. Ду гу је мо 
за хвал ност и Хи дро е лек тра ни „Ба ји на Ба шта” 
ко ја нам је и ове го ди не по мо гла да ма ни фе-
ста ци ја бу де ре пре зен та тив на – ка же Ми лен-
ко Го сто јић, пред сед ник Удру же ња „Срп ски 
сто по сне хра не”.

 Ми ла дин Ма ли шић

Так ми че ње со ло пе ва ча „Ни-
ко ла Цве јић” оку пи ло је 
не дав но у Ру ми 40 уче ни-

ка сред њих му зич ких шко ла и 
сту де на та му зич ких ака де ми ја из 
Сло ве ни је, БиХ, Хр ват ске и Ср би-
је. Ру мља ни су има ли при ли ку да 
ужи ва ју у из во ђе њу мла дих пе-
ва ча из Љу бља не, Спли та, Оси је-
ка, Ис точ ног Са ра је ва, Бе о гра да, 
Ле сков ца, Зе му на, Ни ша, Кра гу-
јев ца и дру гих ме ста. 

по зна ти умет ни ци Рад ми ла 
Ба ко че вић, Гор да на Јев то вић, 
Ге ор ги Ми нов и дру ги, пре 18 
го ди на осно ва ли су Фонд „Ни-
ко ла и Ма ри ца Цве јић”, а за тим 
су по кре ну ли и так ми че ње со ло 
пе ва ча у Ру ми, да од за бо ра ва 
са чу ва ју име свог про фе со ра 
Ни ко ле Цве ји ћа. У том срем-
ском ме сту жи ве ла је по ро ди ца 
опер ског пе ва ча свет ског гла са, 
а ту је умет ник и са хра њен. 

На дво днев ном так ми че њу 
уче сни ци су и ово га пу та би ли по-
де ље ни у пет так ми чар ских ка те-
го ри ја, с тим што су де вој ке и му-
шкар ци по себ но оце њи ва ни. 

пред сед ник жи ри ја био је 

про фе сор Ге ор ги Ми нов, а зва-
нич ни кла вир ски са рад ник так-
ми че ња др вла ди мир Гли го рић.

У че твр тој ка те го ри ји пр ва на-
гра да ни је до де ље на, а у тре ћој 
су би ли нај бо љи Ми ле на Дам ња-
но вић са ФМУ у Бе о гра ду и пе тар 
Ка ча вен да, сту дент Фи ло ло шко-
умет нич ког фа кул те та Уни вер зи-
те та у Кра гу јев цу. У дру гој ка те го-
ри ји, у ко јој је би ла нај ја ча кон ку-
рен ци ја, пр во пла си ра ни су би ли 
Га бри је ла Де глин са Умет нич ке 
ака де ми је све у чи ли шта у Спли ту 
и Сте ван Јо ва но вић, уче ник Мш 

„Др Ми ло је Ми ло је вић” из Кра гу-
јев ца. У пр вој ка те го ри ји за нај-
бо ље су про гла ше ни Ан ђе ла То-
до ро вић из Кра гу јев ца и Сил ван 
Јан ко вић из Бе о гра да, а у прет ка-
те го ри ји Мар ти на Ко љен шић, та-
ко ђе из Бе о гра да. Нај у спе шни ји 
так ми ча ри до би ли су ди пло ме и 
нов ча не на гра де.

До де ље не су и спе ци јал не на-
гра де. при зна ње за нај пер спек-
тив ни ји со пран, ко је до де љу је 
опер ска при ма до на Рад ми ла Ба-
ко че вић, до би ла је и ове го ди не 
Је ле на Сто ји ло вић са Фа кул те та 

умет но сти у Ни шу. На гра да нај-
мла ђем уче сни ку так ми че ња, ко ју 
до де љу је оп шти на Ру ма, оти шла 
је у ру ке Мар ти не Ко љен шић из 
Му зич ке шко ле „Мо кра њац” у Бе-
о гра ду.

Ла у ре ат ово го ди шњег так ми-
че ња је Ми ле на Дам ња но вић, 
сту дент ки ња тре ће го ди не ФМУ 
у кла си мр ви о ле те пан че то вић 
Ра да ко вић, ко јој је до де ље на на-
гра да Фон да „Ни ко ла и Ма ри ца 
Цве јић”. 

За вр шној све ча но сти при су-
ство ва ли су и при ма до на Би сер ка 
Цве јић, ака де мик Де јан Де спић, 
мр Оли вер Ње го и дру ги. О жи-
вот ном пу ту Ни ко ле Цве ји ћа го-
во рио је је дан од осни ва ча Фон да 
про фе сор вла ди мир Јо ва но вић. 

Осам на е сто так ми че ње со ло 
пе ва ча у Ру ми за вр ше но је кон-
цер том нај бо љих уче сни ка. 

И ово так ми че ње ор га ни зо ва-
ли су чла но ви Фон да „Ни ко ла и 
Ма ри ца Цве јић” под по кро ви тељ-
ством оп шти не Ру ма, а у са рад њи 
са Ош „Ду шан Јер ко вић” и Мш 
„Те о дор То ша Ан дре је вић”. 

Г. Ву ка ши но вић

ОСАМ НА Е СТО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА

Ру ма не гу је опер ско пе ва ње

ОДРЖАН ФЕ СТИ ВАЛ СТА РИХ СРП СКИХ ЈЕ ЛА У ПЕ РУЋ ЦУ КОД БА ЈИ НЕ БА ШТЕ 

Сто по сне хра не

Победници са професорима

Сто Удружења жена „Ви ла” из Љу бо ви је
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Но во го ди шња еуфо ри ја 
пред ста вља за ве ли ки број  
љу ди из вор на пе то сти 
и фру стра ци је

Ако ће мо по ште но, ко ме је до сла вља. 
Осим ве дрог не ба и про лећ них тем-
пе ра ту ра у де цем бру, те шко је се ти ти 

се не че га, ско ра шњег да ту ма, у овој на шој 
сва ко дне ви ци што зра чи ве дри ном и под-
сти че на ра дост и оп ти ми зам.

Ко ли чи на сва ко днев них уз не ми ру ју ћих 
ве сти, и ло кал них и гло бал них, би ло шта 
да је по сре ди, фи нан сиј ска кри за, не за по-
сле ност, рат, из бе глич ка стра да ња, ме ђу на-
род ни те ро ри зам, по ли ти ка, кри ми нал или 
ма сов не не сре ће, то ли ка је да у дру ги план 
па да све што ни је го ла ег зи стен ци ја и пу ко 
бив ство ва ње.

А он да до ђе до ба го ди не ко је се по тра-
ди ци ји ве зу је за ле пе и све ча не по ро дич не 
тре нут ке, при ја тељ ска оку пља ња и бо га ту 
тр пе зу и по тре бан је за и ста ве ли ки ен ту зи-
ја зам да се у ова квој ат мос фе ри, кад се не 
зна шта тре ба ви ше да пла ши, до ма ћа си ту-
а ци ја или свет ски лом у на ја ви, уда ри бри га 
на ве се ље.

Али, ства ри и не мо ра ју да бу ду та ко ло-
ше као што тре нут но је су, да би мно ги по-
же ле ли са мо јед но – да из бег ну еуфо ри ју 
око Но ве го ди не и Бо жи ћа, не сно сне гу жве 
у са о бра ћа ју и про дав ни ца ма, мах ни то тро-
ше ње, звуч ни те рор, ис фор си ра но пум па-
ње до брог рас по ло же ња.

И не го во ри мо са мо о на ма. Ис тра жи ва-
ња ра ђе на у Сје ди ње ним Др жа ва ма по ка за-
ла су да је пра знич на се зо на ви со ко стре сан 
пе ри од за при ли чан про це нат по пу ла ци је. 
Чак 38 од сто љу ди, пре ма по да ци ма Аме-

рич ког удру же ња пси хо ло га, тр пи то ком 
пра зни ка по ја чан стрес, а го то во тре ћи на 
(28 од сто) осе ћа се ту жно и уса мље но, пре-
нео је лон дон ски „Деј ли мејл”.

То ме до дај мо и 10 до 20 од сто оних са 
де пре сив ним ста њем као по сле ди цом та-
ко зва ног се зон ског афек тив ног син дро ма, 
по ре ме ћа ја рас по ло же ња услед сма ње ња 
днев не ко ли чи не све тло сти, и до би ће мо 
из не на ђу ју ће ве ли ки по сто так љу ди ко ји 
не при ста ју уз сли ку Нове године и Бо жи ћа 
као вре ме на ка да су сви срећ ни и ве се ли.

Џе нет Абра хам, кли нич ка со ци јал на 
рад ни ца са Уни вер зи те та вир џи ни ја Ко-
мон велт, ту ма чи ове по дат ке „пре ве ли ким 
оче ки ва њи ма”. Љу ди по пра ви лу, ка же она, 
има ју не ре а лан при ступ пра зни ку, под при-
ти ском су да све бу де фан та стич но. За тим, 
је дан од раз ло га је и умор. Мак си мал но се 
ис цр пе у це ло днев ној јур ња ви да по за вр-
ша ва ју све са ли сте оба ве за, а има их ко ји 
пра зник по и сто ве ћу ју са из о би љем, ку пу ју 
пре ко сва ке ме ре, што им по сле до но си фи-
нан сиј ске бри ге.

по ру ка Абра ха мо ве је да тре ба „пре ста ти 
ме ри ти и про це њи ва ти и да за до вољ ство 
тре ба тра жи ти у ма лим ства ри ма”. Та ко ђе, 
увек је до бро до шло во лон тер ско ан га жо-
ва ње за по моћ не вољ ни ци ма јер „до бро-
чин ство је при ро дан на чин да бу де мо за до-
вољ ни со бом”. 

Слич не ре чи упу ћу је и др Еве рет вор-
тинг тон, про фе сор пси хо ло ги је са истог 
уни вер зи те та, вир џи ни ја Ко мон велт. 
Опра шта ње, за хвал ност, до бро чин ство 
и љу бав нај бо љи су на чин да се над вла-
да пра знич на ме лан хо ли ја, го во ри овај 
струч њак ко ји је це лу ка ри је ру по све тио 
из у ча ва њу пој ма опра шта ња (дру ги ма, 
али и се би).

Др вор тинг тон под се ћа и на окол ност да 
су ши ро ко рас про стра ње ном осе ћа њу ту ге, 
бри ге и не си гур но сти, сва ка ко до при не ли и 
нај но ви ји те ро ри стич ки на па ди. На емо ци-
о нал ној ле пе зи са да се по ја вљу је страх од 
пу та и пу то ва ња, што пот пу но ме ња до са да-
шњи уоби ча је ни на чин на ко ји се до жи вља-
ва ово до ба го ди не.

Ако се иза ђе из кон тек ста гло бал не дра-
ме и те ро ра и уђе (кад го во ри мо о Аме ри ци) 
у про стор по ро дич них ку ћа и ста но ва где се 
за ти че ша ро ли ки ви ше ге не ра циј ски скуп, он-
да је узрок пра знич ног стре са та ко ђе ја сно 
са гле див. Ко ли ко ро ђач ка оку пља ња јед ном 
го ди шње мо гу би ти по тен ци јал но опа сна по 
по је ди нач ни нер вни си стем по ка зу ју, из ме ђу 
оста лог, не пре глед не ин тер нет стра ни це са 
са ве ти ма и го сти ма и до ма ћи ни ма ка ко да што 
без бол ни је пре гу ра ју за јед нич ки пра зник.

А кад се све за вр ши и кад се сви ра зи-
ђу, по чи њу да зво не те ле фо ни. Све че шће, 
пре ма не дав но об ја вље ном бри тан ском 
ис ку ству, у кан це ла ри ја ма Ал цхај ме ро вог 
дру штва. Зо ву ро ђа ци ко ји су код оста ре лог 
чла на фа ми ли је ко га су ви де ли за празнике 
уочи ли за бри ња ва ју ће симп то ме де мен ци-
је. Ка ко об ја вљу је „Те ле граф”, нај ве ћа на ва-
ла је увек у ја ну а ру.

про шле се зо не у тих ме сец да на ре ги-
стро ва но је 5.600 те ле фон ских по зи ва и 
не пре ци зи ран број елек трон ских упи та. У 
Дру штву ка жу да са да оче ку ју да ће број ја-
вља ња по ра сти за чак 60 од сто.

У ве ли ком бро ју слу ча је ва по ка же се да 
опи са ни зна ци не од го ва ра ју ди јаг но зи Ал-
цхај ме ра. пра ва ди јаг но за гла си ста рост и 
уса мље ност. За те љу де Бо жић сва ка ко не 
пред ста вља стрес. Али ни је мно го из ве сни-
је ни да му се ра ду ју.

Д. Дра гић

ПРА ЗНИЧ НИ ДА НИ И НАЈ ЛУ ЂА НОЋ

Вре ме стре са и ра зо но де
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На уч ни ци твр де да ће у 
са свим до глед но вре ме 
мо ћи да спре че и до сад 
не из ле чи ву „бо лест” 
– ста ре ње, али су још 
да ле ко од раз ре ше ња 
мо рал не ди ле ме тре ба 
ли то да чи не

Го ди на 2016. би ће го ди на 
ге не ти ке, за кљу чи ли су по-
чет ком де цем бра 2015. на-

уч ни ци оку пље ни на струч ном 
са ми ту у аме рич кој пре сто ни-
ци, ва шинг то ну.

Не ко ли ко сто ти на екс пе ра та 
за ге не ти ку раз ма тра ло је нај-
но ви ја до стиг ну ћа ре ла тив но 
мла де али уве ли ко кон тро верз-
не на у ке ко ја се ба ви про ме на-
ма ДНК, основ ног „на цр та” сва ке 
је дин ке жи вог све та. У сре ди шту 
па жње би ла је но ва 
ме то да (раз ви је на 
2012) чи ја је ен гле-
ска скра ће ни ца CRI-
SPR (у ме ђу вре ме ну 
пре тво ре на у име-
ни цу „кри спер”). Ме-
то да ко ја омо гу ћа ва 
јеф ти но, пре ци зно и 
бр зо (за са мо не ко-
ли ко да на) „ре ди го-
ва ње” сва ког ге на у 
сва ком ор га ни зму.

У ла бо ра то ри ја ма 
то је већ успе шно 
ис про ба но екс пе ри-
мен ти ма над ве ли-
ком ле пе зом ство-
ре ња, од леп ти ра до 
мај му на. по ка за но 
је, из ме ђу оста лог, 
да је мо гу ће ство ри-
ти ко мар ца ко ји ће 
сам уби ја ти ви рус 
ма ла ри је ко ји но си (и ти ме пр ви 
пут ис ко ре ни ти ову те шку бо-
лест), ко зу са ду гом дла ком, ов-
цу са ви ше ме са, сви њу от пор ну 
на уоби ча је не бо ле сти, па чак и 
кућ ног љу бим ца „по ме ри”.

„Кри спер” до ду ше још тре ба 
да ре ши не ке де та ље ко ји би 
га ран то ва ли ње го ву без бед ну 
кли нич ку при ме ну, кон ста то ва-
но је на ва шинг тон ском са ми ту, 

ка да је пре до че но и да смо „на 
пра гу тех но ло шког про бо ја ко-
ји мо же да про ме ни суд би ну чо-
ве чан ства”.

Реч је о„мон та жи” ге на ко ја 
би, при ме ри це, спре чи ла раз-
вој ге нет ски на след них бо ле сти 
(при че му се тај но во сте че ни 
иму ни тет пре но си на сле де ће 
ге не ра ци је).

Оно што је та ко ђе по ме ну-
то то је мо гућ ност да се спре-
чи до сад не из ле чи ва „бо лест” 
– ста ре ње. За го вор ник ово га је 
др Џорџ Чарч, про фе сор на ме-
ди цин ском фа кул те ту Хар вард 
уни вер зи те та, чи је су спе ци јал-
но сти ге не ти ка, мо ле ку лар на 
би о ло ги ја и хе ми ја. про фе сор 
Чарч је ина че је дан од кре а то ра 
„кри спер” ме то де, око чи јег па-
тен та има не ких спо ро ва.

Овај на уч ник је уве рен да нас 
од „ле ка за ста ре ње” де ли са мо 
– пет до шест го ди на.

Има при том и од го вор на мо-
рал ну ди ле му: да ли чо ве чан-
ству тре ба та ко не што и ни је ли 
то пе тља ње у бо жи ји, од но сно 
при род ни по ре дак, не што што 
до но си мно го ви ше ри зи ка не-
ко евен ту ал них до би ти.

Глав ни раз лог да се из ле чи 
ста ре ње по ње го вом ми шље њу 
је еко ном ски: ме ди ци на и по-
раст жи вот ног стан дар да већ су 

го то во сву где до ве ли до про ду-
же ња људ ског ве ка, што је, с об-
зи ром на то да ни је пра ће но аде-
кват ним про ме на ма еле ме на та 
дру штве них си сте ма, по ста ло 
ве ли ки и све те же под но шљив 
еко ном ски те рет чак и у нај про-
спе ри тет ни јим др жа ва ма.

„Кад би све се де гла ве, са осе-
ћа њем да су здра ве и мла де, 
мо гле да се вра те на по сао, из-
бе гли би смо нај ве ћу еко ном ску 
ка та стро фу у исто ри ји”, обра-
зла же овај на уч ник, до да ју ћи 
сли ко ви то „да не ко мла ђи у ср-
цу тре ба да за ме ни оста ре лог 
– он сам”. 

Ово, из ме ђу оста лог, под ра-
зу ме ва и ели ми ни са ње пен зи је 
као фор мал ног пре стан ка рад-
ног ве ка.

Твр ди да је за у ста вља ње про-
це са ста ре ња већ по стиг ну то у 
ла бо ра то риј ским екс пе ри мен-
ти ма на ми ше ви ма.

по ред ели ми ни са ња не ких 
бо ле сти и про ду жа ва ња рад не 
спо соб но сти (го ди не но ве ду го-
веч но сти се не по ми њу), мо ди-
фи ко ва њем ге на мо гли би да се 
ство ре и „су пер љу ди”, са ве ћом 
ми шић ном ма сом да би мо гли 
да ра де фи зич ки на пор ни је по-
сло ве и да по сти жу бо ље спорт-
ске ре зул та те (или да бу ду из др-
жљи ви ји и бр жи вој ни ци). 

Не сла жу се, ме ђу тим, сви са 
ова квим пе тља њем у „фор му лу 
жи во та”. Тре ба, на рав но, ра ди-
ти на ино ва ци ја ма, али са из у-
зет ним опре зом у том про це су 
кро чи ти на етич ки та нак лед. 
по го то во кад је у пи та њу мо гућ-
ност да се не ка ге нет ска про ме-
на пре не се на бу ду ће ге не ра ци-
је, чи ме се прак тич но – ме ња 
људ ска вр ста.

Јед но од из не тих ми шље ња 
је и да се мно го бр же овла да-
ва ма ни пу ла ци јом ге ни ма не го 
раз у ме ва њем по сле ди ца то га. 
Сва ки ген је, на и ме, је дан сло-
жен си стем, на стао „екс пе ри-
мен ти ма” при ро де то ком ми ли-
о на го ди на. па и на шу са да шњу 
ду го веч ност, уоста лом, од ре ди-
ла је при род на ево лу ци ја. 

Је дан ген се не мо же са мо мо-
ди фи ко ва ти и вра ти ти у ор га ни-
зам, као ње гов но ви део, без не-
пред ви ђе них по сле ди ца, та ко ђе 

је јед но од упо зо ре-
ња. Је дан од за кљу-
ча ка са ми та због то-
га је сте да би да нас 
би ло „нео д го вор но” 
да се но ве тех ни ке 
за мо ди фи ко ва ње 
ДНК ко ри сте за про-
ме ну ге на у људ ском 
ем бри о ну, спер ми 
или јај ним ће ли ја ма 
ка ко би се до би ла 
„по жељ на” бе ба.

На ем бри о ни-
ма се до ду ше мо же 
екс пе ри мен ти са ти, 
став је са ми та, али 
са мо у на уч не свр-
хе. Ге нет ски мо ди-
фи ко ва не бе бе не 
тре ба да се ра ђа ју 
„све док се не ре ше 
ди ле ме њи хо вог бу-

ду ћег здра вља и дру штво не по-
стиг не кон сен зус око етич ких и 
прав них пи та ња”.

У ва шинг то ну је би ло и скеп-
ти ка, уве ре них да ће до „ра зум-
не при ме не ге нет ских мо ди фи-
ка ци ја на љу ди ма про те ћи још 
век или два”. У ме ђу вре ме ну све 
тре ба да, као и до сад, бу де пре-
пу ште но при ро ди.

Ми лан Бе кин

ЧО ВЕ ЧАН СТВО НА ПРА ГУ ГЕ НЕТ СКЕ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ

Одав де до ду го веч но сти
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Кул тур но-умет нич ко дру штво 
пен зи о не ра „Сун ча на је сен” у 
Ки кин ди не про пу шта да про-
сла ви све ча но сва ки свој ро ђен-
дан. Не дав но су чла но ви обе ле-
жи ли 43 го ди не од осни ва ња 
ан сам бла. И овог пу та одр жан је 
бо гат про грам ко јем су при су-
ство ва ла и 44 чла на Клу ба пен-
зи о не ра Елек тро ди стри бу ци је 
Бе о град са ко ји ма Ки кин ђа ни 
раз ме њу ју по се те.

Ово го ди шње дру же ње сла-
вље ни ци су уве ли ча ли уру-
че њем при зна ња ис так ну тим 
пре га о ци ма из сво јих ре до ва. 
Спе ци јал на при зна ња до де ље-
на су Дра го ми ру Лу ки ћу, чла ну 
од 1979, и Зла ти па влов, чла ни-
ци од 1988. го ди не. Њих дво је 

су про гла ше ни по ча сним чла-
но ви ма, бу ду ћи да не мо гу ви ше 
да на сту па ју из здрав стве них 
раз ло га.

Сто ја Ћи рић је до бит ни ца 
при зна ња за 20 го ди на уче шћа, 
хо ро во ђа Зор ка Фран цу ски за 
15 го ди на пре га ла штва, Ду шан 
Ма рој ка за 10, а Љу бо мир Ми-
ла ди нов, Дра ги ца Дра ган, Жи-
во јин Иса ков, Ма ра Гли го рин и 
Зо ри ца ва си ље вић за по пет го-
ди на ак тив но сти. 

Не ко ли ко при пад ни ка „Сун ча-
не је се ни” уз вра ти ло је уздар ји-
ма. Сво је на род не но шње КУД-у 
су по кло ни ли: Сто ја Ћи рић, Дра-
го мир Лу кић, ве ри ца Бу ду рин, а 
Ме ла ни ја То ли мир да ро ва ла је 
звуч ни ке.

пи са не за хвал ни це КУД-а 
„Сун ча на је сен” при па ле су до-
на то ри ма ко ји су омо гу ћи ли 
кли ма ти зо ва ње са ле у ки кинд-
ском До му пен зи о не ра, за тим 
Оде ље њу Се вер но ба нат ског 
окру га у Оп шти ни Ки кин да, као 
и са мо стал ној рад њи из Но-
вих Ко за ра ца ко ја их снаб де ва 

пи ћи ма из свог асор ти ма на за 
пен зи о нер ска ве се ља.

– „Сун ча на је сен” има 84 чла-
на, од ко јих нам је 20 при сту-
пи ло ове го ди не. Они су рас по-
ре ђе ни у шест сек ци ја – ис ти че 
пред сед ни ца овог КУД-а Је ла 
ве лич ков.

С. За ви шић

Ор га ни зо ван рад са пен-
зи о не ри ма у оп шти ни 
вр њач ка Ба ња да ти ра 

од 1984. го ди не и он је обе ле-
жен стал ним уна пре ђи ва њем и 
обо га ћи ва њем са др жа ја услу га. 
Да нас је рад са при пад ни ци ма 
тре ћег до ба ор га ни зо ван кроз 
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не 
вр њач ка Ба ња са 3.500 чла но ва 
у 15 ме сних од бо ра пре ко ко јих 
су де лат ност и услу ге Удру же ња 
не по сред но до ступ не не са мо 
сва ком чла ну већ и пен зи о не-
ри ма ко ји ни су чла но ви, а има ју 
из ве сних про бле ма. Ина че, на 
те ри то ри ји оп шти не жи ви око 
6000 пен зи о не ра свих ка те го-
ри ја.

по себ но по гла вље са вре ме-
но ор га ни зо ва ног ра да са пен-
зи о не ри ма отво рио је др Све-
то лик Ми ле кић 2003. го ди не 
ка да је овај по зна ти вр њач ки 
док тор до шао на че ло ор га ни-
за ци је. Удру же ње је за мно ге 
чла но ве по ста ло дру га ку ћа, 
пр ва по моћ и по др шка у сва ком 
по гле ду. Удру же ње сво ју де лат-
ност ор га ни зу је кроз сек ци је и 
клу бо ве ко ји су спу ште ни до ни-
воа ме сних од бо ра. Од сек ци ја, 
нај ак тив ни је су фол клор на и 

при ме ње не умет но сти а ра до-
ви умет ни ка тре ћег до ба из вр-
њач ке Ба ње не кра се са мо про-
сто ре мно гих уста но ва ши ром 
Ср би је, већ и на свим кон ти нен-
ти ма. Ме ђу клу бо ви ма ис ти чу 
се ша хи сти ко ји су нај број ни ји а 
на так ми че њи ма по сти жу за па-
же не ре зул та те. Књи жев ни клуб 
др вла де та ву ко вић оку пља ка-
ко афир ми са не та ко и не а фир-
ми са не ства ра о це да ју ћи сви ма 
под јед на ку шан су да се ис ка жу 

па се до са да по ја ви ло де се так 
из да вач ких по ду хва та, књи га и 
збор ни ка ра до ва.

Удру же ње је је дан од но си-
ла ца ор га ни за ци је Олим пи ја-
де тре ћег до ба, ма ни фе ста ци је 
кул ту ре, спор та и здра вља пен-
зи о не ра из це ле Ср би је ко ја се 
одр жа ва у вр њач кој Ба њи.

Не по сред на по моћ нај у гро-
же ни јим чла но ви ма од ви ја се 
кроз обез бе ђи ва ње бес плат них 
па ке та хра не, сред ста ва за лич-

ну хи ги је ну и ле ко ва. по моћ се 
ор га ни зу је и кроз ви ше са ве то-
ва ли шта, ин тер на здрав стве на 
слу жба три пу та не дељ но ме ри 
ни во ше ће ра и хо ле сте ро ла у 
кр ви, док се ни ор сер вис ор га-
ни зу је по моћ у ку ћи за не по-
крет на и из не мо гла ли ца. ви-
си на фи нан сиј ске по мо ћи не 
за ви си од упла ће не чла на ри не, 
већ се по моћ де ли по прин ци пу 
со ли дар но сти и пре ке по тре бе 
чла но ва. Чла на ри на је ис кљу чи-
ви из вор при хо да Удру же ња ко-
је ко ри сти ком фо ран про стор и 
у ње му се ор га ни зу ју услу ге по 
по вла шће ним це на ма. Удру же-
ње по сре ду је у на бав ци огре ва 
и дру ге ро бе на от пла ту (од три 
до 20 ра та), ор га ни зу је ту ри-
стич ка пу то ва ња и ши ри са рад-
њу не са мо са ор га ни за ци ја ма 
из бив ше СФРЈ већ и из Ка на де, 
Ру си је, Бу гар ске, Аустри је...

На сед ни ци Скуп шти не одр-
жа ној 22. но вем бра 2015. го-
ди не иза бра но је ру ко вод ство 
Удру же ња. Јед но гла сну по др-
шку свих МО и Скуп шти не за 
пред сед ни ка до био је до са да-
шњи пред сед ник др Све то лик 
Ми ле кић.

Жар ко Мар ко вић

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НЕ 43 ГО ДИ НЕ КУД „СУН ЧА НА ЈЕ СЕН” У КИ КИН ДИ

У зна ку уздар ја

Уру чи ва ње при зна ња за слу жним по је дин ци ма

УСПЕ ШАН РАД УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Бри га о сви ма

Славље врњачких пензионера
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На це ре мо ни ји Свет ске сто но те ни ске 
фе де ра ци је у Ли са бо ну 9. де цем бра 
ре пре зен та тив ка Ср би је из Но вог 

Са да Бо ри сла ва пе рић Ран ко вић про гла-
ше на је за нај бо љу сто но те ни сер ку све та 
за 2015. го ди ну у ка те го ри ји спор тист ки-
ња са ин ва ли ди те том – што је пр ви пут у 
исто ри ји срп ског сто ног те ни са и срп ског 
па ра о лим пи зма.

Бо ри сла ва је свет ска и европ ска пр ва-
ки ња, ви це шам пи он ка па ра о лим пиј ских 
ига ра, ко ја је већ го ди на ма у вр ху свет ске 
ранг ли сте, а ове го ди не је осво ји ла злат ну 
ме да љу у по је ди нач ној и сре бр ну ме да љу 
у екип ној кон ку рен ци ји на Европ ском пр-
вен ству у Дан ској и три злат не ме да ље на 
так ми че њи ма за Свет ски куп.

На успе ху су јој че сти та ли пред став ни ци 
вла сти са свих ни воа, од ло кал ног до ре пу-
блич ког. пре ми јер Ср би је Алек сан дар ву-
чић и ва ња Удо ви чић, ми ни стар омла ди не 

и спор та, ор га ни зо ва ли су при јем у вла ди 
Ср би је у ње ну част, ко ме су при су ство ва ли 
и Злат ко Ке слер, се лек тор па ра о лим пиј ске 
ре пре зен та ци је у сто ном те ни су, и Зо ран 
Ми ћо вић, пред сед ник па ра о лим пиј ског 
ко ми те та. Том при ли ком на ја ви ли су да 
ће вла да Ре пу бли ке Ср би је на ста ви ти да 
по др жа ва срп ске спор ти сте, на ко је је по-
но сна, јер ши ре углед на ше зе мље ши ром 
све та.

Бо ри сла ва пе рић Ран ко вић ка же да су 
Ми ни стар ство омла ди не и спор та, град 
Но ви Сад и по кра јин ска ад ми ни стра ци ја 
пре по зна ли рад па ра о лим пиј ских ре пре-
зен та ти ва ца у сто ном те ни су и сви им по-
ма жу, али оче ку је да се то ме при кљу че и 
зна чај ни спон зо ри из при вре де ко ји ће 
уло жи ти у па ра о лим пиј ски спорт. На ја ви ла 
је да ће на па ра о лим пи ја ди у Ри ју пред ста-
ви ти на шу зе мљу у нај бо љем све тлу.

М. М.

Тор те, цве ће, по кло ни, го сти и кон церт 
КУД „Ни ко ла Те сла” из Бе о гра да, обе ле жи ли 
су у ГЦ „Срем” про сла ву ро ђен да на 17 ко ри-
сни ка ро ђе них у де цем бру. 

Сви су би ли за до вољ ни, и ко ри сни ци и 
чла но ви њи хо вих по ро ди-
ца, ко ји су, та ко ђе, при су-
ство ва ли кон цер ту. Сла-
вље ни ци ма су уру че ни по-
кло ни на ста ли то ком рад не 
те ра пи је, а ку ва ри це су на-
пра ви ле тор те. 

Ме ђу сла вље ни ци ма је 
би ла и Ми лан ка Де нић, ко ја 
је у рум ску уста но ву до шла 
пре пет го ди на. Сла бо ви-
дост јој ни је сме та ла да има 
леп и ис пу њен жи вот.

– Рад ни век сам про ве ла 
у бе о град ском „Ауто пу ту”. 
Са том фир мом сам ви ше 
од го ди ну да на би ла у Га бо-
ну, с об зи ром на то да сам 
зна ла Мор зе о ву азбу ку и да 
ру ку јем ра дио-ста ни цом. У 
пен зи ји сам од 1985. го ди не, а ка ко сам во-
ле ла да пе цам, из Бе о гра да сам се пре се-
ли ла у Ске лу крај Обре нов ца. На кра ју сам 
са ма ода бра ла да до ђем ов де у Ру му, јер ту 

жи ве и мој син, уну ци и пра у ну ци. Иако сам 
ин ва лид но ли це, по крет на сам, мо жда ви-
ше не го што би тре ба ло –  кроз смех ка же 
Ми лан ка Де нић.

Учи те љи ца у пен зи ји Дра ги-

ња Ма тић про сла ви ла је 92. ро ђен дан. Тај 
дан јој је био на ро чи то леп, а ис пу њен је и 
сва ки дру ги, јер во ли да чи та, сли ка и ше та 
кроз парк. 

Ко ји је ре цепт за дуг жи вот, пи та ли смо 
је.

– Ја ко је ва жно да чо век бу де за до во љан 
оним што има, да ни ка да не оча ја ва. Увек 

по сле ки ше за си ја сун це, па 
је та ко и у жи во ту. Тре ба ло 
би ве ро ва ти у бо ље су тра и 
жи ве ти у на ди. ва жно је и да 
чо век ужи ва у жи во ту и да 
га це ни. Тре ба ло би мно го 
во ле ти љу де и ни шта ру жно 
не га ји ти у ср цу – ис та кла је 
са за до вољ ством сла вље-
ни ца за на ше но ви не.

Кон цер ту су при су ство-
ва ли и за по сле ни у Ге рон то-
ло шком цен тру „Срем”. 

Би ло је ве се ло, баш ка ко 
и до ли ку је ро ђен дан ском 
сла вљу. Го сти из Бе о гра да 
су пе ва ли и игра ли, а њи ма 
су се при дру жи ли и до ма-
ћи ни.

Бе о гра ђа ни, ина че, до ла-
зе у Ру му од 2008. го ди не, 

јер је у то вре ме у рум ској уста но ви бо ра ви-
ла пе ва чи ца ве ра Ив ко вић, ко ја је ка ри је ру 
за по че ла у КУД „Ни ко ла Те сла”.

Г. Ву ка ши но вић

СРП СКА ПА РА О ЛИМ ПИЈ КА НАЈ БО ЉА СТО НО ТЕ НИ СЕР КА СВЕ ТА У 2015. 

Свет ска и европ ска
пр ва ки ња

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ” РУ МА

У де цем бру про сла вље но 17 ро ђен да на

Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић

Кон церт КУД „Ни ко ла Те сла” 
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пензионерски кутак

БЕ ЛЕ вО ДЕ

Де сет успе шних из ле та
Удру же ње пен зи о не ра Бе ле во де би ло је ве о ма ак тив но у 

2015. го ди ни: при ку пља на је по моћ за ма те ри јал но угро же не 
пен зи о не ре, али се и пу то ва ло и ужи ва ло.

СРЕМ ЧИ ЦА

Упр кос ло шим усло ви ма, 
број не ак тив но сти

Удру же ње ста ро сних пен зи о не ра Срем чи це ове го ди не ор га ни-
зо ва ло је не ко ли ко дру же ња уз му зи ку и број не из ле те и пу то ва ња. 
Об и шли су ба ње Ждре ло, вруј це и врд ник, а два пу та по 10 да на 
бо ра ви ли су у Со ко ба њи и Грч кој. пу то ва ли су у Би је љи ну и Ста-
ни ши ће, по се ти ли ма на стир Острог и још не ко ли ко ма на сти ра на 
пу ту за Тре би ње.

Из у зет но ле по су се про ве ли у Крем ни ма и Др вен гра ду укљу чу-
ју ћи и во жњу шар ган ском осми цом. Би ли су го сти на бер би гро жђа 
у Сме де ре ву и То по ли.

То ком го ди не удру же ње је, на жа лост, оста ло без не ко ли ко сво јих 
чла но ва. Ипак, нај ста ри ји члан, Бран ко Ми шче вић (94), још је ак ти-
ван у свом удру же њу и бо рач кој ор га ни за ци ји. 

– Ра ди мо и са ста је мо се два пу та не дељ но у про сто ри ји ко ја не-
ма мо кри чвор и при лич но је ма ла. Са ми се из др жа ва мо и бо ри мо 
са ве тре ња ча ма ка ко зна мо и уме мо – ка же пред сед ник удру же ња 
Ми лан по по вић, ко ји је ујед но и пот пред сед ник Оп штин ског удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не Чу ка ри ца.  З. М.

вА ЉЕ вО

Вред не пен зи о нер ке
при Удру же њу пен зи о не ра ва ље ва по сто ји Сек ци ја же на 

чи је чла ни це су ве о ма ак тив не. Уче ству ју у рас по де ли ху ма-
ни тар не по мо ћи угро же ним пен зи о не ри ма, али ор га ни зу ју и 
сво је са мо стал не ак тив но сти.

Јед но днев ни из ле ти, сви од ре да, би ли су од лич но при пре-
мље ни и ор га ни зо ва ни. по ред упо зна ва ња кул тур но-исто-
риј ских зна ме ни то сти на ше зе мље и окру же ња, они има ју 
још јед ну ва жну ди мен зи ју за ста ри је осо бе, а то је дру же ње. 

Чла но ви удру же ња пен зи о не ра Бе ле во де по се ти ли су ове 
го ди не Аран ђе ло вац, би ли су на Ов чар ским да ни ма у Са ку-
ла ма, се лу ро да. Јед но од нај а трак тив ни јих пу то ва ња би ла 
је по се та Са ра је ву и ви ше гра ду. Раз гле да ли су и Но ви па зар, 
ма на стир Сту де ни цу, про лом ба њу, Ђа во љу ва рош. Би ли су у 
Ми о ни ци, Мр ча јев ци ма, у Кла до ву и Го луп цу. по се ти ли су ле-
ген дар ну пла ни ну Цер, за тим Бран ко ви ну, ма на стир Ка о ну...

Ово го ди шња се ри ја из ле та за вр ше на је по се том Фру шкој 
го ри и ње ним ма на сти ри ма (на слици). За го ди ну да на пре-
шло се око 2.500 ки ло ме та ра, на сву сре ћу без про бле ма и 
би ло ка квог екс це са.  М. Р.

Та ко су Дан ста рих обе ле жи ле из ло жбом руч них ра до ва 
сво јих чла ни ца, ко ја је при ву кла мно штво по се ти ла ца. У окви-
ру Да на чва ра ка, по пу лар не ва љев ске Чвар ки ја де, ове вред не 
же не су при ре ди ле из ло жбу тра ди ци о нал них је ла, а ових да-
на при пре ма ју сво је вр сну пред ста ву под на зи вом „по се ло”.

За ин те ре со ва ној пу бли ци при ка за ће ка ко се не ка да пре-
ла ву на, ка ко су се пле ле ча ра пе и дру ги одев ни пред ме ти и 
ка ко се та да дру жи ло уз пе сму, са зна је мо од На де Ива но вић, 
пред сед ни це сек ци је. 

већ са да раз ми шља ју на ко ји на чин да обе ле же Осми март, 
та ко да ва љев ске пен зи о нер ке има ју пу не ру ке по сла.  Д. П.

пРО КУ пЉЕ

Ра дом до но вог
ман да та

На не дав но одр жа ној Из бор ној скуп шти ни Удру же ња пен-
зи о не ра про ку пља раз ма тран је и усво јен Из ве штај о ра ду и 
иза бра но ру ко вод ство.

Го во ре ћи о ра ду у прет ход ном пе ри о ду, пред сед ник про-
ку пач ког Удру же ња пен зи о не ра Ми ло ван ву чи ће вић ис та као 
је да су они нај ве ћу па жњу по све ти ли очу ва њу со ци јал но-ма-
те ри јал ног по ло жа ја пен зи о не ра. И са рад њи са дру гим удру-
же њи ма са ју га Ср би је би ла је ак тив на, а ор га ни зо ва ни су и 
мно ги из ле ти и по се те кул тур но-исто риј ским ме сти ма.

У про сто ри ја ма Удру же ња у про те кле че ти ри го ди не здрав-
стве ни рад ни ци па тро на жне слу жбе До ма здра вља сва ког 
пет ка пен зи о не ри ма су бес плат но ме ри ли крв ни при ти сак и 
да ва ли струч не са ве те ка ко да по бољ ша ју сво је здра вље.

Очи глед но је да су де ле га ти Скуп шти не би ли за до вољ ни 
до са да шњим ра дом ру ко вод ства Удру же ња и да је то био раз-
лог што је Ми ло ван ву чи ће вић јед но гла сно по но во иза бран за 
пред сед ни ка Удру же ња пен зи о не ра про ку пља.  Д. Б.
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КИ КИН ДА

Пра знич на ат мос фе ра
ве ли ка са ла у До му пен зи о не ра у Ки кин ди укра ше на је за 

до чек Но ве 2016. го ди не два де се так да на ра ни је. пра знич на 
ат мос фе ра тра ја ће до 14. ја ну а ра 2016, до пра во слав не но ве 
го ди не. У ле пом де ко ру ужи ва ће они ко ји ис пра ћа ју ста ру го-
ди ну, али и сви по се ти о ци и ко ри сни ци пен зи о нер ске са ле у 
том раз до бљу.

Чла но ви кре а тив не ра ди о ни це у са ста ву КУД-а „Сун ча на 
је сен” и број ни чла но ви Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра 
по ра ни ли су са укра ша ва њем на ра дост сви ма. Де ко ра ци ју су 
углав ном са ми пра ви ли, уз нај ну жни ји из да так за ку по ви ну 
ма те ри ја ла за из ра ду сво јих ру ко тво ри на. ве ћи на укра са је 
на ста ла ве штом упо тре бом од ба че ног па ре ци кли ра ног от-
па да.

већ до сре ди не де цем бра свих 150 ка ра та за до чек Но ве 
го ди не у ки кинд ском До му пен зи о не ра је про да то.  С. З.

КРА ГУ ЈЕ вАЦ

У слу жби гра ђа на 
Ме сно удру же ње пен зи о не ра – „Аеро дром” у Кра гу јев цу 

упри ли чи ло је про шлог ме се ца још јед но пе снич ко дру же ње 
под на зи вом „по е зи ја за ду шу”.

Дру же ње су ор га ни зо ва ли пред сед ни ца Удру же ња пен зи-
о не ра „Аеро дром” Да ни ца То шић, пред сед ник Клу ба за кул ту-
ру Мир ко Бар јак та ре вић, ко ји је и сам на сту пао у про гра му 
го во ре ћи сти хо ве иза бра них пе сни ка, и Зо ран Сте ва но вић, 
пот пред сед ник Са ве та МЗ „Аеро дром”.

Еми ли ја Ема Жив ко вић ре ци то ва ла је сво ју по е зи ју, а на-
сту пи ле су и пе сни ки ње На та ша Џа вић, Ја сми на Ан Ива но вић 
и ве ра Је лић. Сво јим ху мо ром и са ти ром пу бли ку је за ба вио 
афо ри сти чар Рад ми ло Ри стић.

Удру же ње пен зи о не ра „Аеро дром” ре дов но ор га ни зу је и 
здрав стве не кон тро ле у ци љу за шти те здра вља сво јих гра ђа на.

КУР шУ МЛИ ЈА

Обе ле жен дан
удру же ња

пен зи о не ри Кур шу мли је обе ле жи ли су не дав но дан свог 
удру же ња. при ре ђен је при го дан кул тур но-умет нич ки про-
грам ко ме су, из ме ђу оста лог, при су ство ва ли и сви пред сед-
ни ци ме сних од бо ра са град ског и се о ског под руч ја – укуп но 
њих 24.

– Овај дан по чео је да се обе ле жа ва још 1997. го ди не. Та да 
је, на и ме, до шло до ује ди ње ња Оп штин ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра и Удру же ња пен зи о не ра ин ва ли да ра да. Од та да се 
сви кур шу млиј ски пен зи о не ри на ла зе под јед ном „за ста вом” 
и ве о ма успе шно де лу ју у сво јој сре ди ни – ре као је пред сед-
ник ор га ни за ци је вла ди мир Ја бла но вић.

пен зи о нер ска ор га ни за ци ја ове то плич ке оп шти на укуп но 
бро ји не што ви ше од 2.200 чла но ва.  Ж. Д.

ЛО ЗНИ ЦА

По моћ  
нај у гро же ни ји ма 

Удру же ње пен зи о не ра уну тра шњих по сло ва Ло зни ца – 
УпУ пОЛ и ове го ди не је пред у зи ма ло број не со ци јал но-ху ма-
ни тар не ак тив но сти.

Ово је пр ва не вла ди на, не по ли тич ка и не про фит на ор га ни-
за ци ја, од но сно удру же ње ко је је икад ре ги стро ва но у исто-
ри ји слу жбе уну тра шњих по сло ва у Ло зни ци. Циљ удру же ња 
је оку пља ње и дру же ње пен зи о не ра уну тра шњих по сло ва, 
пру жа ње по мо ћи нај у гро же ни јим чла но ви ма, са рад ња са 
дру гим удру же њи ма ши ром Ср би је, ор га ни зо ва ње из ле та, 
дру гар ских су сре та и сл.

Уз по моћ град ске упра ве гра да Ло зни це ко ја је до ни ра ла 
60.000 ди на ра, УпУ пОЛ је на ба вио и уру чио па ке те на мир ни-
ца за 26 нај у гро же ни јих чла но ва. 

Ова ак ци ја је иза зва ла по зи тив не ре ак ци је чла но ва Удру-
же ња.  З. С.

шА БАЦ

Ак тив ни Шап ча ни
Град ска ор-

га ни за ци ја пен-
зи о не ра ша бац 
обез бе ди ла је 
1.400 ку би ка 
огрев ног др ве та 
и 1.300 то на угља 
за сво је чла но ве 
ко је су мо гли да 
пла те на не ко-
ли ко ра та и по 
по вољ ни јим це-
на ма.

С о п  с т в е  н и м 
сред стви ма и уз 
по моћ ло кал-
не упра ве, нај у гро же ни ји ма је по де ље но не ко ли ко сто ти на па ке-
та. Осим ху ма них ак тив но сти, ор га ни за ци ја је ак тив на у ра ду осам 
сек ци ја, а јед ном не дељ но ор га ни зу је кул тур но-умет нич ке до га ђа-
је ко ји су до бро по се ће ни.  Г. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да је асте ро ид – див преч ни ка 

– да су аустриј ске и не-

– да је гроф Ни ко ла Мон те Ме ли ни 1709. го ди не на пи сао 

ову кам па њу кре ну ла је из Бе ча где по кло не тра ди ци о нал но 

по гре го ри јан ском ка лен да ру.

– да на све ту по сто ји шест гра-

два ки ло ме тра не дав но про шао бр-

мач ке вла сти за бра ни ле 

не ко ли ко сти хо ва и ре че ни ца с ле пим же ља ма за Бо жић и по-

до но си све ти Ни ко ла.

до ва и се ла ко ји се зо ву ви тле-

зи ном од осам ки ло ме та ра у се кун-

лик Де да Мра за твр де ћи 

слао сво јим при ја те љи ма и род би ни? Ипак, сла ње че стит ки 

јем? Нај по зна ти ји је сва ка ко град 

ди кроз наш крај Сун че вог си сте ма? 

да је он про из вод Ко ка-

за Бо жић про ши ри ло се тек у 19. ве ку ка да су у Ми ла ну по че-

под тим име ном ко ји је сме штен 

На ди мак Бо жић ни асте ро ид до био 

Ко ле и да од вла чи љу де 

ле да се про да ју раз глед ни це с при год ним цр те жи ма.

на све га 10 ки ло ме та ра од Је ру-

је због то га што је 24. де цем бра 2015. 

од пра вог зна че ња пра-

са ли ма. Реч ви тле јем зна чи „ку ћа хле ба”.

био нај бли жи Зе мљи, уочи Бо жи ћа 

зни ка? Ини ци ја ти ва за 

– да је сул тан Бру не ја, кон зер ва-

– да је Бо жић у САД вре ме кад тр гов ци оства ре до бар део го-

– да је 330. го ди не од ре ђен 25. де цем-

тив не ислам ске мо нар хи је на се ве-

ди шњег про ме та? Али ни је увек би ло та ко. шта ви ше, од 1659. 

бар (7. ја ну ар по ју ли јан ском ка лен да ру) 

ру остр ва Бор нео у Ази ји, од лу чио 

до 1681. го ди не у Бо сто ну је про сла ва Бо жи ћа би ла за бра ње на 

као да тум сла вље ња Ису со вог ро ђен да-

да за бра ни про сла ву Бо жи ћа? Сва-

и овај пра зник та да ни је имао не ко по себ но зна че ње.

на? У то вре ме тог да на у Ри му се сла вио 

ко ме ко се усу ди да јав но пра зну је 

пра зник Не по бе ди вог сун ца – Na ta lis So lis 

бо жић не пра зни ке пре ти пет го ди-

In vic ti, у Грч кој пра зник Ди о ни зи ја, а ста-

на за тво ра или нов ча на ка зна у из-

ри Егип ћа ни су сла ви ли ро ђе ње Хо ру са.

но су од 18.000 евра.

Но во го ди шње (у)пр ска ли це
Да би Но ва го ди на до сто јан стве но мо гла да се че ка, по треб на су два-

три пот пи са на... че ка.

Но во го ди шња ноћ нас по но во ста вља на те шку му ку. За ду жи ће-
мо се до гр ла са мо због пре сти жа и ина та ком ши лу ку.

Чак и ако се но во го ди шња ноћ због ма мур лу ка пре спа ва, да ни ма ће 
нас по сле то га бо ле ти и нов ча ник и гла ва.

У тран зи ци ји на ше пен зи о не ре др же као ма ло во де на дла ну. 
Мно ги ће из гу би ти „до на ци ју” ако не по шту ју пен зи о не ре или не-
што... ла ну.

Ми ло рад Би бин

па ху љи це и кон фе те
Но ву го ди ну сам про вео зве зда сто. Кад ме је уда рио ра чун за до чек, 

ви део сам све зве зде.

Не же лим пр ска ли це за Но ву го ди ну. Већ сам упр скао на по слу!
пен зи ја ми је као „ве ли ка” као кон фе та!

Сли ка на те ле ви зи ји за до чек Но ве го ди не је од лич на. Ште та што 
и про грам ни је та кав.

Сли као сам се за Но ву го ди ну. Сад оче ку јем не га тив у нов ча ни ку.

Ду шан Стар че вић

Жи ва ни зми
За до чек Но ве го ди не би ће лу до на тр го ви ма – ко стиг не до ка за на са 

ку ва ном ра ки јом.

У Ср би ји вла да при вид на не за по сле ност. Оних ко ји ра де ис под 
жи та има као пле ве.

Кре а то ри гло ба ли за ци је на ја вљу ју цр но у трен ду.

Ви ше не ће мо ула га ти у ин ве сти ци је. У про тив ном би смо мо ра ли 
уво зи ти рад ну сна гу из Ки не.

пен зи ја ми је ма ла, али је уку ћа ни бр зо раз ву ку.

Ако ку пље на ди пло ма од го ва ра рад ном ме сту – по сао не тр пи.
Жи ван С. Фи ли по вић

До бар реј тинг
Имам до бар кре дит ни реј тинг. За ду жен сам на све стра не.

Не кад су би ла ву не на вре ме на, а и да нас је чу па во.
Да нас не ра дим ни шта. Имам пре ча по сла.

Све до че ње: све се до го ди ло баш ис пред ме не, та ко да ја из тог 
угла ни сам мо гао нај бо ље да ви дим.  

У мо јој ку ћи су сви не за по сле ни. На ма је ди но ра де жив ци.

Зо ран Т. По по вић

Но ва је но ва
прог но зе ка жу да ће Но ва го ди на би ти без ле да. шта ће нам лед кад 

не ма мо ни за ви ски.

Удру же ње пра си ћа по во дом но во го ди шњих пра зни ка по сла ло је 
за хвал ни цу свим ве ге та ри јан ци ма.

Де да Мраз има раз ло га да ка сни. Због штед ње је мо рао да от пу сти два 
ир ва са.

Но ва го ди на па да у пе так. Ва жно је да ни је три на е сти.
Знам чо ве ка. Уме сто јел ке у нај лу ђој но ћи се сам на ки ти.

Бу ди те опре зни. Мо гу да вам на пла те и так су за пре лаз у Но ву го-
ди ну.

Де јан Па та ко вић
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вИ пИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОвАРА?З. Мар ко вић, Бе о град: Од 2011. го ди не сам у ин ва лид ској 

пен зи ји. По што сам ин ва лид ски пен зи о нер са ма лом пен-
зи јом, да ли мо гу да оба вљам хо но рар не по сло ве (кон-

крет но, пи са ње тек сто ва за ча со пис), а да ме због то га Фонд 
ПИО не по зо ве на по нов ну про ве ру рад не спо соб но сти и евен-
ту ал но ми уки не пен зи ју?

По је ди ни прав ни ци ми го во ре да имам пра во да ра дим а 
дру ги да не мам. Мо лим Вас да ми по ја сни те ко ји су то по сло-
ви, по уго во ру о де лу или по вре ме ни и при вре ме ни по сло ви, 
за ко је се не иде по но во пред ин ва лид ску ко ми си ју? На по ми-
њем да ми је у ав гу сту 2011. го ди не ин ва лид ска ко ми си ја у Др 
Алек сан дра Ко сти ћа 9 у Бе о гра ду кон ста то ва ла пот пу ни гу би-
так рад не спо соб но сти.

?И. Пе нев, Бо си ле град: При вре ме ним ре ше њем утвр ђе но 
ми је пра во на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју од 26. ја ну-
а ра 2015. го ди не. Ра дио сам у фир ми ДП „Ауто тран спорт” 

Бо си ле град као ауто ме ха ни чар и на дру гим по сло ви ма. При-
ли ком под но ше ња зах те ва за пен зи о ни са ње утвр ђе но је, уви-
дом у М-4 обра зац, да ми по сло да вац ни је упла тио до при но се 
за од ре ђе не пе ри о де. Сход но оба ве ште њу ко је ми је сти гло 
од РФ ПИО Фи ли ја ла Вра ње, на име до при но са упла тио сам 
250.532,54 ди на ра (при ла жем оба ве ште ње и уплат ни цу). 

На ТВ-у сам чуо да ми ни стар Ву лин по зи ва ли ца ко ја су са ма 
упла ти ла до при но се да мо гу да по тра жу ју по вра ћај сред ста ва. 
Мо лим Вас да ми од го во ри те да ли и ја ис пу ња вам усло ве за 
по вра ћај упла ће ног из но са и где да под не сем зах тев. 

?Ц. Мар ко вић, Ва ље во: Ам пу ти ра на ми је но га, а био сам ва-
тро га сац. Да ли имам пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно 
оште ће ње, по што и то рад но ме сто спа да у про фе си о нал но.

?Н. Па вло вић, Лај ко вац: Имам 59 го ди на и при мам де ли-
мич ну ин ва лид ску пен зи ју. Ка да сти чем пра во на пу ну ин-
ва лид ску пен зи ју? 

Рад по сле пен зи о ни са ња

По ве зи ва ње ста жа и по вра ћај  
до при но са

Пра во на те ле сно оште ће ње

Де ли мич на ин ва лид ска пен зи ја

Од го вор: Ко ри сник ин ва лид-
ске пен зи је не мо же за сно ва ти 
рад ни од нос, од но сно не мо же 
за кљу чи ти уго вор о ра ду, али мо-
же би ти ан га жо ван по уго во ру о 
де лу или аутор ском уго во ру. Ко-
ри сник ин ва лид ске пен зи је ко ји 
за кљу чи уго вор о де лу или оба-
вља при вре ме не и по вре ме не 
по сло ве, не ће се из во ди ти на по-
нов ну оце ну рад не спо соб но сти, 
ни ти ће му се об у ста вља ти ис пла-
та ин ва лид ске пен зи је. 

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

ску пен зи ју. пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју пре ста ће и об у ста ви ће се 
ис пла та ин ва лид ске пен зи је ако 
се утвр ди да ин ва лид ност ви ше 
не по сто ји. Уко ли ко се утвр ди да 
ин ва лид ност и да ље по сто ји, не-
ће пре ста ти пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју и пен зи ја ће се и да ље ис-
пла ћи ва ти, а ко ри сник мо же на-
ста ви ти да ра ди. 

Ко ри сник ин ва лид ске пен зи је 
оства ре не по осно ву пот пу ног гу-
бит ка спо соб но сти за про фе си о-
нал ну вој ну слу жбу мо же по но во 
да се за по сли, тј. мо же по но во би-
ти у оси гу ра њу без ика квих огра-
ни че ња. То зна чи да му се због 
по нов ног за по сле ња не мо же 
об у ста ви ти ис пла та ин ва лид ске 
пен зи је, ни ти мо же због за по сле-
ња би ти по зван на по нов ни пре-
глед пред ор га ни ма ве шта че ња 
ра ди утвр ђи ва ња про ме на у ста-
њу ин ва лид но сти, у сми слу чла на 
96 За ко на о пИО. 

Од го вор: пра во на по ве зи-
ва ње ста жа има ју за по сле ни и 
бив ши за по сле ни у су бјек ти ма 
при ва ти за ци је и 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 (ин ва лид ска 
пред у зе ћа): 

– ко ји су у 2015. го ди ни ис пу-
ни ли услов и под не ли зах тев за 
пен зи ју или ће ис пу ни ти услов 
и под не ти зах тев за пен зи ју, али 

Од го вор: пра во на нов ча ну на-
кна ду за те ле сно оште ће ње има ју 
оси гу ра ни ци код ко јих је, због по-
вре де на ра ду или про фе си о нал-
ног обо ље ња, до шло до гу бит ка 
или бит ни јег оште ће ња по је ди-
них ор га на или де ло ва те ла.

ви си на нов ча не на кна де за 
те ле сно оште ће ње од ре ђу је се, 
у за ви сно сти од утвр ђе ног про-
цен та те ле сног оште ће ња од 30 
до 100 од сто (о че му од лу чу је 
над ле жна ин ва лид ска ко ми си-
ја), од осно ва утвр ђе ног про пи-

си ма ко ји су се при ме њи ва ли 
до 9. 4. 2003. го ди не и ускла ђу је 
се на исти на чин као и пен зи је. 
Основ за ње но од ре ђи ва ње из-
но си 6.594,46 ди на ра.

Зах тев за при зна ва ње пра ва 
на нов ча ну на кна ду за те ле сно 
оште ће ње мо же те на ћи на сај ту 
Фон да www.pio.rs или у сва кој 
фи ли ја ли Фон да.

На обра сцу зах те ва је на ве-
де но ко ју до ку мен та ци ју тре ба 
при ло жи ти при ли ком пре да је 
зах те ва.

Од го вор: Ко ри сни ку пра-
ва на при вре ме ну на кна ду по 
осно ву II од но сно III ка те го-
ри је ин ва лид но сти ко ји је ово 
пра во оства рио до сту па ња на 
сна гу За ко на о пИО у апри лу 
2003. го ди не, а ко ме не за ви-
сно од ње го ве во ље од но сно 
без ње го ве кри ви це пре ста не 
свој ство оси гу ра ни ка (тех но-
ло шки ви шак, сте чај или га ше-
ње фир ме и сл.), од ре ђу је се 
ин ва лид ска пен зи ја у ви си ни 
од 50 од сто ин ва лид ске пен зи-

је (по про то ку вре ме на за ко је 
му при па да пра во на нов ча ну 
на кна ду од На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње), тј. при-
вре ме на на кна да се пре во ди 
у тзв. де ли мич ну ин ва лид ску 
пен зи ју у из но су од 50 од сто 
ин ва лид ске пен зи је.

пра во на 50 од сто ин ва лид-
ске пен зи је пре ста је са да ном 
ис пу ње ња усло ва за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, пре-
вре ме ну ста ро сну пен зи ју, од-
но сно ин ва лид ску пен зи ју. 

то пра во не мо гу да оства ре 
због не у пла ће них до при но са у 
овим су бјек ти ма; 

– ко ји су под не ли зах тев за 
пен зи ју пре 2015. го ди не, али то 
пра во не мо гу да оства ре због 
не у пла ће них до при но са у овим 
су бјек ти ма; 

– ко ји су оства ри ли пра во на 
пен зи ју, али има ју пе ри од ра да 
код ових су бје ка та за ко ји ни је 
упла ћен до при нос за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње; 

– ко ји су оства ри ли пра во на 
пен зи ју на тај на чин што су са ми 
упла ти ли до при нос за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње; 

– ко ји ни су под не ли ту жбе не 

зах те ве за по тра жи ва ња из рад-
ног од но са пре ма су бјек ту при-
ва ти за ци је или ин ва лид ском 
пред у зе ћу, од но сно по чи јим 
ту жбе ним зах те ви ма ни су до-
не те пра во сна жне пре су де или 
ре ше ња о из вр ше њу, а ако је 
ту жбе ни зах тев усво јен или до-
не та из вр шна од лу ка, ко ји под-
не су ре ше ње о од у ста ја њу од 
ту жбе ног зах те ва, из вр шне пре-
су де или ре ше ња о из вр ше њу. 

Спи сак су бје ка та при ва ти за-
ци је и спи сак 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 об ја вљен је на сај ту 
Фон да www.pio.rs. 
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шареница шареница

РЕШЕЊА- СКАНДИНАвКА: Стен, Рамо, Етив, Ћиро, н, аг, Таранто, икона, д, потомци, реванш, одраз, њ, ред, па, Драго, ј, е, мокре, нс, 
дубл, врисак, хроника, Рабат, ако, Иво, Мати, ри. УКРшТЕНЕ РЕЧИ: Острава, параван, стакато, Таса, ен, ара, трс, не, бала, а, пако, кникс, 
р, антика,т, Кемал, рп, Рети, Корита, Аријана, Темерин, Иди, јт, санитар, екипа, е.

БЕЛА УКРшТЕНИЦА

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

ВОДОРАВНО: 1. Град у Чешкој, 2. покретни зид, 3. Одсечно 
свирање (муз.), 4. Танасије одмила – Енигматске новине 
(скр.), 5. врста папагаја – Чокот винове лозе, 6. Наша 
негација – Свежањ, дењак, 7. Ознака Аустрије – Место у 
Словенији, код врхнике, 8. Дубоки наклон са савијеним 
коленима - Ознака за разред, 9. Старина, 10. Симбол за 
тритијум – Име Ататурка, 11. Рецепт (скр.) – Ранији чешки 
шахиста, Рихард, 12. Место код Дубровника, 13. Женско 
име, 14. Град у војводини, 15. Име ранијег диктатора 
Уганде Амина – Јавно тужилаштво (скр.), 16. Хигијеничар, 
17. Тим – Ознака енергије.

УСПРАВНО: 1. Опстајање – Такмичити се у трчању, 2. 
Месарска секира (мн.) – Симбол за натријум – Уређење, 
режим, 3. Обележена путања – Наша телевизија – Град 
у Италији, 4. Гробна јама – Назив за бациле – Издавачко 
предузеће (скр.), 5. Име раније глумице Гарднер – Уређај 
у такси аутомобилима – Симбол за тантал, 6. Историјско 
место у Белгији – Област у Италији, 7. Оглас у новинама – 
Италијанска глумица, Ђована – Мало предсобље.
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