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У Ср би ји се 15. фе бру а ра 
обе ле жа ва ју два пра зни-
ка: Дан др жав но сти и Дан 

вој ске. Дан др жав но сти се сла-
ви као се ћа ње на 1804. го ди ну 
ка да је у Ора шцу по че ла бор ба 
за осло бо ђе ње од Ту ра ка и као 
спо мен на исти дан 1835. го ди не 
ка да је Скуп шти на у кра гу јев цу 
про гла си ла пр ви Устав Ср би је 
ко ји је озна чио и по че так са вре-
ме не срп ске др жав но сти. Сто га је 
Скуп шти на Ср би је 10. ју ла 2001. 
го ди не од лу чи ла да Сре те ње бу-

де Дан др жав но сти, а од 2012. 
овај пра зник сла ви се два да на, 
15. и 16. фе бру а ра. 

Од 2007. го ди не на Сре те ње се 
обе ле жа ва и Дан Вој ске Ср би је 
јер су вој ни ус пе си у Пр вом срп-
ском устан ку во ди ли ка ства ра њу 
срп ске вој ске и др жа ве у 19. ве ку, 
а та да су се пр ви пут ја ви ли ор га-
ни зо ва ни об ли ци ору жа не си ле 
бу ду ће срп ске др жа ве.

По цр кве ној док три ни, на Сре-
те ње је Бо го ро ди ца, че тр де се тог 
да на од ро ђе ња Ису са Хри ста, 
оти шла у храм да при не се жр тву 
и та мо сре ла стар ца Си ме о на ко ји 
је у ма лом Ису су пре по знао Спа-

си те ља. Тај су срет ма лог Ису са и 
пра вед ног стар ца је хри шћан ски 
пра зник – Сре те ње Го спод ње. 
Пра зник Сре те ње про сла вља се 
од 541. го ди не. 

У на ро ду се ве ро ва ло да на 
Сре те ње по чи ње пре ла зак из зи-
ме у про ле ће, од но сно да се та-
да су сре ћу зи ма и ле то. По сто ји 
ве ро ва ње да ако је на Сре те ње 
облач но – он да ће крај зи ме би ти 
уско ро, а ако осва не сун чан дан 
па се ме две ди упла ше ни од соп-
стве не сен ке вра те у зим ски сан, 

ве ру је се да ће зи ма тра ја ти још 
шест не де ља.

Пра зни ци Све ти Три фун, ко ји 
сла ве пра во слав ни вер ни ци и/
или Све ти Ва лен тин, ко ји је део 
за пад не тра ди ци је, обе ле жа ва-
ју се исто вре ме но, 14. фе бру а ра 
као за штит ни ци ис кре не љу ба ви 
свих хри шћа на. 

Срп ска пра во слав на цр ква 
Све тог Три фу на сла ви као ве ли-
ко му че ни ка, ко ји је стра дао за 
хри шћан ску ве ру, не ис кљу чу ју-
ћи ње гов зна чај и као за штит ни-
ка брач не љу ба ви и вер но сти, 
ко је су део хри шћан ске про по-
ве ди.

Ве ру ју ћи у чуд ну моћ мо ли тве-
ног за ступ ни штва све тог му че ни-
ка Три фу на, Срп ска пра во слав на 
цр ква уста но ви ла је на ро чи ти 
мо ли тве ни чин, ко ји се вр ши на 
њи ва ма, у ба шта ма и ви но гра-
ди ма. Све ти Три фун се сма тра за-
штит ни ком пољ ских и ви но гра-
дар ских усе ва. Ви но гра да ри то га 
да на иду у ви но гра де, оре жу по-
не ку ло зу и ви ном за ли ва ју чо кот, 
да би ти ме по вра ти ли ви но гра ду 
ма лак са лу сна гу по сле ду гог зим-
ског ми ро ва ња. Због то га све тог 

Три фу на у ис точ ној Ср би ји 
зо ву Оре зач и За ри зој.

По сто ји ве ро ва ње, ако 
на Три фун дан па да снег 
или ки ша, би ће ки шна и 
род на го ди на, ако је ве дро, 
го ди на ће би ти су шна и не-
род на. Све тог Три фу на сла-
ве и го сти о ни ча ри, а он је и 
за штит ник гра да ко то ра.

По за пад но хри шћан-
ском ве ро ва њу Ва лен тин 

је му че ник из тре ћег ве ка но ве 
ере. При знат је као све ти тељ 
ко га су по што ва ле све мла де де-
вој ке не срећ не у љу ба ви. Оби-
чај је да се по ло ви ном фе бру а-
ра сла ви пра зник за љу бље них 
и ве ру је се да му шкар ци на тај 
дан сво јим дра га на ма тре ба да 
ша љу љу бав не по ру ке. На Дан 
за љу бље них, или Ва лен ти но во, 
оби ча ји су раз ли чи ти и све ви-
ше се ве зу ју за по тро шач ко дру-
штво, док се у пра во слав ним 
хра мо ви ма и у пра во слав ним 
до мо ви ма на Три фун дан по шту-
је пре те жно ве ков на тра ди ци ја 
цр кве.  В. А.

Пра зни ци
у фе бру а ру
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Пра зни ци
у фе бру а ру

Управ ни од бор Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње 

одр жао је 21. ја ну а ра 20. сед-
ни цу у овом са зи ву. Чла но ви 
УО усво ји ли су од лу ку о да ва њу 
са гла сно сти на Пра вил ник о из-
ме на ма и до пу на ма Пра вил ни-
ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји 
и си сте ма ти за ци ји по сло ва у 
РФ ПИО, ра ди ре а ли за ци је Од-
лу ке о мак си мал ном бро ју за-
по сле них на нео д ре ђе но вре ме 
за 2015. го ди ну. Овом од лу ком 
пред ви ђе но је да у Фон ду на 
нео д ре ђе но вре ме бу де за по-
сле но укуп но 3.069 из вр ши ла-
ца, за кључ но са 2015. го ди ном.

– Пред ло же не из ме не и до пу-
не на ве де ног Пра вил ни ка о уну-
тра шњој ор га ни за ци ји и си сте-
ма ти за ци ји по сло ва у РФ ПИО 
ини ци ра не су пре све га по тре-
бом да оба ви мо ускла ђи ва ње 
са за ко но дав ном ре гу ла ти вом 
ко ја је сту пи ла на сна гу про шле 
го ди не. Да кле, до нет је За кон о 
од ре ђи ва њу мак си мал ног бро ја 
за по сле них у јав ном сек то ру, а 
Фонд је по чет ком де цем бра до-
био зва нич ну ин фор ма ци ју да у 
ро ку од 60 да на број из вр ши ла-
ца тре ба да се све де на 3.069. У 
овом тре нут ку 51 из вр ши лац у 
Фон ду се мо ра про гла си ти ви-
шком, од но сно рад ни од но си се 

мо ра ју рас ки ну ти до 31. ја ну а ра 
ове го ди не. У скла ду са за ко-
ном, тру ди ли смо се да што ви-
ше ис по шту је мо до бро вољ ност 
код за по сле них и у скла ду с тим 
оба ви ли пре ли ми нар ну ан ке-
ту – на вео је Пре драг Ћет ко вић, 
ди рек тор Сек то ра за прав не и 
оп ште по сло ве РФ ПИО.

ка ко је об ја снио, овај за кон је 
ду го ро чан, па ће Фонд сва ке на-

ред не го ди не, за кључ но са 31. 
де цем бром 2018. го ди не, до би-
ја ти до ју на ме се ца опре де љу ју-
ћи број из вр ши ла ца, те ће би ти 
нео п ход но са но вим из ме на ма 
и до пу на ма овог пра вил ни ка 
сма њи ва ти број си сте ма ти зо ва-
них рад них ме ста.

Чла но ви УО та ко ђе су усво ји-
ли од лу ку о по кре та њу по ступ-
ка за да ва ње у за куп објек та РФ 

ПИО на Зла та ру, са при па да ју-
ћим зе мљи штем, при ку пља њем 
пи са них по ну да јав ним огла ша-
ва њем. Тим по во дом Све тла на 
Се ла ко вић, за ме ник ди рек то ра 
Фон да, об ја сни ла је да су се, у 
скла ду са ва же ћем пра вил ни-
ком ко јим се про пи су је фор ма и 
од лу ка ка ко се из да ју не крет ни-
не Фон да, сте кли сви усло ви да 
се овај обје кат да у за куп.

На сед ни ци УО усво је не су и 
од лу ке о кон вер зи ји по тра жи-
ва ња Фон да у ка пи тал пет 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.

– Ово су пр ве од лу ке о кон-
вер зи ја ма и уоп ште пр ви по те-
зи Фон да у ве зи са спро во ђе-
њем За ко на о при ва ти за ци ји. 
Чла ном 77 За ко на о при ва ти-
за ци ји, пред ви ђе но је да су 
др жав ни по ве ри о ци ду жни да 
кон вер ту ју по тра жи ва ња у ка-
пи тал, ако Вла да до не се од лу-
ку о кон вер зи ји по тра жи ва ња 
др жав них по ве ри ла ца у трај ни 
улог су бјек та при ва ти за ци је, а 
уко ли ко се прет ход но до не се 
од лу ка о мо де лу при ва ти за-
ци је. У свих ових пет слу ча је-
ва за штит них ра ди о ни ца, на 
пред лог Ми ни стар ства ра да, 
за по шља ва ња, бо рач ке и со-
ци јал не по ли ти ке, а у скла ду 
са За ко ном о при ва ти за ци ји, 
до нет је За кљу чак Вла де. Вла-
да пре по ру чу је УО РФ ПИО 
да до не се од лу ку о кон вер зи-
ји по тра жи ва ња Ре пу блич ког 

Фон да ПИО у ка пи тал пред у-
зе ћа за про фе си о нал ну ре ха-
би ли та ци ју осо ба са ин ва ли ди-
те том – ре као је Иван Ми мић, 
ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј-
ске по сло ве РФ ПИО.

ка ко је об ја снио Ми мић, у пи-
та њу су две вр сте по тра жи ва ња. 
Јед на се од но се на по тра жи ва-
ње по осно ву до при но са за 
ПИО, а дру га на кре ди те ко је је 
Фонд дао од ре ђе ним ор га ни за-
ци ја ма, у прет ход ним го ди на ма 
ка да се спро во ди ло по ве зи ва-
ње ста жа, та ко ђе по за кључ ци-
ма Вла де. Ми мић је на гла сио да 
спро во ђе ње ових од лу ка тех-
нич ки ни је мо гу ће док се ре ба-
лан сом фи нан сиј ског пла на за 
то не обез бе де сред ства, али да 
је њи хо во усва ја ње сва ка ко ва-
жно због по треб ног да ва ња са-
гла сно сти прав них за ступ ни ка 
Фон да у су до ви ма. Оче ку је се 
још за кљу ча ка у на ред ном пе-
ри о ду, с об зи ром на то да има 
ви ше од 500 пред у зе ћа ко ја су 
у ре струк ту ри ра њу, од но сно у 
по ступ ку при ва ти за ци је.

В. Ка дић

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО

Уса гла ша ва ње са но вом
за ко но дав ном ре гу ла ти вом

НовачланицаУправногодбора
Сед ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО пр ви пут је при су ство ва ла 
но ва чла ни ца УО, Ве сна Ко ва че вић Стан ко вић, као пред став-
ник Уни је по сло да ва ца Ср би је. Ве сна Ко ва че вић Стан ко вић 
за по сле на је у Тра јал кор по ра ци ји у Кру шев цу.
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Ста нов ни ци оп шти не Чу-
ка ри ца, али и сви дру ги 
жи те љи Бе о гра да ко ји се 

на ђу у бли зи ни МЗ Чу ка ри ца, 
тач ни је на адре си Стру гар ска 
1а, од 11. ја ну а ра у но во о тво ре-
ној ис по ста ви мо гу да за вр ше 
све што им је по треб но у Фон ду 
ПИО. Све по сло ве ве за не за ову 
ин сти ту ци ју од са да ће оба вља-
ти ту где им је нај бли же уме сто 
да од ла зе у Фи ли ја лу у Не ма-
њи ну 30. Отва ра њу ис по ста ве 
је, по ред чел ни ка Фон да, при-
су ство вао и Алек сан дар Ву лин, 
ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња. Иван То до ро вић, ди рек тор 
Фи ли ја ле за град Бе о град, на-
гла сио је том при ли ком да Фонд 
на ста вља сво је ак тив но сти на 
при бли жа ва њу ко ри сни ци ма.

– На те ри то ри ји ове оп шти не 
жи ви ви ше од 46.000 оси гу ра ни-
ка и око 41.000 ко ри сни ка пен-
зи ја ко ји су до са да мо ра ли да 
за све што им је по треб но у ве зи 
са пра ви ма из ПИО иду у Фи ли-
ја лу за град Бе о град у Не ма њи-
ну 30. Са да ви ше не ће мо ра ти 

да раз ми шља ју о са о бра ћај ној 
гу жви код Сај ма и у Не ма њи ној. 
Све што им је по треб но: ра зна 
уве ре ња, по твр де, пре да ја М-4 
обра за ца, под но ше ње зах те ва 
за пен зи о ни са ње, до би ја ње ин-
фор ма ци ја, све ће мо ћи да за вр-
ше ов де, у сво јој оп шти ни. Ово 
је пе та ис по ста ва ко ју отва ра мо 
и мо рам да на гла сим да ов де 
мо гу да до ђу и гра ђа ни ко ји не 
жи ве на Чу ка ри ци, већ и они из 
Ра ко ви це, на при мер, али и сви 
дру ги ко ји се на ђу у бли зи ни а 

по треб но им је не што из Фон да. 
Та ко је већ да нас, од мах по сле 
отва ра ња јед на стран ка до би ла 
по твр ду по треб ну за упис де те-
та у об да ни ште и мо рам да ка-
жем да је би ла ви ше не го за до-
вољ на што је то за вр ши ла у ја ко 
крат ком ро ку. Ва жно је на гла си-
ти да ни смо за по шља ва ли но ве 
рад ни ке, са мо су пре ра спо ре-
ђе ни на ши за по сле ни. Про стор 
је та ко ђе вла сни штво Фон да 
та ко да до дат них тро шко ва око 
отва ра ња но ве ис по ста ве ни је 
би ло – ис та као је на отва ра њу 
ди рек тор То до ро вић.

Ми ни стар Ву лин је на гла сио 
да Фонд ПИО отва ра њем још 
јед не ис по ста ве на ста вља да се 
при бли жа ва стран ка ма омо гу-
ћу ју ћи им да што бли же и што 
бр же оба ве по треб не по сло ве 
у ве зи са оства ри ва њем пра ва 
из ове обла сти. Ис ко ри стио је 
при ли ку да оку пље ним но ви-
на ри ма са оп шти и дру ге ва жне 

ин фор ма ци је, пре све га за вој не 
пен зи о не ре.

– Свим вој ним пен зи о не ри ма 
ко ји су пот пи са ли спо ра зум са 
др жа вом до 25. де цем бра 2015, 
до кле је био од ре ђен рок, а ко-
јих је око 30.000, као и на след-
ни ци ма по је ди них пен зи о не ра, 
на бан ков не ра чу не упла ће на 
је до го во ре на су ма, и то це ло-
ку пан из нос у јед ној ра ти. За 
то је из дво је но ви ше од 5,5 ми-
ли јар ди ди на ра. То по ка зу је да 
др жа ва др жи до сво је ре чи и да 
том ис пла том де фи ни тив но ис-
пра вља не прав ду пре ма вој ним 
пен зи о не ри ма Вла да не пра ви 
но ве ду го ве већ вра ћа ста ре – 
под ву као је ми ни стар Алек сан-
дар Ву лин.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке 
Фон да ПИО Дра га не ка ли но-
вић, они ко ји ни су пот пи са ли 
спо ра зум о ван суд ском по рав-
на њу, мо ћи ће да оства ре пра-
во на ис пла ту ду га у ре дов ном 
управ ном по ступ ку.

– У том слу ча ју, у суд ском по-
ступ ку, би ће им ис пла ћен са мо 
но ми нал ни из нос, не ре ва ло-
ри зо ван као они ма ко ји су пот-
пи са ли спо ра зум о ван суд ском 
по рав на њу. За то и да ље по сто ји 
ве ли ко ин те ре со ва ње за пот пи-
си ва ње ван суд ског по рав на ња, 
јер се у том слу ча ју пен зи о не-
ри ма или њи хо вим на след ни-
ци ма ис пла ћу је и ка ма та, чи ме 
се ап со лут но обе ште ћу је њи хов 
дуг – на гла си ла је ди рек тор ка 
Дра га на ка ли но вић.

В. Ана ста си је вић

НО ВА ИС ПО СТА ВА РФ ПИО

Чу ка ри ца до би ла сво је шал те ре

Допотврдаиуверењабез
одласкауНемањину
За 13 рад них да на, од 11. ја ну а ра ка да је ис по ста ва по че ла да 
ра ди до 27. ја ну а ра кроз њу је про шло 420 стра на ка. У про се-
ку ви ше од 30 стра на ка днев но до ла зи ло је на је дан од че ти ри 
шал те ра ко ли ко их за са да има у ис по ста ви. Кад се узме у об зир 
чи ње ни ца да до бар део ста нов ни ка оп шти не Чу ка ри ца, а по-
го то во оста лих окол них оп шти на још и не зна да сво је по сло ве 
ве за не за Фонд мо гу да оба ве ов де уме сто да од ла зе у Фи ли ја-
лу за град Бе о град у цен тар гра да, ло гич но је оче ки ва ти још ве-
ћи број су гра ђа на убу ду ће. По го то во ка да се за вр ши обу ка ко ја 
је у то ку, а по сле ко је ће за по сле ни у ис по ста ви мо ћи да ра де и 
ове ру ад ми ни стра тив них за бра на за ко ри сни ке пен зи је, ре кли 
су нам ру ко во ди о ци Фи ли ја ле за град Бе о град.

Заповезивањестажапријавило
сеоко7.500радника
Ми ни стар Ву лин је из ја вио да се за по ве зи ва ње ста жа при ја ви-
ло не што ви ше од 7.500 рад ни ка пред у зе ћа у ре струк ту ри ра њу.
– Рад ни ци ма тих пред у зе ћа, ко ји су пред пен зи јом а има ју „ру-
пе у ста жу”, др жа ва је омо гу ћи ла да се при ја ве, ка ко би им стаж 
био по ве зан, а рок за при ја вљи ва ње био је 31. де цем бар. При-
ја ви ло се око 7.500 од 13.000 рад ни ка – ре као је Алек сан дар 
Ву лин оку пље ним но ви на ри ма на отва ра њу ис по ста ве Фон да 
ПИО на Чу ка ри ци.

Руководство Фонда и министар Вулин на отварању испоставе Издата прва потврда 
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За кључ но са 12. ја ну а ром на  
ра чу не 28.494 вој них  
пен зи о не ра и њи хо вих  
на след ни ка упла ће но је 
5.462.419.329,61 ди на ра ко је је 
др жа ва обез бе ди ла

По чет ком но вем бра на ску пу у До му 
вој ске ко ји је ор га ни зо ва ло Удру же-
ње вој них пен зи о не ра Ср би је, ми ни-

стри Алек сан дар Ву лин и Бра ти слав Га шић, 
као и ди рек тор ка РФ ПИО Дра га на ка ли но-
вић об ја сни ли су оку пље ним вој ним пен-
зи о не ри ма ко ли ко ће им би ти по ве ћа не 
пен зи је већ од де цем бар ске ис пла те и ка да 
ће им и на ко ји на чин би ти ис пла ћен дуг од 
11,06 од сто. 

При ма ња уве ћа на за 6,57 од сто (ко ли ко 
је Устав ни суд од ре дио) вој ни пен зи о не ри 
су до би ли већ од де цем бар ске пен зи је. Дуг 
од 11,06 ис пла ћен је 11. и 12. ја ну а ра 2016. 
ко ри сни ци ма вој них пен зи ја и њи хо вим 
на след ни ци ма ко ји су пот пи са ли уго во ре 
о ван суд ском по рав на њу са Фон дом. На 
њи хо ве бан ков не ра чу не упла ће на је це-
ло куп на су ма ду га у јед ној ра ти (у про се ку 
око 305.000 ди на ра). Они ма ко ји из би ло ког 
раз ло га ни су до би ли упла ту 11. и 12. ја ну а ра 
(не ки на след ни ци вој них ко ри сни ка пен зи-
ја су че ка ли за вр ше так оста вин ске рас пра-
ве) но вац је на ра чун упла ћен 28. ја ну а ра.

Сва ки ко ри сник вој не пен зи је, од но-
сно на след ник је већ у но вем бру на кућ ну 
адре су до био оба ве ште ње о то ме да су се 
стекли услови да др жа ва вра ти дуг од 11,06 
од сто. У оба ве ште њу је на ве ден и та чан из-

нос ко ји ће кориснику би ти ис пла ћен под 
усло вом да пот пи ше уго вор о ван суд ском 
по рав на њу. За кључ но са 12. ја ну а ром на 
ра чу не 28.494 вој них пен зи о не ра и њи хо-
вих на след ни ка ко ји су за кљу чи ли уго во ре 
упла ће но је 5.462.419.329,61 ди на ра ко је је 
др жа ва обез бе ди ла.

На те ри то ри ји цен трал не Ср би је уго во-
ре је за кљу чи ло 24.224 ко ри сни ка вој них 
пен зи ја и њи хо вих на след ни ка и на име ду-
га ис пла ће но им је 4.689.631.496,71 ди на ра. 
ка да је реч о Вој во ди ни, 4.270 пен зи о не ра и 
на след ни ка је за кљу чи ло уго во ре о ван суд-
ском по рав на њу и на њи хо ве ра чу не је до 
12. ја ну а ра упла ће но 772.787.832,90 ди на ра.

Да под се ти мо, дуг од 11,06 од сто на стао 
је од 1. ја ну а ра 2008. го ди не ка да вој ним 
пен зи о не ри ма ни је при зна то пра во на 
ускла ђи ва ње пен зи ја за овај про це нат, док 
су ак тив ним вој ним ли ци ма пла те за то ли-
ко по ве ћа не. Пре ма про пи си ма Ре пу бли-

ке Ср би је од ја ну а ра 2008. го ди не пен зи је 
и пла те вој них пен зи о не ра и оси гу ра ни ка 
тре ба ло је да бу ду ускла ђе не у истом про-
цен ту, 11,06 од сто. Они ко ји су би ли у рад-
ном од но су до би ли су по ве ћа не пла те, али 
пен зи је ни су ускла ђе не. Од та да је ве ли ки 
број вој них пен зи о не ра у спо ру са др жа вом 
и про блем је го ди на ма „гу ран под те пих” 
док у но вем бру про шле го ди не ни је од лу-
че но да се др жа ва ре ши тог ду га, а по чет-
ком ове го ди не сви ма ко ји су пот пи са ли 
уго вор о ван суд ском по рав на њу са Фон дом 
но вац је и ис пла ћен. Тре ба ре ћи и да је ово 
за ко ри сни ке вој них пен зи ја бо ље ре ше ње, 
јер ду го ве ста ри је од три го ди не су до ви не 
при зна ју, од но сно тре ти ра ју их као за ста ра-
ле, та ко да су је ди но на овај на чин – пот пи-
си ва њем уго во ра о ван суд ском по рав на њу 
са Фон дом ПИО вој ни пен зи о не ри до би ли 
свој ре ва ло ри зо ва ни дуг, и то ис пла ћен у 
це ло сти на бан ков ни ра чун. В. А.

у жижи

ИС ПЛА ЋЕН ДУГ ВОЈ НИМ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

Но вац до би ли сви ко ји  
су од у ста ли од ту жбе

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа гра-
ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за 
пен зи је да од упла те за фе бру ар 2016. 
ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко је 
су у од но су на прет ход ни пе ри од ви-
ше за 4,16 од сто (због ускла ђи ва ња са 
кре та њем за ра да у прет ход ном квар-
та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед-
ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не за-
ви сно од струч не спре ме ко ју има ју. 

По За ко ну о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца 
из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке 
за ра де из прет ход ног тро ме сеч ја, што је 
22.449 ди на ра, а нај ви ша пет про сеч них 
пла та, од но сно 320.695 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње је 26 од сто, што зна чи да ће 
се ме сеч ни из да так кре та ти у ра спо ну од 
5.836,74 до 83.380,70 ди на ра. Ови из но си 
при ме њи ва ће се за упла те до при но са за 
фе бру ар, март и април 2016.   Г. О.

Но ве осно ви це од фе бру а ра
Осно ви ца оси гу ра ња До при нос ме сеч но

22.449 5.836,74
25.656 6.670,56
34.635 9.005,10
41.690 10.839,40
51.311 13.340,86
55.801 14.508,26
73.760 19.177,60
81.456 21.178,56
99.415 25.847,90

128.278 33.352,28
192.417 50.028,42
256.556 66.704,56
320.695 83.380,70
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поводи

До по след њег да на 
2015. го ди не за овај  
вид опо рав ка  
пен зи о не ра утро ше но 
99 од сто пред ви ђе них 
сред ста ва

Да под се ти мо, кра јем мар-
та 2015. Управ ни од бор 
РФ ПИО је у скла ду са 

од ред ба ма Пра вил ни ка о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње до нео од лу ку о из два ја њу 
сред ста ва за ре ха би ли та ци ју 
ко ри сни ка пен зи ја за 2015. го-
ди ну, у укуп ном из но су од 348,9 
ми ли о на ди на ра. На осно ву 
опре де ље них сред ста ва и про-
сеч них це на у бањ ским ле чи-
ли шти ма, на ре ха би ли та ци ју о 
тро шку Фон да ПИО упу ће но је 
не што ви ше од 11.000 ко ри сни-
ка пен зи је у 24 ре ха би ли та ци о-
на цен тра у Ср би ји.

На кон курс, ко ји је тра јао од 1. 
до 20. апри ла 2015. го ди не, при-
ја ви ло се го то во 38.000 ко ри-
сни ка пен зи ја из це ле Ср би је.

За кључ но са 31. де цем бром 
2015. го ди не, од укуп ног бро ја 

пен зи о не ра ко ји су оства ри ли 
пра во по овом кон кур су, бес-
плат но је у ба ње Ср би је оти шло 
7.850 ко ри сни ка са те ри то ри је 
уже Ср би је, нај ви ше из Бе о гра-
да – 2.800 ко ри сни ка, док је из 
АП Вој во ди не ово пра во то ком 
2015. ис ко ри сти ло укуп но 2.973 
пен зи о не ра. До по след њег да-
на 2015. го ди не, за бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра 
утро ше но је 99 од сто пред ви ђе-
них сред ста ва.

На осно ву од лу ке Управ ног 
од бо ра  РФ ПИО о из два ја њу 
сред ста ва за ре ха би ли та ци ју 
пен зи о не ра у 2015. го ди ни и 
Од лу ке о на чи ну ко ри шће ња 
сред ста ва пред ви ђе них за на-
кна ду тро шко ва ор га ни за ци-
ја ма ко ри сни ка пен зи ја у ве зи 
са спро во ђе њем по ступ ка упу-
ћи ва ња ко ри сни ка пен зи ја на 
ре ха би ли та ци ју за 2015. го ди ну, 
омо гу ће но је да још 1.150 пен-
зи о не ра ис ко ри сти ово пра во 

до 31. мар та 2016. го ди не. Ти ме 
ће се ис ко ри сти ти и сред ства 
ко ја су пре о ста ла на осно ву не-
ис ко ри шће них услу га на ме ње-
них ко ри сни ци ма ко ји су има ли 
пра во на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју, али га из лич них раз ло га 
ни су ис ко ри сти ли. У ба ње ће до 
апри ла би ти упу ће но 869 пен-
зи о не ра са под руч ја уже Ср би је 
и 281 ко ри сник пен зи је из Вој-
во ди не, а број пен зи о не ра ко ји 
се упу ћу ју на ре ха би ли та ци ју 
од ре ђен је сра змер но бро ју ко-
ри сни ка пен зи ја по фи ли ја ла ма 
Фон да. На тај на чин ће го то во 
12.000 пен зи о не ра ис ко ри сти ти 
пра во на бес пла тан опо ра вак у 
ба ња ма Ср би је, на осно ву сред-
ста ва ко је је Фонд из дво јио за 
те на ме не у 2015. го ди ни.

До бра са рад ња са ор га ни за-
ци ја ма пен зи о не ра и РХ цен три-
ма, као и за до вољ ни ко ри сни ци 
ре зул тат су и овог кон кур са. 
Док још 1.150 пен зи о не ра бу де 
ко ри сти ло сво је пра во на ре ха-
би ли та ци ју у не кој од ба ња Ср-
би је о тро шку Фон да до апри ла 
ове го ди не, би ће у то ку све ак-
тив но сти на при пре ми но вог 
кон кур са за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју у 2016. го ди ни.

В. Ка дић
М. Мек те ро вић

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У 2015. ГО ДИ НИ

До апри ла у ба ње још
1.150 ко ри сни ка

ВећинаВојвођана
искористила
летњетермине
Зо ра Кан ка раш, са вет ни ца ди рек то ра По-
кра јин ског фон да ПИО, кон ста то ва ла је да 
је ве ли ка ве ћи на пен зи о не ра ко ји су у 2015. 
го ди ни ис ко ри сти ли пра во на бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју у РХ цен три ма Ср би је би ла за-
до вољ на услу гом, сме шта јем и ме ди цин ским 
трет ма ном ко ји им је пру жен. По хва ли ла је 
по сло вич но до бру са рад њу са пен зи о нер-
ским ор га ни за ци ја ма на те ре ну, а по себ но је 
ис та кла од лич ну са рад њу са за по сле ни ма у 
ба ња ма и РХ цен три ма.
– Ба ње су нам ове го ди не иза шле у су срет и 
омо гу ћи ле да ве ћи на пен зи о не ра ре ха би-
ли та ци ју о тро шку Фон да ПИО ис ко ри сти у 
лет њим тер ми ни ма – у се зо ни – на гла си ла је 
Зо ра Кан ка раш.
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реч струке

По чет ком 2016. го ди не, 
ско ро сви ме ди ји об ја-
ви ли су вест да су рад не 

књи жи це пре ста ле да ва же 31. 
де цем бра 2015. Ова вест има ла 
је ве ли ки од јек у јав но сти, јер је 
рад на књи жи ца већ де це ни ја ма 
би ла јав на ис пра ва на осно ву 
ко је се до ка зу ју пе ри о ди пен зиј-
ског ста жа. Број ни оси гу ра ни ци 
при хва ти ли су ову но вост као те-
ко ви ну мо дер ни за ци је др жав не 
упра ве, али је она исто вре ме но 
иза зва ла за бри ну тост код свих 
оних ко ји су чу ли за про бле ме у 
до ка зи ва њу ста жа при од ла ску у 
пен зи ју. ка ко би се раз-
ја сни ле не до у ми це и от-
кло ни ле сум ње и бри ге 
оси гу ра ни ка, по треб но 
је пре ци зно и ја сно опи-
са ти шта ова про ме на 
за пра во зна чи и ка ко ће 
се стаж ре ги стро ва ти и 
до ка зи ва ти убу ду ће.

Пре све га, ва жно је 
на по ме ну ти да из ме не 
За ко на о ра ду ко је се од-
но се на рад ну књи жи цу 
не ма ју ре тро ак тив но 
деј ство, ка ко се то че сто 
мо гло чу ти у јав но сти. 
То за пра во зна чи да сви по да ци 
ко ји су за кључ но са 31. де цем-
бром про шле го ди не упи са ни у 
рад ну књи жи цу и да ље мо гу да 
се ко ри сте као је дан од до ка за 
на осно ву ко јих се утвр ђу је пен-
зиј ски стаж. Иако За кон о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
већ ду го са др жи од ред бу пре ма 
ко јој се стаж утвр ђу је на осно ву 
по да та ка ре ги стро ва них у ма-
тич ној еви ден ци ји, а не на осно-
ву рад не књи жи це, она за пра во 
пред ста вља по моћ но сред ство 
за утвр ђи ва ње ста жа из раз ло га 
што су по да ци у ма тич ној еви-
ден ци ји за мно ге оси гу ра ни ке 
не пот пу ни, због не а жур но сти по-
сло да ва ца, али и због раз ли чи тих 
про пи са ко ји су се у про шло сти 
при ме њи ва ли. По зна ти обра зац 
М-4, од но сно при ја ва по да та ка о 
тра ја њу ста жа и ви си ни осно ви-
це оси гу ра ња, уве ден је у упо тре-
бу од 1966. го ди не, с тим што су 
по сло дав ци има ли оба ве зу да га 
пре да ју Фон ду тек од 1970. го ди-

не. Та ко ђе, пре 1972. го ди не у ма-
тич ној еви ден ци ји ни су се ре ги-
стро ва ле при ја ве на оси гу ра ње. 
Из тог раз ло га, рад на књи жи ца је 
има ла ве ли ки зна чај за до ка зи ва-
ње ста жа на вр ше ног у овим пе-
ри о ди ма. ка сни је, и по ред оба ве-
зе по сло да ва ца да бла го вре ме но 
при ја вљу ју сва ког за по сле ног 
на оси гу ра ње, као и да на вре ме 
пре да ју при ја ву са по да ци ма о 
ста жу и осно ви ца ма оси гу ра ња 
свих за по сле них у прет ход ној ка-
лен дар ској го ди ни, они ту оба ве-
зу че сто ни су уред но и бла го вре-
ме но и ис пу ња ва ли, па се мно га 

ли ца су сре ћу са про бле ми ма при 
од ла ску у пен зи ју. У тим слу ча је-
ви ма, рад на књи жи ца је та ко ђе 
ко ри шће на пре све га у ци љу пот-
пу не иден ти фи ка ци је по сло дав-
ца, од но сно по слов не је ди ни це у 
ко јој је ли це би ло за по сле но, а у 
ци љу да се на нај бр жи и нај е фи-
ка сни ји на чин при ба ве по да ци 
ко ји ни су бла го вре ме но ре ги-
стро ва ни у ма тич ној еви ден ци ји. 

Уко ли ко се у по ступ ку ни су 
мо гли при ба ви ти до ка зи о ви си-
ни упла ће ног до при но са, од но-
сно о тра ја њу ста жа оси гу ра ња 
и оства ре ним за ра да ма, од но-
сно о осно ви ци оси гу ра ња, стаж 
оси гу ра ња би се мо гао при зна ти 
са мо под про пи са ним усло ви ма, 
уз на кнад но са чи ња ва ње не до-
ста ју ћих при ја ва за ма тич ну еви-
ден ци ју, а го ди шњи лич ни ко е-
фи ци јент за од ре ђи ва ње ви си не 
пен зи је би се од ре ђи вао пре ма 
за кон ским про пи си ма, а не на 
осно ву аутен тич них по да та ка. 
Да кле, и у ова квим си ту а ци ја ма, 

стаж се ни је при зна вао са мо на 
осно ву чи ње ни це да је био упи-
сан у рад ну књи жи цу. Оси гу ра-
ни ци са мо стал них де лат но сти 
и по љо при вред ни ци су сво је 
ста же ве до ка зи ва ли дру гим до-
ка зним сред стви ма (ре ше њи ма 
и уве ре њи ма др жав них ор га на 
над ле жних за ре ги стар де лат но-
сти и на пла ту до при но са за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње) 
и та кви пе ри о ди ура чу на ва ли 
би се у пен зиј ски стаж, без об зи-
ра на то да ли су упи са ни у рад ну 
књи жи цу пре под но ше ња зах те-
ва за пен зи ју.

На жа лост, у ско ри јим пе ри-
о ди ма, а на ро чи то у го ди на ма 
на кон рас фор ми ра ња СФР Ју го-
сла ви је, рад ну књи жи цу су по је-
дин ци ко ри сти ли и на не за ко ни т 
начин, упи су ју ћи у њу фик тив не 
пе ри о де за по сле ња, а че му је по-
себ но по го до вао пе ри од у ко ме 
је би ла знат но оте жа на про ве ра 
по да та ка о ста жу на вр ше ном у 
под руч ји ма не ка да шње др жа ве 
из ван Ре пу бли ке Ср би је. ка сни-
јим ус по ста вља њем по слов не 
ко му ни ка ци је, а по себ но по-
чет ком при ме не ме ђу др жав них 
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу и из вр ше ном про ве ром 
свих ова ко утвр ђе них пе ри о да 
до шло се до са зна ња о учи ње-
ном, што је не по вољ но ути ца ло 
на до ка зну сна гу рад не књи жи-
це као јав не ис пра ве.

ка да се све на ве де но узме у 
об зир, лак ше се схва та на ме ра 
за ко но дав ца ко ји је од лу чио да 
се убу ду ће рад на књи жи ца не ко-
ри сти за еви ден ци ју и до ка зи ва-

ње ста жа. За све оси гу ра ни ке ова 
од лу ка за пра во зна чи да сво је 
рад не књи жи це тре ба да са чу ва-
ју, јер ће се оне и да ље ко ри сти ти 
у по ступ ку утвр ђи ва ња пен зиј-
ског ста жа на вр ше ног за кључ но 
са 2015. го ди ном. По чев од 1. ја-
ну а ра 2016. го ди не, пе ри о ди оси-
гу ра ња не ће се ви ше упи си ва ти у 
рад ну књи жи цу без об зи ра на то 
ка да су на вр ше ни, већ ће се до-
ка зи ва ти ис кљу чи во на осно ву 
по да та ка ре ги стро ва них у ма тич-
ној еви ден ци ји. По сло дав ци ма, 
да кле, оста је оба ве за да бла го-
вре ме но, у ро ку од три да на од 
да на по чет ка, од но сно пре стан-
ка за по сле ња, или да на на ста ле 
про ме не, под не су од го ва ра ју ћу 
при ја ву за ма тич ну еви ден ци ју. 
При ја ва се у истом ро ку оба ве-
зно под но си и за оси гу ра ни ке са-
мо стал них де лат но сти. Уко ли ко 
је пе ри од за по сле ња по чео пре 
2016. го ди не, од но сно у рад ну 
књи жи цу је већ упи сан да тум по-
чет ка, а то за по сле ње се за вр ши 
на кон 1. ја ну а ра 2016. го ди не, да-
тум пре стан ка се не ће упи си ва ти 
у књи жи цу већ се са мо под но си 
од ја ва са оси гу ра ња.

као и до са да, сва ли ца има ју 
мо гућ ност уви да у ре ги стро ва не 
по дат ке у ма тич ној еви ден ци ји 
ко ји се на њих од но се и на тај на-
чин мо гу да кон тро ли шу да ли су 
по сло дав ци бла го вре ме но под-
не ли при ја ве. Увид се мо же из вр-
ши ти на шал те ри ма свих ор га ни-
за ци о них је ди ни ца Фон да, али и 
ко ри шће њем ин тер не та, за шта 
је прет ход но по треб но за тра жи-
ти пин код ко ји се јед но став но 
до би ја на шал те ру и омо гу ћа ва 
сва ко днев ну про ве ру по да та ка. 
На овај на чин, свим за ин те ре со-
ва ним ли ци ма омо гу ће на је бр за 
и јед но став на про ве ра по да та ка 
ко ји ће убу ду ће пред ста вља ти 
знат но по у зда ни је сред ство до-
ка зи ва ња ста жа, не го што је то 
би ла рад на књи жи ца.

Ми ро слав Ми рић

Ми ро слав Ми рић

ДА ЛИ РАД НЕ КЊИ ЖИ ЦЕ ОД ЛА ЗЕ У ИСТО РИ ЈУ

Тре ба их са чу ва ти
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ка ко се при бли жи ти ко ри-
сни ку, ка ко му од го во ри-
ти на сва ки зах тев, ка ко га 

усме ри ти да бр зо до би је услу гу 
ко ја му је по треб на, ка ко га ин-
фор ми са ти и за ин те ре со ва ти за 
са рад њу? То су са мо не ка од пи-
та ња ко ја сто је пред струч ним 
слу жба ма Фон да, на ко ја се мо-
ра од го во ри ти кон крет ним раз-
вој ним про јек ти ма, кон крет ним 
сер ви си ма, бр зим услу га ма, 
реч ју – на пред ним ко ри снич-
ким сер ви сом ко ји под ра зу ме ва 
за до вољ ну стран ку и успе шно 
пру же ну услу гу Фон да.

У ду ху из гра ђе ног ме ђу соб-
ног по ве ре ња и пот пу не си гур-
но сти по сти же се мно го ви ше. 
То је раз лог за што је Фонд сво је 
ка па ци те те усме рио на раз ви ја-
ње услу ге елек трон ског по сло-
ва ња и за крат ко вре ме по стао 
до сту пан сво јим ко ри сни ци ма 
и оси гу ра ни ци ма и до при нео 
бр жем и ква ли тет ни јем ра ду. 

У вре ме ну убр за них тех но ло-
шких про ме на нео п ход но је и да 
све ин сти ту ци је, у кон тек сту сво-
је де лат но сти, по сло ва ње при ла-

го ђа ва ју тим про ме на ма и на не-
ки на чин иду уко рак с вре ме ном. 
У скла ду са тим, гра ђа ни ма, као и 
прав ним ли ци ма, на зва нич ном 
сај ту Фон да www.pio.rs до ступ ни 
су раз ли чи ти елек трон ски сер ви-
си. О елек трон ском по сло ва њу 
Фон да, о по сто је ћим сер ви си ма, 
као и о пла но ви ма за бу дућ ност, 
раз го ва ра ли смо са Је ли цом Ти-
мо ти је вић, ди рек тор ком Сек то-
ра за од но се с јав но шћу.

Пр ви елек трон ски сер вис ко-
ји је гра ђа ни ма по стао до сту-
пан, и ко ји се на сај ту Фон да на-
ла зи већ не ко ли ко го ди на, је сте 

Про ве ра ис прав но сти М4-К 
при ја ве за по сло дав це.

– У пи та њу је елек трон ски 
сер вис за прав на ли ца, ко ји ма 
је Фонд омо гу ћио да елек трон-
ски оба ве прет ход ну кон тро-
лу по да та ка у М-4 при ја ва ма, с 
по да ци ма о за ра да ма и ста жу 
за по сле них у прет ход ној го ди-
ни, и знат но уште де вре ме. У по-
ступ ку пре ли ми нар не кон тро ле 

М-4 обра за ца си стем ауто мат-
ски про ве ра ва по дат ке и ука-
зу је на гре шке. По сле то га по-
сло да вац мо же да бу де си гу ран 
да су при пре мље ни обра сци 
ис прав ни и да не ће би ти вра-
ћен са шал те ра Фон да ка да их 
до ста ви у штам па ној фор ми. На 
овај на чин по сло да вац мо же са-
мо јед ним до ла ском да за вр ши 
сво је го ди шње оба ве зе пре ма 
Фон ду ко је се ти чу до ста ве по-
да та ка о упла ће ним до при но-
си ма за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње – об ја шња ва Је ли ца 
Ти мо ти је вић.

На кон овог сер ви са, Фонд је 
на свом зва нич ном сај ту увео 
још јед ну елек трон ску услу гу, 
овог пу та на ме ње ну фи зич-
ким ли ци ма – Увид у по дат ке 
ма тич не еви ден ци је за оси-
гу ра ни ке. Гра ђа ни су до би ли 
мо гућ ност да при сту пе сво јим 
лич ним по да ци ма уну тар ба-
зе по да та ка Фон да, од но сно да 
елек трон ски до би ју на увид све 
по дат ке ко је су до та да мо гли да 
до би ју са мо на шал те ру Фон да 
и про ве ре да ли су их по сло дав-
ци уред но при ја ви ли, од ја ви ли, 
да ли су им пла ће ни до при но си 
и у ком из но су.

– Да би има ли при ступ овом 
сер ви су на сај ту Фон да, гра ђа-
ни ма је по тре бан пин код ко ји, 
уз по пу њен зах тев и лич ну кар-
ту, мо гу да до би ју бес плат но 
на шал те ри ма свих фи ли ја ла и 
слу жби фи ли ја ла Фон да од мах 
по под не том зах те ву. Ва жно је 
под се ти ти да пин код мо же да 
се ко ри сти нео гра ни че но, и да 
га ран ту је за шти ту по да та ка и 
си гур ност уви да – на гла ша ва 
ди рек тор ка Ти мо ти је вић.

По мо ћу пин ко да гра ђа ни мо-
гу да при сту пе и сер ви су Кре та-
ње пред ме та, пре ко ко га мо гу 
да пра те кре та ње пред ме та од 
мо мен та под но ше ња зах те ва 
до до би ја ња ре ше ња, да са зна-
ју у ко јој фа зи из ра де је њи хо во 

ре ше ње, као и ко ји ре фе рент је 
за ду жен њи хо вим пред ме том.

Од сре ди не про шле го ди не, 
оси гу ра ни ци има ју мо гућ ност 
да ко ри шће њем сер ви са Ка да у 
пен зи ју, од но сно кал ку ла то ра 
усло ва за ста ро сну пен зи ју, уно-
ше њем основ них по да та ка, ин-
фор ма тив но пре ра чу на ју ка да 
ће оства ри ти пра во на ста ро сну 
и пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 
што пред ста вља ве ли ко олак-
ша ње, има ју ћи у ви ду сук це сив-
но по ме ра ње усло ва из го ди не 
у го ди ну.

По след њи сер вис ко ји је гра-
ђа ни ма по стао до сту пан на сај-
ту РФ ПИО је сте Е-зах те ви.

– Реч је о не кој вр сти ин тер-
нет на ру чи ва ња од ре ђе них 
по твр да из Фон да ПИО, за чи је 
из да ва ње ни је по треб на до дат-
на до ку мен та ци ја. Ова услу га 
по себ но по го ду је осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, као и за по сле-
ни ма ко ји не мо гу да из ла зе с 
по сла, јер им омо гу ћа ва да пре-
ко веб-сер ви са по ста вље ног на 
сај ту Фон да под не су зах тев за 
од ре ђе не по твр де и уве ре ња. 
Под но си лац зах те ва сам за ка-
зу је пре у зи ма ње до ку мен та у 
тер ми ну ко ји му од го ва ра, нај-
ра ни је за пет рад них да на, а за 
по ди за ње по твр де или уве ре-
ња на шал те ру фи ли ја ле ко јој 
је под нет зах тев, по треб но је да 
по не се са мо лич ну кар ту. ка ко 
се про сеч но го ди шње из да ми-
ли он раз ли чи тих по твр да, о по-
да ци ма из ма тич не еви ден ци је, 
о оси гу ра њу, о ста жу, о оства ре-
ном пра ву, о сте пе ну те ле сног 
оште ће ња, о то ме да ли по сто-
је об у ста ве од пен зи је, уве ре-
ње о жи во ту и сл., ја сно је да и 
ова елек трон ска услу га Фон да 
пред ста вља олак ша ње за ве ли-
ки број гра ђа на. Сви елек трон-
ски сер ви си, као и де таљ ни ја 
упут ства за њи хо во ко ри шће ње 
на ла зе се на сај ту Фон да, а сва-
ка ко је у пла ну и раз вој но вих 
сер ви са. По да так да су по се те 
сај ту Фон да у 2015. по ве ћа не за 
око 17 про це на та у од но су на 

ЕЛЕК ТРОН СКО ПО СЛО ВА ЊЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

Мо дер на ко му ни ка ци ја
до ступ на свим гра ђа ни ма

Јелица Тимотијевић
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2014. го ди ну, го во ри о то ме да 
гра ђа ни пре по зна ју зна чај услу-
га и ин фор ма ци ја ко је им пру-
жа мо пу тем сај та – ка же Је ли ца 
Ти мо ти је вић.

У кон тек сту но ви те та у обла-
сти елек трон ског по сло ва ња 
Фон да, ди рек тор ка Сек то ра за 
од но се с јав но шћу на ве ла је и 
про је кат на ко ме Фонд ра ди 
за јед но са Град ском упра вом 
гра да Бе о гра да, цен трал ним 
ре ги стром оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња и Ди рек ци јом за 
елек трон ску упра ву Ми ни стар-
ства др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве. У пи та њу је про је-
кат елек трон ске раз ме не по да-
та ка, за по тре бе оства ри ва ња 
од ре ђе них пра ва у ин сти ту ци-
ја ма гра да Бе о гра да.

Под се ћа мо и да си стем елек-
трон ске ба зе по да та ка о оси гу-
ра њу у Фон ду ПИО већ функ ци-
о ни ше. По сло да вац је дин стве-
ну при ја ву на оба ве зно со ци-

јал но оси гу ра ње (обра зац М), 
за за по сле ног са ко јим за сни ва 
или пре ки да рад ни од нос, под-
но си не по сред но пре ко Пор-

та ла цен трал ног ре ги стра оба-
ве зног со ци јал ног оси гу ра ња 
(цРО СО) у елек трон ском об ли-
ку, или са до ка зи ма о за сни ва-
њу или пре стан ку рад ног од но-

са од ла зи у РФ ПИО или РФ ЗО 
где ће се из вр ши ти елек трон-
ско еви ден ти ра ње при ја ве. У 
ову при ја ву по сло да вац уно си 
по дат ке о по чет ку оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња, про ме-
не у то ку оси гу ра ња и од ја ве са 
оси гу ра ња, та ко да елек трон-
ска ба за ма тич не еви ден ци је 
Фон да са др жи ви ше по да та ка 
од рад не књи жи це, ко ја је, да 
под се ти мо, од 1. ја ну а ра 2016. 
пре ста ла да ва жи, али на ста-
вља да се ко ри сти као јав на ис-
пра ва.

– Фонд ула же мак си мум да 
услу ге ко је пру жа по јед но ста ви 
и убр за, што се елек трон ским 
сер ви си ма сва ка ко по сти же, јер 
се сма њу ју раз ло зи за не а жур-
ност по сло да ва ца, сма њу је се 
при ти сак на шал те ре Фон да, а 
нај ва жни је је што се по ве ћа ва 
ква ли тет, бр зи на пру жа ња услу-
ге, ефи ка сност и за до вољ ство 
ко ри сни ка услу га и за по сле них 
у Фон ду. Ове ак тив но сти во де 
у но ву елек трон ску еру ко му-
ни ка ци је Фон да с ко ри сни ци ма 
услу га, од но сно с пен зи о не ри-
ма, оси гу ра ни ци ма и фир ма-
ма. Ова кво уна пре ђе ње услу га 
Фон да омо гу ћи ли су ка ко за ко-
ни о елек трон ском до ку мен ту и 

елек трон ском пот пи су, та ко и 
нај са вре ме ни ја ре ше ња и тех-
но ло ги је ко је се им пле мен ти-
ра ју у Фонд. На по ме ну ћу са мо 
чи ње ни цу да са зе мља ма у ре-
ги о ну раз ме њу је мо од ре ђе не 
по дат ке елек трон ским пу тем, и 
то ис ку ство је еви дент но у скра-
ће ним ро ко ви ма по ступ ка, у не-
у по ре ди во ма њим тро шко ви ма 
фон до ва, као и ква ли тет ни јој 
услу зи ко ју пру жа мо гра ђа ни-
ма. Ова кав вид раз ме не по да та-
ка ће се тек про ши ри ва ти, та ко 
да се о пу ном ефек ту елек трон-
ске раз ме не тек мо же го во ри ти. 
На овај на чин Фонд ПИО по ста-
је пра ва др жав на ин сти ту ци ја 
21. ве ка – тран спа рент на, бр за 
и ефи ка сна – на гла ша ва Је ли ца 
Ти мо ти је вић.

Фонд ПИО већ две го ди не има 
сер ти фи кат за ме ђу на род не 
стан дар де ква ли те та по сло ва-
ња и без бед но сти ин фор ма ци-
ја, та ко да се сви по слов ни про-
це си елек трон ског по сло ва ња 
оба вља ју у скла ду са стан дар-
ди ма, што зна чи да ко ри сни ци и 
оси гу ра ни ци мо гу би ти си гур ни 
да је елек трон ска ко му ни ка ци ја 
са Фон дом пот пу но без бед на за 
лич не по дат ке.

В. Ка дић

За кључ ком Вла де Републике Ср би је од 
23. ја ну а ра ове го ди не утвр ђе но је да се 
пен зи је и нов ча не на кна де ко је ис пла ћу је 
РФ ПИО од ис пла те за де цем бар 2015. го-
ди не уве ћа ва ју за 1,25 од сто. Исто то ли ко 
– 1,25 од сто уве ћа ва се вред ност оп штег 
бо да, та ко да ће се пен зи је и нов ча не на-

кна де од де цем бра 2015. го ди не па на да-
ље ис пла ћи ва ти у уве ћа ном из но су.

Ова ко уве ћа не на кна де по че ће да се 
ис пла ћу ју са ја ну ар ском пен зи јом, да кле у 
фе бру а ру, и та да ће би ти ис пла ће на и раз-
ли ка за де цем бар 2015.

Уве ћа ње пен зи је ће се ра чу на ти на 

за кон ску осно ви цу, од но сно на ви си ну 
пен зи је ко ју ко ри сник има по ре ше њу 
о пен зи о ни са њу. На та ко утвр ђен из нос 
ускла ђе не пен зи је при ме њу је се За кон о 
при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те 
пен зи ја из 2014. го ди не и утвр ђу је се из-
нос у ис пла ти пен зи је.  Г. О.

УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ ПЕНЗИЈА И НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА 1,25 ОД СТО ОД ДЕ ЦЕМ БРА 2015.

Ис пла та у фе бру а ру у це ло сти

Пре глед спо ра зу ма о  
елек трон ској раз ме ни по да та ка
У про те клом пе ри о ду РФ ПИО је пот пи сао ви ше спо ра зу ма о 
елек трон ској раз ме ни по да та ка из обла сти пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња и тех нич ких про то ко ла о елек трон ској 
раз ме ни по да та ка са но си о ци ма пен зиј ског оси гу ра ња дру гих 
др жа ва са под руч ја бив ше СФРЈ, и то:
• 11. сеп тем бра 2014. го ди не у За гре бу, са Хр ват ским за во дом 
за ми ро вин ско оси гу ра ње; 
• 20. фе бру а ра 2015. го ди не у Ба ња лу ци, са Фон дом пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске;
• 25. ма ја 2015. го ди не у Бе о гра ду са За во дом за по кој нин ско и 
ин ва лид ско за ва ро ва ње Сло ве ни је;
• 23. ју ла 2015. го ди не у Под го ри ци са Фон дом пен зиј ског и ин
ва лид ског оси гу ра ња Цр не Го ре;
• 20. но вем бра 2015. го ди не са Фон дом пен зиј ског и ин ва лид
ског оси гу ра ња Ма ке до ни је.
Елек трон ском раз ме ном по да та ка из ме ђу фон до ва пр вен-
стве но ће се убр за ти раз ме на по да та ка, сма њи ти тро шко ви 
и олак ша ти 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 на ве де-
ним др жа ва ма. 
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између два броја

Се вој но: по сао за 
19 мла дих

За хва љу ју ћи по др шци ре сор ног 
ми ни стар ства, Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је и ло кал них са мо у пра ва, у 
2015. го ди ни обез бе ђе но је 3,3 ми-
ли јар де ди на ра за ме ре ак тив не 
по ли ти ке за по шља ва ња, а нај ве ћи 
део сред ста ва пла си ран је у при-
ват ни сек тор.

Та ко је Ва ља о ни ца ба кра у Се вој-
ну про шле го ди не кроз про грам 
струч не прак се ан га жо ва ла 23 
мла дих не за по сле них, од ко јих је 
19 оста ло у рад ном од но су у овом 
пред у зе ћу. То ком тра ја ња про гра-
ма ови мла ди љу ди до би ли су шан-
су да стек ну нео п ход на зна ња, а по 
за вр шет ку про гра ма и при ли ку да 
се да ље уса вр ша ва ју кроз рад но 
ан га жо ва ње у овом пред у зе ћу.

Тим по во дом Ва ља о ни цу је по се-
тио ми ни стар Алек сан дар Ву лин ко-
ји је на ја вио да ће и у 2016. го ди ни 
кроз про грам струч не прак се би ти 
ан га жо ва но око 5.040 мла дих љу ди.

За де цу са  
ин ва ли ди те том

Ре сурс ни цен тар за осо бе са ин-
ва ли ди те том – ЕХО из Но вог Са да, 
у парт нер ству са ор га ни за ци јом 
„Отво ри те про зо ре” из Ма ке до ни-
је, ре а ли зо вао је еду ка тив ни про-
грам за чи та ње и пи са ње за де цу са 
ин ва ли ди те том. 

Про грам је део про јек та „Ак тив на 
ин клу зи ја е-при сту пач но обра зо ва-
ње у Ср би ји”, а циљ про јек та је про-
мо ви са ње ин фор ма ци о них и аси-
стив них тех но ло ги ја, као сред ста ва 
за ин клу зи ју де це са ин ва ли ди те том.

Про грам на ком пакт ди ску у об-
ли ку еду ка тив них ига ра на ме њен 
је за три на е сто ро де це ОСИ из 11 
основ них шко ла у Но вом Са ду и 
окол ним ме сти ма. Ови уче ни ци 
су до би ли ком пју те ре и аси стив-
ну тех но ло ги ју, а за на став ни ке у 
њи хо вим шко ла ма ор га ни зо ва на 
је обу ка у ко ри шће њу аси стив них 
тех но ло ги ја.

ЕХО је ор га ни зо вао и окру гли сто 
о ко ри шће њу аси стив них тех но ло-
ги ја, на ко јем су их ИТ струч ња ци 
пред ста ви ли, а при су ство ва ли су 
пред став ни ци Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја, Град ске упра ве за обра зо ва-
ње, СО шО Но ви Сад, парт не ри из 
Ма ке до ни је, као и пред став ни ци 
основ них шко ла.

Са рад ња са Ма ђар ском
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 са стао се кра-
јем ја ну а ра са ге не-
рал ним ди рек то ром 
На ци о нал ног за во да 
за пен зиј ско оси гу-
ра ње Ма ђар ске Јо зе-
фом Ме са ро шем.

Са го вор ни ци су 
по зи тив но оце ни ли 
би ла те рал ну са рад-
њу на при ме ни Спо ра зу ма о со ци јал ној си гур но сти из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ма ђар ске, ко ји 
је сту пио на сна гу 1. де цем бра 2014. го ди не, а раз го ва ра ло се и о ис ку стви ма Ма ђар ске у про це-
су учла ње ња у Европ ску уни ју.

На са стан ку је ис так нут и на ста вак до са да шње успе шне са рад ње вла да две др жа ве, као и са-
рад ње ре сор них ми ни стар ста ва.

Са стан ку су при су ство ва ли ди рек тор ка Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње Дра га на ка ли но вић, ди рек тор По кра јин ског фон да ПИО Слав ко Имрић и ди рек тор За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње Зо ран Па но вић. 

Обе ле жен Дан жр та ва 
хо ло ка у ста

Де ле га ци је СУБ НОР-а, Удру же ња пен зи о не ра ин ва ли да 
ра да и Ини ци ја ти ве „Опо ме на Чер но биљ” по ло жи ле су ве-
нац на гроб др Вла ди ми ра шприн ге ра у се лу Ба ња. УН су 
пре три го ди не 27. ја ну ар про гла си ле за Дан жр та ва хо ло-
ка у ста и овај дан се у Аран ђе лов цу ре дов но обе ле жа ва. 

– Из ла ском на гроб др Вла ди ми ра шприн ге ра ода је мо му 
ду жно по што ва ње за све што је учи нио за ме шта не Ба ње и 
окол них се ла, али ода је мо и по част свим жр тва ма хо ло ка у-
ста – ка же жи ка Не дељ ко вић из Удру же ња ин ва ли да ра да. 
Ове жр тве се не сме ју за бо ра ви ти а стра вич на авет хо ло-
ка у ста, фа ши стич ког зло чи на ка кав ци ви ли за ци ја не пам ти, 
не ка бу де стал на опо ме на.

Др Вла ди мир шприн гер је Не мац је вреј ског по ре кла и 
из бе гао је 1932. го ди не про гон есе со ва ца. Об рео се у Ју го-
сла ви ји и та да шње ми ни стар ство здра вља упу ти ло га је на 
слу жбу у Ба њу. Остао је упам ћен у на ро ду као ве ли ки до-
бро чи ни тељ, из над све га пле ме нит и ху ман чо век. Уби јен је 
1943. го ди не под оп ту жбом да је ле чио ра ње не пар ти за не. 
Пре три го ди не гру па Аран ђе лов ча на по ди гла му је спо ме-
ник ко ји је от крио ам ба са дор Изра е ла Јо сеф Леви.

Тр сте ник:  
рад ни ци  
осно ва ли но ва 
дру штва

Ме ђу 17 пред у зе ћа ко ја су 
кра јем про шле го ди не оста ла 
без др жав не за шти те на ла зи се 
и тр сте нич ки хол динг „Пр ва пе-
то лет ка”, чи ји су се рад ни ци из-
ја сни ли за со ци јал ни про грам и 
ис пла ту от прем ни на. Оста вље-
на им је мо гућ ност упла те по 
500 евра да би осно ва ли но во 
дру штво што су рад ни ци и при-
хва ти ли на да ју ћи се да ће кре-
ну ти про из вод ња ши рег оби ма. 
Осно ва ли су три но ва дру штва и 
кон ку ри са ли за за куп „Пе то лет-
ки них” по го на. При ја вљи ва ње 
за за куп тра ја ло је до 11. ја ну а-
ра, а ко ми си ја тре ба да од лу чи о 
нај бо љем по ну ђа чу. Оче ку је се 
да про из вод ња уско ро кре не. 

На по сао не ће би ти по зва ни 
сви рад ни ци осни ва чи но вих дру-
шта ва, јер ће за по чет ни обим по-
сла би ти по треб но око 600 љу ди. 
ци ље ви су очу ва ње уго во ре них 
и обез бе ђи ва ње но вих по сло ва. 

ком па ни ја „Пр ва пе то лет ка” 
из ра ђу је раз ли чи те про из во де 
за ауто ин ду стри ју, елек тро ин-
ду стри ју, же ле за ре, а од укуп-
не про из вод ње ви ше од 70 од-
сто је на ме ње но ино стра ним 
тр жи шти ма.
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Све то сав ске на гра де
Пред став ни ци Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 

раз во ја уру чи ли су по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма Све то сав ске 
на гра де за до при нос ква ли тет ном обра зо ва њу и вас пи та њу, 
уна пре ђи ва њу обра зов но-вас пит не прак се и раз во ју на уч них 
до стиг ну ћа у обла сти обра зо ва ња и вас пи та ња.

Свр љиг: ула га ње  
у зна ње

Од 2003. го ди не оп шти на Свр љиг сту ден ти-
ма за вр шних го ди на сту ди ја са пре би ва ли штем 
у овој оп шти ни до де љу је сти пен ди је. Пра во на 
оп штин ску сту дент ску сти пен ди ју по кон кур су 
ове го ди не оства рио је 31 сту дент чи ја про сеч-
на оце на у ин дек су ни је ма ња од сед ми це. ко-
ри сни ци ма сти пен ди је обез бе ђе но је ме сеч но 
по 7.000 ди на ра. Ина че, по од лу ци Скуп шти не 
оп шти не, ака дем ци су по за вр шет ку сту ди ја у 
оба ве зи да бар две го ди не ра де на те ри то ри ји 
оп шти не, под усло вом да им по сао бу де по ну-
ђен. Оп штин ску сту дент ску сти пен ди ју за 14 го-
ди на ко ри сти ло је бли зу 500 ака де ма ца. Је дан 
број на шао је по сао у стру ци у Свр љи гу, дру ги 
су се за по сли ли ван ме ста, а не ки су по кре ну ли 
и соп стве ни би знис. Од про шле го ди не по ред 
сти пен ди је, сту ден ти ма за вр ших го ди на сту ди ја 
обез бе ђе на је и суб вен ци ја ауто бу ског пре во-
за на ре ла ци ји Свр љиг–Ниш, под усло вом да су 
сту ден ти ста нов ни ци свр љи шке оп шти не. Оп-
шти на по ма же и пред школ ско, основ но и сред-
њо школ ско обра зо ва ње у Свр љи гу.

Про сеч на за ра да у де цем бру 51.485 ди на ра
Про сеч на не то пла та у Ср би ји ис пла ће на у де цем бру 2015. го ди не из но си ла је 

51.485 ди на ра, што је но ми нал но ви ше за 16,6 од сто а ре ал но за 16,87 од сто у од но су 
на прет ход ни ме сец, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку. 

Про сеч на не то за ра да из де цем бра 2015. го ди не би ла је но ми нал но ви ша за 3,0 
од сто а ре ал но за 1,5 про це на та не го у истом ме се цу 2014. го ди не.

ка да је реч о про сеч ној бру то за ра ди, она је ми ну лог де цем бра из но си ла 70.763 
ди на ра, што је но ми нал но ви ше за 16,2 а ре ал но за 16,4 од сто у по ре ђе њу са но вем-
бром. На го ди шњем ни воу, про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у де цем бру за бе ле жи-
ла је но ми на лан раст од 2,9 од сто, а ре а лан од 1,4 про цен та.

У пе ри о ду ја ну ар–де цем бар 2015, про сеч на ис пла ће на бру то пла та је но ми нал но 
ни жа за 0,5 а ре ал но за 2,4 од сто у од но су на упо ред ни пе ри од 2014, док је про шло-
го ди шња про сеч на не то за ра да но ми нал но ни жа за 0,2 и ре ал но за 2,1 про це нат не-
го прет ход не го ди не, пре ма са оп ште њу РЗС.

Бес плат на шко ли ца за труд ни це 
Дом здра вља Но ви Сад 

ор га ни зу је ових да на упис у 
бес плат ну „шко ли цу за труд-
ни це” ко је тре ба да се по ро де 
у апри лу 2016. го ди не. Оне 
„шко ли цу” за по чи њу у 28. не-
де љи труд но ће, а обу ка ће им 
тра ја ти све до по ро ђа ја. Та ко-
ђе, и Но во са ђан ке ко је ће се 
по ро ди ти у ма ју, мо гу да до-
ђу да се ин фор ми шу о упи су. 
При ја вљи ва ње за по ха ђа ње 
овог кур са оба вља се лич но 
у До му здра вља Но ви Сад на 
адре са ма Змај Ог ње на Ву ка 19 (ста ра згра да) и Бу ле вар ца ра Ла за ра 77 у Но вом Са ду, 
као и те ле фо ном на број 021/4879-574, сва ког рад ног да на од 7 до 19 ча со ва.     

По ха ђа њем ове бес плат не шко ле за труд ни це, бу ду ће мај ке на у чи ће ка ко да се нај-
бо ље при пре ме за по ро ђај и ка ко да без стра ха и па ни ке ро де де те. Би ће при пре-
мље не и за пр ве ко ра ке ма те рин ства, за пе ри од ко ји их че ка по сле по ро ђа ја, учи ће и 
ка ко да до је, као и шта да ра де ка да се по ја ве про бле ми због до је ња. Пред ви ђе на је и 
обу ка за бу ду ће та те, ко ји ће учи ти ка ко да по мог ну су пру га ма и ка ко да и они не гу ју 
но вог чла на сво је по ро ди це.

Ак тив на Дор ћо ли ја да
Асо ци ја ци ја спор-

та, здра вља и кул-
ту ре Дор ћо ли ја да 
по чет ком фе бру а ра 
на ста вља са кре а-
тив ним дру же њем. 
Ра ди о ни цу јед но-
став не, а ле пе умет-
но сти па пир ног фи-
ли гра на – кви лин га 
во ди Ол ги ца Га је вић, мај стор ове ве шти не, ко ја за ин те ре со ва ни ма по-
ка зу је ка ко да на пра ве са вр шен, јеф тин, а упо тре бљив украс. 

По во дом Да на др жав но сти Дор ћо ли ја да у са рад њи са На ци о нал ним 
спорт ским са ве зом сле пих и сла бо ви дих и Са ве зом сле пих и сла бо-
ви дих гра да Бе о гра да ор га ни зу је дру ги Сре тењ ски ме ђу ге не ра циј ски 
ша хов ски тур нир. Тур нир се одр жа ва у не де љу, 14. фе бру а ра.

Све бли же ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Удру же њу – АСЗк Дор ћо-
ли ја да, Гун ду ли ћев ве нац 41, рад ним да ном од 10 до 13 ча со ва, пре ко 
и-меј ла dor co li ja da@g mail.com или на тел. 063/8012-554.

До де ље но је 17 при зна ња, а ме ђу до бит ни ци ма су уче ни-
ци и на став ни ци, али и ин сти ту ци је. Је дан од до бит ни ка је 
и вла да Ја па на. Ме ђу на гра ђе ни ма је и уче ник Ма те ма тич ке 
гим на зи је из Бе о гра да Алек са кон стан ти нов, ко ји је не дав но 
осво јио златну ме да љу на Научној олимпијади у ка зах ста ну.
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поводи

И у овој го ди ни Вла да Ср би је 
на ста ви ла је са по де лом ва у че-
ра за од мор у Ср би ји сти му ли-
шу ћи на тај на чин од ма ра ње 

на ших гра ђа на у до ма ћим ту ри-
стич ким цен три ма а са мим тим 
и раз вој до ма ћег ту ри зма.

До де ла ва у че ра тра ја ће до 
кра ја но вем бра 2016, али се пре-
по ру чу је да се ра ни је ис ко ри сти 
ова мо гућ ност по што су про шле 

го ди не мно га ме ста би ла по пу-
ње на јер је ве ћи на же ле ла да се 
од ма ра у исто вре ме. Ла не је ис-

ко ри шће но ви ше од 14.000 ва у-
че ра а нај ве ће ин те ре со ва ња за 
ова кву, суб вен ци о ни са ну вр сту 
пу то ва ња по ка за ли су пен зи о-
не ри. Нај тра же ни је су би ле Про-
лом и Лу ков ска ба ња. 

Ва у че ри у вред но сти 5.000 
ди на ра мо гу да се ис ко ри сте за 
сме штај у уго сти тељ ским објек-
ти ма у тра ја њу од нај ма ње пет 
но ће ња, из ван оп шти не, од но-
сно ме ста пре би ва ли шта ко ри-
сни ка ва у че ра. Ва у че ром се не 
мо гу пла ћа ти ис хра на, пи ће, 
здрав стве не и дру ге услу ге, бо-
ра ви шна так са и др. 

При ја вљи ва ње је на шал те-
ри ма по шта, а пра во на ва у че ре 
има ју сви гра ђа ни са при ма њи-
ма ни жим од 60.000 ди на ра, као 
и не за по сле ни. Ове го ди не и 
по љо при вред ни ци, као и пен-
зи о не ри ко ји су то пра во сте кли 

у ино стран ству мо гу да бу ду ко-
ри сни ци ва у че ра. 

На сај ту Ми ни стар ства тр го ви-
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 
на ла зи се спи сак уго сти тељ ских 
обје ка та у ко ји ма мо же да се ре-
зер ви ше сме штај уз ва у чер, као и 
све ин фор ма ци је о до ку мен та ци-
ји ко ју је по треб но при ло жи ти да 
би се то оства ри ло. Бли жи по да ци 
о свим усло ви ма и на чи ну кон ку-
ри са ња мо гу се до би ти и на те ле-
фо не у Ми ни стар ству 011/3122-
853 и 011/3122-867.

Из Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ср би је по ру чу ју за ин те ре со ва-
ни ма за ова кву вр сту од мо ра 
да ће и на Сај му ту ри зма ко ји 
се одр жа ва у Бе о гра ду од 18. до 
21. фе бру а ра мо ћи да се при ја-
ве за ва у че ре на шал те ру по ште 
ко ји ће се на ла зи ти код штан да 
ТОС-а. Р. М.

Ми ни стар за рад и со ци јал ну по ли-
ти ку Алек сан дар Ву лин по се тио је, 
сре ди ном ја ну а ра, ни шки Дом за 

де цу и омла ди ну „Ду шко Ра до вић”. Том при-
ли ком је оце нио да пи лот про је кат под на-
зи вом „По ро дич ни са рад ник”, ко ји се ре а ли-
зу је пу не три го ди не, да је до бре ре зул та те, 
„па су сви из гле ди да ће ова кав вид услу ге 
нај ве ро ват ни је уско ро би ти увр шћен у ре-
до ван кор пус со ци јал не за шти те”. 

Ина че, Дом у Ни шу је јед на од че ти ри 
уста но ве у Ср би ји ко је уче ству ју у ре а ли-
за ци ји про јек та „По ро дич ни са рад ник” ко ји 
се спро во ди у 430 по ро ди ца и об у хва та 700 
од ра слих и 900 де це. 

За са да су ре зул та ти за и ста охра бру ју ћи и 
да ће мо све од се бе да ову услу гу мак си мал но 
про ши ри мо. Наш нај ве ћи ин те рес је сте да де-
те оста не у сво јој би о ло шкој по ро ди ци, и то 
је ин те рес сва ке со ци јал не за шти те на све ту, 
ре као је ми ни ста ра Ву лин и на гла сио да де те 
ниг де не мо же бо ље да на пре ду је не го у сво-
јој по ро ди ци, а ка да је она у про бле му, др жа-
ва и Ми ни стар ство су ту да по мог ну.

– Ин сти ту ци ја по ро дич ног са рад ни ка слу-
жи упра во да по мог не по ро ди ци да се из бо-
ри са про бле ми ма, да пру жи тех нич ку, пси-
хо ло шку и сва ку дру гу по моћ. На ме ра нам је 
да пре мре жи мо Ср би ју со ци јал ним услу га-
ма и да сва ка оп шти на у Ср би ји има кор пус 
бар основ них услу га из обла сти со ци јал не 

за шти те. По ли ти ка со ци јал не за шти те је да 
са чу ва мо нај ви ше што мо же мо ка па ци те те 
би о ло шке по ро ди це, сва ко дру го ре ше ње је 
ма ње по вољ но. Ипак, ако је со ци јал на по моћ 
нео п ход на, он да мо ра би ти на истом ни воу 

и у Бе о гра ду и у Бо си ле гра ду. Сва ка ло кал-
на са мо у пра ва мо ра има ти при бли жно исти 
кор пус услу га у ло кал ној за јед ни ци, по ру чио 
је ми ни стар Ву лин у Ни шу. 

За три го ди не ре а ли за ци је про јек та у До му 
„Ду шко Ра до вић” по моћ по ро дич ног са рад-
ни ка има ло је 140 по ро ди ца са под руч ја ко је 
по кри ва ни шки цен тар за со ци јал ни рад .

О успе шно сти ра да по ро дич ног са рад-
ни ка нај ре чи ти је го во ри по да так да је са мо 
тро је де це би ло из ме ште но из би о ло шких у 
хра ни тељ ске по ро ди це, и то ис кљу чи во кад 
се ра ди ло о зло ста вља њу или за не ма ри ва-
њу де те та. 

Ди рек тор цен тра за со ци јал ни рад у Ни-
шу Зо ран Јо вић оба ве стио је ми ни стра да 
услу га по ро дич ног са рад ни ка умно го ме 
олак ша ва рад слу жби уста но ве ко јом он ру-
ко во ди, јер ови са рад ни ци ди рект но ра де 
са по ро ди ца ма на те ре ну и спо на су из ме-
ђу по ро ди це и цен тра. Јо вић је под се тио да 
по ро дич ни  са рад ник ра ди са свим чла но-
ви ма по ро ди це а ње го ва по моћ ни је са мо 
са ве то дав на већ и тех нич ка и пси хо ло шка.    

Гра до на чел ник Ни ша Зо ран Пе ри шић 
обе ћао је да, без об зи ра на фи нан сиј ску 
си ту а ци ју и све дру ге окол но сти у ко ји ма 
се град на ла зи, мо ра ју да се на ђу сред ства 
и до вољ но енер ги је за пру жа ње со ци јал не 
по мо ћи они ма ко ји ма је нај по треб ни ја. 

Љ. Гло го вац

ПРО ЈЕ КАТ „ПО РО ДИЧ НИ СА РАД НИК” ДА ЈЕ ДО БРЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ У НИ ШУ

Да по ро ди ца оста не на оку пу

Ва у че ри за од мор у Ср би ји и ове го ди не

Министар Вулин посетио нишки Дом за 
децу и омладину „Душко Радовић”

Хотел „Бреза”, Врњачка Бања
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Ор га ни за ци ја Хелп по кре ну-
ла je у кра ље ву ин фор ма тив ну 
кам па њу, по зи ва ју ћи сва за ин те-
ре со ва на, не за по сле на ли ца да 
при су ству ју пред ста вља њу про-
јек та и да кон ку ри шу за до на ци је 
у опре ми за ма ли би знис. На и ме, 
на ста вља се про је кат „Сма ње ње 
си ро ма штва и уна пре ђе ње мо-
гућ но сти за по шља ва ња мар ги-
на ли зо ва них и угро же них гру па 
ста нов ни штва са фо ку сом на 
Ром ки ње у Ср би ји”, ко ји до но си 
но ви кон курс и мо гућ ност да се 
за ин те ре со ва ни при ја ве за до-
на ци је у опре ми и за поч ну соп-
стве ну по слов ну де лат ност.

Тим по во дом, у окви ру ин-
фор ма тив не кам па ње у Град-

ској упра ви кра ље ва, одржанe 
су три пре зен та ци је у ја ну а ру 
и на њи ма су за ин те ре со ва ни 

за по кре та ње соп стве ног по-
сла мо гли да до би ју де таљ не 
ин фор ма ци је о са мом про јек ту, 

на чи ну кон ку ри са ња, про це су 
се лек ци је и оба ве за на кон одо-
бра ва ња гран та.

На став ком про јек та пла ни ра-
но је да се до де ли 20 до на ци ја 
у опре ми за за по чи ња ње или 
раз вој по слов них де лат но сти 
у по је ди нач ним вред но сти ма 
од 1.500, 2.400 и 3.600 евра. По-
ред по мо ћи у опре ми, по др шка 
сма ње њу си ро ма штва под ра зу-
ме ва и ор га ни за ци ју до га ђа ја 
ра ди умре жа ва ња ре ле вант них 
ак те ра и парт не ра у сфе ри за-
по шља ва ња, ор га ни за ци ју по-
слов них и струч них обу ка пре-
ма по тре ба ма ко ри сни ка до на-
ци ја, сту диј ске по се те и услу ге 
по слов ног мен тор ства. В. А.

При ме на За ко на о усло ви ма за упу ћи-
ва ње за по сле них на при вре ме ни рад 
у ино стран ство, ко ји је пар ла мент 

усво јио по чет ком но вем бра про шле го ди-
не, по че ла је 13. ја ну а ра 2016. Тим по во дом 
у Па ла ти Ср би ја одр жан је окру гли сто.

Го во ре ћи о тој те ми ре сор ни ми ни стар 
Алек сан дар Ву лин ре као је да ће За кон 
омо гу ћи ти да се пр ви пут зна ко ли ко рад-
ни ка ра ди у ино стран ству, где ра де, ко их 
је по слао на рад, на ко јим су по сло ви ма ан-
га жо ва ни, шта за то до би ја ју... и ка ко им се 
мо же по мо ћи.

Ву лин је об ја снио да ће у при ме ни За ко на 
би ти ан га жо ва не број не ин спек ци је и апе-
ло вао на рад ни ке и по сло дав це да ве ру ју 

др жа ви и да при ја вљу ју рад ни ке пре од ла-
ска, јер др жа ва не мо же да им по мог не уко-
ли ко не зна где су и за што оти шли.

– Не мо же мо да за шти ти мо у пот пу но сти 
на шег рад ни ка у дру гој зе мљи, где ва же 
дру ги за ко ни, али у на шој зе мљи мо же мо 
да кон тро ли ше мо усло ве под ко ји ма он 
од ла зи, да ли су ти усло ви ис пу ње ни и да 
про ве ра ва мо да ли су од ред бе из уго во-
ра ис по што ва не – на гла сио је ми ни стар 
ра да.

За ко ном су пред ви ђе не ка зне за по сло-
дав це ко ји не при ја ве др жа ви да ша љу рад-
ни ке у ино стран ство, од 60.000 до два ми-
ли о на ди на ра.

Пред став ни ци рад ни ка ни су, ме ђу тим, 
са свим за до вољ ни за ко ном. Пот пред сед-
ник Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је 
Ду шко Ву ко вић ре као је да ће тај син ди кат 

упу ти ти Устав ном су ду ини ци ја ти ву за оце-
ну устав но сти за ко на, јер сма тра да ни је у 
скла ду са За ко ном о ра ду.

На и ме, ка ко ка же Ву ко вић, овај за кон 
дис кри ми ни ше рад ни ке ко ји иду на рад ван 
зе мље у од но су на оне ко ји ра де у Ср би ји, 
јер омо гу ћа ва про ду жа ва ње ра да на од ре-
ђе но, чи ме рад ник ко ји иде у ино стран ство 
мо же без гра нич но да ра ди на од ре ђе но 
вре ме, а то ни је до бро.

Он је из ра зио оче ки ва ње да ће др жав ни 
ор га ни спро во ди ти за кон и кон тро ли са ти 
по сло дав це да ли при ја вљу ју рад ни ке ко ји 
иду у ино стран ство.

– То је и глав ни про блем, да др жа ва има 
ме ха ни зме да кон тро ли ше и санк ци о ни ше 
по сло дав це, ко ји че сто у тран зи ци о ним 
вре ме ни ма по сма тра ју рад ни ке као ро бу – 
ре као је Ву ко вић.  Р. М.

ПОДРШКА СМАЊЕЊУ СИРОМАШТВА У КРА ЉЕ ВУ

Кон курс за до на ци је у опре ми

ПРИ ВРЕ МЕ НИ РАД У ИНО СТРАН СТВУ 

Ка зна за не при ја вљи ва ње 
рад ни ка

СпоразумсаРусијом
препролећа
Ву лин је из ја вио да оче ку је да ће пре 
про ле ћа би ти пот пи сан спо ра зум о 
со ци јал ном оси гу ра њу са Ру си јом, ко ји 
је ве о ма ва жан, бу ду ћи да ве ли ки број 
на ших рад ни ка ра ди у овој зе мљи. 
Са ма при ме на За ко на о усло ви ма за 
упу ћи ва ње за по сле них на при вре ме ни 
рад у ино стран ство тре ба ло би да бу де 
олак ша на пот пи си ва њем би ла те рал них 
спо ра зу ма ме ђу др жа ва ма.

Округли сто у Палати Србија

Са прошлогодишње доделе грантова
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на лицу места

На ве ли ки хри шћан ски пра зник Бо го ја вље-
ње и ове го ди не је, по три на е сти пут, на кра гу-
је вач ком је зе ру у шу ма ри ца ма одр жа на ма ни-
фе ста ци ја „Пли ва ње за крст ча сни“.

У тр ци за бо го је вљен ски крст уче ство ва ла су 
33 пли ва ча ста ро сти од 27 до 58 го ди на, ме ђу 
ко ји ма су би ле и две де вој ке. Пр ви је до кр ста 
сти гао Сте ван кр нић из ки кин де, ко ме је ово 
тре ћа ви те шка ти ту ла.

Ову тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју ор га ни-
зо ва ли су Епар хи ја шу ма диј ска, град кра гу је-
вац, Спорт ски цен тар „Парк” и Град ска ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја „кра гу је вац”. М. Сан трач

И Свр љи жа ни су на Бо-
го ја вље ње, 19. ја ну а ра, 
пли ва ли за ча сни крст. 
Пред не ко ли ко сто ти на по-
се ти ла ца, на Свр љи шком 
Ти мо ку је одр жа но пе то 
пли ва ње за бо го ја вљен ски 
крст. Над ме та ло се два на-
ест Свр љи жа на, од ко јих је 
нај мла ђи имао 16 го ди на.

Так ми ча ре и оку пље-
не ме шта не по здра ви ла 
је Је ле на Три фу но вић, 

пред сед ни ца оп шти не и 
Ор га ни за ци о ног од бо ра 
„Бо го ја вље ње 2016”. У пра-
знич ном и так ми чар ском 
ам би јен ту до ци ља је пр ви 
сти гао де вет на е сто го ди-
шњи Алек сан дар Ро бо вја-
но вић из Свр љи га.   

Свр љи шки па рох, је-
реј Стра хи ња Ера ко вић, 
по бед ни ку Алек сан дру 
Ро бо вја но ви ћу уру чио је 
сре бр ни лан чић и крст, а 

сви уче сни ци су до би ли 
по кло не оп шти не Свр љиг, 
док су по се ти о ци ужи ва ли 
у ча ју и бел му жу ко ји су за 
њих при пре ми ли ор га ни-
за то ри.

Ову ма ни фе ста ци ју го-
ди на ма успе шно ор га ни-
зу ју цр ква Све ти цар кон-
стан тин и ца ри ца Је ле на 
у Свр љи гу и ло кал на са-
мо у пра ва са мно го бој ним 
спон зо ри ма.  С. Ђор ђе вић

За раз ли ку од про шле го ди-
не ка да је пли ва њу за ча сни 
крст прет хо ди ло из вла че ње 
ле да из Бор ко вач ког је зе ра да 
би се так ми че ње мо гло одр-
жа ти, ово га пу та вре ме је по-
слу жи ло уче сни ке.

У из ле ти шту Бор ко вац пред 
не ко ли ко сто ти на гра ђа на 
так ми ча ре је нај пре по здра-
ви ла Ма ри ја Стој че вић, за ме-
ни ца пред сед ни ка оп шти не 
Ру ма, а за тим су све ште ни ци 
одр жа ли све ту ли тур ги ју и 
осве шта ли во ду. Ме ђу 13 уче-

сни ка ко ји су пли ва ли до ча-
сног кр ста нај бр жи је био три-
де сет дво го ди шњи Бра ни слав 
Јан ко вић из Врд ни ка.

– Ово ми је би ло тре ће так-
ми че ње и ни сам се по себ но 
при пре мао. Пли вам због очу-
ва ња тра ди ци је, а по бе ду по-
све ћу јем мо јој по ро ди ци – ре-
као је Бра ни слав.

По бед ни ку пе тог так ми-
че ња при па ли су злат ник и 
20.000 ди на ра.

За ча сни крст ово га пу та су 
пли ва ле и две же не – Ми ли ца 

Па у ко вић и про шло го ди шња 
по бед ни ца Сла ђа на Ман дић. 
Оне су по де ли ле на гра ду од 
15.000 ди на ра, а 10.000 ди на ра 
до био је и нај мла ђи уче сник 
два на е сто го ди шњи Не ма ња 
То мић. За успо ме ну на так ми-
че ње свим пли ва чи ма су уру-
че ни бла го дар ни це и крст.  

Пли ва ње за ча сни крст на 
Бор ко вач ком је зе ру ор га ни-
зо ва ли су цр кве на оп шти на 
Ру ма и Са вез спор то ва, уз по-
кро ви тељ ство оп шти не Ру ма.

Г. В.

У окви ру обе ле жа ва ња ве ли ког хри-
шћан ског пра зни ка Бо го ја вље ња на 
град ској пла жи у Тр сте ни ку одр жа но 

је тре ће пли ва ње за бо го ја вљен ски крст. До 
ча сног кр ста, ста зом ду гом 33 ме тра, пр ви 
је сти гао Мар ко Ђо кић из Ја си ке.

– Би ла ми је част да пли вам за бо го ја-
вљен ски крст. ко ли ко год да је во да хлад на, 

осе ћај је ве ли чан ствен. Сви уче сни ци над-
ме та ња су би ли хра бри, ја сам са мо пр ви 
до пли вао до кр ста – ре као је Ђо кић.

Пре ма ре чи ма Сте ва на Ђа ко ви ћа, за ме-
ни ка пред сед ни ка оп шти не, тра ди ци ја пли-
ва ња за бо го ја вљен ски крст у Тр сте ни ку 
пре ки ну та је 1948. го ди не, а об но вље на је 
пре три го ди не.

Пли ва ње за ча сни крст део је ста ре ви те шке 
тра ди ци је, ка да су за крст пли ва ли спрем ни, 
ча сни и мо рал ни ви те зо ви срп ски да би сво-
јим под ви гом по све до чи ли ве ру у бо га. 

Ове го ди не за ча сни крст пли ва ло је 19 
уче сни ка из Тр сте ни ка и окол них ме ста, а 
ви ше од две хи ља де Тр сте ни ча на пра ти ло 
је до га ђај.  Д. Ива но вић

ТР СТЕ НИК

Не го ва ње
ви те шке
тра ди ци је

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

По бед ник Сте ван 
Кр нић из Ки кин де

Пето пли ва ње за часни крст 

РУ МА

Злат ник за 
по бед ни ка

свР ЉиГ
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Оп штин ско удру же ње пен зи о не-
ра у ки кин ди обе ле жи ло је и ове 
го ди не у свом до му кр сну сла ву 

Све тог Са ву у при су ству број них чла но ва 
и го сти ју. ку ма је би ла Дра ги ца По пов, а 
до го ди не ће би ти Сто ја То ма шев, та ко ђе 
пен зи о нер ка.

Слав ски ко лач су осве шта ли и ре за ли 
про то на ме сник Ву ја дин Сто кић и про то је-
реј Ми лен ко Сан дић. Све ча ри ма су че сти-
та ли Па вле Мар ков, пред сед ник оп шти не, 
Ми о драг Бу ла јић, члан Оп штин ског ве ћа, 
Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не са са рад ни ци ма, Ве лин ка 
На крај ку ћин, ди рек тор ка Фи ли ја ле РФ ПИО 
ки кин да, Влад Ни ку, пред сед ник ор га ни за-
ци је пен зи о не ра из Те ми шва ра, и чел ни ци 
удру же ња пен зи о не ра са са рад ни ци ма – 
Ми ле ва Ба бић из Апа ти на, Ан ђе ли ја Сто-
шић из Бе ле цр кве, Ми лан ци ме ша из Но-
вог Ми ло ше ва, Љи ља на Пе тров из Зре ња-
ни на и Бог дан Влат ко вић из Рас ти не. клуб 
пен зи о не ра Елек тро ди стри бу ци је Бе о град 
че сти тао је те ле гра мом.

Сла вље су пра ти ли, по ред ло кал них ме-
ди ја, и но ви на ри и сни ма те љи ТВ  Вој во ди-
не, ре дак ци је на ру мун ском је зи ку.

Хор кУД пен зи о не ра „Сун ча на је сен” от-
пе вао је Све то сав ску хим ну и при год ну ру-
мун ску пе сму. С. Завишић

У пре пу ној са ли Удру же ња 
пен зи о не ра Ле сков ца одр жа на 
је цен трал на све ча ност обе ле-
жа ва ња Све тог Са ве за Ја бла-
нич ки округ.

Ле ско вач ка удру же ња пен-
зи о не ра бро је око 13.000 ре ги-
стро ва них чла но ва. Са ла у ко јој 
је ор га ни зо ва на све ча ност би ла 
је пре те сна да при ми све за ин-
те ре со ва не. Би ла је укра ше на 
руч ним ра до ви ма сек ци је ве зи-
ља, а про грам је са пу но ела на 
во ди ла Сла ђа на Мла де но вић, 
од бор ни ца Град ске скуп шти не 
гра да Ле сков ца. При год ни про-
грам уре ди ла је Ми ра До бре-
но вић, а на сту пи ли су чла но ви 

фол клор не, пе вач ке, по ет ске и 
драм ске сек ци је пен зи о не ра. 
Умет нич ки про грам је по оце ни 
при сут них био са вр шен, а до-
ми ни ра ли су пе ва чи ста ро град-

ских пе са ма на че лу са Ра до ва-
ном Или ћем, по бед ни ком фе-
сти ва ла ама те ра пе ва ча бив ше 
СФРЈ, у прат њи та да шње пр ве 
хар мо ни ке Ју го сла ви је, да нас 

пен зи о не ра Ми ро сла ва Сто ја-
но ви ћа.

– Све то сав ске све ча но сти 
тра ју не ко ли ко да на, има ће мо 
још пар кон це ра та за на ше нај-
бли же чла но ве, и го сто ва ња 
код дру гих пен зи о нер ских ор-
га ни за ци ја – ис ти че Ми ра До-
бре но вић.

Са вин дан се у Ле сков цу обе-
ле жа ва не ко ли ко го ди на уна-
зад, јер је не ка да шња Ду бо чи ца 
а да на шњи Ле ско вац пр ви срп-
ски по сед ди на сти је Не ма њи ћа, 
под се ћа Бра ти слав Здрав ко вић, 
пред сед ник ле ско вач ких пен зи-
о не ра.

Т. Сте ва но вић

КИ КИН ДА

Све то сав ска хим на у До му пен зи о не ра

ЛЕ СКО ВАЦ

Умет нич ки про грам за Савиндан

ГЦ „СРЕМ” РУ МА

Се ћа ње на про све ти те ља
ко ри сни ци и за по сле ни у Ге рон-

то ло шком цен тру „Срем”, ка ко то по 
тра ди ци ји чи не, обе ле жи ли су још 
јед ну сла ву. На све ча но сти ко ја је 
ор га ни зо ва на 27. ја ну а ра о Све том 
Са ви пе ва ли су и го во ри ли чла но-
ви хо ра, ре ци та тор ске и ли те рар-

не сек ци је у рум ској уста но ви. Свој 
до при нос сла вљу да ли су и хор Ош 
„Ду шан Јер ко вић” из Ру ме и про то-
је реј Јо ван Јо ви чић, ко ји је се као 
слав ски ко лач и до ма ћи ни ма и го-
сти ма бе се дио о пр вом срп ском 
про све ти те љу.  Г. В.
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кроз Србију

У се лу Ја си ко ви ца у оп шти ни Тр сте-
ник отво ре на је по шта у ко јој ће око 
две хи ља де ме шта на Ја си ко ви це и 

окол них ме ста мо ћи да оба вља ју све вр сте 
упла та и ис пла та. Пред сед ник оп шти не Тр-
сте ник Ми ро слав Алек сић ре као је да ће 
отва ра ње по ште по бољ ша ти ква ли тет жи-
во та ме шта на.

– Ја ко је ва жно да др жа ва има план раз-
во ја се ла. Отва ра ње по ште је дан је од сег-
ме на та тог раз во ја. За се ло је ва жно да има 
по шту, али и ам бу лан ту и уре ђе ну ин фра-
струк ту ру, нео п ход но је и ве ће ула га ње у 
по љо при вре ду, јер је то је ди ни на чин да 
уна пре ди мо ква ли тет жи во та ме шта на и да 
мла де за др жи мо у се лу – ре као је Алек сић.

Отва ра ју ћи но ву по шту, ди рек тор ЈП „По шта 
Ср би је” Ми лан кр ко ба бић ис та као је да ће ове 
го ди не би ти отво ре не 52 по ште у Ср би ји.

– По шта у Ја си ко ви ци отво ре на је на зах-
тев ме шта на и ја по зи вам све ме сне за јед-
ни це и ло кал не са мо у пра ве у ко ји ма не ма 

по ште и бан ке да нам се ја ве. „По шта Ср би-
је” ће где год је по треб но отво ри ти по шту, 
јер је то исто вре ме но и на чин да јед но или 
дво је љу ди за сну је рад ни од нос – ре као је 
кр ко ба бић и до дао да по шта у Ја си ко ви ци 
спа да у ред нај леп ших у Ср би ји.

Пр ви ко ри сник по ште у Ја си ко ви ци био 
је Ју го слав Ла зић, при вред ник из Сто па ње, 
ко ме ће по себ но зна чи ти услу га „По стек-
спре са”.

– За ме не је, због по сла, ве о ма ва жно да 
по шиљ ке ко је ша љем кли јен ти ма стиг ну за 

крат ко вре ме. „По стек спрес” сам ко ри стио 
и ра ни је, али од да нас имам уго вор са „По-
штом Ср би је” пре ма ко ме ће све по шиљ ке 
ко је ша љем по про мо тив ној це ни би ти ис-
по ру че не нај ка сни је су тра дан – ре као је 
Ла зић.

По шта у Ја си ко ви ци отво ре на је у згра ди 
ко ју је обез бе ди ла Ме сна за јед ни ца Ја си ко-
ви ца, а на услу ге ове по ште мо ћи ће да ра-
чу на ју и 544 до ма ћин ства из ме ста Ло паш, 
ка ме ња ча и Буч је.

Дра ган Ива но вић

У Мач ка ту, под но Зла ти бо ра, од 15. до 
17. ја ну а ра одр жан је ше сна е сти Са јам су-
во ме сна тих про из во да – „Зла ти бор ска пр-
шу ти ја да”.

По кро ви те љи ово го ди шње „Пр шу ти ја-
де” би ли су ча је тин ска оп шти на, Ту ри стич-

ка ор га ни за ци ја „Зла ти бор”, кСц Ча је ти на и 
Пред у зе ћа „Еко аграр”. Ме ђу ор га ни за то ри-
ма су пр ви пут би ли и по љо при вред ни ци са 
сво јим но во о сно ва ним Удру же њем про из-
во ђа ча су во ме сна тих про из во да Зла ти бор-
ског управ ног окру га. Ова је дин стве на смо-

тра нај бо љих пр шу та ра у Ср би ји одр жа на 
је у пор ти цр кве Све ти Или ја, у на мен ској 
ба лон-са ли у чи ју по став ку је ло кал на са мо-
у пра ва уло жи ла знат на сред ства, а ко ја ће 
слу жи ти док се не из гра ди зи да ни обје кат 
на том ме сту. 

шам пи он ово го ди шњег Сај ма су во ме сна-
тих про из во да је Ми ли во је Та на ско вић из 
Мач ка та ко ме је уру че на злат на ме да ља за 
нај бо љу го ве ђу пр шу ту. Злат на од лич ја за 
нај бо љу свињ ску пр шу ту и ди мље ну ко ба-
си цу до де ље на су Ду ша ну Сто ја но ви ћу, за 
нај бо љу сла ни ну Вла да ну Сто ја но ви ћу, а за 
нај бо љу ов чју сте љу Ни ко ли Бр ко ви ћу из 
ка че ра. Оста лим про из во ђа чи ма су уру че-
не сре бр не и брон за не ме да ље за из ло же-
не ква ли тет не про из во де. ква ли тет про из-
во да кон тро ли сао је „Ју го ин спект Бе о град”. 

Са јам су во ме сна тих про из во да у Мач ка ту, 
пре сто ни ци срп ске пр шу те, и ове го ди не је 
оправ дао ду го го ди шње по сто ја ње и оку пља-
ње нај бо љих мај сто ра свог за на та. По сво јој 
ма сов но сти „Пр шу ти ја да” спа да у ред на ци-
о нал них ма ни фе ста ци ја јер је по се ти ви ше 
де се ти не хи ља да љу ди из чи та ве зе мље.

Ми лан Па вло вић 

СА ЈАМ СУ ВОГ МЕ СА У МАЧ КА ТУ

Из ло же ни нај ква ли тет ни ји про из во ди

ЈА СИ КО ВИ ЦА КОД ТР СТЕ НИ КА  

Отво ре на
но ва
по шта

Награђени произвођачи
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Удру же ње гра ђа на „Чу ва ри 
тра ди ци је и на род ног бла-
га” из Но вог Са да, уз по др-

шку Упра ве за кул ту ру гра да Но-
вог Са да, већ дру гу го ди ну за-
ре дом ор га ни зо ва ли су ве ли ко 
ко рин ђа ње или ма шка ре на Тр-
гу сло бо де у Но вом Са ду 6. ја ну-
а ра ове го ди не. Ово де ша ва ње 
би ло је са став но део ма ни фе-
ста ци је „Бо жић на ули ца” ко ја је 
одр жа на од 17. до 27. де цем бра 
2015. го ди не и од 3. до 11. ја ну а-
ра 2016. го ди не у цен тру срп ске 
Ати не. циљ ове кул тур не ма ни-
фе ста ци је, за бав ног, му зич ког, 
еду ка тив ног, тра ди ци о нал ног 
али и ху ма ни тар ног ка рак те-
ра био је да се код Но во са ђа на 
под стак не раз вој све сти о бо-
гат ству кул тур ног на сле ђа овог 
под не бља и про мо ви шу тра ди-
ци о нал не вред но сти ко ји ма на-
ша кул ту ра оби лу је.

ка ко је Но ви Сад сте ци ште 
ра зних кул ту ра и оби ча ја, пр ви 
део „Бо жић не ули це” у де цем бру 
2015. го ди не био је по све ћен 
про мо ци ји мул ти кул ту рал но сти. 
Нај мла ђи су гра ђа ни ко ји сла ве 

Бо жић по гре го ри јан ском ка лен-
да ру има ли су при ли ку да ре ци-
ту ју бо жић не пе сми це на свом 
ма тер њем је зи ку, па су по се ти о-
ци мо гли да их чу ју на срп ском, 
ма ђар ском, сло вач ком, не мач-
ком и ру мун ском је зи ку. С дру ге 
стра не, ма ли ша ни ко ји Бо жић 
сла ве по ју ли јан ском ка лен да ру 
мо гли су 6. ја ну а ра ове го ди не, 

на Бад њи дан, да уче ству ју у оно-
ме што им по тра ди ци ји при чи-
ња ва и нај ве ће за до вољ ство и 
што се пре но си са ко ле на на ко-
ле но, у ко рин ђа њу или ма шка-
ра ма. На рав но, сви ко рин ђа ши 
су, ка ко оби чај на ла же, до би ли и 
по кло не, док је нај о ри ги нал ни ја 
и нај ду жа пе сми ца би ла по себ-
но на гра ђе на. На гра де je уру чио 

члан Град ског ве ћа за кул ту ру 
Ва ња Ву че но вић.

Ва жан део ове ма ни фе ста ци је 
би ли су и пред у зет ни ци ко ји су 
из ло жи ли и пред ста ви ли сво је 
про из во де: од но во го ди шњих 
укра са, по кло на, су ве ни ра па 
све до ку ли нар ских спе ци ја ли-
те та, за тим, ме да, ко ла ча, зим-
ни це...  М. Мек те ро вић

Ски-ста за кра ље ви ца у За је-
ча ру са но вим сне гом по но во 
је пу ште на у рад, а средином 
јануара при ми ла је пр ве ски-
ја ше. То је је дин ствен при мер 
град ске ски-ста зе у Ср би ји. 
Сме ште на је у парк-шу ми, све-
га не ко ли ко сто ти на ме та ра од 
цен тра гра да. Гра ђа ни из обли-
жњих згра да бу квал но на ски ја-
ма мо гу да до ђу до сво јих ула за. 
Са ни ским тем пе ра ту ра ма про-
ра ди ли су пр ви пут ове го ди не 
и ски-то по ви, ма ши не за ве-
штач ко осне жа ва ње ста зе. ка-
па ци тет јед ног то па је 30 ку би ка 
во де на сат, што би у иде ал ним 
усло ви ма зна чи ло 90 куб них 
ме та ра сне га. Рад ни ци Спорт-
ско-по слов ног цен тра „Ти мок”, 
ко ји одр жа ва ју парк-шу му и ко-
ји ма је по ве ре на на га здо ва ње 

и ски-ста за, ра де да но ноћ но у 
кон ти ну и те ту ула жу ћи мак си-
мум на по ра. Тем пе ра ту ре су ја-
ко ни ске, а ра ди се са во дом.

– Љу ди су из у зет но по жр тво-
ва ни, од ра них ју тар њих са ти 
смо на ста зи па до ка сно у ноћ, 
че сто и но ћу. Има ли смо про-

бле ма са та ба чем, јер је наф та 
на ова ко ни ским тем пе ра ту ра-
ма смр зла, по ки да на си дра на 
ски-лиф ту об на вља мо, ра ди мо 
по свим усло ви ма – ка же Љу-
би ша шеј ња но вић, ди рек тор 
Спорт ско-по слов ног цен тра 
„Ти мок”. 

Тре ба ре ћи да се то по ви за 
ве штач ко осне жа ва ње снаб-
де ва ју тех нич ком во дом, ко ја 
сти же ди рект но из Гр ли шког 
је зе ра, што знат но по јеф ти њу-
је њи хов рад. Ина че, ски-ста за 
кра ље ви ца ду гач ка је 650 ме-
та ра, ви син ска раз ли ка је 82 
ме тра, а ски-лифт је ка па ци те-
та 1.200 ски ја ша на сат. Рад но 
вре ме је од 15 до 22 са та, рад-
ним да ни ма, а ви кен дом ски-
лифт ра ди од 12 са ти.

Д. Ма ру шић

СКИ-СТА ЗА НА ЗА ЈЕ ЧАР СКОЈ КРА ЉЕ ВИ ЦИ

Ски ја ње на до мак цен тра гра да

У НО ВОМ СА ДУ ОДР ЖАН ЗИМ СКИ ДЕЧ ЈИ ФЕ СТИ ВАЛ 

Бо жић на ули ца
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Ни је ви ше мо гу ће пу то ва ти и 
осе ћа ти се без бед ним у  
си ту а ци ји ка да ту ри сти по ста ју 
глав не те ро ри стич ке ме те, али 
то ипак не сме да бу де раз лог 
од у ста ја ња од пу то ва ња

Све је би ло баш ка ко су за ми шља ли и 
же ле ли, сме штај, мо ре, хра на, љу ба-
зни до ма ћи ни. Пра во ужи ва ње и пра-

ви од мор. До ла зи мо и до го ди не, ре кли су на 
по ла ску и до го во ри ли се да од мах у фе бру а-
ру ре зер ви шу за ав густ со бу у истом хо те лу 
(че ти ри зве зди це, „ол ин клу зив”).

Да нас, на пи та ње о пла но ви ма за сле де ће 
ле то, ови Бе о гра ђа ни од го ва ра ју сле га њем 
ра ме ни ма. Не зна ју ни са ми, а што је још го-
ре, не зна ју ни у ту ри стич кој аген ци ји, ни ти 
ико, шта ће се де ша ва ти на ред них ме се ци и 
да ли ће уоп ште би ти аран жма на за до ско ра 
нај по пу лар ни је де сти на ци је у Ту ни су, Егип-
ту, Тур ској...

Те ро ри стич ки на па ди са ве ли ким бро-
јем жр та ва, пре вас ход но стра них ту ри ста, 
има ли су и тек ће има ти ра зор но деј ство на 
удар ни при вред ни адут ових зе ма ља.

Ја сно је за што је то та ко. ко ће да иде на 
му ко трп но за ра ђе ни го ди шњи од мор да би 
та мо стра хо вао за соп стве ни жи вот и због 
„по ве ћа не те ро ри стич ке прет ње” мо рао да 
бу де „стал но на опре зу, освр ће се око се бе, 
пом но пра ти шта се де ша ва у око ли ни, из-
бе га ва гу жве, спорт ске до га ђа је, отво ре не 
пи ја це, кон цер те”. кон крет но, ова кво 
по на ша ње у да тим усло ви ма аме-
рич ка вла да пре по ру чу је сво јим 
гра ђа ни ма.

Упут ство, и то не кад су у пи-
та њу спе ци фич на од ре ди шта, већ 
као„гло бал но упо зо ре ње о пу то ва њи ма”, 
Стејт де парт мент је из дао у но-
вем бру ми ну ле го ди не, не-
по сред но по сле тра гич ног 
пет ка у Па ри зу и по ги-
би је укуп но 129 љу ди 
у на па ду у кон церт ној 
дво ра ни и на још не-
ко ли ко ме ста у гра ду. 
Аларм је и да ље на 
сна зи, са ва же ћим ро-
ком до 24. фе бру а ра.

За што баш до та да? 
Те шко је прет по ста ви ти 
да ће 25. фе бру а ра свет би ти 
без бед ни ји не го дан ра ни је, али 
та ква пре по ру ка и не мо же да гла си уне-
до глед. Би ло је ва жно ре а го ва ти у мо мен ту 
шо ка и оп ште уз не ми ре но сти, ка да је др жав-

ни се кре тар Џон ке ри из ја вио да се уда ри 
по пут па ри ских мо гу оче ки ва ти и на те ри то-
ри ји Сје ди ње них Др жа ва, а ан ке те по ка за ле 
да то ми сли и 79 од сто Аме ри ка на ца.

Ме ђу тим, про гла ша ва њем це ле пла не те 
опа сним ме стом, ста вља њем ре ци мо Нор-
ве шке у исту ра ван са Бли ским ис то ком, ка ко 
при ме ћу је Ден Ри чардс из бо стон ске аген-
ци је „Гло бал но спа са ва ње”, спе ци ја ли зо ва не 
за хит не услу ге пут ни ци ма, упо зо ре ње гу би 
свр ху и са мо до при но си иона ко ра сту ћем 
стра ху од пу то ва ња, за бе ле жио је „Бо стон 
глоб”. кад страх по ста не ира ци о на лан сви су 
на гу бит ку, пи ше овај днев ник и на во ди фи-
нан сиј ски сал до до га ђа ја у Па ри зу. 

„Ер Франс” је иза шао са ци фром од 54 
ми ли о на до ла ра ко ли ко га је ко шта ло от ка-
зи ва ње ре зер ва ци ја и пад про да је. У пр вој 
не де љи по сле на па да, број го сти ју у ре сто-
ра ни ма сма њен је за де сет од сто, у хо те ли ма 
за 15 до 20 од сто и то по врх 21 од сто от ка за-
них ту ри стич ких до ла за ка у удар ној пред бо-
жић ној се зо ни. кад се све са бе ре, уку пан гу-
би так зе мље до сти ћи ће из нос од ми ли јар ду 
и по до ла ра.

Али, мо же ли се страх од те ро ри зма на-
зва ти ира ци о нал ним у вре ме ка да хо тел ски 
го сти у ле жаљ ка ма на пла жи би ва ју усмр ће-
ни хи ци ма на па да ча ко ји бу квал но из ла зе 
из мо ра, као што је би ло у Су су, ка да у ту ри-
стич ком епи цен тру Ис тан бу ла де сет љу ди, 
од то га де вет стра на ца, бу де раз не то бом ба-
шким са мо у би лач ким на па дом, а ру ски ту-
ри сти на по врат ку из шарм ел ше и ка ни кад 
не стиг ну ку ћи, јер је њи хов ави он обо рен?

Те ро ри зам и ра чу на са стра хом, об ја шња-
ва чла нак у аме рич ком ча со пи су „Пси хо-
ло ги ја да нас”. Те ро ри сти има ју огра ни че не 
ре сур се и у фи зич ком сми слу на па да ју са мо 
ма ли про це нат по пу ла ци је, али чи не ћи то 
пси хо ло шки уда ра ју на ве ли ке ма се, ту ма че 
струч ња ци. 

Та ко се ства ра ат мос фе ра ко ја да ље ути че 
на про ме ну на чи на ре зо но ва ња, до жи вља-
ва ња по сред не и не по сред не опа сно сти и 
ри зи ка. Не што о че му ни кад ни смо раз ми-
шља ли од јед ном по ста је бит но за до но ше-
ње од лу ке о не ком пу ту, би ло да је реч о 
пре во зном сред ству или са мом од ре ди шту.

У пр ви план, пре свих оста лих по жељ них 
ка рак те ри сти ка и по год но сти, при род них 
или кул тур но-исто риј ских вред но сти, ква-
ли те та ту ри стич ке по ну де, са да из би ја пи та-
ње без бед но сти. Нај го ре је што ниг де, ни та-
мо где це ла при вред на де лат ност пре ти да 
се уру ши због опу сте лих пла жа, хо те ла и ре-
сто ра на, не по сто ји мо гућ ност сто по стот них 
си гур но сних га ран ци ја. Све што до ма ћи ни 
мо гу је сте мак си мал но ја ча ње обез бе ђе ња, 
али он да, ко ће ићи на од мор у ме сто где 
тре ба да га чу ва ју на о ру жа ни спе ци јал ци.

жи ви мо у вре ме ну не си гур но сти, али та 
чи ње ни ца не од но си се са мо на вре ба ју ћу 
те ро ри стич ку опа сност. Пре ма прог но за ма 
аме рич ког На ци о нал ног оба ве штај ног са-
ве та, ин сти ту ци је ко ја се ба ви стра те шким 
про јек ци ја ма, пред на ма су тур бу лент не 
го ди не у ко ји ма ће пре о вла ђи ва ти осе ћај 
не си гур но сти, за шта ће под јед на ко би ти 
за слу жни кон крет ни узро ци, али и пси хо ло-

шки чи ни о ци.
Страх од гу бит ка по сла, про бле ми 

са ми гран ти ма, за тва ра ње гра ни ца, 
за о штра ва ње ви зних про пи са, ка та-
стро фич ни сце на рио са по тен ци јал ним 

оруж јем за ма сов но уни ште ње, са-
мо су не ки од еле ме на та про лон-

ги ра не не из ве сно сти. При том, не 
оче ку је се да кључ ни фак то ри 
ши ре ња ме ђу на род ног те ро-

ри зма осла бе у на ред них де-
се так го ди на.

Упр кос то ме, је ди-
ни са вет ко ји се мо же 
да ти је сте по ку ша ти 

жи ве ти нор мал но. Би ти 
про ми шљен и опре зан сва-

ка ко, али не до зво ли ти да 
те страх па ра ли ше. На ту те му 

пам ти мо и јед ну ле пу ми сао – да 
па ни ка од те ро ри зма до во ди до 

ми ли он ских гу би та ка, услед од у ста-
ја ња од пу то ва ња, али да не мер љи ви 

лич ни гу би так ле жи у успо ме на ма ко јих 
не ће би ти. Д. Дра гић

ГО ДИ НЕ ОПА СНОГ ЖИ ВЉЕ ЊА

За бо ра вље на без бри жност
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Мак си мал на пен зи ја ће 
би ти 2.300 евра (уме сто 
са да шњих 2.700) а пен-

зиј ски „ми ни ма лац” 384 евра, 
пи ше у на цр ту ре фор ме пен-
зиј ског си сте ма ко ји је у Ати ни 
„про цу рео” сре ди ном ја ну а-
ра. Од мах по сле то га ули ца ма 
Ати не про ше та ла се про тест на 
по вор ка од око три хи ља де за-
по сле них у при ват ном сек то ру, 
пен зи о не ра и сту де на та.

Про тест су за вр ши ли ис пред 
пар ла мен та, где су, ка ко је из ве-
сти ла аген ци ја Рој терс, ис та кли 
па ро лу „Не ма по га ђа ња са со-
ци јал ном си гур но шћу”.

Ре зул тат је да је за 4. фе бру ар 
био за ка зан два де сет че во ро ча-
сов ни ге не рал ни штрајк про тив 
пла ни ра не ре фор ме, а еснаф-
ске про те сте у ме ђу вре ме ну су 
при пре ма ли и дру ги пен зиј ски 
не за до вољ ни ци, ме ђу ко ји ма 
су и адво ка ти и по љо при вред-
ни ци.

кре ди то ри су, ме ђу тим, не у-
мо љи ви и не ти че их се за мор 
Гр ка ме ра ма од ри ца ња ко је се 
спро во де већ ше сту го ди ну и 
чи ји је ре зул тат дра сти чан пад 
жи вот ног стан дар да. Пен зи је 
су до сад скре са не за 40 од сто, а 
про сеч на при ма ња за по сле них 
за че твр ти ну. Не за по сле ност је 
про шле го ди не би ла 24,6 од сто, 
док се за ову го ди ну прог но зи ра 
да ће ско чи ти на 25,8, што зна чи 
да све ви ше по ро ди ца за ви си 
од са мо јед ног из во ра при хо да 
– пен зи је нај ста ри јег чла на до-
ма ћин ства.

Упр кос то ме, све тло на кра-
ју ту не ла ни је на ви ди ку. Но ву 
ре фор му тре ба да спро ве де ле-
ви чар ска вла да мла дог пре ми-
је ра Алек си са ци пра са, ко ји је 
пре не што ви ше од го ди ну да на 
на пар ла мен тар ним из бо ри ма 

власт осво јио обе ћа ва ју ћи крај 
од ри ца ња.

Ре и за бран је на ван ред ним 
из бо ри ма про шлог ок то бра, 
али са мно го ма ње ен ту зи ја зма 
би ра ча: ње го ва пар ти ја, Си ри за, 
оста ла је без не ко ли ко ис так ну-
тих лич но сти (бив ши ми ни стар 
фи нан си ја Ва ру фа кис је нај по-
зна ти ји, са нео кр ње ним ими-
џем ле ви чар ске зве зде) и без 
убе дљи ве ве ћи не: ње на пре-
моћ у пар ла мен ту се све ла на 
са мо три по сла ни ка.

ци прас се у ме ђу вре ме ну од-
ре као и ре то ри ке про тив ме ра 
од ри ца ња и при кло нио се праг-
ма тич ној по ли ти ци да се мо ра 
ура ди ти оно што се ура ди ти 
мо ра. Да Грч ка, тре ћим па ке том 
„из ба вље ња” на чи ни но ви ко-
рак ка фи скал ној кон со ли да ци-
ји (тро ше њу са мо оно га што се 
има), до че га во де два пу ти ћа. 
Је дан је по ве ћа ње при хо да но-
вом офан зи вом за сма њи ва ње 
ко руп ци је и по ве ћа ња на пла те 
по ре за, пре све га од нај бо га-
ти јих Гр ка, а дру ги сма њи ва ње 
бу џет ских став ки, ме ђу ко ји ма 
је она за пен зи је (из бу џе та се 
по пу ња ва 50 од сто пен зиј ских 
фон до ва) јед на од нај ве ћих.

Грч ки тро шко ви за пен зи је су 
на и ме, упр кос свим сма ње њи-
ма, и да ље нај ве ћи у Европ ској 
уни ји: 17,5 од сто бру то дру-
штве ног про из во да, укуп ног 
учин ка ње не еко но ми је. Про сек 
ЕУ је 11,5 од сто.

На црт пен зиј ске ре фор ме од 
170 стра ни ца, по ред на по чет ку 
по ме ну тих бро је ва о мак си мал-
ној и ми ни мал ној пен зи ји, са др-
жи и зна чај не про ме не у ме то-
до ло ги ји из ра чу на ва ња пен зи ја, 
та ко што ће се у об зир узи ма ти 
при ма ња то ком це лог рад ног 
ве ка. Прак ти чан ре зул тат ће 

би ти да ће они ко ји су ра ди ли 
око 40 го ди на, као пен зи о не ри 
при ма ти око 60 од сто про сеч не 
пла те ко ју су има ли док су ра ди-
ли. (Тај по сто так је са да знат но 
ви ши, иде и до 90 од сто.)

Пред ви ђе но је и но во сма њи-
ва ње по сто је ћих пен зи ја: оне 
ко је су ве ће од 750 евра би ће 
ума ње не за 15 од сто, а оне из-
над 2.000 за 30 про це на та. Пен-
зи је ве ће од 3.000 евра би ће 
све де не на 2.300.

Пре ма до го во ру са кре ди то-
ри ма – Европ ском ко ми си јом, 
Европ ском цен трал ном бан ком 
и Ме ђу на род ним мо не тар ним 
фон дом, ко ји је по стиг нут у ју лу 
про шле го ди не, грч ка др жа ва 
тре ба да при ште ди 1,8 ми ли јар-
ди евра.

По сто ји, ме ђу тим, још је дан 
раз лог због ко јег но ва ре фор ма 
пен зиј ског си сте ма мо ра да бу-
де дра стич ни ја од до са да шњих: 
ако се си стем ра ди кал но не 
про ме ни, у ро ку од пет го ди на 
ће оста ти без сред ста ва. Оп ште 
уру ша ва ње грч ке еко но ми је 
про ме ни ло је на и ме од нос рад-
но ак тив них и пен зи о не ра: док 
је по чет ком 1980-их та мо би ло 
че тво ро за по сле них на јед ног 
пен зи о не ра, да нас је тај од нос 
че ти ри пре ма три. 

У прет ход ним ре фор ма ма 
гра ни ца за пре ста нак рад ног 

ве ка по ме ре на је на 67 го ди на, 
али са мо за оне ко ји су по че ли 
да ра де по сле 1993.

Та кво ре ше ње је у ме ђу-
вре ме ну за ста ре ло: не ко ли ко 
европ ских зе ма ља – Че шка, 
Дан ска, Ир ска, Ита ли ја и Ве ли ка 
Бри та ни ја – пла ни ра ју да то по-
ме ре на 70.

Пен зиј ска ре фор ма је стал но 
де жур на те ма у Грч кој и из јед-
ног спе ци фич ног раз ло га: та мо, 
на и ме, по сто је ја ки ло би ји по-
је ди них про фе си ја (адво ка ти, 
бан кар ски чи нов ни ци, па и но-
ви на ри) чи је су ве о ма со лид не 
пен зи је фи нан си ра не ин ди-
рект ним опо ре зи ва њем, а ко ји 
су у ста њу да спре че за кон ска 
ре ше ња ко ја ме ња ју по сто је ће 
ста ње.

ци прас твр ди да ће ус пе ти 
да обез бе ди ве ћи ну за но ви ре-
форм ски про грам. Опо зи ци о на 
Но ва де мо кра ти ја, ко ја је до би-
ла но вог ли де ра (из ста ре по-
ли тич ке ди на сти је Ми цо та кис), 
на ја ви ла је да ће би ти про тив 
пред ло же ног за ко на.

На ули ца ма, са да шњи и бу ду-
ћи пен зи о не ри уз ви ку ју да се 
„не мо же жи ве ти од 300 евра”. 
Мо жда би у том по гле ду мо гли 
да по тра же са вет од бал кан ске 
бра ће са се ве ра: Бу га ра, Ру му-
на, цр но го ра ца, Бо са на ца – и 
нас у Ср би ји. М. Бе кин

БЕЗ БО ЉИТ КА НИ ПО СЛЕ ШЕСТ ГО ДИ НА ОД РИ ЦА ЊА

Кре ди то ри неумољиви,
Гр ци умор ни

Но ва ре фор ма ко ју тре ба да спро ве де ле ви чар ска 
вла да до дат но сма њу је пен зи је ко је су у по след ње 
че ти ри го ди не скре са не за 40 од сто
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Удру же ње пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да то ком зим ског пе-
ри о да осно ва ло је но ви кУД под 
на зи вом „кул тур но-умет нич ко 
дру штво Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да”. Дру штво за 
са да има две сек ци је, ли те рар ну 
и ли ков ну, а у пла ну је осни ва ње 
ме шо ви тог и жен ског ка мер ног 
хо ра, пе вач ке гру пе, му зич ке и 
фол клор не сек ци је. Пр ви на ступ 
чла но ва кУД би ће на све ча но сти 
по во дом обе ле жа ва ња 8. мар та у 
про сто ри ја ма Удру же ња. 

Дру га ак тив ност но во сад ских 
пен зи о не ра плод је са рад ње 
Удру же ња и Спо мен-збир ке Па-
вла Бе љан ског. Упра ва Му зе ја је, 
на и ме, за мо ли ла Удру же ње да 
по ша ље део чла но ва да во лон-
ти ра ју то ком тра ја ња го сту ју ће 
из ло жбе „Ми ро слав кра ље вић и 

след бе ни ци” (од 3. де цем бра про-
шле до 21. фе бру а ра ове го ди не).

Мар та Ђар ма ти, ку стос Му зе ја, 
ис та кла је да Спо мен-збир ка не ма 
до вољ но чу ва ра ко ји би па зи ли на 
вр ло вред не сли ке стал не по став-
ке и го сту ју ће из ло жбе, па су ан-
га жо ва ли пен зи о не ре да обра те 
па жњу на умет ни не и по на ша ње 
по се ти ла ца. За са рад њу и уче шће 
на из ло жби пен зи о не ри во лон те-
ри до би ли су за хвал ни це, а до го-
во рен је и на ста вак са рад ње.

ка ко ка же Ол га ко вач, пред-
сед ни ца Од бо ра кУД-а и во ди тељ 
ак тив но сти ве за них за кул ту ру 
у Удру же њу, ове ак тив но сти по-
ка зу ју да су пен зи о не ри и да ље 
ак тив ни, спо соб ни и вољ ни да 
сво јим зна њем и за ла га њем да ју 
до при нос дру штву.

Д. Ко раћ

Оп штин ско удру же ње 
пен зи о не ра Бач ка То-
по ла одр жа ло је кра јем 

2015. го ди не сед ни цу Скуп-
шти не, ко јој је при су ство ва ло 
око 40 чла но ва и го сти ју, а ко ја 
је има ла свој рад ни и све ча ни 
део. Пре ма ре чи ма Дра гу ти на 
Ле ки ћа, пред сед ни ка Удру же-
ња, на рад ном де лу сед ни це 
су ми ра ни су ре зул та ти ра да 
ове ор га ни за ци је у 2015, и на-
ја вље не ак тив но сти Удру же ња 
у 2016. го ди ни. У све ча ном де-
лу до де ље не су пла ке те Удру-
же ња чла но ви ма за уло жен 
труд и зна ча јан лич ни до при-
нос у ра ду и раз во ју Оп штин-
ског удру же ња.

– Ми у ру ко вод ству Удру же-
ња сма тра мо да је до бро да се 
по хва ле на ши чла но ви и да им 
се ода при зна ње за оства ре ну 
ак тив ност у Удру же њу то ком 
јед не ка лен дар ске го ди не. То 
де лу је сти му ла тив но на чла но-
ве, и ми то тра ди ци о нал но ра-
ди мо већ шест го ди на – пред 
но ву го ди ну – из ја вио је Дра гу-
тин Ле кић.

Та ко су пла ке те и за хвал ни-
це за свој ду го го ди шњи рад у 
про шлој го ди ни до би ли Мир-
ко ко раћ, пред сед ник Ме сне 
ор га ни за ци је пен зи о не ра То-
ми слав ци, Ати ла Чер ник, ака-
дем ски сли кар (за осни ва ње и 

ду го го ди шњи рад са Ли ков ном 
сек ци јом пен зи о не ра „Ач Јо-
жеф” из Бач ке То по ле), и Ги зе ла 
Са бо, ру ко во ди лац сек ци је за 
руч ни рад „Ор хи де ја”. Пла ке ту 
за до бре ре зул та те до би ла је и 
МО Па чир. М. Мек те ро вић

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА НО ВОГ СА ДА

Осно ва ли КУД и во лон ти ра ју

БАЧ КА ТО ПО ЛА 

До де ла при зна ња за рад
ТИ МОЧ КА КРА ЈИ НА

Пше ни ца и 
воћ ке без бед ни  
под сне гом

Ни ске тем пе ра ту ре у ја ну а ру ни-
су оште ти ле усе ве на њи ва ма у Ти-
моч кој кра ји ни. Пше ни ца је под 
сне жним по кри ва чем та ко да не ма 
бо ја зни од из мр за ва ња. Ни за са ди 
во ћа ка ни су из мр зли, ма да ће се 
пра во ста ње зна ти тек по по чет ку 
ве ге та ци је. 

– Пре ма прог но зи ме те о ро ло га, 
сре ди ном на ред ног ме се ца ство ри-
ће се усло ви за при хра ну пше ни це, 
ко ју тре ба оба ве зно оба ви ти. То ће 
до дат но оја ча ти ње ну от пор ност и 
ство ри ти усло ве да да ље кре не у 
раст и раз ви ће – са ве ту је Дра ган 
Ђор ђе вић, ин же њер за шти те би ља.

Воћ ке су у фа зи ми ро ва ња, а пре-
ма пр вим по ка за те љи ма ни је до-
шло до зна чај ни јих оште ће ња. Они 
ко ји то ни су ура ди ли у де цем бру, 
мо ра ће да оре жу воћ ке сре ди ном 
фе бру а ра, ка да се оче ку је да тем пе-
ра ту ра бу де од пет до де сет сте пе ни 
из над ну ле. Све што је не по треб но, 
а што је за о ста ло из прет ход не ве-
ге та ци је, тре ба од стра ни ти ка ко би 
се биљ ка до бро при пре ми ла за на-
ред ни пе ри од.   Д. М.

Мирко Кораћ, Гизела Сабо и Атила Черник

М. Ђармати, М. Дудић (волонтер) и О. Ковач
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Удру же ње пен зи о не ра кња-
же вац пред ста ви ло је књи-
гу „У ко са ма иње” Ста љин ке 

Бе бе Ми лић, мо но гра фи ју о ак-
тив но сти ма кња же вач ких пен-
зи о не ра за про те клих 70 го ди на 
ра да и по сто ја ња. Ово је пр ва 
књи га о љу ди ма тре ћег до ба об-
ја вље на у Ти моч кој кра ји ни.

Мо но гра фи ја је дра го це но 
све до чан ство о ра ду Удру же ња 
пен зи о не ра кња же вац, ко је по-
сто ји без ма ло 70 го ди на и јед но 
је од нај ак тив ни јих у зе мљи, на-
гла сио је пред сед ник Удру же ња 
Ра до мир Вељ ко вић на про мо-
ци ји књи ге.

Аутор ка књи ге, Ста љин ка 
Бе ба Ми лић, на по ме ну ла је да 
за бе ле же но оста је трај но, као 
укле са но у ка ме ну, а ис при ча но 
се за бо ра ви. 

– Ова књи га је мо ја бор ба 
про тив за бо ра ва. Љу ди не тре-
ба да оду у за бо рав. Чи тав људ-
ски жи вот је те жња ка ства ра њу 
не чег но вог: по ро ди це, ка ри је-
ре, успе ха и – пен зи је. ка да је 
пен зи ја кру на ви ше де це ниј ског 
ра да, ис пу ње ња и ве ре у бо ље 
су тра, он да она ни је по раз, већ 
про ме на на чи на жи во та – по ру-
чу је Бе ба Ми лић.

Ина че, у кња же вач ком удру-
же њу пен зи о не ра, у клу бу и 
кУД „Сун ча на је сен” пен зи о не ри 
кња жев ца упра жња ва ју чи тав 
спек тар кул тур но-умет нич ких, 
ху ма ни тар них и дру штве них ак-
тив но сти и по сти жу из ван ред не 
ре зул та те. Аутор ка мо но гра фи-
је ка же да је го ди на ма во ди ла 
за бе ле шке о ра ду пен зи о не ра, 
о кУД-у „Сун ча на је сен” и сек-
ци ји же на, пи са ла из ве шта је и 
ре пор та же са пу то ва ња и дру-
же ња. Ма те ри јал се го ми лао и 

до шло је вре ме да се све то пре-
то чи у књи гу и са чу ва од за бо-
ра ва.

Рад на мо но гра фи ји је за по-
чет одав но, пре чи та ве де це-
ни је, а са да је са мо ста вље на у 
ко ри це. Зна ча јан раз лог за то 
је сте и 30 го ди на од фор ми ра-
ња Сек ци је же на пен зи о не ра у 
кња жев цу. Ова књи га оста вља 
траг и до ку ме нат о љу ди ма „са 
ињем у ко си”, али и о љу ди ма 
у чи јим ср ци ма и ми сли ма има 
још оп ти ми зма и на ко је се још 

мо же ра чу на ти, по ру чи ла је Бе-
ба Ми лић.

На пред ста вља њу књи ге на-
гла ше но је да је она и за ви чај ни 
до ку мент за да ље про у ча ва ње 
исто ри је кња жев ца. Про мо ци-
ју су улеп ша ли и чла но ви „Сун-
ча не је се ни” сво јим нај леп шим 
пр во на гра ђе ним про гра ми ма.

Из да ва чи мо но гра фи је су 
Удру же ње пен зи о не ра кња же-
вац и На род на би бли о те ка „Ње-
гош” из кња жев ца.

Дра гић Ђор ђе вић

На ван ред ној скуп шти ни 
Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Ни ша до не та је од лу ка о до пу-
ни Ста ту та ко јом се омо гу ћа ва 
фор ми ра ње пет оп штин ских 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра. То 
се, ина че, по кла па са те ри то-
ри јал ном по де лом гра да на пет 
оп шти на: Ме ди ја на, Пан та леј, 
цр ве ни крст, Па ли лу ла и Ни шка 
Ба ња. 

– До но ше њу ова кве од лу ке 
прет хо ди ло је не ко ли ко ме се ци 
ин тен зив ног ра да на из на ла же-
њу ефи ка сни јих об ли ка де ло ва-
ња Удру же ња ко је бро ји ви ше 
од 26.000 чла но ва ор га ни зо ва-
них у 90 ме сних од бо ра у Ни шу 
и ко је ове го ди не обе ле жа ва 
ве ли ки ју би леј, се дам де це ни ја 

ра да и по сто ја ња. циљ је да ин-
фор ми са ње на ре ла ци ји ме сни 
од бо ри – оп штин ске ор га ни за-
ци је – Удру же ње бу де це ло ви-
то и пра во вре ме но а рад још 
ефи ка сни ји – ка же Ми ро љуб 
Стан ко вић, пред сед ник ни шког 
Удру же ња пен зи о не ра. Он на-
гла ша ва да оп штин ска ор га ни-
за ци ја пен зи о не ра ни је прав но 
ли це, та ко да не ће би ти до дат-
них тро шко ва ни ти уве ћа ња 
ад ми ни стра ци је за ре а ли за ци ју 
ак тив но сти.

С об зи ром на то да је усво-
јен и Пра вил ник о ра ду, оче ку је 
се да оп штин ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра за жи ве у прак си 
кра јем фе бру а ра.     

Љ. Г.

ВАН РЕД НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА НИ ША

Фор ми ра но пет оп штин ских ор га ни за ци ја

МО НО ГРА ФИ ЈА О ЖИ ВО ТУ И РА ДУ КЊА ЖЕ ВАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА 

У ко са ма иње

Са представљања књиге – Стаљинка Беба Милић у средини
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пензионерски кутак

кРА ЉЕ ВО

До бар по че так го ди не
Град ска ор га ни за ци-

ја пен зи о не ра кра ље ва 
већ го ди на ма оства ру је 
до бре ре зул та те. По чет-
ком сва ког ме се ца гу жва 
ис пред бла гај не у про-
сто ри ја ма ор га ни за ци је 
зна чи да они ко ји су се 
при ја ви ли и до шли на 
ред мо гу да по диг ну по-
зај ми цу из фон да со ли-
дар но сти. Чла но ви фон да мо гу да до би ју по зај ми цу до 20.000 
ди на ра ко ју вра ћа ју у де сет јед на ких ме сеч них ра та. Про шле 
го ди не је, пре ма ре чи ма пред сед ни ка Ти мо ти ја Ни ко ли ћа (на 
слици), ви ше од три ми ли о на ди на ра из сред ста ва Град ске 
ор га ни за ци је по де ље но ме сним ор га ни за ци ја ма (ко јих има 
43) ко је су ис ко ри сти ле за по моћ бо ле сним и со ци јал но угро-
же ним чла но ви ма. То ком го ди не ор га ни зу ју и из ле те и дру-
же ња са пен зи о не ри ма из дру гих гра до ва, а све ове ак тив но-
сти би ће на ста вље не и ове го ди не. И. Ш.

ЉУ БО ВИ ЈА

Нај леп ша фо то гра фи ја
У са ли Скуп шти не оп шти не 

Љу бо ви ја одр жан је из бор за 
нај леп шу фо то гра фи ју 2015. го-
ди не, ак ци ја ко ју шест го ди на 
ор га ни зу је Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја оп шти не Љу бо ви ја.

На кон курс се при ја ви ло 12 
уче сни ка са укуп но 339 фо то-
гра фи ја. ко ми си ја у са ста ву 
Ми лој ко Ива но вић, Бра ни слав 
Лу кић и Ана Га че вић, у ве о ма 
ја кој кон ку рен ци ји нај пре је у ужи из бор ода бра ла 65 фо то-
гра фи ја, а по том и че ти ри нај бо ље.

Ме ђу нај бо љи ма су и фо то гра фи је пен зи о не ра Ми ла ди на 
Ма ли ши ћа. За тим, на гра ђе ни су За ри је Ва сић и Мир ко Ди ми-
три је вић из Љу бо ви је и Но вак Ва сић из Но вог Са да. По ми-
шље њу ор га ни за то ра и ко ми си је, ово го ди шњи из бор је је дан 
од нај у спе шни јих до са да, има ју ћи у ви ду број по сла тих фо то-
гра фи ја.  М. М.

ПРО кУ ПЉЕ

Бо љи усло ви у до му 
ста рих

По след њег да на 2015. го ди не у До му ста рих у Про ку пљу за-
вр ше на је адап та ци ја де ла кро ва ко ји је про ки шња вао а исто-
вре ме но је мо дер ни зо ва на и ку хи ња.

– Са да је обје кат без бе дан од па да ви на, окре че не су про-
сто ри је ста ци о на ра и ку хи ње па ће за око 140 ко ри сни ка ове 
ин сти ту ци је при пре ма ње хра не би ти још ква ли тет ни је – ка же 
ди рек тор до ма Вла до Зе че вић.

ку хи ња је опре мље на но вим са др жа јем, обез бе ђе не су 
тац не за по слу жи ва ње и елек трич ни гре јач и пећ ни ца, за тим 
ма ши на за су до ве и ко ли ца за из но ше ње хра не на спра ту где 
су сме ште на не по крет на ли ца. Дом је до био и ма ши не за пра-
ње и су ше ње ве ша.

Ре кон струк ци ја је ура ђе на соп стве ним сред стви ма и уз фи-
нан сиј ску по моћ Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња. Дом у Про ку пљу сре ди ном ове го ди не 
обе ле жи ће три де це ни је по сто ја ња.  Ж. Д.

Вла да Зе че вић, ди рек тор до ма, и Алек сан дар Ја бла но вић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да, у оби ла ску до ма у 
Про ку пљу кра јем про шле го ди не 

ЛА ПО ВО

Па ке ти за 
нај у гро же ни је

По во дом но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка Удру же ње пен-
зи о не ра Ла по во по де ли ло је па ке те со ци јал но нај у гро же ни јим 
пен зи о не ри ма и нов ча ну по моћ сво јим бо ле сним чла но ви ма.

Пре ма ре чи ма Дра га на Ми ки ћа, пред сед ни ка Удру же ња, 
иако су мо гућ но сти њи хо ве не ве ли ке ор га ни за ци је скром не, 
ипак се тру де да сво је нај си ро ма шни је и бо ле сне чла но ве об-
ра ду ју бар за пра зни ке.  Ј. Н. 

Миладин Малишић  
са признањем
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ПРО кУ ПЉЕ

Још јед на Бо жи но ва  
че стит ка

Док су ње го ви су гра ђа ни 1. ја ну а ра још спа ва ли – по сле ве се ле 
но во го ди шње но ћи – Бо жин Јо ва но вић (72), по тра ди ци ји, пло-
вио је То пли цом.

Овај спорт ски ен ту зи ја ста, на и ме, сва ке го ди не – ево већ 31. 
пут – пр вог да на но ве го ди не сво јим ка ја ком „про ше та” То пли цом 
у бли зи ни нај ве ћег град ског мо ста. Са њим су увек, без об зи ра на 
вре мен ске (не)при ли ке, чла но ви по ро ди це и при ја те љи.

БЕ О ГРАД

Из бор на скуп шти на 
на Вра ча ру

кра јем про шле го ди не у Удру же њу пен-
зи о не ра град ске оп шти не Вра чар одр жа-
на је Из бор на скуп шти на. На Скуп шти ни 
се, из ме ђу оста лог, го во ри ло о по стиг ну-
тим ре зул та ти ма у про те кле че ти ри го ди-
не и о пла но ви ма за на ред ни пе ри од, с 
ци љем да се до при не се по бољ ша њу ква-
ли те та жи во та пен зи о не ра.

Чла но ви Скуп шти не јед но гла сно су за пред сед ни ка Удру же-
ња пен зи о не ра иза бра ли Сло бо да на Ре би ћа (на слици) ко ји је и 
до са да оба вљао ту функ ци ју. За пот пред сед ни ка Удру же ња иза-
бран је Бо шко Мар ко вић, док ће ду жност се кре та ра Удру же ња у 
на ред ном пе ри о ду оба вља ти Див на Љу бин ко вић.  С. Р.

БОР

КУД ин ва ли да ра да 
– све тли образ Бо ра

кул тур но-умет нич ко дру штво Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли-
да ра да Бор по сто ји од 2000. го ди не и бро ји око 80 чла но ва. У кУД-у 
де лу је ви ше сек ци ја: фол клор на, му зич ка, хор ска, пе вач ка, спорт-
ска, ли те рар на и драм ска.

Фол клор на сек ци ја не гу је игре из ско ро свих кра је ва: град ске 
игре, игре из Ср би је, вла шке, игре из Вој во ди не, По ни ша вља и дру-
ге. Бро ји око 30 игра ча од ко јих је 12 у пр вој по ста ви ан сам бла.

Уче ство ва ли су на мно гим ма ни фе ста ци ја ма, ка ко у бор ском ре-
ги о ну, та ко и у Вој во ди ни и Ре пу бли ци Срп ској, и осва ја ли мно га 
при зна ња. На че лу овог дру штва је Сте ван Ра ди во је вић, зва нич но 
нај бо љи ко ре о граф Бор ског и За је чар ског окру га. С. Р. 

кИ кИН ДА

Пен зи о не ри ме ђу 
ла у ре а ти ма

За слу жним ко лек ти ви ма и по је дин ци ма оп шти на ки кин-
да је и 2015. до де ли ла го ди шње на гра де и при зна ња. Ме ђу 
до бит ни ци ма су и пен зи о не ри. Ла у ре ат за жи вот но де ло је 
др Урош Си ла шки, пе ди ја тар у пен зи ји. Из ре до ва ве те ра на 
ра да је и Иван За рић, ко ме је при зна ње уру че но у свој ству 
пред сед ни ка Са ве та ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том у 
ки кинд ској оп шти ни. 

кул тур но-умет нич ко дру штво „Сун ча на је сен“ ко је већ 43 
го ди не ра ди у скло пу Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-
шти не та ко ђе је до би ле при зна ње ко је је при ми ла пред сед-
ни ца Је ла Ве лич ков.

При зна ње је осво јио и Ениг мат ски клуб „ки кин да“ на чи јем 
је че лу Зла тан Пу пе зин, пен зи о нер. И он је до био зна ме ње из 
ру ку пред сед ни ка оп шти не Па вла Мар ко ва.  С. З.

СВР ЉИГ

По но во по ве ре ње  
Ђор ђе ви ћу

На сед ни ци Из вр шног од бо ра Удру же ња пен зи о не ра оп-
шти не Свр љиг, одр жа ној кра јем про шле го ди не, јед но гла сно 
је на пред лог Ми лен ка Пе тро ви ћа, пред сед ни ка Удру же ња, за 
се кре та ра иза бран То пли ца Ђор ђе вић. У обра зло же њу да том 
на сед ни ци сто ји да је Ђор ђе вић успе шно оба вљао по сло ве 
се кре та ра у прет ход ном ман да ту, што га је пре по ру чи ло за 
по нов ни из бор. На ис тој сед ни ци раз го ва ра ло се и о ак тив но-
сти ма у овој го ди ни. Од сред ста ва у из но су од 40.000 ди на ра 
до би је них на кон кур су од ло кал не са мо у пра ве ку пље но је 70 
пре храм бе них па ке та за нај си ро ма шни је пен зи о не ре. С. Ђ.

– же ља ми је да до при не сем да се раз би је мо но то ни ја на-
шег ме ста, а и ле по је у зим ске да не пло ви ти ма ло То пли цом 
– ка же Јо ва но вић, до да ју ћи да ће то чи ни ти и убу ду ће.

Ову сво је вр сну но во го ди шњу че стит ку су гра ђа ни ма по др-
жа ла је и оп шти на, па му је Спорт ски са вез за сав до са да шњи 
труд уру чио спе ци јал ну за хвал ни цу.  Ж. Д.

Иван Зарић прима признање од председника општине
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Ли те рар на ра ди о ни ца при 
цр ве ном кр сту Сав ски ве нац 
по че ла је да ра ди у ок то бру 
2010. го ди не и до са да је одр жа-
но око 260 су сре та на ко ји ма је 
уче ство ва ло ви ше од 60 ста ри-
јих гра ђа на. Ра ди о ни ца је на ста-
ла као део про јек та „До да ти жи-
вот го ди на ма” чи ји циљ је био 
да се ста ри ји гра ђа ни осна же и 
по др же, али у њој мо гу да уче-
ству ју сви, без об зи ра на то да 
ли су ста нов ни ци Сав ског вен ца 
и без об зи ра на го ди не.

кра јем про шле го ди не у про-
сто ри ја ма цр ве ног кр ста Бе о-
гра да пред ста вље на је књи га 
„Пло ве ћи жи во том”. Реч је о 
збир ци пе са ма де вет ауто ра 
ко ји су чла но ви ли те рар не ра-
ди о ни це цр ве ног кр ста Сав ски 
ве нац.

Оку пље ни на пред ста вља њу 
ове књи ге по е зи је ужи ва ли су 
у пе сма ма ко је су чи та ли са ми 
ауто ри или њи хо ви при ја те љи, 
а из ра зи на њи хо вим ли ци ма су 

го во ри ли да је до вољ но при су-
ство ва ти јед ном ова квом ску пу 
па да се схва ти ко ли ко је ма ло 
по треб но да љу ди бу ду срећ ни 
и да да ју нај бо ље од се бе.

О зна ча ју овог ви да из ра жа-
ва ња и дру же ња ста ри јих го во-

ри ла је Све тла на Ву ка ди но вић, 
пси хо лог и пси хо те ра пе ут, чи је 
ре чи су пра ви под стрек сви ма 
да се при кљу че не кој од слич-
них гру па где мо гу да ис ка жу 
та ле нат и да за до во ље сво је ин-
те ре со ва ње.

Ли те рар на ра ди о ни ца се одр-
жа ва сва ког по не дељ ка од 11 до 
12 ча со ва у про сто ри ја ма цр ве-
ног кр ста Сав ски ве нац, у Дур ми-
тор ској 12. Мо де ра тор ра ди о ни-
це је Ру жи ца Ћа лић, на став ник 
срп ској је зи ка у пен зи ји.  Р. М.

У де цем бру 2015. по чела је ре-
а ли зија про је кта под на зи вом 
„Ис тра жи ва ње о ути ца ју ме-

диј ског из ве шта ва ња на пер цеп ци ју 
и ста во ве јав но сти о ста ри јим осо-
ба ма у Ср би ји”, чи ји су но си о ци Ге-
рон то ло шко дру штво Ср би је, Удру-
же ње пен зи о не ра Ср би је и Фа кул-
тет за кул ту ру и ме ди је. Ре а ли за ци ја 
овог про јек та, ко ји фи нан си ра Ми-
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је, тра ја ће укуп но 
шест ме се ци.

Ста ре ње ста нов ни штва еви дент но је у 
ско ро свим зе мља ма све та. Пре ма про це-
на ма Европ ске ко ми си је, до 2025. го ди не 
20 од сто Евро пља на би ће ста ри је од 65 го-
ди на, уз по себ но ве ли ки број оних ко ји ће 
има ти ви ше од 80 го ди на. У прет ход них пет 
де це ни ја удео ли ца ста ри јих од 65 го ди на у 
Ср би ји се по ве ћао 2,5 пу та, а ре зул та ти по-
след њег по пи са ста нов ни штва по ка зу ју да 
број ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди на у на-
шој зе мљи из но си 1.247.944, док де мо гра-
фи пред ви ђа ју да ће 2041. тај број до сти ћи 
1.644.922 осо ба. Ипак, ка ко ис ти чу но си о ци 
овог про јек та, јав но сти су ско ро не по зна те 
чи ње ни це о ква ли те ту жи во та ста ри јих ли-
ца у Ср би ји. ка ко на во де, зна чај овог ис тра-

жи ва ња се огле да упра во у то ме што је те ма 
ста ре ња из у зет но ак ту ел на у дру штве ној 
ствар но сти, а до са да шња ме диј ска из ве-
шта ва ња не до при но се пра во вре ме ном и 
пот пу ном ин фор ми са њу свих гра ђа на Ср-
би је, бу ду ћи да ни су пот кре пље на ду бљим 
и ши рим ис тра жи ва њем ове те ма ти ке.

Оп шти циљ про јек та је под сти ца ње про-
из вод ње ме диј ских са др жа ја за сно ва них 
на ис тра жи ва њу о ме диј ском ути ца ју на 
пер цеп ци ју и ста во ве јав но сти о ста ри јим 
осо ба ма и ста ре њу, а у окви ру при пре ме 
бу ду ће На ци о нал не стра те ги је о ста ре њу. 
С об зи ром на то да ве ли ки део ме диј ске 
пу бли ке чи не ста ри је осо бе, ис тра жи ва ње 
ове вр сте има за циљ та ко ђе да до при не се 
по ве ћа њу про сто ра у ме ди ји ма по све ће ног 

ста ри ма и ста ре њу као и раз ви ја њу 
од го вор ни јег, ана ли тич ни јег и ква-
ли тет ни јег из ве шта ва ња о сло же но-
сти жи во та и по ло жа ја ста ри јих осо-
ба у Ср би ји.

Пр ва, од укуп но три фа зе про јек та, 
под ра зу ме ва ла је ис тра жи ва ње не до-
ста та ка у до са да шњем из ве шта ва њу 
о ста ри ма и ма пи ра ње нај сла би јих 
та ча ка ко је зах те ва ју нај ви ше па жње, 
а ана ли зи ра ни су тек сто ви и при ло зи 
у сле де ћим ме ди ји ма: По ли ти ка, Ве-
чер ње но во сти, Да нас, ку рир, Блиц, 

Сту дио Б, РТС, Ра дио-те ле ви зи ја Вој во ди не и 
Ср би ја Да нас (ин тер нет пор тал). 

У пред сто је ћој, дру гој фа зи, спро ве шће 
се ис тра жи ва ње јав ног мње ња с ци љем да 
по ка же ка кви су ста во ви оп ште јав но сти о 
пи та њи ма ста рих, за тим ка ко ста ри до жи-
вља ва ју сли ку о се би у ме ди ји ма, од но сно 
ка ко та сли ка ути че на њи хо ву са мо пер цеп-
ци ју, док тре ћа фа за об у хва та рад у фо кус 
гру па ма од ко јих се оче ку је да обез бе де вр-
ло ја сну сли ку о то ме ка ко раз ли чи те гру пе 
ста рих мо гу уна пре ди ти раз у ме ва ње и ту-
ма че ње исте дру штве не ствар но сти – што 
мо же по слу жи ти као усме ре ње за бу ду ће 
на чи не стра те шког, ме диј ског, со ци јал ног 
де ло ва ња. В. К.

 ис тРА Жи вА њЕ О Ути ЦА јУ МЕ Ди јА НА стА вО вЕ О стА Ри јиМ ОсО БА МА

Има мо ли 
пра ву сли ку 
о ста ри ји ма

АКТИВНОСТИ ЛИ ТЕ РАР НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА САВ СКИ ВЕ НАЦ

До пло ви ли до књи ге

Промоција збирке песама „Пловећи животом”
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИкА” 
ОДГОВАРА?Н. Ди мић, Ла по во: Пре три го ди не уста но вљен ми је ту мор 

на ле вом бу бре гу због че га ми је цео бу брег од стра њен. 
Да ли имам пра во на не ку на кна ду јер имам те ле сно оште-

ће ње од 30 од сто?

?И. Марковић, Прокупље: Пре неколико дана преминуо је 
мој отац. Интересује ме ко и на који начин може да подигне 
заостале исплате његове пензије.

?Г. Те кић, Љу бо ви ја: Оти шао сам у пре вре ме ну пен зи ју са 
35 го ди на ста жа. На кон пен зи о ни са ња био сам вла сник 
пред у зе ћа око шест го ди на и за тај пе ри од сам упла тио 

до при но се за ПИО. Имам ви ше од 40 го ди на рад ног ста жа. За 
ко ли ко ће ми би ти уве ћа на пен зи ја? 

?М. Пет ко вић, Бор: Су пруг и ја смо у пу ној ста ро сној пен-
зи ји. Наш син је по сле де се то го ди шњег ста жа про гла шен 
рад но не спо соб ним и од 2000. го ди не при ма инвалидску 

пен зи ју. По што је но си лац ми ни мал не пен зи је, да ли по сле 
смр ти јед ног од ро ди те ља има пра во да на сле ди пен зи ју оца 
или мај ке? 

?М. Жив ко вић, Ра шка: У Ср би ји имам 24 го ди не ефек тив-
ног рад ног ста жа, тј. 29 са бе ни фи ци ра ним ста жом. Имам 
62 го ди не жи во та и пре ма за ко ну ста ро сна гра ни ца ми се 

сни жа ва го ди ну да на на сва ке че ти ри го ди не бе ни фи ци ра ног. 
За ни ма ме да ли ми при па да пен зи ја без ума ње ња за раз ли ку 
од 65 го ди на до 62. У БиХ имам укуп но 15 го ди на ста жа. Да ли 
би тре ба ло да по себ но под но сим зах тев ов де и у Бо сни или мо-
же са мо је дан у Ср би ји?

Те ле сно оште ће ње

Заостали износи пензија после 
смрти корисника

По нов но од ре ђи ва ње пен зи је

Пра во де те та на по ро дич ну пен зи ју

Где под не ти зах тев за пен зи ју

Од го вор: Пре ма ва же ћим 
про пи си ма, пра во на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
мо же се оства ри ти за слу чај 
те ле сног оште ће ња про у зро-
ко ва ног по вре дом на ра ду или 
про фе си о нал ном бо ле шћу и 

ако те ле сно оште ће ње из но си 
нај ма ње 30 од сто, а уко ли ко је 
те ле сно оште ће ње на ста ло као 
по сле ди ца бо ле сти или по вре-
де ван ра да не мо же се оства-
ри ти пра во на ову нов ча ну на-
кна ду.

Од го вор: Не ко ли ко чи та ла ца 
по сла ло нам је слич но пи та ње 
– ка ко да се по сле смр ти чла на 
по ро ди це ко ји је био пен зи о-
нер по диг не пре о ста ли из нос 
пен зи је. По ку ша ће мо што кра ће 
да об ја сни мо ко ју је про це ду ру 
по треб но ис по што ва ти да би се 
на пла тио за о ста ли из нос.

Чла но ви по ро ди це пре ми ну-
лог ко ри сни ка пен зи је тре ба да 
се обра те надлежној фи ли ја ли 
Фон да ПИО где ће до би ти оба ве-
ште ње о за о ста лом из но су. Нео п-
ход но је да под не су захтев са по-
да ци ма о пре ми ну лом и да ту мом 
смр ти (умрлица). Фонд ПИО ће 
им по том по сла ти оба ве ште ње 
на кућ ну адре су да се над ле жном 

су ду пре да зах тев за по кре та ње 
оста вин ског по ступ ка. 

По окон ча њу оста вин ске рас-
пра ве тре ба до ста ви ти оста вин-
ско ре ше ње слу жби ис пла те 
пен зи ја у фи ли ја ли Фон да ко ја је 
ис пла ћи ва ла пен зи ју, за тим пен-
зиј ски чек преминулог, ко пи ју 
лич не кар те ли ца ко ме ће би ти 
ис пла ће не до спе ле не ис пла ће не 
пен зи је и по дат ке о бро ју ра чу на 
на ко ји тре ба упла ти ти из нос. 

Да кле, за о ста ли из но си пен зи ја 
по сле смр ти ко ри сни ка ис пла ћу-
ју се на след ни ку ко ји је утвр ђен 
пра во сна жним оста вин ским ре-
ше њем над ле жног су да, и то по 
до ста вља њу ре ше ња над ле жној 
ис плат ној слу жби.

Од го вор: На ви си ну ста ро сне 
пен зи је не ути че са мо ду жи на 
пен зиј ског ста жа већ и оства-
ре на за ра да, од но сно осно ви це 
оси гу ра ња за сва ку ка лен дар-
ску го ди ну, јер го ди шњи лич ни 
ко е фи ци јент, ко ји се мно жи са 
пен зиј ским ста жом, пред ста-
вља од нос укуп не за ра де за 
сва ку ка лен дар ску го ди ну и 
про се че не го ди шње за ра де у 
Ре пу бли ци за ту го ди ну. Ако је 
оства ре на за ра да ко ри сни ка 
пен зи је у но вом оси гу ра њу ма-
ња у од но су на оне за ра де ко је 
је имао пре пен зи о ни са ња, то 
ће се за јед но са ду жи ном тра ја-
ња но вог оси гу ра ња од ра зи ти 
и на про ме ну ви си не пен зи је. 
Про сеч на го ди шња за ра да у Ре-
пу бли ци је та ко ђе про мен љи ва 
ве ли чи на.

Пре ма За ко ну о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу (члан 
121), ко ри сник ста ро сне или 

пре вре ме не ста ро сне пен зи-
је ко ји се за по сли или оба вља 
са мо стал ну де лат ност по осно-
ву ко је је оба ве зно оси гу ран на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке, има пра-
во по пре стан ку тог за по сле ња, 
од но сно оба вља ња са мо стал-
не де лат но сти, на по нов но од-
ре ђи ва ње пен зи је ако је био 
у оси гу ра њу нај ма ње го ди ну 
да на. Уко ли ко се на кон по нов-
ног пре ра чу на из но са пен зи је 
до го ди да је нов из нос пен зи-
је ни жи, ко ри сни ку се утвр ђу је 
по вољ ни ји из нос, што је та ко ђе 
пред ви ђе но чла ном 121 За ко на 
о ПИО. Из тог раз ло га ко ри сни-
ци пен зи је ко ји су би ли у оси-
гу ра њу или су се ба ви ли са мо-
стал ном де лат но шћу ви ше од 
го ди ну да на, не тре ба да бри ну 
уко ли ко за тра же по нов но од-
ре ђи ва ње пен зи је јер ће им се 
сва ка ко ис пла ћи ва ти по вољ ни-
ји из нос.

Од го вор: Де те сти че пра во 
на по ро дич ну пен зи ју и она му 
при па да до на вр ше них 15 го ди-
на жи во та. По сле на вр ше них 15 
го ди на жи во та де те сти че пра-
во на по ро дич ну пен зи ју ако је 
на шко ло ва њу и при па да му до 
кра ја шко ло ва ња.

Де те ко је је не спо соб но за 
са мо ста лан жи вот и рад сти-
че пра во на по ро дич ну пен зи-
ју, док та не спо соб ност тра је. 
Услов је да је та не спо соб ност 
на ста ла до уз ра ста до ко јег се 
де ци обез бе ђу је пра во на по ро-

дич ну пен зи ју, тј. до 15 го ди на 
жи во та, од но сно ако је де те на 
шко ло ва њу, нај ду же до 26 го ди-
на жи во та – у за ви сно сти ко ју 
шко лу по ха ђа.

ка да је из др жа ва ње услов за 
сти ца ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју (члан 32 За ко на о ПИО), 
сма тра се да је умр ли оси гу ра-
ник, од но сно ко ри сник пра ва 
на пен зи ју из др жа вао чла на 
по ро ди це ако укуп ни ме сеч ни 
при хо ди чла но ва по ро ди це не 
пре ла зе из нос нај ни же пен зи је 
у прет ход ном квар та лу.

Од го вор: Зах тев за оства ри-
ва ње пра ва под но си те у над-
ле жној фи ли ја ли Фон да пре ма 
ме сту пре би ва ли шта. Да кле, 
ако Вам је пре би ва ли ште у Ср-
би ји, над ле жној фи ли ја ли ће те 
под не ти  зах тев за при зна ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју при-
ме ном спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не, 

а Фонд ће, по слу жбе ној ду жно-
сти, спро ве сти да љи по сту пак 
пре ма но си о цу со ци јал ног оси-
гу ра ња у БиХ. 

По пи та њу бе не фи ци ра ног 
ста жа пред ла же мо Вам да се 
обра ти те прав ној по мо ћи над-
ле жне фи ли ја ле Фон да, ка ко би 
се, на осно ву уви да у по дат ке у 
ма тич ној еви ден ци ји, уста но ви-
ло Ва ше пра во.
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Да ли сте зна ли ...

– да на ро чи то на Сре те ње де вој ке па зе ка квог ће му шкар-

– да се пра зник Сре те-

Сре те ње се сре ћу и раз-

– да Све тог Три фу на (Три пу на) сла ви и ка то лич ка цр ква, 

– да све тог Три фу на у 

ца пр во сре сти? Ве ру је се да ако пр во срет ну цр но ма ња стог, 

ње још на зи ва и Сре до-

два ја ју зи ма и ле то, да ни 

3. фе бру а ра, а јед на од нај по зна ти јих про сла ва на Бал ка ну 

Ср би ји нај ви ше по шту ју 

за та квог ће се уда ти, а ако срет ну пла вог, он да за та квог. 

зим ци јер па да усред зи-

по ста ју ду жи, а но ћи кра-

одр жа ва се у ко то ру, чи ји је он за штит ник? Све ти Три фун или 

ви но гра да ри, јер ве ру ју 

Исто ва жи и ако срет ну здра вог, бо га тог, си ро ма шног или 

ме? Пре ма ве ро ва њу, на 

ће, па се у на ро ду ка же „Сре те ње обре те ње“.

Три пун у ко то ру се по ми ње још у де ве том ве ку, а ове го ди не 

да ће им он за шти ти ти 

бо ле сног.

про сла ви ће се 1207. пут. По ред глав не про сла ве у фе бру а ру, 

ви но ву ло зу од ин се ка-

ко тор свог за штит ни ка сла ви још два пу та то ком го ди не.

та и бо ле сти? О ово ме 

по сто је за пи си још из 

16. ве ка.

– да врап ци до Сре те ња 

– да је оби чај да 

– да се Све ти Три фун сла ви као кр сна сла ва, а на ро чи то 

би ра ју не ве сте, а на тај дан 

се на Сре те ње (не ки 

ме ђу го сти о ни ча ри ма? Ста ри оби чај ка же да ка фе џи је, ако 

се вен ча ва ју и та да су нај-

овај пра зник зо ву и 

же ле да им по сао до бро иде и на ред не го ди не, тог да на ни-

гла сни ји и нај буч ни ји? По-

Гром ни ца) оба ве зно 

јед ном го сту не сме ју да на пла те ви но.

што је њи хов брак крат ког 

па ле све ће? Сма тра 

ве ка, мла ден ци из бе га ва ју 

се да пла мен има 

тај дан за вен ча ва ње.

скри ве ну ча роб ну 
моћ и да ће ку ћу шти ти ти од гр мља ви не и дру гих не сре ћа.

До ско ци
Пу сти ли би ми проб ни ба лон, али не мо же мо да га на пум па мо.
У ре во лу ци ју ко ја те че не иде се без по ја са за спа са ва ње.
Осве тли ли смо ту нел. И ре ши ли да у ње му оста не мо.
Не идем у кла ди о ни цу. Ја сам и жи вот про ма шио.
По стао сам ка ни бал. По је дох се жив!
Про ђе ми жи вот у иш че ки ва њу бо љег жи во та.
Ни су нам го ди не по је ли ска кав ци. По ли ти ча ри су би ли бр жи.

Ра де Ђер го вић 

(Х)умор не ми сли
Оп ти ми сти су већ пре гр ме ли по ла зи ме, а пе си ми сте тек че ка 

це ла по ло ви на зи ме.
И то ми је не ка пре ступ на го ди на! Има са мо је дан дан ви ше од про-

сте.
Ни је тач но да је чо век чо ве ку вук. Ву ко ви су у чо по ру пра ва 

бра ћа.
ко не ма за зи мо ва ње, има за ле то ва ње. Не тре ба ју му ни оде ћа ни 

обу ћа.
У дру штве ној исто ри ји има мо ка ме но и гво зде но до ба, у лич-

ној исто ри ји има мо млеч но и вин ско до ба. 
Ме ко пи је мо док нам не по ра сту зу би, ви но – док нам не ис пад ну.

Ви то мир Те о фи ло вић

Ле ко ви те ми сли
Вра ти ли смо се за ко ну. Ни је нас по знао.
Кључ је у па ра ма, а па ре под кљу чем.
кад по тро ши те све па ре, и илу зи је ис па ре.
Пи шем исто ри ју. Скло ни те чи ње ни це.
Под се ћам на аген та Џем са Бон да. Имам 007 па ра!
Ура, ви ше се не бо ри мо за го ли жи вот. Ту је!
Ни је га зио сво је прин ци пе. Са мо их је пре ска као.
Жи вим стан дард но. Не знам да ли је то код нас до бро или ло-

ше.
Пен зи ја ми ли чи на про хо да лу бе бу. Стал но па да.
Код нас има не што и у из о би љу. Про бле ма.
Та мо где се „под ма зу је” не мо же да шкри пи.

Ду шан Стар че вић

Та ле нат и зна ње
Ако ће мо по ште но, да нас нај бо ље про ла зе они ко ји не ра де 

по ште но! 
Го ла је исти на да тре ба та лен та и зна ња и за да ва ње ла жних обе-

ћа ња. 
При ма ња ис под про се ка, а стан дард из над про се ка: слу чај за 

по сма тра ње. 
Ако већ тре ба не што да те га зи, гле дај да то не бу де вре ме, већ не ки 

бе сни ауто не ког тај ку на. 
Раз ба цу ју се де ви за ма, зна ју ко ли ко су сит ни ди на ри. 
Ис пе ци па ре ци или ре ци па се пе ци, би рај! 

Ни ко ла Ц. Стан ко вић

Под но шљи во ста ње
На рав но да му ни шта не па да на па мет. Не ма је!
Мо жда је Ср би ја обе ћа на зе мља, али од обе ћа ња се не жи ви.
ка ко жи ви те од пи са ња? До ђе ми да се ис пи шем!
Ни је он ти ква без ко ре на! Ни ка ко не мо же да ис ко ре ни ло ше 

на ви ке.
Ста ње у дру штву је под но шљи во – за ма њи ну.

Не вен Ши ја ков
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