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У овом тек сту под се ти ће мо се још јед ном 
ка ко је на гло бал ном ни воу по че ла бор-
ба за жен ска пра ва и ка ко је до ве ла до 

обе ле жа ва ња 8. мар та, пра зни ка ко ји, упр кос 
на по ри ма фе ми нист ки ња ко је се бо ре за ње гов 
дру штве но ан га жо ва ни аспект, да нас углав ном 
ве зу је мо за цве ће и по кло не.

Го ди не 1908. у Њу јор ку, пет на е стак хи ља да 
же на иза шло је у про тест ну шет њу, зах те ва ју ћи 
бо ље пла те, кра ћи рад ни дан и пра во гла са. Та-
лас не за до вољ ства се про ду жио па је на ред не 
го ди не, на ини ци ја ти ву Со ци ја ли стич ке пар ти-
је Аме ри ке, 28. фе бру а ра 1909. пр ви пут обе ле-
жен Дан же на. 

Иду ће го ди не у Ко пен ха ге ну, на Ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји рад них же на, Кла ра Цет кин, во ђа 
Жен ске кан це ла ри је Со ци јал де мо крат ске пар ти-
је у Не мач кој, пред ло жи ла је да се по др жи Ме-
ђу на род ни дан же на. Пред став ни це 17 зе ма ља 
сло жи ле су се са иде јом да се на тај на чин зва нич-
но про мо ви шу јед на ка пра ва за же не, па и пра во 
гла са. Већ 1911. овај дан је обе ле жен у Аустри ји, 
Не мач кој, Дан ској и Швај цар ској. Ме ђу тим, же-
не та да ни су при ма ле цве ће и бом бо ње ре, већ 
су про те сто ва ле на ули ца ма зах те ва ју ћи да им се 
до зво ли да ра де исте по сло ве као и му шкар ци. 

Та ко се ини ци ја ти ва ко ја је кре ну ла из Аме-
ри ке про ши ри ла пр во на се вер ну а ода тле и 
на ис точ ну Евро пу. Уочи Пр вог свет ског ра та, 
по след ње не де ље у фе бру а ру 1913, ру ске же-
не обе ле жи ле су свој пр ви Дан же на. Про те сту-
ју ћи про тив ра та и из ра жа ва ју ћи со ли дар ност 
у бор би за жен ска пра ва, же не ши ром Евро пе 
обе ле жи ле су свој пр ви 8. март. У Ср би ји се Дан 
же на обе ле жа ва од 1914. го ди не, увек уз број не 
ма ни фе ста ци је, а та ко је би ло и у Ју го сла ви ји, 
све до пред крај 20. ве ка.

Ује ди ње не на ци је 8. март су зва нич но про-
гла си ле Ме ђу на род ним да ном же на 1975. го ди-
не. То ком два де се тог ве ка, УН су сва ке го ди не 
одр жа ва ле кон фе рен ци ју по све ће ну Да ну же-
на. Њен циљ је био ускла ђи ва ње ме ђу на род-
них на по ра да же не до би ју сво ја пра ва и да 
уче ству ју у дру штве ним, еко ном ским и по ли-
тич ким про це си ма.

Ипак, од ус по ста вља ња, пра зник се пре те жно 
сла вио у ко му ни стич ким и со ци ја ли стич ким зе-
мља ма – у Ки ни је про гла шен 1922, а шпан ски 
ко му ни сти су га обе ле жа ва ли од 1936. То је и 
глав ни раз лог за што се Аме ри ка дис тан ци ра ла 
од пра зни ка, упр кос ве ли кој уло зи ко ју но си у 
ње го вој исто ри ји. Ипак, аме рич ки пред сед ник 
Ба рак Оба ма про гла сио је 2012. март ме се цом 
же на, по зи ва ју ћи гра ђа не да овај ме ђу на род ни 
пра зник обе ле же у ду ху ве ли ких до стиг ну ћа 
ко ја су об ли ко ва ла аме рич ку исто ри ју, а за ко ја 
су за слу жне же не.

Осми март је зва ни чан пра зник у Ав га ни-
ста ну, Јер ме ни ји, Азер беј џа ну, Бе ло ру си ји, 
Бур ки ни Фа со, Кам бо џи, Ки ни, Ку би, Гру зи ји, 
Гви не ји Би сао, Ка зах ста ну, Кир ги ста ну, Ла о су, 
Ма ке до ни ји, Ма да га ска ру, Мол да ви ји, Мон го-
ли ји, Цр ној Го ри, Не па лу, Ру си ји, Та џи ки ста ну, 
Турк ме ни ста ну, Уган ди, Укра ји ни, Уз бе ки ста ну, 
Ви јет на му и Зам би ји, а иако ни је др жав ни пра-
зник, сла ви се и у Ка ме ру ну, Хр ват ској, Ру му-
ни ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Бу гар ској, Чи леу и, 
на рав но, у Ср би ји.

У ве ћи ни зе ма ља да нас је Дан же на уства-
ри дан мај ки, пра зник ка да им де ца по кла ња-
ју цве ће и не ку сит ну па жњу, по сло да вац их 
ра ни је пу шта с по сла, а не рет ко у ње му ви ше 
ужи ва ју му шкар ци на жур ка ма ко је им при ре-
де же не. Р. М.

У СУ СРЕТ МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРА ЗНИ КУ ЖЕ НА, ОСМОМ МАР ТУ

Од про те ста до 
бом бо ње ра Донедавно 

без пра ва  
гла са
За па њу ју ћи је по да так да 
је Швај цар ска, иако ме ђу 
пр вим зе мља ма ко је су 
пра зно ва ле овај да тум, же
на ма омо гу ћи ла да гла са ју 
тек 1971, док су у швај цар
ском кан то ну Уну тра шњи 
Апен цел пра во на гла са ње 
у ве зи са ло кал ним пи та њи
ма до би ле тек на кра ју два
де се тог ве ка, 1991. го ди не. 
Ује ди ње ни Арап ски Еми ра
ти су по след ња др жа ва ко ја 
је же на ма да ла пра во гла са, 
и то 2006. го ди не.
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У ци љу по бољ ша ња ква ли-
те та у со ци јал ној за шти ти 
ста рих и хро нич но обо ле-

лих осо ба, као и дру гих осо ба 
у ста њу со ци јал не по тре бе, по-
кре ну та је ак ци ја у ко јој ле ка ри 
Ре пу блич ког фон да пИО ви кен-
дом оба вља ју пре гле де ко ри-
сни ка ге рон то ло шких цен та ра у 
це лој Ср би ји.

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 ле ка ри ма 
и ру ко вод ством Фон да и чел-
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве 
Ки кин де, у окви ру ре а ли за ци је 
ове ак ци је по се тио је 27. фе бру-
а ра Ге рон то ло шки цен тар у Ки-
кин ди. Том при ли ком об и шли су 
и про сто ри је где су ле ка ри РФ 
пИО др Амра Ља јић, спе ци ја ли-
ста ин тер не ме ди ци не кар ди о-
лог, и др Јо сип Бер гам, спе ци ја-
ли ста оф тал мо ло ги је, оба вља ли 
кар ди о ло шке и оч не пре гле де 
ко ри сни ка услу га До ма.

– Кроз ин тер ни стич ко-кар-
ди о ло шке пре гле де (ЕКГ, ме ре-
ње крв ног при ти ска, пул са...) 
уста но ви ла сам да па ци јен ти 
у ки кинд ском Ге рон то ло шком 

цен тру има ју до бру здрав стве-
ну не гу и од го ва ра ју ћу те ра пи ју. 
Ми смо им на кон ових пре вен-
тив них пре гле да да ли и ко ри-
сне са ве те у ци љу по бољ ша ња 
њи хо вог лич ног здрав стве ног 
ста ња – на ве ла је др Амра Ља-
јић.

па ци јент ки ња цве та Но ва-
ко вић, ба ка ко ја се у сво јој 77. 
го ди ни оп ти ми стич ки но си са 
хро нич ним бо ле сти ма, а ко ју 
смо за те кли у ор ди на ци ји, по-
хвал но се, као и сви оста ли па-
ци јен ти, из ја сни ла о овим пре-
вен тив ним пре гле ди ма ле ка ра 
из РФ пИО, као и о то плој људ-
ској ре чи и струч ним са ве ти ма 
ко је су од ме ди цин ских струч-
ња ка из Фон да до би ли то ком 
пре гле да. 

На кон оби ла ска ко ри сни ка и 
згра де но вог до ма Гц Ки кин да, 
Алек сан дар ву лин је, из ме ђу 
оста лог, оку пље ним но ви на ри-
ма ре као:

– по ли ти ка на шег Ми ни стар-
ства, са мим тим и Фон да пИО, 
је сте да се на сва ки на чин при-
бли жи мо ко ри сни ку. За то и да-
нас на ста вља мо са ак ци јом у 

ко јој ле ка ри Фон да пИО у сво-
је сло бод но вре ме, без до дат-
них тро шко ва, оби ла зе на ше 
до мо ве за ста ре и на тај на чин 
до при но се ква ли тет ни јем и бо-
љем стан дар ду жи во та свих на-
ших ко ри сни ка у свим на шим 
до мо ви ма за ста ре. За хва љу јем 
ле ка ри ма на не се бич ном ра-
ду, за хва љу јем и Фон ду пИО на 
јед ној дру га чи јој ор га ни за ци ји 
по сла, у ко јој је ко ри сник из над 
све га. Ми смо ту да по мог не мо 
и да до ђе мо до ко ри сни ка. Ми-
ни стар ство је по све ће но то ме 
да ква ли тет жи во та на ших ко-
ри сни ка бу де на нај ви шем мо-
гу ћем ни воу, да стан дард свих 
услу га на шим ко ри сни ци ма бу-
де у пот пу но сти из јед на чен на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и 
да не ма раз ли ке да ли је то Ки-
кин да, или Кру ше вац, или би ло 
ко је дру го ме сто у Ср би ји. Сви 
на ши ко ри сни ци су љу ди, и сви 
љу ди има ју исте же ље, по тре бе 
и иста пра ва, а др жа ва Ср би ја је 
ту да им то омо гу ћи. Ми ни стар-
ство за рад уло жи ло је око 298 
ми ли о на ди на ра за до мо ве за 
ста ре на те ри то ри ји Ап вој во-

ди не, иако ни су би ли у оба ве зи 
јер ни су њи хо ви осни ва чи, већ 
је то Апв – ис та као је ми ни стар 
Алек сан дар ву лин. 

Слав ко Имрић, ди рек тор по-
кра јин ског фон да пИО, на гла-
сио је да је јед на од не стан дард-
них услу га ко је, уз стан дард не, у 
ци љу при бли жа ва ња ко ри сни-
ци ма пру жа РФ пИО, и ак ци ја 
пре вен тив них здрав стве них 
спе ци ја ли стич ких пре гле да у 
ге рон то ло шким цен три ма ши-
ром Ср би је.

– То је на ста вак ак ци је ко ја 
је би ла већ спро ве де на у не ко-
ли ко ге рон то ло шких цен та ра, 
а на ста ви ће и да ље да се ор га-
ни зу је. Фонд, та ко ђе, на сто ји 
да се при бли жи ко ри сни ци ма 
и у окви ру сво је ре дов не де-
лат но сти. На и ме, уско ро ће 
би ти отво ре на Кан це ла ри ја за 
ме ди цин ско ве шта че ње у Бач-
кој па лан ци, па ко ри сни ци са 
пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
ко ју по кри ва Фи ли ја ла РФ пИО 
Бач ка па лан ка, а ко ји под не су 
зах тев за нов ча ну на кна ду за 
ту ђу по моћ и не гу, не ће мо ра-
ти да тро ше вре ме за од ла зак 

ЛЕ КА РИ ФОН ДА ПИО У ГЕ РОН ТО ЛО ШКИМ ЦЕН ТРИ МА

Ви ше од пре гле да

Министар Александар Вулин са руководећим људима Фонда у посети Геронтолошком центру Кикинда
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у Но ви Сад на ве шта че ње и да 
се при том из ла жу тро шко ви ма, 
већ ће се ве шта че ње оба вља ти 
у њи хо вом ме сту ста но ва ња – 
на ја вио је овом при ли ком у Ки
кин ди Слав ко Имрић.  

РФ ПИО је свим ге рон то ло
шким цен три ма у Ср би ји упу
тио оба ве ште ње о овој ак ци ји 
и по зив за са рад њу, а по ред 
Ге рон то ло шког цен тра у Ки
кин ди, пре гле ди су до са да ор
га ни зо ва ни и у ге рон то ло шким 
цен три ма у Шап цу, Апа ти ну и 
Бе о гра ду. 

Ко ри сни ке ша бач ког ге рон
то ло шког цен тра пре гле да ли су 
др Ра ни сав Ву јић, ин тер ни ста 
кар ди о лог, и др Јо сип Бер гам, 
оф тал мо лог. Ле ка ри Фон да су 
оба ви ли ви зи ту оде ље ња у ко
ме су сме ште ни не по крет ни ко
ри сни ци, оба вљен је 21 кар ди о
ло шки пре глед са ЕКГом, док су 
у бе о град ском До му Бе жа ниј ска 
ко са др Сне жа на Алек сић, не
у роп си хи ја тар, и др Сла во љуб 
Вр че вић, хи рург и по моћ ник 
ди рек то ра Сек то ра за ме ди
цин ско ве шта че ње Фон да ПИО, 
пре гле да ли 33 ко ри сни ка. 

Ко ри сни ци ма ових цен та ра 
из у зет но мно го зна чи ова ква 
до ступ ност ле кар ских пре
гле да, по себ но због њи хо вог 
те шког здрав стве ног ста ња и 
оте жа ног кре та ња. По ред то
га, од ве ли ке ва жно сти била је 
и по моћ рад ни ка Фон да при
ли ком по пу ња ва ња зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва на нов ча ну 
на кна ду за по моћ и не гу дру
гог ли ца, као и за оства ри ва ње 
нов ча не на кна де за те ле сно 
оште ће ње, за оне ко ри сни ке 
код ко јих је на осно ву пре гле да 
утвр ђе но по сто ја ње ме ди цин
ских ин ди ка ци ја за оства ри ва
ње ових пра ва. Осим што су им 
по мо гли при по пу ња ва њу зах
те ва, за по сле ни Фон да су ко
ри сни ци ма об ја сни ли и да љи 
по сту пак под но ше ња зах те ва, 
ко ју до ку мен та ци ју је уз зах тев 
по треб но при ло жи ти итд.

Мо гло би се ре ћи да је овим 
љу ди ма и са ма чи ње ни ца да се 
не ко бри не о њи ма, као и сва ки 
дат са вет, пру же на ру ка и упу
ће на ле па реч, под јед на ко зна
чи ла као и здрав стве ни пре гле
ди, ко је је у не ким слу ча је ви ма 
је ди но на ова кав на чин мо гу ће 
оба ви ти. 

Ми ро слав Мек те ро вић
Ве сна Ка дић

Про сеч но, ко ри сни ци 
и оси гу ра ни ци 
по ста ве око сто  
пи та ња днев но  
сва ком од опе ра те ра

У фе бру а ру про шле го ди
не и зва нич но је по чео 
да ра ди Кон такт цен тар 

РФ ПИО, у окви ру Сек то ра за 
од но се с јав но шћу. Са мо де
фи ни са ње ци ље ва бу ду ћег 

Кон такт цен тра, ана ли за си
ту а ци је по пи та њу тех нич ких 
и ка дров ских ре сур са, осми
шља ва ње кон цеп та и струк
ту ре цен тра, све то тра ја ло 
је не ко ли ко го ди на. Кон такт 
цен тар за пра во пред ста вља 

уна пре ђе ну и мо дер ни зо ва ну 
са рад њу и пру жа ње по мо ћи 
ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци
ма, што је у скла ду са стра те
шким опре де ље њем Фон да да 
раз ви ја ко ри снич ки сер вис. 

Кон такт цен тар Фон да је за
сно ван на нај но ви јим тех но
ло ги ја ма, хар двер ски до бро 
опре мљен, софт вер ско ре ше
ње је мо дер но и јед но став но 
за ко ри шће ње, има мо гућ но
сти да ље над град ње, а опе ра

те ри су у сва ко днев ном ра ду 
упу ће ни на ба зу зна ња, ко ја се 
ре дов но до пу ња ва и ажу ри ра 
и  у ко јој се на ла зе сви ре ле
вант ни од го во ри за сно ва ни на 
про пи си ма из ПИО и из обла
сти ко је се пре пли ћу с основ

ном де лат но шћу Фон да ПИО. 
Ба за је ства ра на по сте пе но, а 
све у ци љу да се опе ра те ри ма 
убр за и олак ша рад. 

Да би пра во вре ме но и тач но 
од го во ри ли на сва пи та ња, за
по сле ни у Кон такт цен тру са ра
ђу ју са свим фи ли ја ла ма Фон да, 
у це лој Ср би ји. Сва ка слу жба 
има овла шће на ли ца ко ја у тач
но пред ви ђе ном ро ку до ста
вља ју од го во ре да би стран ка 
до би ла ква ли тет ну, ја сну и тач

ну ин фор ма ци ју. Циљ осни ва
ња и ра да Кон такт цен тра је сте 
да се по зи ви и пи та ња гра ђа на 
кон цен три шу на јед ном ме сту, 
да се на њи хо ве по зи ве увек 
и оба ве зно не ко ја ви, да им се 
по ну ди брз, та чан, ја сан и уни
фи ци ран од го вор и да се, на тај 
на чин, рас те ре те струч не слу
жбе од пи та ња стра на ка.  

Про сеч но, ко ри сни ци и оси
гу ра ни ци по ста ве око сто пи та
ња днев но сва ком од опе ра те ра. 

Уред на ста ти сти ка Кон такт 
цен тра бе ле жи да су за го ди ну 
да на од го во ри про сле ђе ни на 
47.753 пи та ња ко ја су сти за ла 
на раз ли чи те на чи не. Нај ви ше 
је би ло те ле фон ских по зи ва – 
37.228, за тим од го во ре но је на 
9.514 меј ло ва, 287 СМС по ру ка 
и 724 пи та ња из Кан це ла ри је 
за бр зе од го во ре Ми ни стар
ства за рад, за по шља ва ње, бо
рач ка и со ци јал на пи та ња.

В. Ана ста си је вић

ГО ДИ НУ ДА НА РА ДА КОН ТАКТ ЦЕН ТРА РФ ПИО

Од го во ри ли на око 
50.000 пи та ња

Ка ко нај бр же до од го во ра
Кон такт цен тар Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид
ско оси гу ра ње омо гу ћа ва гра ђа ни ма да бр зо и ла ко до ђу 
до ин фор ма ци ја ве за них за сва пра ва ко ја се оства ру ју по 
За ко ну о ПИО. Та ко ђе, мо гу са зна ти и оп ште ин фор ма ци је о 
ра ду Фон да, о услу га ма ко је пру жа и по год но сти ма ко је да је 
сво јим ко ри сни ци ма.
Бро је ви те ле фо на Кон такт цен тра су: 0700/017017 (по це ни 
ло кал ног по зи ва) и 011/3060680 (за по зи ве са мо бил ног те
ле фо на и из ино стран ства).
Рад но вре ме Кон такт цен тра за раз го вор са опе ра те ри ма је 
рад ним да ни ма од 8 до 15 ча со ва, а по сле 15 ча со ва, ви кен
дом и пра зни ци ма до сту пан је го вор ни ауто мат.
Гра ђа ни сво ја пи та ња, су ге сти је и ко мен та ре у сва ком тре
нут ку мо гу да по ша љу и пре ко мејл адре се kon takt@pio.rs 
или пре ко КОН ТАКТ стра не офи ци јел ног вебсај та Фон да 
ПИО www.pio.rs.

Брза, та чна и ја сна информација, основни циљ рада Контакт центра
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Мо гло би се ре ћи да спо-
ми ња ње шал те ра и за-
вр ша ва ња раз ли чи тих 

ад ми ни стра тив них по сло ва већ 
одав но има по сло вич ни ка рак-
тер и го то во ре дов но не га ти ван 
пред знак. Иако за то сва ка ко 
по сто је и оправ да ни раз ло-
зи, сло жен си стем по сло ва ња, 
мно го за кон ских про пи са ко ји 
од ре ђу ју тра ја ње про це ду ра 
и усло вља ва ју ве ли ку ко ли чи-
ну па пи ро ло ги је, као и ве ли ки 
број ко ри сни ка услу га, сва ка-
ко до во де и до ова кве сли ке. 
На рав но, сву да има и све тлих, 
по зи тив них при ме ра и по хва ла 
ефи ка сно сти, струч но сти и љу-
ба зно сти за по сле них на овим 
по сло ви ма, ко ји су, иако мо жда 
не из гле да увек та ко, ве о ма зах-
тев ни.

Фонд пИО као ин сти ту ци ја 
окре ну та ве ли ком бро ју ко ри-
сни ка и оси гу ра ни ка, у кон ти-
ну и те ту ра ди на уна пре ђи ва њу 
свог по сло ва ња и при бли жа ва-
њу по тре ба ма гра ђа на. Јед на 
од не из о став них ак тив но сти на 
пу ту оства ре ња ових ци ље ва 
је сте и ме ре ње за до вољ ства ко-
ри сни ка. већ ско ро три го ди не 
Фонд по се ду је 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, а у скла ду са овим 
стан дар ди ма оба вља ју се и све 
ак тив но сти у ве зи са ме ре њем 
за до вољ ства ко ри сни ка.

Је дан од на чи на ис пи ти ва ња 
за до вољ ства ко ри сни ка и оси-
гу ра ни ка је су ан ке те. У 2015. 
го ди ни Фонд је спро вео 11 ан-
ке та, а укуп но је ан ке ти ра но око 
3.000 ис пи та ни ка. Стан дард на 
ан ке та за ме ре ње за до вољ ства 
ко ри сни ка спро во ди се јед ном 
го ди шње у свим фи ли ја ла ма 
Фон да. За до вољ ство ко ри сни ка 
раз ли чи тим аспек ти ма услу га 
Фон да ис пи ту је се пе то сте пе-
ном ска лом, а пре ма ре зул та-
ти ма ан ке те спро ве де не кра јем 
2015. го ди не, про се чан сте пен 
за до вољ ства је ви сок и из но си 
4,23. про це нат за до вољ них ис-
пи та ни ка нај ви ши је у слу ча ју 
љу ба зно сти за по сле них, па је 
овим аспек том услу га за до вољ-

но 85,78 од сто ис пи та ни ка, док 
је нај ни жи про це нат за до вољ-
них бр зи ном ре ша ва ња зах те ва 
– 73,58 од сто. Нај ви ши про це-
нат не за до вољ них је усло ви ма 
у про сто ри ја ма Фон да, укуп но 
7,3 од сто, док је нај ма ње не-
за до вољ них у слу ча ју оце не 
струч но сти за по сле них, све га 
1,71 про це нат. ва жно је на гла-
си ти да у слу ча ју утвр ђе ног не-
за до вољ ства не ким од аспе ка та 
пру жа ња услу га, у про цен ту ви-
шем од до зво ље ног, над ле жне 
слу жбе Фон да вр ше ана ли зу и 
пред ла жу ме ре ко је је по треб-
но пред у зе ти, ка ко би се раз-
ло зи не за до вољ ства ко ри сни ка 
укло ни ли или све ли на при хва-
тљи ву ме ру.

по ред стан дард не ан ке те, по-
сто је и спе ци јал не ан ке те за ме-
ре ње за до вољ ства ко ри сни ка, 
ко је се спро во де ци ља но. У ову 
гру пу спа да ју већ до бро по зна-
те ан ке те ко је Фонд спро во ди 
то ком тра ја ња ме ђу на род них 
са ве то дав них да на са пред-
став ни ци ма но си ла ца пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
из дру гих др жа ва. То ком 2015. 

одр жа но је укуп но шест са ве-
то дав них да на, са пред став ни-
ци ма пен зиј ских фон до ва из 
Ма ке до ни је, Аустри је, Не мач ке, 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не 
и Ма ке до ни је, а ре зул та ти ан-
кет них ис пи ти ва ња ко ја су има-
ла за циљ да про ве ре за до вољ-
ство стра на ка ор га ни за ци јом, 
пру же ном услу гом, усло ви ма 
у про сто ри ја ма Фон да и љу ба-
зно шћу за по сле них, по ка зу ју 
да са ве то дав ни да ни и те ка ко 
оправ да ва ју раз лог свог по сто-
ја ња: у укуп ном про се ку, чак 
98,51 од сто ко ри сни ка и оси гу-
ра ни ка ја за до вољ но.

Из ме ђу оста лог, то ком 2015. 
го ди не Фонд је спро вео и ан-
ке те за ме ре ње за до вољ ства 
ко ри сни ка то ком тра ја ња Сај-
ма књи га, као и Сај ма за тре ће 
до ба, на ко ји ма је имао свој ин-
фо пулт. За по сле ни Фон да су на 
овим ин фо пул то ви ма за ин те-
ре со ва ним гра ђа ни ма пру жа ли 
ин фор ма ци је и прав не са ве те 
из обла сти оства ри ва ња пра ва 
из пИО, из да ва ли ли стин ге са 
по да ци ма о ста жу и упла ће ним 
до при но си ма, као и пин ко до-

ве, при ступ не ши фре за ко ри-
шће ње елек трон ских сер ви са 
на сај ту Фон да. циљ спро во ђе-
ња ових ан ке та, по ред ис пи ти-
ва ња за до вољ ства ко ри сни ка 
пру же ним услу га ма, био је и да 
се ис пи та да ли би за гра ђа не 
би ло зна чај но да ова кав на чин 
пру жа ња услу га Фон да бу де до-
сту пан и убу ду ће, на шта је 95,10 
од сто ис пи та ни ка од го во ри ло 
по зи тив но.

У ова квој вр сти по сло ва ња, 
по врат на ин фор ма ци ја је је дан 
од кључ них по ка за те ља тре нут-
ног ста ња и не ка вр ста упут ства 
за ства ра ње још бо љих услу га 
за крај ње ко ри сни ке. У том кон-
тек сту, ре зул та ти ан ке та ко је 
Фонд спро во ди за пра во пред-
ста вља ју смер ни це за да љи 
раз вој и уна пре ђе ње, пу то ка зе 
у ком прав цу тре ба на ста ви ти, 
а шта тре ба про ме ни ти, ка ко би 
ко ри сни ци и оси гу ра ни ци би ли 
за до вољ ни услу га ма ко је Фонд 
пру жа и што лак ше и ефи ка-
сни је оства ри ли сво ја пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња.

В. Ка дић

МЕ РЕ ЊЕ ЗА ДО ВОЉ СТВА КО РИ СНИ КА УСЛУ ГА МА ФОН ДА ПИО

Стран ке на пр вом ме сту

Служба Филијале за град Београд I, Нови Београд
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Иако је оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња у 

гло ба лу сло же на ма те ри ја, са 
си гур но шћу би се мо гло ре-
ћи да ти ту лу нај ком плек сни је 
обла сти у овом кон тек сту но си 
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
по ме ђу на род ним уго во ри ма. 
И док за кон ски рок за до но ше-
ње ре ше ња из но си 60 да на, по-
ступ ци за оства ри ва ње пра ва 
при ме ном ме ђу на род них спо-
ра зу ма по пра ви лу тра ју мно го 
ду же. Због спе ци фич но сти ко ја 
од ли ку је по сту пак за оства ри-
ва ње ових пра ва (раз ме на до-
ку ме на та по штом под ра зу ме ва 
ду ге ро ко ве, не мо гућ ност да 
се кон так ти ра стран ка ко ја жи-
ви у ино стран ству, по твр ђи ва-
ње ста жа оси гу ра ња у дру гој 
др жа ви, раз ме на дво је зич них 
обра за ца, услу ге пре во ђе ња 
итд.), европ ски стан дард за ре-
ша ва ња зах те ва у ко ји ма има 
ино стра ног ста жа оси гу ра ња је 
шест ме се ци, а не рет ко има слу-
ча је ва ко ји тра ју и по не ко ли ко 
го ди на. про це нат укуп не ажур-
но сти Фон да пИО, од но сно до-

но ше ња ре ше ња у за кон ском 
ро ку, тре нут но из но си 92 од-
сто, а сто про цент ну ажур ност 
не мо гу ће је по сти ћи упра во 
због сло же них слу ча је ва ста жа 
оства ре ног у ви ше др жа ва.

О овој те ми, про бле ми ма ко ји 

се ја вља ју, као и на чи ни ма њи-
хо вог ре ша ва ња, раз го ва ра ли 
смо са Алек сан дром Ди ни ћем, 
на чел ни ком Оде ље ња за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по ме ђу на род ним уго во ри ма у 
Ди рек ци ји Фон да.

– пре све га је ва жно ис та ћи 
да у оства ри ва њу пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња Фонд при ме њу је 26 ме ђу на-
род них спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу са дру гим др жа ва ма, 
по осно ву ко јих гра ђа ни оства-
ру ју пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Да кле, пра-
во из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња у Оде ље њу за пИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма 
оства ру ју оси гу ра ни ци ко ји су 
на вр ши ли део ста жа у Ре пу бли-
ци Ср би ји, а део ста жа у дру гој 
др жа ви, с ко јом је Ре пу бли ка 
Ср би ја пот пи са ла и при ме њу је 
уго вор о со ци јал ном оси гу ра-
њу, с тим што се пра ва оства ру ју 
по на ци о нал ним за ко ни ма ко ји 
ва же у сва кој од тих др жа ва. У 
слу ча је ви ма да под но си лац зах-
те ва ис пу ња ва усло ве за при-
зна ва ње пра ва на пен зи ју са мо 
на осно ву ста жа на вр ше ног у 
Ре пу бли ци Ср би ји, утвр ђу је се 
пра во на та ко зва ну са мо стал ну 
пен зи ју. Уко ли ко под но си лац 
зах те ва не ма до вољ но ста жа у 
Ре пу бли ци Ср би ји да би би ло 
при зна то пра во на пен зи ју, са-
би ра ју се и пе ри о ди оси гу ра ња 

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ПИО ПО МЕ ЂУ НА РОД НИМ УГО ВО РИ МА

Сло жен и ду го тра јан про цес

Уко ли ко је оси гу ра ник ра дио у ино стран ству, а за вре ме ра да 
ни је био оба ве зно оси гу ран код ино стра ног но си о ца оси гу ра-
ња, од но сно ако је ра дио у стра ној др жа ви са ко јом Ср би ја не-
ма за кљу чен спо ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу, у том слу ча ју 
мо же под не ти Фон ду зах тев за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни-
ка по осно ву ра да у ино стран ству. 
Зах тев за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра ни ка по осно ву за по сле-
ња у ино стран ству под но си се на про пи са ном обра сцу ко ји се 
мо же до би ти у фи ли ја ли Фон да или од штам па ти са сај та www.
pio.rs. На обра сцу зах те ва на ве де но је и ко ју до ку мен та ци ју уз 
зах тев тре ба при ло жи ти.
По ред на ве де не до ку мен та ци је, фи ли ја ли Фон да је по-
треб но до ста ви ти и ко пи ју па со ша на осно ву ко је се мо же 
утвр ди ти да је ли це у пе ри о ду за ко ји под но си зах тев за и ста 
бо ра ви ло у ино стран ству, или дру ги до каз о бо рав ку у ино-
стран ству.
На осно ву под не тог зах те ва спро во ди се по сту пак то ком ко јег 
се це ни да ли су ис пу ње ни усло ви за утвр ђи ва ње свој ства оси-
гу ра ни ка по овом осно ву. Уко ли ко су ис пу ње ни усло ви пре ма 
про пи си ма За ко на о ПИО, у ре ше њу ко јим се од лу чу је о зах те ву 
од ре ђу је се из нос ко ји је по треб но упла ти ти на име до при но са 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Стаж се упи су је у рад ну 
књи жи цу по упла ти це ло куп ног из но са до при но са, ко ји је на ве-
ден у ре ше њу.

Стаж по осно ву ра да у ино стран ству мо же да се утвр ди ли цу ко је 
ра ди у ино стран ству, а та мо се не пла ћа ју до при но си за ПИО, или 
се до при но си пла ћа ју, али по осно ву тог ста жа не мо же да оства ри 
пра во на пен зи ју, или не мо же да је ко ри сти ван ње не те ри то ри је.
Уко ли ко оси гу ра ник же ли да упла ћу је до при но се и за на ред не 
го ди не ра да код ино стра ног по сло дав ца, тре ба ло би да се на 
по ме ну том зах те ву или у по себ ном до пи су, ко ји ће при ло жи ти 
уз зах тев, из ја сни да же ли да на ста ви са упла та ма до кра ја рад-
ног ан га жо ва ња код ино стра ног по сло дав ца. Ови до при но си у 
то ку оси гу ра ња се упла ћу ју ме сеч но. Оси гу ра ник је у оба ве зи 
да Фонд оба ве сти о свим про ме на ма ста ту са у зе мљи у ко јој 
ра ди, јер ће се, ка да бу де под нео зах тев за пре ста нак свој ства 
оси гу ра ни ка, од ње га тра жи ти да до ста ви до ка зе о тра ја њу за-
по сле ња и за пе ри од за ко ји они ра ни је ни су до ста вље ни. Прак-
тич но, на кон што се ре ше њем утвр ди свој ство за убу ду ће, и за 
тај „на ред ни” пе ри од ће се тра жи ти исти до ка зи као за пе ри о де 
пре под но ше ња зах те ва.
До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је 26 од сто од 
утвр ђе не осно ви це. Осно ви ца се утвр ђу је на го ди шњем ни воу 
за це лу на ред ну го ди ну. За на ше гра ђа не за по сле не у ино стран-
ству у 2016. го ди ни осно ви ца из но си 64.139 ди на ра.
Ако оси гу ра ник тре нут но не бо ра ви у зе мљи, мо же да овла сти 
дру го ли це да у ње го во име по кре не цео по сту пак, а упла те та-
ко ђе мо же да оба ви овла шће но ли це.

Ка ко до оси гу ра ња ка да не ма кон вен ци је

Александар Динић
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на вр ше ни у др жа ви уго вор ни ци 
и утвр ђу је се пра во на та ко зва-
ни сра змер ни део пен зи је, с тим 
што Фонд ис пла ћу је пен зи ју са-
мо за део ста жа ко ји је на вр шен 
по про пи си ма Ре пу бли ке Ср би-
је. У сва ком од ових слу ча је ва, 
Фонд је у оба ве зи да у име под-
но си о ца зах те ва, до ма ћег др жа-
вља ни на, спро ве де ком пле тан 
по сту пак оства ри ва ња пра ва 
у дру гој др жа ви – об ја шња ва 
Алек сан дар Ди нић.

Шта ути че на ду жи ну  
по ступ ка

по ред стан дард них раз ло га 
ко ји се ти чу оства ри ва ња пра ва 
при ме ном са мо до ма ћих про-
пи са (ве ли ки број по сло да ва ца 
ко ји ви ше не по сто је или су у 
сте ча ју), по сто је и спе ци фич ни 
раз ло зи ко ји успо ра ва ју про цес 
до но ше ња ре ше ња оси гу ра ни-
ци ма ко ји има ју стаж у две или 
ви ше др жа ва и ко ји ути чу на 
ду жи ну ова квих по сту па ка, јер 
нај че шће се до не се јед но ре-
ше ње, по осно ву ста жа у Ре пу-
бли ци Ср би ји, а ка да се по твр ди 
стаж у дру гој др жа ви или др жа-
ва ма, по ја ве се но ви еле мен ти 
на осно ву ко јих је по треб но до-
не ти но во ре ше ње.

– Раз ло зи што по ступ ци 
оства ри ва ња пра ва тра ју ду го 
су за и ста број ни. Ре ци мо, про-
цес при ба вља ња по твр де о на-
вр ше ном ста жу у ино стран ству 
сам по се би тра је до дат но ду же 
не го ка да је у пи та њу до ста ва 
до ку ме на та из ре пу бли ка бив-
ше СФРЈ. За тим, че сте су си ту а-
ци је ка да је по треб но рас пра-
ви ти пре кла па ње на вр ше ног 
ста жа оси гу ра ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји и ино стран ству, где по-
се бан про блем пред ста вља 
раз ли чит на чин при ка зи ва ња, 
па и об ра чу на ста жа, а ко ји се 
раз ли ку је од др жа ве до др жа ве. 
при ме ра ра ди, по је ди не др жа-
ве стаж оси гу ра ња об ра чу на-
ва ју и при ка зу ју у да ни ма, дру ге 
пак у не де ља ма, тре ће у ме се-
ци ма, Фран цу ска у тро ме сеч ји-
ма, Швед ска у го ди на ма. Све те 
раз ли чи те по твр де ста жа тре ба 
пре ра чу на ти на на чин ко ји од-
го ва ра на шем об ра чу ну ста жа, 
од но сно „пре ве сти” тај стаж у 
го ди не, ме се це и да не. На рав но, 
че сти су и слу ча је ви пре кла па-
ња ста жа, ко ји по не кад про ис-
ти че упра во из чи ње ни це да се 
стаж раз ли чи то при ка зу је, те је 

у та квим слу ча је ви ма по треб но 
при сту пи ти утвр ђи ва њу чи ње-
ни це где је оси гу ра ник фак тич-
ки ра дио. Да ље, си ту а ци је где 
је нео п ход на до пу на и пре вод 
ме ди цин ске до ку мен та ци је при 
оства ри ва њу пра ва на ин ва лид-
ску пен зи ју, за тим при ме на тзв. 
ин сти ту та оп ци је, ко ји под ра-

зу ме ва ви ше стру ку пи са ну ко-
ре спон ден ци ју из ме ђу Фон да 
и ино стра них но си ла ца оси гу-
ра ња, ка ко би се на по слет ку од-
лу чи ло о пра ву на пен зи ју, као 
што је слу чај са Фран цу ском, 
ве ли ком Бри та ни јом и Ита ли-
јом; по том нео п ход ност утвр-
ђи ва ња чи ње ни це о пре стан ку 
оси гу ра ња у ино стран ству као 
усло ву за оства ри ва ње пра ва 
по до ма ћим про пи си ма, а да 
при том то ни је услов за оства-
ри ва ње пра ва у ино стран ству; 

при ба вља ње и пре вод по треб-
них до ка за о ста ту су брач них 
дру го ва и де це у слу ча ју оства-
ри ва ња пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју. Осим то га, ве ли ки број 
гра ђа на је из Ср би је оти шао у 
ино стран ство на рад по сле пен-
зи о ни са ња у Ре пу бли ци Ср би ји, 
што до во ди до че стог по на вља-

ња по ступ ка. по се бан про блем 
је сва ка ко и оте жа на ко му ни ка-
ци ја са стран ка ма, с об зи ром на 
то да ве ли ки број оси гу ра ни ка 
жи ви у ино стран ству – на во ди 
Алек сан дар Ди нић.

По јед но ста вљи ва ње  
про це ду ра

Упра во из број них раз ло га 
ко ји успо ра ва ју про цес оства-
ри ва ња пра ва из пИО ка да је 
при ме на ме ђу на род них уго во-
ра у пи та њу, Фонд пИО, у са рад-

њи са но си о ци ма пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња дру гих 
др жа ва, у кон ти ну и те ту ра ди на 
то ме да се са рад ња из ме ђу фон-
до ва уна пре ђу је, про це ду ре по-
јед но ста вљу ју, као и да се про-
бле ми ре ша ва ју у ди рект ном су-
сре ту са ко ри сни ци ма. Та ко се 
ор га ни зу ју би ла те рал ни су сре-
ти ор га на за ве зу ра ди ана ли зе 
и пре ва зи ла же ња про бле ма у 
спро во ђе њу ме ђу на род них уго-
во ра и за кљу чи ва ња но вих уго-
во ра о со ци јал ном оси гу ра њу, 
су сре ти ди рек то ра фон до ва за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње ре пу бли ка бив ше СФРЈ, на 
ко ји ма се ини ци ра ју но ви ви до-
ви са рад ње ко ја се ка сни је опе-
ра тив но спро во ди, ор га ни зу ју 
се ме ђу на род ни са ве то дав ни 
да ни, то ком ко јих пред став ни ци 
на шег Фон да и ино стра ног но-
си о ца оси гу ра ња у ди рект ном 
кон так ту са стран ка ма пру жа ју 
прав не са ве те и ин фор ма ци-
је у ве зи са њи хо вим кон крет-
ним слу ча је ви ма итд. Као је дан 
од ви до ва по јед но ста вљи ва ња 
про це ду ра сва ка ко тре ба ис та-
ћи и елек трон ску раз ме ну по-
да та ка о чи ње ни ци смр ти, ко ју 
Фонд пИО за са да оства ру је 
са мо са др жа ва ма ре ги о на, а у 
пла ну је про ши ре ње ова кве са-
рад ње и на европ ске зе мље, јер 
су ефек ти елек трон ске раз ме не 
вр ло ви дљи ви у скра ће њу про-
це ду ра и уште да ма ко је фон-
до ви оства ру ју не ис пла ћу ју ћи 
пен зи је пре ми ну лим пен зи о не-
ри ма. 

по ред ге не рал не ком плек-
сно сти оства ри ва ња пра ва из 
пИО ка да је стаж оства рен у 

Срп ске пен зи је у 26 зе ма ља
Пен зи је за ра ђе не у Ср би ји сти жу у 26 зе ма ља све та (не ра чу-
на ју ћи др жа ве бив ше СФРЈ), при че му не ки ко ри сни ци има ју 
са мо стаж оства рен у Ср би ји, а жи ве у ино стран ству, иако је 
ве ћи број оних ко ји има ју и срп ски стаж и стаж др жа ве у ко ју се 
пен зи ја ис пла ћу је. Пре ма по да ци ма за 2015. го ди ну, од укуп но 
12.055 ко ри сни ка, ви ше од по ло ви не жи ви у Не мач кој – 8.290 
ко ри сни ка, сле де Аустри ја са 1.810 ко ри сни ка, Ма ђар ска са 541 
ко ри сни ком, у Швед ској је 294 ко ри сни ка, у Фран цу ској 233, у 
Швај цар ској 176, у САД 127, у Че шкој 123 ко ри сни ка... У Бра зил, 
Грч ку, Тур ску и Мек си ко ша ље се по јед на пен зи ја, у Ру си ју, на 
Но ви Зе ланд и Ки пар по две, у Нор ве шку че ти ри итд.
То ком 2015. го ди не по овом осно ву је тран сфе ри са но 1,181 
ми ли јар да ди на ра, а ове при на дле жно сти ис пла ћу ју се тро ме-
сеч но, због ви со ких ад ми ни стра тив них тро шко ва и ре ла тив но 
ни ских из но са.
Пре ма по да ци ма за 2015. го ди ну, Фонд ПИО ис пла ћу је пен зи је 
за 42.922 ко ри сни ка ко ји жи ве у др жа ва ма бив ше СФРЈ (Ре пу-
бли ка Срп ска 11.201, Хр ват ска 9.876, Фе де ра ци ја БиХ 7.695, 
Цр на Го ра 5.636, Ма ке до ни ја 5.459 и  Сло ве ни ја 3.055).

Амбасада Републике Србије у Аустралији
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између два броја

ви ше др жа ва у пи та њу и по
тре бе ви ше стру ког по на вља ња 
по ступ ка (до си јеи у ино стра
ном оси гу ра њу су убе дљи во 
нај ве ћи), има и спе ци фич них 
слу ча је ва у при ме ни уго во ра о 
со ци јал ном оси гу ра њу са од ре
ђе ним др жа ва ма. Је дан од при
ме ра је кон вен ци ја ко ју на ша 
зе мља има са Ита ли јом.

– Став ита ли јан ског но си о
ца со ци јал ног оси гу ра ња је да 
у об ра чун пен зи је узи ма са мо 
стаж на вр шен у Ита ли ји и зе
мљи у ко јој ко ри сник има пре
би ва ли ште (Ср би ја), не узи ма
ју ћи у об зир стаж на вр шен, на 
при мер, у не кој од др жа ва на
ста лих рас па дом бив ше СФРЈ. 
Та ко се де ша ва да два ста жа, 
ко ја ита ли јан ски но си лац оси
гу ра ња узи ма у об зир при ли
ком об ра чу на пра ва на пен зи ју, 
у зби ру ни су до вољ на за оства
ри ва ње пра ва на ста ро сну пен
зи ју, јер се ко ри сни ци ма стаж 
оства рен у не кој тре ћој др жа ви 
не при зна је – на во ди Алек сан
дар Ди нић про блем у јед ном од 
слу ча је ва.

То ком 2015. у це лом Фон ду у 
по ступ ку ре ша ва ња на ла зи ло 
се око 39.000 зах те ва за оства
ри ва ње пра ва при ме ном ме
ђу на род них уго во ра. У слу ча ју 
сва ког од тих пред ме та по кре
нут је по сту пак по твр ђи ва ња и 
до ма ћег и ино стра ног ста жа. До 
кра ја го ди не ре ше но је 29.000 
зах те ва, а за пре о ста ле зах те
ве ни су се још сте кли усло ви за 
до но ше ње ре ше ња о пра ву и 
они су и да ље у ра ду. Иако ни је 
у пи та њу ма ли број зах те ва, ва
жно је на гла си ти да је овај број 
у по след њих не ко ли ко го ди на 
пре по ло вљен, јер се си сте мат
ски ра ди ло на по ве ћа њу ажур
но сти у овим по сло ви ма.

По сту пак за оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид
ског оси гу ра ња спро во ди се 
тре нут но по 26 пот пи са них уго
во ра о со ци јал ном оси гу ра њу, 
а у бу дућ но сти тре ба оче ки ва
ти и но ве ме ђу др жав не уго во
ре о со ци јал ном оси гу ра њу са 
Ки ном, Ру си јом и Аустра ли јом, 
да кле са зе мља ма у ко ји ма има 
зна ча јан број на ших гра ђа на на 
при вре ме ном ра ду, па је ин те
рес др жа ве да за шти ти њи хо
ва пра ва из пен зиј ског и ин ва
лид ског, од но сно здрав стве ног 
оси гу ра ња.  

В. Ка дић

Просечназарадаујануару–40.443динара
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла

ће на у ја ну а ру из но си ла је 40.443 ди на ра, 
што је но ми нал но за 21,4 од сто ма ње не го 
у де цем бру, а ре ал но за 21,9 од сто, са оп
штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

У од но су на ја ну ар 2015. го ди не, про сеч
на за ра да је но ми нал но ви ша за 2,9 а ре ал
но за 0,5 од сто.

Про сеч на бру то за ра да у ја ну а ру ове 
го ди не из но си ла је 55.763 ди на ра и но ми
нал но је би ла ни жа за 21,2 од сто не го у де
цем бру 2015, а ре ал но 21,7 од сто. У од но су 
на ја ну ар про шле го ди не про сеч на бру то 
за ра да би ла је но ми нал но ви ша за 2,9 и ре
ал но за 0,5 од сто.

Књажевац:помоћ
пензионерима

Оп штин ско ве ће Кња жев ца усво ји ло је Од лу ку о кри те ри
ју ми ма за рас по де лу по мо ћи пен зи о не ри ма. На нов ча ну на
док на ду мо гу да ра чу на ју сви пен зи о не ри ко ји ма пен зи ја не 
пре ла зи су му од 15.000 ди на ра.

Еви ден ти ра ње со ци јал но угро же них пен зи о не ра по че
ло је у фе бру а ру и тра ја ће до 10. мар та, а пен зи о не ри ће 
се еви ден ти ра ти у Цен тру за со ци јал ни рад пен зиј ским че
ком. На ову по моћ не ма ју пра ва они ко ји при ма ју ино стра
не пен зи је.

Сајам
запошљавања
уРаковици

Оп шти на Ра ко ви ца, Оп ште 
удру же ње при ват них по сло
да ва ца Ра ко ви це и На ци о нал
на слу жба за за по шља ва ње 

ор га ни зу ју са јам за по шља ва
ња у су бо ту, 5. мар та, у згра ди 
Оп шти не Ра ко ви ца.

По ну ду сло бод них по сло
ва пред ста ви ће 26 фир ми 
из Бе о гра да, ко је по тра жу ју 
око 320 рад ни ка раз ли чи тих 
про фи ла и сте пе на ква ли фи
ка ци ја (ме на џе ра, књи го во
ђа, ко мер ци ја ли ста, ку ва ра, 
ин струк то ра во жња, пе ка ра, 
про да ва ца, ар ми ра ча, ре цеп
ци о на ра, ко но ба ра и рад ни ка 
у гра фич кој де лат но сти).

За рад но ме сто има ће при
ли ку да кон ку ри шу и ар хи тек
тон ски тех ни ча ри, тех но ло
зи, елек тро ин же ње ри, али и 
мно ги дру ги.

На штан ду НСЗ сви за ин те
ре со ва ни ће мо ћи да до би ју 
ин фор ма ци је о ак ту ел ним 
про гра ми ма за под сти ца ње 
за по шља ва ња, као и по моћ у 
пи са њу рад не би о гра фи је.

Одржан38.Сајамтуризма
Јед на од цен трал них ту ри стич ких ма ни фе ста ци ја у ре ги о

ну, 38. Ме ђу на род ни са јам ту ри зма у Бе о гра ду, одр жан је на 
Бе о град ском сај му од 18. до 21. фе бру а ра. Са јам је оку пио 
1.150 из ла га ча из 55 зе ма ља, ко ји су про мо ви са ли нај а трак
тив ни је ту ри стич ке де сти на ци је, а са јам ским ха ла ма је про
ше та ло ви ше од 70.000 по се ти ла ца. Зе мља парт нер би ла је 
Сло ве ни ја, а пи та ње „Где још ни сте би ли” пре ра сло је у мо то 
ово го ди шње ма ни фе ста ци је. 

На Сај му ту ри зма на ша на ци о нал на ави о ком па ни ја Ер Ср
би ја на ја ви ла је ду го ли ниј ске ле то ве за САД, а про да те су и 
пр ве кар те за лет на ли ни ји за Њу јорк. Пр ви ави он за Њу јорк 
са аеро дро ма „Ни ко ла Те сла” тре ба ло би да по ле ти 23. ју на.
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Ме сеч ни из нос пен зи-
је сва ком пен зи о не ру 
од ре ђу је се на осно ву 

тра ја ња пен зиј ског ста жа ко ји 
је на вр шио, као и на осно ву по-
да та ка о ње го вим оства ре ним 
за ра да ма и на кна да ма ко ји су 
ре ги стро ва ни у ма тич ној еви-
ден ци ји, о че му смо већ пи са-
ли у јед ном од ра ни јих бро је ва. 
Ме ђу тим, не ка да ме сеч ни из-
нос пен зи је од ре ђен на овај на-
чин бу де ни зак, у тој ме ри да би 
ко ри сник ко ји би при мао та кву 
пен зи ју био до ве ден у те жак ма-
те ри јал ни по ло жај.

Ми ни мал на пен зи ја 
13.454,11 ди на ра

Из тог раз ло га, За ко ном о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу про пи сан је нај ни жи 
из нос пен зи је, од но сно ми ни-
мум ко ји се мо ра ис пла ћи ва ти 
ко ри сни ку пен зи је без об зи ра 
на то ко ли ко ста жа и ка кве за-
ра де је оства рио у сво јој рад ној 
ка ри је ри. Од уво ђе ња у прав не 
про пи се, нај ни жи из нос пен зи-
је од ре ђи ван је на раз ли чи те 
на чи не. У ра ни јим про пи си ма, 
га ран то ва ни из нос за ви сио је 
од тра ја ња на вр ше ног ста жа, 
а од 1. ја ну а ра 2002. го ди не он 
се од ре ђи вао у ви си ни 20 од-
сто про сеч не за ра де у прет ход-
ној го ди ни. Од 1. ја ну а ра 2006. 
го ди не из нос је уве ћан на 25 
про це на та про сеч не за ра де 
у прет ход ној го ди ни, а пре ма 
ва же ћем За ко ну ко ри сни ци-
ма из ка те го ри је оси гу ра ни ка 
за по сле них и са мо стал них де-
лат но сти, нај ни жи из нос пен-
зи је ван ред но је ускла ђен од 
1. ја ну а ра 2011. го ди не, пре ма 
ста ти стич ким по да ци ма ко ји 
се од но се на уче шће нај ни жег 
из но са пен зи је у про сеч ној за-
ра ди без по ре за и до при но са 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-
је. Та ко од ре ђен из нос се да ље 
ускла ђу је у скла ду са За ко ном 
и по чев од 1. де цем бра 2015. 
го ди не, ка да су ускла ђе не све 
пен зи је, из но си 13.454,11 ди-
на ра. Нај ни жи из нос пен зи је за 
ко ри сни ке по љо при вред них 
пен зи ја та ко ђе је пре ма од ред-
ба ма За ко на ван ред но ускла-

ђен од 1. ја ну а ра 2011. го ди не, 
ка да је из но сио 9.000 ди на ра и 
од тог да ту ма се да ље ускла ђу је 
та ко да од де цем бра 2015. го ди-
не из но си 10.577,31 ди нар. 

На ве де ни нај ни жи из но си 
пен зи је ис пла ћу ју се свим ко-
ри сни ци ма ко ји ма је при ме ном 
за кон ских од ред би од ре ђе на 
пен зи ја у из но су ко ји је ни жи од 
ових, га ран то ва них из но са.

Ино стра на пен зи ја и  
га ран то ва ни из нос

На ис пла ту нај ни жег из но са 
пен зи је мо же да ути че пре би ва-
ли ште ко ри сни ка пен зи је, као и 
то да ли је ко ри сник оства рио 
пра во на пен зи ју у ино стран-
ству. На и ме, За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
је про пи са но да се нај ни жи из-
нос пен зи је ко ри сни ку ис пла-
ћу је са мо ако збир пен зи је ко ја 
му је од ре ђе на у Ср би ји и пен-
зи је ко ју до би ја из ино стран-
ства ни је ве ћи од про пи са ног 
нај ни жег из но са. Уко ли ко је 
збир тих пен зи ја ве ћи, он да се 
ко ри сни ку ис пла ћу је са мо пен-
зи ја од ре ђе на пре ма оп штим 
за кон ским про пи си ма, на осно-
ву оства ре ног ста жа и за ра да. 
У слу ча ју да је збир пен зи ја ма-
њи од нај ни жег из но са пен зи је, 
ко ри сни ку ће се ис пла ћи ва ти 
раз ли ка до нај ни жег из но са 
пен зи је, од но сно збир пен зи је 
ко ју при ма из ино стран ства и 
пен зи је ко ју при ма у Ср би ји из-
но си ће укуп но оно ли ко ко ли ки 
је про пи са ни нај ни жи из нос 
пен зи је. 

ви си на ино стра не пен зи је 
об ра чу на ва се пре ма ва же ћем 
де ви зном кур су на дан оства-
ри ва ња пра ва. Ка ко се прав ни 
про пи си у Ср би ји и дру гим др-
жа ва ма раз ли ку ју, де ша ва се и 
да пен зи о нер не оства ри пра-
во на пен зи ју у Ср би ји и у дру-
гој др жа ви истог да на. Уко ли ко 
је ино стра на пен зи ја оства-
ре на на кон пен зи је у Ср би ји, 
ко ри сник је ду жан да о то ме 
оба ве сти Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, ко ји ће об ра чу на ти ње ну 
ви си ну на дан при зна ва ња пра-
ва и за тим од тог да на од лу чи ти 

о ис пла ти раз ли ке до нај ни жег 
из но са пен зи је, или о пот пу-
ној об у ста ви ис пла те нај ни жег 
из но са. Ино стра на пен зи ја се 
узи ма у об зир и ка да ни је исте 
вр сте као пен зи ја у Ср би ји, 
од но сно ко ри сни ку ста ро сне 
пен зи је ура чу на ће се и ино-
стра на по ро дич на пен зи ја при 
од ре ђи ва њу пра ва на нај ни жи 
из нос. 

Ути цај пре би ва ли шта на ко-
ри шће ње нај ни жег из но са пен-
зи је уре ђен је ме ђу на род ним 
спо ра зу ми ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу ко је при ме њу је Ре-
пу бли ка Ср би ја са дру гим др-
жа ва ма. У слу ча ју да ли це ко је 
ко ри сти нај ни жи из нос пен зи је 
ме ња ме сто пре би ва ли шта, од-
но сно пре се ли се из Ре пу бли ке 
Ср би је у ино стран ство, у оба-
ве зи је да о тој про ме ни од мах 
оба ве сти Фонд у ци љу да ље ис-
пла те пен зи је у ино стран ству, а 
и ка ко би се про ве ри ло да ли се 
и да ље мо же вр ши ти ис пла та 
нај ни жег из но са. У про тив ном 
мо же да до ђе до знат них пре-
пла та и не у год них си ту а ци ја за 
ко ри сни ка ко ји мо ра пре пла-
ће ни из нос да вра ти, иако му 
при па да ре ла тив но ма ли из нос 
пен зи је.

Нај че шћа пре се ље ња ко ри-
сни ка су у не ку од др жа ва ко је 
су на ста ле на те ри то ри ји бив ше 
СФР Ју го сла ви је, а сви спо ра зу-
ми за кљу че ни са тим др жа ва ма 
са др же од ред бу да се нај ни жи 
из нос не ис пла ћу је ко ри сни ку 
са пре би ва ли штем у дру гој др-
жа ви. Да кле, уко ли ко би се ко-
ри сник пра ва на нај ни жи из нос 
пен зи је пре се лио из Ре пу бли ке 
Ср би је, на при мер, у Бо сну и 
Хер це го ви ну, ње му би се од да-
на про ме не пре би ва ли шта об у-
ста ви ла ис пла та нај ни жег из но-
са пен зи је. 

ва жно је по но ви ти и на гла си-
ти да се као чи ње ни ца на осно ву 
ко је се це ни мо гућ ност ис пла те 
нај ни жег из но са узи ма пре би-
ва ли ште, а не то да ли се ис пла-
та пен зи је вр ши у Ср би ји, или у 
дру гој др жа ви. На при мер, ли це 
са пре би ва ли штем у цр ној Го ри 
мо же да овла сти дру го ли це да 
при ма пен зи ју у Ср би ји, али то 

не зна чи да ће се на ста ви ти са 
ис пла том нај ни жег из но са пен-
зи је. Јед на ко по сту па ју и но си-
о ци оси гу ра ња у тим др жа ва ма, 
па та ко гра ђа ни Ср би је не би 
мо гли да ко ри сте га ран то ва ни 
из нос пен зи је из, на при мер, 
Хр ват ске.

У слу ча ју да се ко ри сник нај-
ни жег из но са ста ро сне пен зи је 
ко ји је пра во на пен зи ју оства-
рио пре при ме не ва же ћег За ко-
на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу за по сли и по пре-
стан ку тог за по сле ња за тра жи 
од ре ђи ва ње но вог из но са пен-
зи је, као основ за но ви об ра чун 
не ће се узе ти нај ни жи из нос 
ко ји му се ис пла ћу је, већ из-
нос ко ји му при па да по оп штем 
про пи су.

Мак си мал ни из нос 
123.916,86 ди на ра 

Осим га ран то ва ног, нај ни жег 
из но са пен зи је, За кон о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
уре ђу је и пи та ње нај ви шег, мак-
си мал ног из но са пен зи је ко ји 
се мо же од ре ди ти ко ри сни ку. 
пре ма ва же ћим про пи си ма, 
мак си мум је од ре ђен та ко што 
при утвр ђи ва њу ви си не пен-
зи је лич ни ко е фи ци јент мо же 
да из но си нај ви ше 3,8, а што 
за нај ду же тра ја ње пен зиј ског 
ста жа (45 го ди на) зна чи да пен-
зи ја мо же да из но си нај ви ше 
123.916,86 ди на ра. Овај ли мит 
за пра во зна чи да ни јед ном пен-
зи о не ру не мо же да се утвр ди 
и ис пла ћу је ве ћа пен зи ја, чак и 
ако би се об ра чу ном на осно ву 
ње го вог ста жа и за ра да до био 
ви ши из нос.

Ми ро слав Ми рић

НАЈ НИ ЖИ И НАЈ ВИ ШИ ИЗ НОС ПЕН ЗИ ЈЕ

За ко ном про пи сан ли мит

Ми ро слав Ми рић

реч струке
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актуелно

пред ви ђе не су олак ши це за  
по сло дав це ко ји уче ству ју у 
јав ним по зи ви ма На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
рас пи са ла је 17. фе бру а ра 11 јав них 
по зи ва и кон кур са у ци љу ре а ли за-

ци је про гра ма и ме ра ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња у 2016. го ди ни. Два да на ка сни је 
Алек сан дар ву лин, ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, и 
Зо ран Мар ти но вић, ди рек тор На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, пот пи са ли су Спо-
ра зум о учин ку за 2016. го ди ну ко ји тре ба да 
до при не се бр жем за по шља ва њу не за по сле-
них гра ђа на Ср би је.

Овим спо ра зу мом пред ви ђе ни су и кон-
крет ни за да ци и оба ве зе НСЗ на оства ри ва њу 
ци ље ва и по сти за њу ре зул та та кроз спро во-
ђе ње ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња, 
а пред ви ђе не су и олак ши це за по сло дав це 
ко ји уче ству ју у јав ним по зи ви ма НСЗ.

– У пла ну су, пр ви пут, пред ви ђе не и зна чај-
не олак ши це за по сло дав це, да би рас те ре-
ће ни је ула зи ли у спо ра зу ме са На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње. Та ко је сма ње на 
оба ве за по сло дав аца да рад ни ке за др же у 
рад ном од но су са 24 на 12 ме се ци, од но сно 
за по је ди не про гра ме са 12 на шест ме се ци – 
ис та као је ми ни стар ву лин. 

Том при ли ком на гла ше но је и да је НСЗ на 
се бе пре у зе ла ве ли ку оба ве зу. Јед на од њих 
је та да упра во на за по шља ва ње утро ши 95 
од сто сред ста ва опре де ље них бу џе том, 
што ујед но зна чи да ће кроз ак тив не ме ре 
НСЗ ове го ди не про ћи око 131.000 ли ца, а 
да се но ви по сао га ран ту је за 40.918 не за-
по сле них. Ми ни стар је апе ло вао и на по-
сло дав це да ко ри сте све ме ре НСЗ ко је им 
је др жа ва омо гу ћи ла ка ко би се по ве ћа ла 
за по сле ност у Ср би ји. 

Зо ран Мар ти но вић по звао је, та ко ђе, све 
по сло дав це и не за по сле не да се ак тив но 

укљу че у јав не по зи ве за 2016. го ди ну ко-
је је На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
рас пи са ла.

– Јав ни по зи ви ће би ти отво ре ни до кра-
ја го ди не, од но сно до утро шка пла ни ра них 
сред ста ва, осим јав них по зи ва за јав не ра-
до ве и са мо за по шља ва ње, ко ји оста ју отво-
ре ни два ме се ца – ис та као је овом при ли ком 
ди рек тор Мар ти но вић. 

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње је 17. 
фе бру а ра ове го ди не рас пи са ла сле де ће јав-
не по зи ве и кон кур се: Јав ни по зив по сло дав-
ци ма за до де лу суб вен ци је за за по шља ва ње 
не за по сле них ли ца из ка те го ри је те же за по-
шљи вих на но во о тво ре ним рад ним ме сти ма 
у 2016. го ди ни; Јав ни по зив не за по сле ни ма 
за до де лу суб вен ци је за са мо за по шља ва ње 
у 2016. го ди ни; Јав ни по зив не за по сле ни ма 
за до де лу суб вен ци је за са мо за по шља ва ње 
– Ро ми у 2016. го ди ни; Јав ни по зив по сло дав-
ци ма за суб вен ци ју де ла за ра де ко ри сни ка 
нов ча не со ци јал не по мо ћи у 2016. го ди ни; 
Јав ни кон курс за ор га ни зо ва ње спро во ђе ња 
јав них ра до ва на ко ји ма се ан га жу ју не за по-
сле на ли ца и не за по сле не осо бе са ин ва ли-
ди те том у 2016. го ди ни; Јав ни по зив за ре а-
ли за ци ју про гра ма струч на прак са у ци љу 
сти ца ња усло ва за по ла га ње струч ног ис пи-
та у 2016. го ди ни; Јав ни по зив за ре а ли за ци ју 
про гра ма струч не прак се у ци љу сти ца ња по-

себ них прак тич них зна ња и ве шти на у 2016. 
го ди ни; Јав ни по зив за ре а ли за ци ју про гра-
ма сти ца ња прак тич них зна ња у 2016. го ди-
ни; Јав ни по зив за уче шће у фи нан си ра њу 
про гра ма обу ке на зах тев по сло дав ца у 2016. 
го ди ни; Јав ни кон курс за суб вен ци ју за ра де 
за осо бе са ин ва ли ди те том без рад ног ис ку-
ства и Јав ни кон курс за ре фун да ци ју тро шко-
ва по др шке осо ба ма са ин ва ли ди те том ко је 
се за по шља ва ју под по себ ним усло ви ма – за 
про гра ме: а) ре фун да ци ја тро шко ва за ра де 
ли цу ан га жо ва ном на пру жа њу по др шке на 
рад ном ме сту – рад на аси стен ци ја и/или б) 
ре фун да ци ја при ме ре них тро шко ва при ла-
го ђа ва ња рад ног ме ста.

Но ви на у јав ним по зи ви ма и кон кур си ма 
ове го ди не, из ме ђу оста лог, је сте и про ду же-
ње тра ја ња јав них ра до ва са три на че ти ри 
ме се ца. по ве ћан је и из нос суб вен ци ја по-
сло дав ци ма ко ји за по шља ва ју рад но спо соб-
не ко ри сни ке со ци јал не по мо ћи на 15.000 
ди на ра, уме сто до са да шњих 10.000 ди на ра 
по ли цу.

Сви за ин те ре со ва ни мо гу ви ше са зна ти о 
усло ви ма уче шћа и на чи ну кон ку ри са ња на 
сај ту На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
www.nsz.gov.rs и пу тем по зив ног цен тра НСЗ 
0800/300-301, или у ор га ни за ци о ним је ди ни-
ца ма НСЗ на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ро слав Мек те ро вић 

НСЗ: БР ЖЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ У СР БИ ЈИ У 2016. ГО ДИ НИ

По сао за ви ше од 40.000 љу ди

Ре пу блич ки од сек Ин спек ци је за рад у про ку пљу, ко ји по-
кри ва че ти ри оп шти не То пли це, оба вио је про шле го ди не око 
1.600 над зо ра ко ји ма је би ло об у хва ће но 16.639 рад ни ка. Том 
при ли ком је утвр ђе но да је око 300 осо ба ра ди ло на цр но. 
Упо зо ра ва ју ћи на не ле га лан рад, ин спек ци ја је на ло жи ла вла-
сни ци ма да за по сле рад ни ке, па је та ко 186 осо ба за сно ва ло 
стал ни рад ни од нос, што је по мак у по што ва њу За ко на о за по-
шља ва њу.

Нај че шћи по сло ви на цр но, ина че, ре ги стро ва ни су у уго сти-
тељ ству и тр го ви ни, као и у гра ђе ви нар ству. Ж. Д.

Топлица: за по сле но 186 рад ни ка

Зоран Мартиновић и Александар Вулин
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На не дав но одр жа ној кон фе-
рен ци ји за но ви на ре Го ран Се-
чуј ски, члан Град ског ве ћа за 
при вре ду гра да Но вог Са да, и 
Бра ни слав вла хо вић, про фе сор 
по љо при вред ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, пред ста ви ли су 
ме ре из про гра ма по др шке за 
спро во ђе ње по љо при вред не 
по ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног 
раз во ја на под руч ју Но вог Са да 
за 2016. го ди ну. 

Го во ре ћи о ре зул та ти ма ме-
ра за по др шку по љо при вре ди, 
Го ран Се чуј ски је на ја вио усва-
ја ње Го ди шњег про гра ма за-
шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња 
по љо при вред ног зе мљи шта за 
2016. го ди ну.

– Град дру гу го ди ну за ре дом 
из два ја из бу џе та сред ства за 
по др шку по љо при вред ним 

про из во ђа чима, овог пу та у 
вред но сти од де сет ми ли о на ди-
на ра. про грам по др шке са сто ји 
се из ме ра кре дит не по др шке и 
ме ра ру рал ног раз во ја. Град све 

ви ше па жње по кла ња ор ган ској 
про из вод њи ра ди ве ћег уче-
шћа ква ли тет не и здрав стве но 
без бед не хра не – ис та као је Се-
чуј ски. 

про фе сор вла хо вић је на кон-
фе рен ци ји го во рио о еду ка тив-
ним пре да ва њи ма и кур се ви-
ма за по љо при вред ни ке, ра ди 
њи хо ве ве ће про дук тив но сти, 
по себ но о агро е ко но ми ји, кон-
ку рент но сти и пла сма ну ро бе. 
Том при ли ком вла хо вић је ис-
та као да је по љо при вред ни ци-
ма об ја шњен зна чај оси гу ра ња 
усе ва, во ђе ња књи го вод ства на 
га здин стви ма, упо тре ба ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја, као и ка-
ко да до ђу до по треб них сред-
ста ва за про из вод њу. 

– Та ко ђе смо ука за ли и на зна-
чај удру жи ва ња по љо при вред-
них про из во ђа ча на еко ном ским 
осно ва ма, што је одав но прак са 
у раз ви је ним зе мља ма – за кљу-
чио је про фе сор вла хо вић.

Дра ган Ко раћ

већ тра ди ци о нал но, у 
окви ру про лећ ног кре-
дит ног ци клу са по кра јин-

ски фонд за раз вој по љо при-
вре де рас пи сао је пет кон кур са 
за до де лу по вољ них кре ди та 
вој во ђан ским по љо при вред ни-
ци ма у укуп ном из но су од 525,4 
ми ли о на ди на ра. Они ће до 14. 
мар та ове го ди не мо ћи да кон-
ку ри шу за фи нан сиј ска сред-
ства за на бав ку но вих си сте ма 
и опре ме за на вод ња ва ње, за 
но ве про тив град не мре же у 
ви ше го ди шњим за са ди ма во ћа 
и ви но гра да, за но ву по гон ску 
и при кључ ну по љо при вред ну 
ме ха ни за ци ју, за тим за на бав ку 
но вих ста кле ни ка и пла сте ни ка 
и опре ме у њи ма и за на бав ку 
пче ли њих ро је ва, ко шни ца и 
опре ме за пче лар ство. 

Ови кре ди ти ће се одо бра ва-
ти уз ка мат ну сто пу од два од сто 
на го ди шњем ни воу, из у зев кре-
ди та за на бав ку но вих си сте ма 
и опре ме за на вод ња ва ње где 
је го ди шња ка ма та је дан од сто. 
Кон крет ни је, за на бав ку но вих 
си сте ма и опре ме за на вод ња-
ва ње обез бе ђе но је укуп но 120 
ми ли о на ди на ра. У овој кре дит-

ПО ВОЉ НЕ КРЕ ДИТ НЕ ЛИ НИ ЈЕ ЗА ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Ка ма те од је дан до два од сто

МЕ РЕ ПО ДР ШКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ПОДРУЧЈА НОВОГ САДА

Про из во ђа чи ма де сет ми ли о на ди на ра

ној ли ни ји одо бра ва ће се две 
вр сте кре ди та. До пет хи ља да 
евра, са грејс пе ри о дом од де-
вет ме се ци и ро ком от пла те од 
24 ме се ца, као и они од пет хи-
ља да до пет на ест хи ља да евра 
(у ди нар ској про тив вред но сти), 
са ро ком от пла те од 30 ме се ци и 
грејс пе ри о дом од го ди ну да на. 

Ко ри сни ци кре ди та за на-
бав ку по гон ске и при кључ не 
по љо при вред не ме ха ни за ци је 
има ће на рас по ла га њу сред-

ства у укуп ном из но су од 332,4 
ми ли о на ди на ра а ви си на по је-
ди нач ног кре ди та би ће одо бра-
ва на у из но су од 20.000 евра, с 
пе ри о дом от пла те од пет и по 
го ди на и са грејс пе ри о дом од 
шест ме се ци.

За кре дит за на бав ку но-
вих ста кле ни ка и пла сте ни ка и 
опре ме у њи ма обез бе ђе но је 
25 ми ли о на ди на ра. Мак си ма-
лан по је ди нач ни из нос кре ди та 
је 15.000 евра са ро ком от пла те 

од 24 ме се ца и грејс пе ри о дом 
од го ди ну да на.  

За на бав ку пче ли њих ро је ва, 
ко шни ца и опре ме за пче лар-
ство, у овом кре дит ном ци клу су 
обез бе ђе но је укуп но осам ми-
ли о на ди на ра.

За ин те ре со ва ни ко ри сни-
ци мо гу по тра жи ти де таљ ни-
је ин фор ма ци је о условима и 
детаљима кон кур са на веб-сај ту 
www.fond polj.voj vo di na.gov.rs.

Ми ро слав Мек те ро вић

Горан Сечујски и Бранислав Влаховић
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поводи

У Оп штој бол ни ци у Ужи цу отво ре на је 
мо дер на уро ло шка ам бу лан та, ко ја је об но-
вље на по сле 44 го ди не ра да. Ме ди цин ски 
рад ни ци Уро ло шког оде ље ња ни су че ка ли 
на сред ства из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, 
већ су са ми, пред во ђе ни на чел ни ком оде-
ље ња др Бран ком Б. Јев то ви ћем, а у са рад-
њи са упра вом Здрав стве ног цен тра Ужи це, 
оку пи ли број не до на то ре и обез бе ди ли 2,5 
ми ли о на ди на ра, што је око 90 од сто укуп не 
вред но сти ра до ва. 

Ху ма ни тар на ак ци ја ужич ких здрав стве них 
рад ни ка на и шла је на одо бра ва ње и ве ли ки 
од зив да ро да ва ца не са мо из Ужи ца, већ и 
из Се вој на, по же ге, Је же ви це, Ари ља, Ба ји не 
Ба ште, при бо ја, при је по ља, Бе о гра да, па чак 

и из Мо скве. по ду хват ме ди ци на ра на обез-
бе ђе њу сред ста ва за ком плет но ре но ви ра ње 
и опре ма ње но вог про сто ра у окви ру ин тер-
ни стич ког бло ка скре нуо је на се бе и па жњу 
јав но сти и по здра вљен је од свих.

Док у здрав ству вла да пра ви ло да се за 
све зна чај ни је об но ве здрав стве них обје ка-
та че ка на др жав на сред ства, ужич ки ме ди-
цин ски рад ни ци од лу чи ли су да лич ним чи-
ном уре де рад ни про стор. Би ли су све сни 
ви ше го ди шњих про бле ма због не у слов не 
уро ло шке ам бу лан те ко ја се на ла зи ла у 
по друм ском про сто ру, а кроз ко ју је сва ко-
днев но про ла зио ве ли ки број па ци је на та.

– Иде ја је на и шла на леп од го вор до на то-
ра ко ји су же ле ли да по мог ну на шу ак ци ју 

кроз ма те ри јал и рад и за то им за хва љу је-
мо. Дра го ми је што смо ус пе ли и до че ка ли 
да у са вре ме ној ам бу лан ти има мо при стој-
не усло ве за рад са па ци јен ти ма, од ко јих 
је ве ћи на ста ри је жи вот не до би – ре као је 
на отва ра њу но ве ор ди на ци је др Бран ко Б. 
Јев то вић.

пре ма ре чи ма ди рек тор ке ужич ке Оп ште 
бол ни це др Је ле не Ра ко вић Ра ди во је вић, 
отво ре на је но ва нео п ход на ам бу лан та ко ју 
су за слу жи ли и па ци јен ти и 34 за по сле на у 
Уро ло шком оде ље њу. Ам бу лан та ће омо гу-
ћи ти ху ма ни је усло ве за бо ра вак и пре глед 
па ци је на та, и бо ље усло ве за рад ме ди цин-
ског осо бља. 

М. Па вло вић

пред у зет ни ци, ма ла и ми-
кро пре ду зе ћа, ко ји од 
1. ја ну а ра 2016. за по-

сле нај ма ње два рад ни ка, сти-
чу пра во на по вра ћај 75 од сто 
сред ста ва утро ше них 
на по ре зе и до при но се 
за те рад ни ке. Ова од-
лу ка вла де Ср би је ва жи 
до 31. де цем бра 2017. 
и по ка за тељ је ко ли ко 
се чи ни да би се по мо-
гло пред у зет ни ци ма и 
ма лим и ми кро пре ду-
зе ћи ма.

О овој те ми го во рио 
је ми ни стар за рад и за-
по шља ва ње Алек сан-
дар ву лин при ли ком 
не дав не по се те пред-
у зе ћу „Ге пард” д.о.о. и 
„Ге пард – вис” д.о.о. у 
Но вом Са ду.

Том при ли ком ву лин 
је по звао ма ла и ми кро-
пре ду зе ћа, као и све 
пред у зет ни ке да ис ко-
ри сте ове по год но сти 
ко је је, за хва љу ју ћи 
успе шно спро ве де ним ме ра ма 
фи скал не кон со ли да ци је, по ну-
ди ла вла да Ср би је.

Ка да је реч о за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, он је 
под се тио да др жа ва Ср би ја да је 
зна чај не по вла сти це по сло дав-
ци ма ко ји за по шља ва ју та кве 
осо бе, ука зу ју ћи да је пред у зе-

ће „Ге пард” пра ви при мер ка ко 
се на нај бо љи на чин мо гу ис ко-
ри сти ти те по год но сти.

– пу но ства ри се мо же ис ко-
ри сти ти ан га жо ва њем осо ба са 

ин ва ли ди те том, од ра зних фи-
нан сиј ских олак ши ца, до на бав-
ке ма ши на или уре ђе ња по слов-
ног про сто ра – ре као је ву лин.

Ди рек тор На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње Зо ран Мар ти-
но вић ре као је да је циљ На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње 
да ус по ста ви до бар од нос са 

по сло дав ци ма из про из вод ног 
сек то ра, јер ће, ка ко је ре као, 
ове го ди не би ти у мо гућ но сти 
да пла си ра зна чај на сред ства у 
про јек те ко ји ће би ти спро ве де-

ни у са рад њи са про из вод ним 
сек то ром.

Ка да је реч о за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, Мар-
ти но вић је из ја вио да је про шле 
го ди не 6.600 осо ба са ин ва ли-
ди те том ко ри сти ло раз ли чи те 
вр сте фи нан сиј ске по др шке, и 
да их је око 4.000 за по сле но.

Ди рек тор „Ге пар да” Ми ро слав 
Та нац ко вић ре као је да је пред у-
зе ће „Ге пард – вис” д.о.о. по че ло 
да ра ди 1. апри ла 2015. го ди не, 
да има 26 за по сле них од че га 

ви ше од 80 од сто чи не 
осо бе са ин ва ли ди те-
том, те да је до да нас на 
тр жи ште ис по ру чи ло 
ро бе у вред но сти ве ћој 
од ми ли он евра.

– пред у зе ће „Ге пард” 
по сто ји 25 го ди на, укуп-
но има 120 за по сле них, 
а ба ви се про из вод њом 
обу ће у на мен ској обла-
сти за по тре бе вој ске и 
по ли ци је и из во зно је 
ори јен ти са но за тр жи-
шта Не мач ке и Аустри-
је. За по тре бе њи хо вих 
вој них и по ли циј ских 
слу жби про из во ди обу-
ћу, али и дру гу за штит-
ну опре му – по ја снио је 
Та нац ко вић.

пред у зе ћа „Ге пард” 
и „Ге пард – вис” ба ве 

се про из вод њом лич не 
и за штит не обу ће и оде ће, а у 
2015. го ди ни су ко ри сте ћи суб-
вен ци је На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње за отва ра ње но-
вих рад них ме ста за по сли ла 14 
осо ба са ин ва ли ди те том, и још 
де вет рад ни ка уз по сре до ва ње 
НСЗ.

Р. М.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА У УЖИ ЦУ

Оку пи ли до на то ре и об но ви ли ам бу лан ту

ПО ВЛА СТИ ЦЕ ПО СЛО ДАВ ЦИ МА КО ЈИ ЗА ПО ШЉА ВА ЈУ ОСИ

Под стрек пред у зет ни ци ма

Вулин у обиласку новосадског предузећа „Гепард”
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пре ма по да ци ма ле ско вач-
ког За во да за јав но здра вље, 
сва ки тре ћи Ле сков ча нин да-
нас озбиљ но бо лу је од бо ле сти 
ср ца и крв них су до ва. 
Нај у че ста ли ја бо лест 
крв них су до ва и ср ца 
у ово ме кра ју је пре ви-
сок крв ни при ти сак, па 
су ле ско вач ке апо те ке 
пре пу не ре це па та ових 
бо ле сни ка.

– Ис хе миј ске бо ле сти 
ср ца и крв них су до ва 
мо зга нај ви ше по га ђа ју 
рад но ак тив но ста нов-
ни штво ле ско вач ког 
кра ја у од но су на дру-
ге смр то но сне бо ле сти. 
по сто ји ви ше фак то ра 
ри зи ка за то, али нај че-
шћи ри зик је уве ћа на 
не ма шти на као озби љан оки дач 
стре са – ис ти че при ма ри јус др 
ва ња Илић, на чел ник цен тра за 
пре вен ци ју ле ско вач ког За во да 
за јав но здра вље.

У ле ско вач ком До му здра вља 

пре пу не су че ка о ни це, а по себ-
но на ин тер ном оде ље њу. У ло-
кал ној са мо у пра ви гра да ка жу 
да су спрем ни да фи нан сиј ски 

по мог ну До му здра вља за за-
по шља ва ње де се так мла ђих 
ле ка ра са еви ден ци је фи ли ја ле 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње у Ле сков цу.

Док тор Дра ган Сто ја но вић, 

при зна ти ин тер ни ста из Гр де-
ли це, не ма вре ме на за па у зу.

– Сва ког да на ов де у Ле сков цу 
са ко ле гом пре гле дам нај ма ње 

200 бо ле сни ка ко је нам ша љу 
из де се так град ских ам бу лан ти 
– ка же док тор Сто ја но вић.  

Кли нич ки симп то ми су раз ли-
чи ти, а па ци јен ти, што због не-
ма шти не, што из дру гих раз ло га, 

не при дра жа ва ју се про пи са не 
те ра пи је. про це нат смрт но сти 
од кар ди о ва ску лар них бо ле сти 
знат но је уве ћан у по след њих 

не ко ли ко го ди на у Ле-
сков цу, на жа лост и код 
па ци је на та мла ђе до би, 
ка же док тор Сто ја но-
вић, по твр ђу ју ћи ре зул-
та те не дав них ис тра жи-
ва ња спро ве де них на 
под руч ју оп шти не Ле-
ско вац.

У Ле сков цу да нас на 
еви ден ци ји фи ли ја ле 
НСЗ има два де се так 
хи ља да не за по сле них, 
а ко ри сни ка не ких ви-
до ва со ци јал не по мо ћи 
при ов да шњем цен тру 
за со ци јал ни рад око 
две и по хи ља де, па од 

„здра вих сти ло ва жи во та” ко ји 
би до не кле пре ве ни ра ли ове 
бо ле сти не ма ни шта, ка жу у ле-
ско вач ком За во ду за јав но здра-
вље.    

Т. Сте ва но вић

пред став ни ци оп шти на Ко вин и Оџа-
ци пот пи са ли су по чет ком фе бру а-
ра уго во ре о при је му бес по врат них 

сред ста ва за су фи нан си ра ње спро во ђе ња 
ло кал них ак ци о них пла но ва за уна пре ђе ње 
по ло жа ја Ро ма у обла сти ста но ва ња. Уго во-
ри су пот пи са ни у Но вом Са ду са Сла ви цом 
Де нић, по моћ ни цом по кра јин ског се кре-
та ра за при вре ду, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, за област уна пре ђе ња 
по ло жа ја Ро ма, и Ду шком Јо ва но ви ћем, ди-
рек то ром Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма 
Ап вој во ди не. 

За ту на ме ну су ове две оп шти не, а уз њих 
и оп шти на Ин ђи ја ко јој су, та ко ђе, до де ље-
на не по врат на сред ства, до би ле укуп но три 
ми ли о на ди на ра. Да би ре а ли зо ва ле ак ци о-
не пла но ве за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма у 
обла сти ста но ва ња у сво јим сре ди на ма ове 
три оп шти не ће уче ство ва ти са још то ли ко 
соп стве них фи нан сиј ских сред ста ва. Оп шти-
на Ин ђи ја је по овом кон кур су до би ла 1,4 
ми ли о на ди на ра, оп шти ни Оџа ци је при па ло 
ми ли он ди на ра, док је оп шти на Ко вин до би ла 
600.000 ди на ра, што зна чи да ће, уз сред ства 

из оп штин ских бу џе та, укуп но око шест ми ли-
о на ди на ра би ти упо тре бље но за по бољ ша-
ње усло ва ста но ва ња у ром ским на се љи ма у 
оп шти на ма Ин ђи ја, Оџа ци и Ко вин.

Ду шко Јо ва но вић је овом при ли ком ис-
та као да је по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма у 
дру штву је дан од усло ва за ула зак Ре пу бли-
ке Ср би је у Европ ску уни ју, и да ће и ЕУ из-

дво ји ти део нов ца за ре а ли за ци ју про је ка та 
усме ре них ка том ци љу.   

Осим ло кал них са мо у пра ва, у овом слу-
ча ју зна чај но је би ло уче шће и ром ског 
не вла ди ног сек то ра ко ји се спро во ђе њем 
соп стве них про је ка та тру ди да знат но уна-
пре ди по ло жај при пад ни ка ром ске за јед-
ни це у сво јим сре ди на ма. М. М.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПО ЛО ЖА ЈА РО МА

За бо ље усло ве ста но ва ња

ЈА БЛА НИЧ КИ ОКРУГ

Не ма шти на гу ши ср це
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на лицу места

На све ча ној сед ни ци Скуп-
шти не оп шти не Алек сан дро вац 
по во дом Све тог Три фу на, оп-
штин ске сла ве, про сла вље на 
глу ми ца Ми ра Ба њац по ста ла 
је по ча сни гра ђа нин Алек сан-
дров ца. На сто ти не зва ни ца 
по здра ви ло је ову од лу ку алек-
сан дро вач ких чел ни ка огром-
ним апла у зом. Ова ци ја ма је 
ис пра ћен и дир љив го вор по-
зна те умет ни це у До му кул ту ре 
„Ми ло сав Бу ца Мир ко вић” где је 
по ру чи ла сво јим но вим су гра-
ђа ни ма да ће о Алек сан дров цу 
увек го во ри ти као о свом гра ду, 
јер се ова ма ла ва рош ви со ко 
из ди гла по сво јој ду хов но сти 
и по свим ка те го ри ја ма јед ног 
озбиљ ног гра да.

Ми ра Ба њац је по ста ла пр ви 
жен ски по ча сни члан у исто ри ји 

Жу пе, и то за огро ман до при нос 
кул ту ри овог кра ја. по себ но се 
ан га жо ва ла у обе ле жа ва њу Да-

на Бу це Мир ко ви ћа, не дав но 
пре ми ну лог књи жев ни ка и еру-
ди те са ових про сто ра. Зва ње 

по ча сне Жу пљан ке оба ве зу је, 
пре ма глу ми чи ним ре чи ма, и да 
упу ти по ру ке и же ље Алек сан-
дров ча ни ма да бу ду ра до сни 
љу ди и да не бу ду остра шће ни.

– Тре ба да жи ви мо ме ђу соб но 
као љу ди и да чу ва мо по ро ди цу 
као очи у гла ви, јер то је ма ти ца 
из ко је из ла зи мед – ис та кла је 
слав на глу ми ца, до да ју ћи да при-
мље ну на гра ду до жи вља ва као 
дру штве ну, а не умет нич ку. – Мо-
ра мо да чу ва мо наш је зик, мла ди 
мо ра ју да га по вра те, јер је зик је 
ду хов на вред ност на ци је.

Жу пља ни су већ тра ди ци о-
нал но про сла ви ли Све тог Три-
фу на, за штит ни ка ви но гра да ра, 
оре зав ши пр ве чо ко те ви но гра-
да и про сла ви ли ра до ве у ви но-
гра ду.

Јо ван Пеј чић

Тра ди ци о нал ним се че њем ко ла ча, де-
гу ста ци јом ви на и про гла ше њем по-
бед ни ка на так ми че њу за нај бо ља бе-

ла, ро зе и цр ве на ви на, тр сте нич ки ви на ри 
и ви но гра да ри обе ле жи ли су сво ју сла ву, 
Све тог Три фу на. Ме ђу ви ни ма при сти глим 
за так ми че ње би ло је и оних ко ја су по ква-
ли те ту у ран гу нај по зна ти јих свет ских ви-
на. Да би се ова ви на на шла на ино стра ном 
тр жи шту, нео п ход на је си стем ска по др шка 
Ми ни стар ства по љо при вре де, као и по-
моћ дру гих ин сти ту ци ја да сво је про из во де 
брен ди ра ју уз озна ку ге о граф ског по ре кла. 

На так ми че ње за нај бо ља ви на при сти-
гла су чак 94 узор ка ви на (35 узо ра ка ро зеа, 
34 бе лог ви на и 25 узо ра ка цр ве ног ви на). 
по бед ни ци ма су уру че не на гра де, а Зо ран 
Мир ко вић из се ла Ри љац осво јио је чак 
три на гра де у све три ка те го ри је. Ма ни фе-
ста ци ју „Дан ви на ра и ви но гра да ра – Све ти 
Три фун” уз при го дан кул тур но-умет нич ки 
про грам ор га ни зо ва ли су Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја Тр сте ник, Удру же ње ви на ра и ви-
но гра да ра „Све ти Три фун” и На род ни уни-
вер зи тет оп шти не Тр сте ник.

– И ове го ди не смо уочи Све тог Три фу на 
обе ле жи ли пра зник ви на ра и ви но гра да ра, 
али раз ло га за сла вље не ма мо. Сма ње не 
суб вен ци је за по љо при вре ду, не ра зу ме ва-
ње и из о ста нак по др шке ка да је у пи та њу 

не ло јал на кон ку рен ци ја и из о ста нак по др-
шке за ка ле мар ску про из вод њу про бле ми 
су са ко ји ма се су о ча ва мо и због ко јих смо 
се отво ре ним пи смом обра ти ли Ми ни стар-
ству по љо при вре де. На ши ви на ри и ви но-
гра да ри уз га ја ју вр хун ска ви на, ка ле мар ска 
про из вод ња тр сте нич ког кра ја на да ле ко 
је чу ве на, али пла сман на ших про из во да 
пред ста вља ве ли ки про блем, по себ но ка-
да се на тр жи шту на ла зе исти про из во ди из 

дру гих зе ма ља ко је за сво је по љо при вред-
ни ке из два ја ју зна чај не суб вен ци је – ре као 
је Ра ди сав Ми ла но вић, већ ник за по љо при-
вре ду у оп шти ни Тр сте ник.

Оп шти на Тр сте ник по ве ћа њем по љо при-
вред ног бу џе та ко ји ове го ди не из но си 58 
ми ли о на ди на ра и по себ ним про гра ми ма 
за раз вој по ку ша ва да по мог не сво јим по-
љо при вред ни ци ма. 

Дра ган Ива но вић

АЛЕК САН ДРОВ ЧА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ

Ми ра Ба њац по ча сна Жу пљан ка

У ран гу свет ских ви на
тР стЕ НиЧ Ки и КРАјиНсКи ви НА Ри и ви НО ГРА ДА Ри       тРАДиЦиОНАлНО ПРОслАвили свЕ тОГ тРи ФУ НА
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Два де сет пе то ро пен зи о не ра из Но вог Ми-
ло ше ва (оп шти на Но ви Бе чеј) про сла ви ло је 
14. фе бру а ра у Ки кин ди Све тог Три фу на и Све-
тог ва лен ти на са сво јим вр шња ци ма, чла но-
ви ма та мо шњег Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра.

Хор, гру па пе ва ча, фол клор, во кал ни и ин-
стру мен тал ни со ли сти ки кинд ског Кул тур но-
умет нич ког дру штва „Сун ча на је сен” при ре-
ди ли су при кла дан про грам под на зи вом „У 
име љу ба ви и ви на”. Му зич ки део упот пу ни ли 
су сво јим аутор ским при ло зи ма чла но ви ли-
те рар но-драм ске сек ци је Бо са Ра дин и Дра го 
пе ки ја. О све том Три фу ну бе се ди ла је Зо ри ца 
ва си ље вић а раз ми шља ња о љу ба ви по сле 
55. го ди не, ко ја је на пи са ла Ма ри Ри це, ка зи-
ва ла је Је ла ве лич ков.

Свих 140 уче сни ка овог дру же ња но си ли су 
на ре ве ри ма по два ср ца спо је на цве том. Био 
је то по клон кре а тив не ра ди о ни це у са ста ву 
КУД „Сун ча на је сен”.

пен зи о не ри Но вог Ми ло ше ва по зва ли су 

Ки кин ђа не да их уско ро по се те, а они ће им 
том при ли ком, из ме ђу оста лог, обез бе ди ти и 
раз гле да ње два му зе ја у свом ме сту. У ме ђу-
вре ме ну, жен ска пе вач ка гру па пен зи о нер ки 
из Но вог Ми ло ше ва го сто ва ће у ки кинд ском 

До му пен зи о не ра, где ће пред ста ви ти свој ре-
пер то ар. по сле тог на сту па усле ди ће од мах 
уче шће на игран ци, на чу ве ној за бав ној ве че-
ри ко ја се одр жа ва не де љом уве че, и то 48 пу-
та го ди шње.  С. З.

У оп шти ни Не го тин, цен-
трал на про сла ва Све тог 
Три фу на, сла ве ви но гра-

да ра и ви на ра, одр жа на је и 
ове го ди не на Ра јач ким пив ни-
ца ма. У не де љу, 14. фе бру а ра, 
оку пио се ве ли ки број го сти-
ју и уче сни ка ма ни фе ста ци је 
„Све ти Три фун на Ра јач ким 
пив ни ца ма” ко ју тра ди ци о-
нал но под по кро ви тељ ством 
оп шти не, при ре ђу ју Ме сна 
за јед ни ца Ра јац и Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја. 

по во дом Све тог Три фу на 
оре зи ва ње пр вих чо ко та ви-
но ве ло зе у ви но гра ду, ко ме 
је прет хо ди ло ло мље ње слав-
ског ко ла ча, оба вио је епи скоп 
ти моч ки Ила ри он са све штен-
ством цр кве не оп шти не Не-
го тин и брат ством ма на сти ра 
Бу ко во. Че сти та ју ћи свим ви-
на ри ма и во ћа ри ма пра зник, 
вла ди ка им је по же лео род ну 
и успе шну ово го ди шњу бер-
бу, под се тив ши да се на про-
сто ри ма Не го тин ске Кра ји не 

ве ко ви ма про из во ди ло ви но 
пре по зна тљи вог ква ли те та, ко-
је се из во зи ло у европ ске пре-
сто ни це. 

Оку пље ним го сти ма и по-
се ти о ци ма Ра јач ких пив ни ца, 
по себ но ви но гра да ри ма и ви-
на ри ма, уз че стит ке за пра зник 
обра ти ли су се и пред сед ник 
оп шти не Не го тин Јо ван Ми ло-
ва но вић и Ма ри ја Ла бо вић, в.д. 
ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Ср би је. 

Јо ван ка Ста но је вић

Пр во оре зи ва ње чо ко та

ПЕН ЗИ О НЕ РИ НО ВОГ МИ ЛО ШЕ ВА БИЛИ ГОСТИ КИ КИН ЂАНА 

За јед нич ки сла ви ли два све ца

Гро жђе и ви но 
тра же слу гу
По сао ви но гра да ра је те жак јер 
„гро жђе и ви но тра же слу гу”, ка жу 
ви на ри ко ји се де це ни ја ма ба ве 
овом про из вод њом. У кра јин ском 
ви но гор ју вер ност ви но гра дар-
ству се ме ри ве ко ви ма, а тра ди ци-
ју су ме шта ни пре но си ли с ко ле на 
на ко ле но. Се ла уз Ти мок, пре ма 
гра ни ци са Бу гар ском, по пут Рај ца, 
Ро гље ва, Сме дов ца или Цр но ма-
сни це, по зна та су по тој тра ди ци ји 
ко ју и да нас, ка да је про из вод ња 
ви на у пи та њу, љу бо мор но чу ва ју. 
Вре ме на су се про ме ни ла, али не-
ки оби ча ји ни ка да не ће. По себ но 
они ве за ни за 14. фе бру ар и име 
Све тог Три фу на, за штит ни ка ви-
на ра и ви но гра да ра, ко ји је и ове 
се зо не по себ но све ча но обе ле жен, 
у част по чет ка но ве про из вод не 
го ди не. У оп шти ни Не го тин под 
ви но гра ди ма је око 800 хек та ра, а 
у че ти ри оп шти не Бор ског окру га 
ова про из вод ња је за сту пље на на 
око 1.300 хек та ра. 

тР стЕ НиЧ Ки и КРАјиНсКи ви НА Ри и ви НО ГРА ДА Ри       тРАДиЦиОНАлНО ПРОслАвили свЕ тОГ тРи ФУ НА
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кроз Србију

У кња же вач ком до му за 
збри ња ва ње ста рих, осно-
ва ном још дав не 1935. 

го ди не, све је ви ше ко ри сни ка 
ко ји ма је због ста ро сти или бо-
ле сти нео п ход на по моћ и не-
га. це не сме шта ја кре ћу се од 
25.000 до 35.000 ди на ра ме сеч-
но, а у до му тре нут но бо ра ви 
210 ста рих осо ба из 30 оп шти на 
Ср би је. Нај ви ше их је из Бор-
ског и За је чар ског окру га.

Ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња Алек сан дар ву лин по се тио 
је не дав но Кња же вац и лич но 
се уве рио ка ко је Ге рон то ло шки 
цен тар утро шио ви ше о шест 
ми ли о на ди на ра, ко је је Ми ни-
стар ство у 2015. опре де ли ло за 
адап та ци ју ове уста но ве. Дом је 
ком плет но окре чен, за ме њен је 
ин вен тар у со ба ма, на ба вље на 
ме ди цин ска опре ма, ку хи ња је 
ре но ви ра на, ка же ди рек тор до-
ма Са ша Иг ња то вић. На ба вљен 

је агре гат ве ли ке сна ге и адап-
ти ра на ку па ти ла. пред сед ник 
оп шти не Ми лан Ђо кић сма тра 
да Ге рон то ло шки цен тар у Кња-
жев цу, уста но ва са ду гом тра ди-
ци јом, мо же да слу жи као при-

мер ин сти ту ци ја ма ове вр сте у 
Ср би ји.

Ко ри сни ци услу га Ге рон то ло-
шког цен тра у Кња жев цу за до-
вољ ни су сме шта јем, трет ма ном 
и хра ном, што им омо гу ћа ва да 

одр же сми сао жи во та, а и да 
про ду же жи вот ни век.

У Кња жев цу од 2010. го ди не 
ра ди и при ват ни дом за сме штај 
ста рих у „ви ли Ка та ри на”.

Д. Ђор ђе вић

Оп штин ско удру же-
ње пен зи о не ра Румa 
одр жа ло је 17. фе бру-
а ра ре дов ну Из бор ну 
скуп шти ну на ко јој су 
чла но ви Скуп шти не 
иза бра ли но во ру ко-
вод ство и нај ви ше ор-
га не Удру же ња. Та ко 
је пе тар Ба бић, ко ји 
је и до сад ру ко во дио 
ра дом ОУп-а Ру ма, по-
но во иза бран за пред-
сед ни ка Удру же ња.

при ли ком под но ше-
ња из ве шта ја о ра ду 
ОУп Ру ма за про шлу 
го ди ну, пе тар Ба бић 
је на вео да су по сло-
ва ли успе шно, а да је 
зна чај ним де лом то и плод ви ше го ди шње до-
бре са рад ње са ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве 
Ру ме.

– Ус пе ли смо да пла ти мо на вре ме све да жби-
не пре ма др жа ви и до ба вља чи ма, има мо ве ли-
ку фи нан сиј ску по моћ ло кал не са мо у пра ве. 
Удру же ње је на до бром гла су у Ру ми, ла не смо 
успе шно во лон ти ра ли на спро во ђе њу јав них 

ра до ва за не гу ста ри-
јих осо ба кроз про је кат 
ло кал не са мо у пра ве. 
Сек ци ја же на је, из ме ђу 
оста лог, ор га ни зо ва ла 
скуп у ко јем је уче ство-
ва ло око 190 го сти ју из 
свих кра је ва Ср би је – 
ис та као је Ба бић.

Јо ван ка Ко кир, се-
кре тар Удру же ња, ис-
та кла је да је до бро 
по сло ва ње Удру же ња 
ре зул тат од го вор ног и 
во лон тер ског ра да њи-
хо вих чла но ва. Они су 
та ко ђе са ве сно ра ди ли 
и при ли ком спро во ђе-
ња ак тив но сти на сла-
њу 120 пен зи о не ра из 

оп шти не Ру ма на ре ха би ли та ци ју у ба ње Ср би-
је о тро шку РФ пИО.

Ма ри ја Стој че вић, за ме ни ца пред сед ни ка 
оп шти не Ру ма, у свом обра ћа њу при сут ним 
пен зи о не ри ма на гла си ла је да ло кал на са мо-
у пра ва Ру ме по др жа ва ак тив но сти и рад ОУп 
Ру ма и на ја ви ла на ста вак та кве са рад ње. 

М. Мек те ро вић 

СвР ЉИГ

Усво је ни 
за да ци  
Ак ти ва же на

Ак тив же на Удру же ња пен зи о не-
ра оп шти не Свр љиг усво јио је про-
грам ак тив но сти за ову го ди ну. Све 
пла ни ра но се за сни ва на очу ва њу 
тра ди ци је кроз из ра ду одев них 
пред ме та и уче шће на ма ни фе ста-
ци ја ма ши ром Ср би је. по себ но ме-
сто за у зи ма рад са уну ка ма чла ни-
ца Ак ти ва и њи хо вим дру га ри ца ма 
ко је тре ба да на ста ве тра ди ци ју 
уче ћи за нат од сво јих ба ка. Из ло-
жбе до ма ће ра ди но сти Ак тив же на 
ће при ре ди ти по во дом Да на же на, 
ус кр шњих по ра зни ка и 1. ок то бра, 
Да на ста рих.

Ак тив же на сва ког ме се ца обе ле-
жа ва ро ђен да не чла ни ца у ле пом, 
сла вље нич ком рас по ло же њу, ка же 
Сев ди ја Ив ко вић, пред сед ни ца Ак-
ти ва же на свр љи шког удру же ња. 
Же не во ле да пу ту ју, ор га ни зу ју из-
ле те и уче ству ју у мно гим дру гим 
ак ци ја ма ко је во ди Удру же ње пен-
зи о не ра оп шти не Свр љиг. С. Ђ.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР КЊА ЖЕ ВАЦ

Дом ко ји про ду жа ва жи вот

ИЗА БРА НО НО ВО РУ КО ВОД СТВО ОПШТИНСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА РУ МА

Удру же ње на до бром гла су

Стојан Марковић (потпредседник УОП Рума), 
Јованка Кокир и Петар Бабић
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Чла ни це ли ков не сек ци је 
и кре а тив не ра ди о ни це 
Удру же ња пен зи о не ра 

Но вог Са да ре дов но се са ста ју у 
Днев ном цен тру Удру же ња, где 
се дру же и раз ме њу ју зна ње и 
ис ку ство. 

Ка ко ка же Ол га Ко вач, во ди-
тељ ак тив но сти ве за них за кул-
ту ру у Удру же њу, циљ ових дру-
же ња је сте ле по и ква ли тет но 
про ве де но вре ме, из ра жа ва ње 
умет нич ких скло но сти и до при-
нос ра ду Удру же ња. Кре а тив ну 
ра ди о ни цу под сло га ном „Да се 
не за бо ра ви“ во ди Ду шан ка ву-
це ља.

– На ше же не из ра ђу ју укра-
сне маг не те, укра сне пред ме те 
тех ни ком де ку па жа, штри ка не 
и ве зе не ра до ве, као и руч но 
ра ђе не укра сне и упо треб не 
пред ме те од при род них ма-
те ри ја ла, чи ме одр жа ва мо 
тра ди ци ју руч них ра до ва на-
ших ма ма и ба ка – ис та кла је 
ву це ља.

Чла ни це ли ков не сек ци је 
од ма те ри ја ла нај че шће ко ри-
сте па пир, ке ра ми ку и цреп, а 

од ли ков них тех ни ка цр теж и 
аква рел.

ве ћи на ових ве дрих пен зи о-
нер ки су чла ни це обе сек ци је 
па је ви дљи ва са рад ња, по моћ 

и по др шка у ра ду, где се пре но-
си зна ње и ис ку ство по треб но 
за из ра ду ле пих укра сних и упо-
треб них пред ме та ко ји ис пу ња-
ва ју про стор Днев ног цен тра.

Тре нут но ове вред не же не све 
сво је ра до ве при пре ма ју за про-
дај ну из ло жбу у Удру же њу по во-
дом обе ле жа ва ња 8. мар та.

Дра ган Ко раћ

За све ста ри ју То пли цу – има 
на де. про шле го ди не у про-
ку пач ком по ро ди ли шту, ко је 
по кри ва че ти ри оп шти не овог 
кра ја Ср би је, ро ђе не су 684 бе-
бе – два де се так ви ше у од но су 
на прет ход ну го ди ну ко ја је та-
ко ђе би ла „бе ри ћет на”. Ако се 
то ме до да да су се не ке же не 
по ро ди ле у дру гим сре ди на ма, 
он да се до ла зи до бро ја од око 
700 но во ро ђе не де це, што је за 
То пли цу вред но па жње.

Да би се по спе шио на та ли тет 
ло кал не са мо у пра ве по че ле су да 
пру жа ју од ре ђе ну, до ду ше скром-
ну, по моћ, ко ја ипак до ста зна чи.

пр вој ово го ди шњој то плич-
кој бе би оп шти на про ку пље 

уру чи ла је јед но крат ну нов ча-
ну по моћ од 60.000 ди на ра, а за 
сва ку бе бу по ро ди це до би ја ју 
по 15.000 ди на ра, и то већ не ко-
ли ко го ди на уна зад.

Нај да ље се оти шло у Кур шу-
мли ји. Не за по сле ним мај ка ма 
за пр во де те до де љу је се 20.000 
ди на ра ме сеч но, го ди ну да на, а 
за тре ће у по ро ди ци још де сет 
хи ља да ди на ра, го ди ну и по да-
на. За по ро ди ље ко је су у рад-
ном од но су сле ди јед но крат на 
по моћ од 40.000 ди на ра.

пред сед ник СО Кур шу мли ја 
Го ран Бо јо вић ка же да су овим 
по те зом, по све му су де ћи, до-
при не ли сма ње њу бе ле ку ге: 
2010. го ди не у оп шти ни је ро-

ђе но 104, а про шле го ди не 150 
бе ба. 

У сти му ли са њу ра ђа ња де це 
не за о ста ју ни две пре о ста ле 
оп шти не, Бла це и Жи то ра ђа: од 
1. ја ну а ра ове го ди не оп шти на 
Бла це за пр во де те до де љу је 
30.000, а Жи то ра ђа де сет хи ља-
да ди на ра ма ње.

Све ове ме ре има ју за циљ да 
се у То пли ци по ве ћа број жи-
те ља. Ло кал не са мо у пра ве ће, 
ме ђу тим, мо ра ти да учи не и до-
дат не на по ре да се не ста не на 
овом и да би се оп ста ло и оста-
ло, а и од др жа ве се оче ку је да 
по мог не.

Ж. Дим кић

У ТО ПЛИЧ КОМ КРА ЈУ 

Све ви ше бе ба

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НО ВОГ СА ДА

Дру же ње и кре а тив но 
из ра жа ва ње
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погледи

У Бри та ни ји сту па на сна гу  
про пис ко ји оба ве зу је ве ли ке 
ком па ни је да по чев од 2018.  
об ја вљу ју по дат ке о свим  
при ма њи ма за по сле них,  
укљу чу ју ћи и бо ну се

От ка ко су ино стра не фир ме до шле у 
овај део све та, на ви ка ва мо се и на 
мно го број не но ве из ра зе из кор по-

ра циј ског во ка бу ла ра, по пут „људ ских ре-
сур са” од ко јих све и по чи ње (не ка да шња 
ка дров ска слу жба што да нас зву чи та ко 
ста ро мод но), „аут сор со ва ња” (пре пу шта ње 

од ре ђе них по сло ва тре ћој стра ни, за ма ње 
новца) или „тим бил дин га”(ко лек тив не ак-
тив но сти, у оно вре ме син ди кал ни из ле ти 
и слич но). 

На бра ја ње мо же да иде уне до глед, али 
ако се но вац и за ра да по ми њу, по го то во у 
ме на џер ским кру го ви ма, не из бе жна реч је 
бо нус – до да так, на гра да или про це нат од 
оба вље ног по сла.

Су ме са не по зна тим бро јем ну ла по пра-
ви лу су нај вред ни ји део аран жма на при ли-
ком не чи јег за по шља ва ња. И нај та јан стве-
ни ји. О из но су мо же са мо да се на га ђа, јер 
је то ствар до го во ра у че ти ри ока и дис кре-
ци о но пра во по сло дав ца.

Ово се од но си на ме на џер ску ели ту, али 
раз не вр сте бо ну са као до пун ских при ма-
ња уоби ча је не су и на ни жим ни во и ма ком-
па ниј ске хи је рар хи је. И по што се на ла зе 
ван то ко ва ре гу лар ног уви да у по дат ке о за-

ра да ма за по сле них, пред ста вља ју по го дан 
те рен за да ва ње при ви ле ги ја од ре ђе ном 
бро ју ода бра них, а са мим тим и дис кри ми-
ни са ње јед них у од но су на дру ге.

Ни је ово ипак при ча о на ма. Мо жда ће 
би ти јед ног да на, ако се и ов де до не су 
про пи си ка кви су уз бур ка ли по слов не и 
по ли тич ке кру го ве у ве ли кој Бри та ни ји, 
јер про блем је оп шти, па и наш, а ти че се 
не рав но прав но сти же на у по гле ду за ра да 
и њи хо вог стал ног за о ста ја ња за му шкар-
ци ма, због че га су Бри тан ци ре ши ли да тај 
про блем из ло же оку јав но сти и оба ве за ли 
ком па ни је на ре дов но об ја вљи ва ње по-
да та ка о свим при ма њи ма, укљу чу ју ћи и 
бо ну се.

пре ма ста ти сти ци УН, же не у про се ку за-
ра ђу ју 23 од сто ма ње од му шка ра ца, у Бри-
та ни ји је тај про це нат 19 од сто, у Ср би ји ни-
жи и из но си 11 од сто. Уоп ште узев, по да ци 
о за ра да ма и по сто ци ма гло бал но, као и у 
по је ди нач ним зе мља ма, при лич но ва ри-
ра ју, за ви сно од кри те ри ју ма и при ме ње не 
ме то до ло ги је, али број ке, би ле не знат но ве-
ће или ма ње, не до во де у пи та ње основ ну 
чи ње ни цу о ја зу ко ји је два да се сма њу је.

Тач ни је, тај про цеп иде та ко спо ро да ће, 
на ста ви ли по сто је ћим тем пом, за из јед на-
че ње са му шкар ци ма же на ма би ти по треб-
но 118 го ди на и мо гло би се оче ки ва ти на-
ред ног сто ле ћа, 2133.

Ина че, на го ди шњој ли сти Свет ског еко-
ном ског фо ру ма о оп штој рав но прав но сти 
по ло ва, Ср би ја је 45. од 145 зе ма ља, Исланд 
пр ви, Је мен по след њи, Сло ве ни ја де ве та и 
је ди на из ре ги о на ме ђу пр вих де сет, а Хр ват-

ска апо стро фи ра на због дра стич ног па да са 
43. ме ста 2005. на 59. по зи ци ју 2015. го ди не.

Не рав но прав ност у при ма њи ма је, ме ђу-
тим, спе ци фич на за то што по сто је ме ха ни-
зми да се она при кри је пу тем раз ли чи тих 
вр ста на гра ђи ва ња. Упра во бо ну си омо гу-
ћа ва ју про стор за ства ра ње нај ши рег ја за. 
пре ма не ким на во ди ма, ме на џе ри у лон-
дон ском Си ти ју на овај на чин сти чу дво-
стру ко ве ћу до бит од сво јих ко ле ги ни ца. 
Ста вља њем бо ну са на јав ну ли сту ис пла та, 
та ко не што не ће ви ше би ти из во дљи во.

Кад се то има у ви ду, не из не на ђу је што је 
про је кат „тран спа рент но сти фи нан си ја”, уте-
ме љен у дав на шњем за ко ну о јед на ко сти 
за ра да (за јед нак по сао), на и шао на от пор у 
ре до ви ма круп ног би зни са и де ло ва вла да-
ју ћих кон зер ва ти ва ца. Ус пе ли су, ипак, да по-
сао мак си мал но од ло же, што је раз гне ви ло 
ла бу ри стич ке по сла ни ке и син ди ка те.

Же не ће, ка ко је под се тио „Гар ди јан”, мо-
ра ти да че ка ју још две го ди не да уста но ве 
да ли су ма ње пла ће не, јер оба ве за зва нич-
но те че по чев од 2018. У ме ђу вре ме ну је би-
ло по ну ђе но до бро вољ но обе ло да њи ва ње, 
али на усту пак јав но сти при ста ло је са мо 
пет ком па ни ја.

Ка да про пис бу де сту пио на сна гу, по дат-
ке ће мо ра ти да от кри је око 8.000 фир ми, са 
укуп но 10 ми ли о на рад ни ка, с об зи ром на 
то да су за ко ном об у хва ће не са мо ве ли ке 
фир ме, са ви ше од 250 за по сле них.

До та да, ако же ле да из бег ну ста вља ње на 
стуб сра ма, у ком па ни ја ма мо гу да ис пра ве 
по сто је ће раз ли ке и при ма ња сво јих за по-
сле них у на ред не две го ди не до ве ду у склад, 
пре ма ре ле вант ним кри те ри ју ми ма у ве зи 
са вр стом по сла, струч но шћу, по ло жа јем. 

У ре до ви ма ме на џе ра по себ но су оја ђе ни 
чи ње ни цом да ће по да ци не са мо да бу ду 
об ја вље ни, већ ће на осно ву њих би ти из-
ве де но ран ги ра ње, што мо же да бу де ком-
про ми ту ју ће. Али свр ха и је сте да се си сте-
мат ским про зи ва њем и ука зи ва њем окон ча 
дис кри ми на тор ска прак са.

Дру га је ствар да на си ту а ци ју ути че и 
објек тив на не по вољ на окол ност, да су же-
не че шће ан га жо ва не у про фе си ја ма у ко ји-
ма су за ра де ни же, дру га чи је се на пре ду је, а 
ни бо ну си ни су уоби ча је ни.

За тим, труд но ћа, ку ћа, де ца, све су то та-
ко ђе раз ло зи спо ри јих ка ри је ра, са мим тим 
и за о ста ја ња у пла та ма. Али упра во за то је 
ва жан на пор да се све чи ње ни це ста ве у ре-
а лан од нос и утвр ди где су раз ли ке од раз 
ствар ног ста ња, а где су же не и кад зна ју, 
уме ју и вре де ви ше, вред но ва не ма ње са мо 
за то што су же не. А то се де ша ва, и те ка ко.    

Д. Дра гић

МУ ШКО-ЖЕН СКИ ПЛАТ НИ ЈАЗ НА СТУ БУ СРА МА 

За ра де без тај ни
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За ни мљи ви при ме ри 
ал тер на тив ног  
при сту па не зи  
оро ну лих у САД 
и Хо лан ди ји

„Мла ди не зна ју шта је ста рост, 
а ста ри за бо ра вља ју шта је би ла 
мла дост”, гла си ир ска по сло ви ца 
ко ја сво је ва ри јан те има у свим 
на ци ја ма, па и у на шој („Не зна 
мла дост шта је ста рост”). Са дру ге 
стра не, Јо ван Ду чић нас је у „Бла гу 
ца ра Ра до ва на” под се тио да „до-
бро зна мо у ста рим да ни ма шта је 
би ло бла жен ство мла до сти”.

Сва дру штва су од вај ка да 
оп сед ну та мла до шћу, али се у 
овом ве ку, са сву где при мет-
ним продужењем жи вот ног 
ве ка, све ве ћа па жња по све ћу-
је и „тре ћем до бу”. при том је 
очи глед но да свет ни је при пре-
мљен за „ин ва зи ју се до ко сих”, 
ни еко ном ски ни со ци јал но.

Је дан од пра те ћих фе но ме на у 
овом по гле ду је сте и раз вој ин-
ду стри је не ге ста рих: уста но ва 
за њи хо во збри ња ва ње и не гу. 
На рав но, у раз ви је ним еко но-
ми ја ма стан дард тих уста но ва је 
знат но ви ши од при ли ка у на шим 
до мо ви ма. Раз ли ка је та ко ђе и у 
име ну: та мо су то цен три за „жи-
вот уз не гу” („as si sted li ving”) што, 
за раз ли ку од на шег, ни ма ло 
уви је ног на зи ва, ста на ри ма да је 
знат но ви ше до сто јан ства.

Али без об зи ра на име и на 
стан дард, ни ко се не ра ду је жи-
во ту у уста но ви за оста ре ле, јер 
су оне по пра ви лу уре ђе не као 
бол ни це ко ји ма ни је циљ да па-
ци јен те из ле че, већ да се но се 
са „бо ле шћу” ко ја се по гор ша ва 
са сва ким про те клим да ном.

Не мо ра да бу де та ко, твр ди 
– и прак тич но до ка зу је – аме-
рич ки про фе сор ви ли јем То мас, 
ко ји ге ри ја три ју пре да је на Уни-
вер зи те ту Ме ри лен да у Бал ти-
мо ру. Др То мас је при знат и као 
ме ђу на род ни екс перт за фе но-
мен ста ре ња, аутор је не ко ли ко 
књи га о овој те ми, али се о ње-
му нај ви ше го во ри и пи ше због 
са свим ори ги нал ног при сту па 
ин сти ту ци о нал ној не зи ста рих.

Он је на и ме аутор кон цеп-
та „Ал тер на ти ва Еден” (Еден је 
би блиј ски рај ски врт у ко ме су 
жи ве ли Адам и Ева), ко ји је пре-
о кре нуо при ступ ор га ни за ци ји 
жи во та у до мо ви ма за ста ре, ти-
ме што је ре де фи ни сао сам по-
јам ста ро сти, пер цеп ци ју да су 
ста ри љу ди бес по моћ ни и са мо 
те рет се би и дру ги ма.

Уме сто то га, он ста рост тре-
ти ра са мо као још јед ну фа зу 
жи во та ко ја је нор мал на (и са-
др жај на) као и све прет ход не. 
по ла зе ћи од уве ре ња да ве-
ћи на ста рач ких бо ле сти ни су у 
ства ри ме ди цин ска ста ња, не го 
са мо по сле ди ца уса мље но сти, 
пра те ће до са де и де пре си је, 
окре нуо се узро ци ма.

Је дан од пр вих екс пе ри ме на-
та ко ји је до нео из не на ђу ју ће 
по зи тив не ре зул та те, био је да у 
је дан ста рач ки дом уве де го то во 
це лу ме на же ри ју па са, ма ча ка и 
пти ца и уну тра шњост опле ме-
ни мно штвом би ља ка. Ре зул тат 
је био да су до тле ле тар гич ни 
ста на ри до ма од јед ном ожи ве-
ли: бри га за жи во ти ње, пти це и 
цве ће пру жи ла им је свр ху жи-
вље ња и осе ћај при па да ња.

Сле де ћи по тез био је сма њи-
ва ње објек та до ма за не гу: уме-
сто згра де са мно штвом ду гач-
ких ход ни ка, ве ли ких тр пе за-
ри ја и про сто ри ја за за јед нич ки 
бо ра вак, уз по моћ ар хи те ка та 
про јек то вао је та ко зва ну зе ле-

ну ку ћу: низ ма лих апарт ма на 
ко ји су ста на ри ма по вра ти ли 
до сто јан ство и при ват ност. Јед-
на од по сле ди ца би ла је и да су 
се мно ги од ре кли ин ва лид ских 
ко ли ца, јер је тре ба ло са вла да-
ти мно го ма њи про стор.

Ње го ва ре ше ња су при ву кла 
ве ли ку па жњу и при ме ње на 
на мно го ме ста, али оно што је 
ње го ва глав на ам би ци ја – да те-
мељ но про ме не од нос дру штва 
пре ма ста ри ма и ста ро сти као 
та квој – још ни је оства ре на. Он, 
ме ђу тим, не од у ста је, сма тра ју-
ћи да је свр сис ход ни је бо ри ти 
се за те шку про ме ну пред ра су-
да не го не пред у зи ма ти ни шта. 
ве ру је та ко ђе да је ми си ја ње-
го ве ге не ра ци је (ро ђен је 1959), 
ко ја је сво је вре ме но ре де фи-
ни са ла шта зна чи би ти млад, да 
про ме ни став пре ма про це су 
ста ре ња – јер ће сва ко, ако га 
у то ме не спре чи не ка не сре ћа, 
оста ри ти.

по што „ста рост сва ко ме укра-
де мла дост”, про фе сор То мас 
сма тра да је ње го ва ми си ја да 
„нор ма ли зу је” цео жи вот ни век, 
уме сто са да шње по де ле на мла-
дост, од ра сло до ба и ста рост, 
при че му се сва ка од ових фа за 
сма тра по себ ном. Раз у ме се, са 
нај ви ше пред ра су да пре ма ста-
ро сти, ко ја, по ње го вом ми шље-
њу, ни ка ко не би сме ла да бу де 
не чи ји лич ни те рет и оп те ре ће-
ње за це ло дру штво.

Слич ни ње го вом кон цеп ту 
„зе ле них ку ћа” и „ал тер на ти ве 
Еден” су и екс пе ри мен ти у до-
мо ви ма за ста ре у Хо лан ди ји. У 
јед ном је та ко сту ден ти ма по-
ну ђе но бес плат но ста но ва ње 
у за ме ну за 30 са ти ме сеч ног 
дру же ња са ста рим жи те љи ма 
до ма: да за јед но гле да ју спорт-
ске пре но се на те ле ви зи ји, сла-
ве ро ђен да не и уоп ште да бу ду 
с њи ма. Ре зул тат је та ко ђе био 
да је оп шта ат мос фе ра у до му – 
ожи ве ла.

У дру гим ста рач ким до мо ви-
ма у Хо лан ди ји екс пе ри мен ти-
шу и са ком би на ци јом деч јег 
об да ни шта у ис тој згра ди. по-
чет ни ре зул та ти су обе ћа ва ју-
ћи – деч ја гра ја раз га љу је ста ра 
ср ца.

по сто ји и по се бан про грам 
јед но днев не по се те ста рих, 
по го то во оних са де мен ци јом, 
фар ма ма, по сле ко јих се у свој 
ре дов ни ам би јент вра ћа ју при-
лич но осве же ни.

Сви ови екс пе ри мен ти омо гу-
ћа ва ју но ви по глед на ста рост 
и до мо ве за ста ре, ко ји оста ју 
нео п ход ни – и би ће то све ви ше 
– и но ва са зна ња о то ме ка ко да 
жи вот у њи ма не бу де пре кид 
сва ког кон так та са бли жњи ма и 
око ли ном, што су глав ни фак то-
ри по гор ша ња здра вља оста ре-
лих и скра ћи ва ња њи хо вог жи-
вот ног ве ка.

М. Бе кин

ГЛО БАЛ НИ ТРЕН ДО ВИ У БРИ ЗИ ЗА СЕ НИ О РЕ

Но ви по глед на ста рост
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хроника

ЉУ БО ВИ ЈА 

Срп ско ср це 
Јо ха но во 

Мук, не ве ри ца и по ко ја су за. Та кав је био за вр-
ше так пред ста вља ња књи ге „Срп ско ср це Јо ха но-
во” ко је је 3. фе бру а ра ор га ни зо ва ла Би бли о те ка 
„Ми ло ван Гли шић” у Љу бо ви ји. Дир љи ва при ча 
о бо га том Нем цу ко ји пре ко тр го ва ца ор га ни ма 
до би ја тран сплан та ци јом ср це Ср би на са Ко со ва, 
упе ча тљи во осли ка ва тра ге ди ју срп ског на ро да 
на Ко со ву и Ме то хи ји.

– На Ко со ву и Ме то хи ји је све на ше: и ко лев ка, 
и ко на чи ште и су ди ли ште. Ко со во ће ве чи то би ти 
срп ско, јер је на Ко со ву на ше све – ре као је на 
про мо ци ји аутор ро ма на ве се лин Џе ле то вић. 

О књи зи ко ју је об ја ви ло Удру же ње пи са ца 
„по е та” из Бе о гра да го во рио је и Сло бо дан Ро-
сић ко ји је ис та као да је књи га об ја вље на и на 
ру ском, ен гле ском, фран цу ском и ма ке дон ском 
је зи ку. по е му „Срп ско ср це Јо ха но во”, на осно ву 
ко је је на стао ро ман, чи та ла је књи жев ни ца Љи-
ља на Јо ва но вић. М. Ма ли шић

У пр вој по ло ви ни фе бру а ра у Ге рон-
то ло шком цен тру „Срем” пу ште не су у 
рад две ин ду стриј ске ма ши не за пра-
ње ве ша, ко је је Ру мља ни ма по кло ни-
ло Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. То ме 
су прет хо ди ле пре прав ке про сто ра у 
ве ше ра ју, та ко да се са да ма ши не сва-
ко днев но ко ри сте. Њи хов ка па ци тет 
је 14,5 ки ло гра ма ве ша, ко ји опе ру за 
45 ми ну та. вред ност две ин ду стриј ске 
ма ши не за пра ње ве ша је 1.300.000 ди-
на ра.

У Гц „Срем” кра јем про шлог ме се ца 
сти гли су и са вре ме ни бол нич ки кре-

ве ти, на ме ње ни не по крет ним и те шко 
обо ле лим ко ри сни ци ма. циљ ку по-
ви не био је по ве ћа ње удоб но сти ко-
ри сни ка за ви сне ка те го ри је, али и да 
се олак ша рад за по сле них у пру жа њу 
сва ко днев не не ге. Но ви кре ве ти су 
опре мље ни тра пе зом и елек тро мо то-
ри ма за про ме ну по ло жа ја па ци јен та у 
кре ве ту, а има ју и стра ни це ко је се мо-
гу по де ша ва ти.

Ку по ви ну 33 кре ве та омо гу ћи ло је, 
та ко ђе, ре сор но Ми ни стар ство, ко је је 
за ову на бав ку у рум ској уста но ви из-
дво ји ло бли зу 3.600.000 ди на ра. 

Г. В. 

У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не-
ра Сме де рев ске па лан ке све пред ви-
ђе не ак тив но сти од ви ја ју се ка ко је и 

пла ни ра но. Ре зул та те ра да у 2015. го ди ни 
ре зи ми рао је Сло бо дан Б. пан тић, пред сед-
ник па ла нач ких пен зи о не ра.

– На ша ор га ни за ци ја има 3.200 чла но ва, а 
њих 2.026 пла ти ло је чла на ри ну за про шлу 
го ди ну. За њих, али и за оста ле пен зи о не ре 
на ба ви ли смо и ис по ру чи ли 1.850 то на угља 
и 760 куб них ме та ра др ва, као и ве ли ки број 
па ке та са жи вот ним на мир ни ца ма и ме дом. 
Ор га ни зо ва ли смо јед но днев не из ле те до 
Ја го ди не, Фру шке го ре, Де спо тов ца, То по-
ле, Кра гу јев ца, Ка ча ре ва – ка же пан тић.

Бо ле сним и со ци јал но угро же ним пен зи о-
не ри ма по де ље но је 100 па ке та са основ ним 
на мир ни ца ма, док им је ов да шњи цр ве ни 
крст до де лио по моћ у хра ни и хи ги јен ским 

па ке ти ма. У са рад њи са Клу бом здра вља Сме-
де рев ске па лан ке и др Ол гом Ан дре је вић, за 
пен зи о не ре је про шле го ди не одр жа но низ 
пре да ва ња из здрав стве не за шти те. Ак ти ви-
сти овог клу ба оби ла зи ли су бо ле сне и не-
по крет не пен зи о не ре и пру жа ли им здрав-
стве ну за шти ту. пен зи о не ри ма су по ма га ле 
и ме ди цин ске се стре па тро на жне слу жбе До-
ма здра вља Сме де рев ске па лан ке, ко је су им 
ре дов но ме ри ле при ти сак и ше ћер у кр ви, а 
све је то на ста вље но и у овој го ди ни.

– по себ но бих по хва лио фол клор ну сек-
ци ју пен зи о нер ског КУД „До ња Ја се ни ца”, ко-
ја је има ла ви ше на сту па у Ле сков цу у до мо-
ви ма за ста ре, а би ли смо и успе шни до ма ћи-
ни ма ни фе ста ци је „Ја имам та ле нат” – ис ти че 
пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра.

пан тић је на гла сио да су пен зи о не ри – 
чла но ви спорт ске сек ци је би ли нај бо љи 

на ре ги о нал ној Олим пи ја ди тре ћег до ба у 
ве ли кој пла ни. Успе шни су би ли и ша хи сти 
ко ји су, по ред ор га ни зо ва ња тур ни ра, осво-
ји ли и не ко ли ко пе ха ра.

 Сл. Ко стан ти но вић

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Успе шна го ди на

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ” У РУ МИ СЕ ПО НО ВИО

Веш ма ши не и кре ве ти

Сло бо дан Б. Пан тић

Ве се лин Џе ле то вић
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по во дом Да на др жав но сти Ре пу бли ке 
Ср би је, Удру же ње – Асо ци ја ци ја спор-
та, здра вља и кул ту ре Дор ћо ли ја да 

ор га ни зо ва ло је Дру ги Сре тењ ски ме ђу ге не-
ра циј ски ша хов ски тур нир. 

Тур нир је одржан 14. фе бру а ра у са рад њи 
са На ци о нал ним спорт ским са ве зом сле пих и 
сла бо ви дих Ре пу бли ке Ср би је, Град ским са ве-
зом сле пих и сла бо ви дих и Бе о град ским ша-
хов ским клу бом сле пих „На пре дак”. 

На све ча ном отва ра њу уче сни ке, го сте и 
број не љу би те ље ша ха по здра вио је Ду шан 
Мак си мо вић, пред сед ник Удру же ња – Асо ци-
ја ци је спор та, здра вља и кул ту ре Дор ћо ли ја-
да, а за тим су скуп уз ре чи по хва ле ор га ни за-
то ри ма по здра ви ли ва си ли је Бе ло бр ко вић, 
пред сед ник Град ске ор га ни за ци је пен зи о не-
ра Бе о гра да, Дра ган Ми лин, про фе сор Бо го-
слов ског фа кул те та и пред сед ник Ша хов ског 
клу ба Бо го сло ви је, и Мир ко Ди ми три је вић, 
пред сед ник Бе о град ског ша хов ског клу ба 
сле пих „На пре дак”. Сре тењ ски ша хов ски тур-
нир Дор ћо ли ја де отво рио је при год ним го во-
ром пе тар врањ ко вић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра На ци о нал ног спорт ског са ве за сле пих 
и сла бо ви дих Ср би је.

На тур ни ру се над ме та ло 200 ша хи ста у се-
дам ко ла, 15 ми ну та по пар ти ји. пр во ме сто и 
злат ну ме да љу Дор ћо ли ја де осво јио је па вле 
Ди мић, члан Бе о град ског ШК сле пих „На пре-
дак”, ина че дво стру ки свет ски пр вак у ша ху. 
Сре бр ну ме да љу осво јио је Ми ло рад ву лин, 
члан истог клу ба, док је брон за на ме да ља 

Дор ћо ли ја де при па ла Аран ђе лу Ам пов ском, 
чла ну Клу ба пен зи о не ра Ста ри град Бе о град.    

Уче ство ва ли су ШК Бо го сло ви је, уче ни ци 
ОШ „Ска дар ли ја”, ОШ „Јан ко ве се ли но вић” и 
чла но ви број них клу бо ва и удру же ња пен-
зи о не ра, за тим Ор га ни за ци ја глу вих Бе о гра-
да, Спорт ски са вез осо ба са ин ва ли ди те том 
Бе о гра да, Бе о град ски ша хов ски клуб сле пих 
„На пре дак”, цен тар за уна пре ђе ње дру штва 

и Удру же ње – Асо ци ја ци ја спор та, здра вља и 
кул ту ре Дор ћо ли ја да.

За уче шће и до при нос пла ни ра њу и ор га-
ни за ци ји Сре тењ ског ша хов ског тур ни ра, ко-
ји тре ба да по ста не тра ди ци о на лан, Ор га ни-
за ци о ни од бор тур ни ра до де лио је по ча сну 
злат ну ме да љу Дор ћо ли ја де пе тру врањ ко ви-
ћу и Мир ку Ди ми три је ви ћу.

Д. Мак си мо вић

На Из бор ној скуп шти ни Удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не Ба ји-
на Ба шта за пред сед ни ка у на ред-
ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду 
иза бран је Не дељ ко Ра кић, а ду-
жност пот пред сед ни ка оба вља ће 
Спа со је Илић. Скуп шти на је иза-
бра ла и но ви Из вр шни и Над зор-
ни од бор и усво ји ла Ста тут Удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не Ба ји-
на Ба шта, по слов ник о ра ду, као и 
Из ве штај о ра ду Удру же ња за по-
след ње две го ди не. У том пе ри о-
ду Удру же ње је ус пе ло да са ни ра 
за о ста ли дуг, за нај си ро ма шни је 
чла но ве обез бе ди ло је огрев, по-
мо гло је пен зи о не ри ма ко ји су 
има ли оште ће ња на објек ти ма у 
мај ским по пла ва ма 2014. го ди не. 

На Олим пи ја ди тре ћег до ба пред-
став ни ци овог удру же ња за у зе ли 
су осмо ме сто у кон ку рен ци ји 120 
уче сни ка. 

пла ном Удру же ња за ову го-
ди ну пред ви ђе но је да се осну ју 
ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра 
у Бе се ро ви ни, Ра чи, Лу гу, Ду бу, 
Ко сто је ви ћи ма, Ро га чи ци, Ба-
чев ци ма, Ба ји ној Ба шти, за тим у 
пе рућ цу за то ме сто, Рас ти ште и 
Ја го шти цу, у пи ли ци са Со ло ту-
шом и Зло до лу са За глав ком. На-
гла ше на је по тре ба да се по ве ћа 
број чла но ва Удру же ња јер са да 
их има ма ње од 200, што је ма ли 
про це нат у од но су на ско ро шест 
хи ља да пен зи о не ра у ба ји но ба-
штан ској оп шти ни. М. М.

ДОР ЋО ЛИ ЈА ДА: МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКО НАД МЕ ТА ЊЕ У ША ХУ 

Дру ги Сре тењ ски тур нир

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА БА ЈИ НА БА ШТА 

Циљ – по ве ћа ти члан ство
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пензионерски кутак

БОР

Ин ва ли ди ра да сво ме 
гра ду

по во дом Да на др жав но сти у Бо ру је одр жа на ака де ми ја 
у све ча ној са ли До ма кул ту ре. Ака де ми ји су при су ство ва ли 
број ни зва нич ни ци и по том ци рат ни ка. Све ча ност су сво јим 
игра ма уве ли ча ли чла но ви КУД ин ва ли да ра да Бор и пе вач ка 
гру па „Ма ли ђер дан”. С. Р.

Гц „СРЕМ РУ МА

Про сла вље на  
22 ро ђен да на

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” про сла вље ни су у јед ном 
да ну ро ђен да ни 22 ко ри сни ка ко ји су ро ђе ни у фе бру а ру. 

Сла вље су обе ле жи ли му зи ка, по кло ни, тор те и цве ће. Уз 
му зич ку прат њу пре дра га Или ћа, пр ви пут у Гц „Срем” пе ва ли 
су Ја сна Ђо кић и Са ша Илић. Би ло је ве се ло, па су се по ред 
сла вље ни ка у ко ло ухва ти ли и оста ли ко ри сни ци, за по сле ни 
рад ни ци и го сти. 

СРЕМ ЧИ цА

Нај ста ри ја и  
нај у ред ни ја

Ду шан ка Ја зић (81), јед на је од 
нај ста ри јих чла но ва ме сне ор га-
ни за ци је ста ро сних пен зи о не ра 
Срем чи це. Жи ви са ћер ка ма и 12 
уну ка и пра у ну ка. Иако по ста жу 
нај ста ри ји члан МО ста ро сних 
пен зи о не ра Срем чи це, Ду шан-
ка се ста ра да све бу де бес пре кор но чи сто у про сто ру где се 
оку пља ју пен зи о не ри Срем чи це. 

– Ни је ми те шко да ра дим, та ко сам од мла до сти на ви кла. 
Нај срећ ни ја сам ка да се за и грам са уну ци ма и пра у ну ци ма, 
они су ми нај ве ће за до вољ ство. Са пен зи о не ри ма пу ту јем и 
не мо гу да се по жа лим – ка же ба ба Ду шан ка Ја зић.

Ову скром ну же ну во ле и це не сви чла но ви ове ме сне ор га ни-
за ци је, укљу чу ју ћи и пред сед ни ка Ми ла на по по ви ћа.  З. М. 

ЗЕ МУН

Бив ши пи том ци
обележили дан шко ле

У До му ва зду хо плов ства у Зе му ну бив ши пи том ци, уче ни ци 
ва ду хо плов но-тех нич ке под о фи цир ске шко ле из Рај лов ца и 
Кра ље ва, про сла ви ли су дан шко ле, тре ћи фе бру ар. 

Шко ла је фор ми ра на дав не 1947. го ди не у Но вом Са ду, и то 
као курс за ави о ме ха ни ча ре, а с вре ме ном је ме ња ла име на и 
ме ста ра да, али је стал но ишла уз ла зном пу та њом. Кроз клу-
пе ове шко ле про шло је ви ше од 15.000 пи то ма ца, уче ни ка 
ра зних спе ци јал но сти – ави о ме ха ни ча ра, елек три ча ра, ору-
жа ра, фи но ме ха ни ча ра, фо то гра фа, ра да ри ста... Сви они су 
по сле има ли ве о ма успе шне ка ри је ре ши ром бив ше СФРЈ.

Су сре ту се ода зва ло мно го ге не ра ци ја, об но вље на су не ка 
дав но пре ки ну та при ја тељ ства, се ћа ња на мла дост и тре нут ке из 
вој нич ке ка ри је ре, уз же љу да се до го ди не по но во срет ну. М. Р.

АЛЕК САН ДРО вАц ЖУп СКИ

Пу то ва ња за леп ши 
жи вот

пен зи о не ри Жу пе об и шли су у про те клом пе ри о ду ви ше од три-
де сет гра до ва, од Ди ми тров гра да до Су бо ти це, од Сви лајн ца и Де-
спо тов ца до Ужи ца и Зла ти бо ра...

На тим пу то ва њи ма упо зна ва ли су на шу зе мљу, раз гле да ли раз не 
кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке, дру жи ли се, ства ра ли при ја тељ ства 
за не за бо рав, за но ве жи вот не са др жа је и за леп шу ста рост. Ј. П.

Нај ста ри ји ме ђу сла вље ни ци ма у Ру ми био је осам де се то смо-
го ди шњи Здрав ко Бо жић.

– Би ло је ве се ло, ја сам Сре мац и во лим му зи ку. До шао сам ов де 
пре осам го ди на и ле по ми је. Имам ћер ку и два си на. Они и мо јих 
че тво ро уну ча ди ре дов но ме оби ла зе. Ма ло су ми осла би ли вид и 
слух, али сам и по ред то га за до во љан – ка же чи ка Здрав ко.

Сим па тич на Бо сан ка Ми ли ца Ша та ра про сла ви ла је 82. ро ђен-
дан, а у Гц „Срем бро ји пет на е сту го ди ну. И она је, ка ко је ис та кла, 
за до вољ на сла вљем, али и ци мер ком са ко јом де ли со бу. 

Че стит ке за ро ђен дан при ма ли су то га да на и ве ра Ку штрић, 
Дра гу тин Сол до, На да Ди вјак, Ми ли ца Ћи рић и дру ги.

Сла вље ни ци су до би ли по кло не ко ји су на ста ли то ком рад-
не те ра пи је, а ку ва ри це су на пра ви ле тор те, па су се сви ле по 
за сла ди ли.

Кон цер ту су при су ство ва ли и чла но ви по ро ди ца по је ди них 
ко ри сни ка. Г. В.
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Ак тив на ста рост 
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра вр шац има око 8.000 чла-

но ва, а ак тив но је њих 4.800. Ово удру же ње има свој клуб – дом у 
ко ме се ре дов но оку пља ју нај ста ри ји вр шча ни. Дом је ле по уре-
ђен, опре мљен је свим пра те ћим са др жа ји ма и има до вољ но 
про сто ри ја за раз не ак тив но сти (бер бер ске услу ге, ме ди цин ске 
– ме ре ње при ти ска и ше ће ра у кр ви, број не сек ци је КУД-а, ша-
хов ска сек ци ја, ак тив же на…). Клуб има би фе, а јед ном ме сеч но 
одр жа ва ју се и дру гар ске ве че ри. по себ но су ак тив ни чла но ви 
КУД-а ко ји на сту па ју ши ром Ср би је. За чла но ве удру же ња ре-
дов но се ор га ни зу ју пу то ва ња и из ле ти.

Удру же ње на ба вља на мир ни це и огрев за сво је чла но ве по 
по вољ ним усло ви ма, а на ро чи то бри не о ста рим, бо ле сним и 
угро же ним пен зи о не ри ма ко ји ма се ре дов но уру чу је по моћ, 
оно ли ко ко ли ко мо гућ но сти до зво ља ва ју. За све те ак тив но сти 
за ду жен је Из вр шни од бор ко ји бро ји 17 чла но ва. С. Ђ.

СвР ЉИГ

Сре тењ ски тур нир 
по во дом Да на др жав но сти, на Сре те ње, одр жан је тур нир 

у ша ху у ор га ни за ци ји ша хов ске сек ци је Удру же ња пен зи о-
не ра оп шти не Свр љиг. Уче ство ва ло је 16 так ми ча ра ШК „ве-
те ран”, так ми ча ри су до го во ром би ра ли про тив ни ке, сви су 
по бе ди ли и по сле ша хов ске пар ти је на ста ви ли дру же ње.

ЛО ЗНИ цА

Де сет го ди на успе шног 
ра да УПУ ПОЛ-а

На де се тој рад ној сед ни ци Скуп шти не удру же ња пен зи о не-
ра уну тра шњих по сло ва Ло зни ца (УпУ пОЛ) одр жа ној 19. фе-
бру а ра усво је ни су Из ве штај о ра ду управ ног од бо ра за 2016. 
годину, план ра да управ ног од бо ра за 2016, из ве штај о фи-
нан сиј ском по сло ва њу за 2015. и Фи нан сиј ски план Удру же-
ња за 2016. го ди ну, ка же се кре тар удру же ња Зо ран Си ма нић.

Бу ду ћи да је ово ју би лар на, де се та го ди на по сто ја ња УпУ-
пОЛ-а, од лу че но је да се то 14. ју на, на дан удру же ња, све ча но 
обе ле жи. З. С.

Истог да на одр жа на је ре дов на и из бор на скуп шти на клу-
ба на ко јој су усво је ни из ве штај о ра ду Управ ног од бо ра и 
за ступ ни ка, фи нан сиј ски план клу ба за про шлу го ди ну, про-
грам ра да за 2016. и пред лог за про ме ну ста ту са клу ба. Скуп-
шти на је за пред сед ни ка иза бра ла То пли цу Ђор ђе ви ћа, а за 
пот пред сед ни ка Ми лен ка пе тро ви ћа. Иза бран је и Управ ни 
од бор клу ба. Ина че, ша хов ски клуб „ве те ран” Удру же ње пен-
зи о не ра фор ми ра ло је 2012. го ди не и тре нут но се так ми чи у 
Срп ској ли ги – југ. С. Ђ.

БЕ О ГРАД

Спорт ске игре на
Бе жа ниј ској ко си

У ре сто ра ну до ма „Бе жа ниј ска ко са” 19. фе бру а ра одр жа не су 
спорт ске игре. Так ми чи ли су се рат ни вој ни ин ва ли ди, ко ри сни-
ци и за по сле ни у до му „Бе жа ниј ска ко са”, и то у пи ка ду, сто ном 
те ни су, би ли ја ру и ша ху. Нај бо љи ма су до де ље не на гра де.  Т. Б.
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добри примери

Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Ре пу бли ке Ср би је уче-
ству је са 973.796 ди на ра у про-
јек ту оп шти не Не го тин „Мо ја 
дру га те та”, вред ном 1.150.000 
ди на ра. про јект не ак тив но сти 
ће тра ја ти осам ме се ци, то ком 
ко јих ће о 12 ко ри сни ка, а реч је 
о де ци и мла ди ма са смет ња ма у 
раз во ју, бри ну ти че ти ри сер ти-
фи ко ва не не го ва те љи це. 

Оп шти ни Не го тин је, сход-
но уго во ру ко ји је пот пи сан 
са ре сор ним Ми ни стар ством, 
одо бре на ре а ли за ци ја овог 
про јек та ко јим је пред ви ђе но 
уво ђе ње услу ге по мо ћи у ку ћи 
за де цу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју. 

про је кат „Мо ја дру га те та” 
оп шти на Не го тин спро во ди у 
парт нер ству са Удру же њем за 
по моћ осо ба ма са ин ва ли ди-
те том „Ду га”, ко је оку пља ко ри-

сни ке, де цу и мла де, уз ра ста од 
се дам до 34 го ди не. 

На пред лог тог удру же ња, 
пред по че так ре а ли за ци је про-
јек та у Не го ти ну је одр жа на тро-

днев на обу ка, тач ни је акре ди то-
ва ни тре нинг за не го ва те љи це 
ко је су би ле при ја вље не за рад 
са де цом са раз вој ним по те шко-
ћа ма. Са њи ма је ра дио тро чла-
ни тим струч ња ка по кра јин ског 
за во да за со ци јал ну за шти ту: 
Мар ко Ко шу тић, ди пло ми ра-
ни де фек то лог-оли го фре но лог, 
Кри сти на Ми шче вић, ди пло ми-
ра ни пси хо лог, и Са ми ра Ћур-
тић, ви ша ме ди цин ска се стра. 

про јек том „Мо ја дру га те та” за 
са да су об у хва ће ни де ца и мла-
ди, пр вен стве но из са мо хра них, 
јед но ро ди тељ ских по ро ди ца и 
по ро ди ца у стал ној со ци јал ној 
по тре би и оних ко је су же ле ле 
да при хва те ову вр сту по мо ћи. 

Ј. Ста но је вић

На ју би лар ним 40. игра ма за осо бе са 
ин ва ли ди те том у Мал меу ни шки пли-
ва чи су за бе ле жи ли не за пам ћен ре-

зул тат. Осво ји ли су је да на ест ме да ља: шест 
злат них, че ти ри сре бр не и јед ну брон за ну и 
по ка за ли да мо гу да бу ду успе шни у оштрој 
кон ку рен ци ји осам на ест др жа ва, уче сни ца 
так ми че ња 

Не ма ња Та дић, Не ма ња па но вић, Сте ван 
На кић и Ни ко ла Љу би са вље вић, пли ва чи 
Спорт ско-ре кре а тив ног удру же ња осо ба са 
ин ва ли ди те том „На ис” из Ни ша, пред ста ви-
ли су Ср би ју и свој град на нај бо љи мо гу ћи 
на чин и на пли вач ком так ми че њу по ка за ли 
ка ко се бо ри за бо је сво је зе мље. Срп ски 
пли вач број је дан Не ма ња Та дић осво јио је 
три злат не ме да ље у по је ди нач ним так ми-
че њи ма на 50, 100 и 400 ме та ра сло бод ним 
сти лом, док је екип но, у шта фе ти осво је на 
брон за на ме да ља.

– За до во љан сам јер сам пли вао лич не 
ре кор де, ме ђу тим ме ста опу шта њу не ма јер 

за ме сец да на имам так ми че ње у Грч кој где 
се „ју ри” нор ма за па ра о лим пиј ске ире у Ри-
ју. То је мој сан и тру ди ћу се да га до са њам 
– ка же Не ма ња. 

по ре зул та ти ма не за о ста ју ни оста ли так-
ми ча ри из ни шке еки пе. Не ма ња па но вић 
је осво јио два зла та, јед но сре бро и јед ну 
брон зу а Сте ван Ни кић јед но зла то и три 
сре бра. 

Нај мла ђи члан ни шке еки пе у Мал меу је 
гим на зи ја лац Ни ко ла Љу би са вље вић ко ји 
је осво јио две сре бр не ме да ље. Ово је за 
ње га би ло пр во ве ли ко так ми че ње. 

пре ма ре чи ма тренера еки пе Марије 
Дамњановић, кон ку рен ци ја ни ка да ни је би-
ла ја ча, што због пре сти жног ју би ле ја, што 
због чи ње ни це да је пли вач ко так ми че ње 
пр ви пут у исто ри ји, увр ште но у ка лен дар 
Ме ђу на род ног па ра о лим пиј ског ко ми те та 

За шам пи о не су Ни шли је при ре ди ле до-
чек на ни шком аеро дро му, а у Скуп шти ни 
гра да тим по во дом ор га ни зо ва на је при год-
на сва ча ност. Гра до на чел ник Ни ша Зо ран 
пе ри шић обе ћао је да ће ови мла ди љу ди 
увек има ти по др шку ло кал не са мо у пра ве.

Љ. Гло го вац

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У МАЛ МЕУ

Једанаест 
медаља 
за нишке 
пливаче

ПО МОЋ РЕ ПУ БЛИКЕ ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ У НЕ ГО ТИ НУ 

Про је кат „Мо ја дру га те та”
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вИ пИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОвАРА

?Ј. Пе тро вић, Ко вин: Би ла сам оси гу ра на у свој ству по љо-
при вред ног про из во ђа ча, за тим сам би ла у рад ном од но-
су, а по сле то га при ја вље на као члан по ро ди це мог му жа, 

вла сни ка за нат ске рад ње. По том осно ву ко ри стим и здрав-
стве но оси гу ра ње. По ре ска упра ва ме и да ље ду жи до при но-
си ма по осно ву по љо при вред ног оси гу ра ња. Ка ко да се осло-
бо дим ових до при но са?

?М. Па вић, Но ви Сад: У пен зи ји сам већ не ко ли ко го ди на, 
али су ми тек не дав но при зна те и три го ди не ста жа ко је 
сам оства ри ла ра де ћи у Цр ној Го ри и до би ла сам ре ше-

ње за пен зи ју и за тај пе ри од. Имам ли пра во на ре фун ди ра-
ње нов ца за пе ри од од ка да сам сте кла пра во на пен зи ју, па 
до да нас?

?Д. Пан тић, Ко вин: У ста ро сну пен зи ју сам оти шао са 55 го-
ди на 31. де цем бра 2008. го ди не. По вре да на ра ду де си ла 
ми се кра јем 2004. го ди не у ве чер њим ча со ви ма. Ре фе-

рент за за шти ту на ра ду ни је хтео да ми из да по вред ну ли сту, 
па сам мо рао да ту жим фирму у ко јој сам ра дио да бих до ка-
зао по вре ду и до био на док на ду ште те. У пре су ди је до ка за но 
да сам у пра ву, а у Кли нич ком цен тру Ср би је уста но вље но ми 
је трај но оште ће ње на де сном уху 100 про це на та и на ле вом 
64. Да ли имам пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно оште ће-
ње или је рок ис те као? Шта ми је од до ку ме на та нео п ход но?

?Ф. Ла зић, Бе о град: Ро ђен сам 1959. го ди не и при мам ин ва-
лид ску пен зи ју 50 про це на та. Ка да сти чем пра во на пу ну 
пен зи ју и ко ли ко про це на та ће она из но си ти? Не за по слен 

сам од 2003. го ди не, а 1999. го ди не про гла шен сам ин ва ли дом 
тре ће ка те го ри је. Имам 22 го ди не ста жа. От ка ко је на сту пи ла 
по вре да на ра ду здрав стве но ста ње ми се ни је по бољ ша ло, о 
че му имам на лаз Кли нич ког цен тра Ср би је.

?Д. Ду гић, Су бо ти ца: Пу них 15 го ди на упла ћи ва ла сам до-
при но се за ПИО као зе мљо рад ник. Мој муж је био за на-
тли ја и по ги нуо је на по слу, те сам по осно ву ње га оства-

ри ла пра во на по ро дич ну пен зи ју. Имам ли пра во на по вра ћај 
пла ће них до при но са за ПИО док сам би ла у ста ту су оси гу ра ни-
ка зе мљо рад ни ка?

Из ми ре ње до при но са оба ве зно

Ис пла та по ко нач ном ре ше њу

На кна да за те ле сно оште ће ње

По ло ви на ин ва лид ске пен зи је

По вра ћај до при но са

Од го вор: За ко ном о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње утвр ђе но је да об ве-
зни ци до при но са (оси гу ра ник, 
по сло да вац или ис пла ти лац 
при хо да на чи ји те рет се пла-
ћа до при нос) не мо гу да бу ду 
осло бо ђе ни оба ве зе об ра чу на-
ва ња и пла ћа ња до при но са. 

Об ве зник упла те до при но са 
за оси гу ра ни ке по љо при вред-
ни ке су са ми оси гу ра ни ци по-
љо при вред ни ци, ко ји ма по ре-

ска упра ва ре ше њем, при ли ком 
утвр ђи ва ња по ре ске оба ве зе, 
утвр ђу је и до при но се за оба ве-
зно пен зиј ско и ин ва лид ско и за 
здрав стве но оси гу ра ње.

Да кле, уко ли ко ни сте из ми-
ри ли до при но се за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње у пе ри-
о ду ка да сте би ли у оси гу ра њу 
по осно ву оба вља ња по љо при-
вред не де лат но сти, ва ша је оба-
ве за да ре гу ли ше те не у пла ће не 
до при но се.

Од го вор: Ко нач но ре ше ње о 
пен зи ји Фонд пИО мо же да до-
не се тек ка да од по сло да ва ца 
до би је це ло ви те и ко нач не по-
дат ке о пла ће ним до при но си ма. 
Све док не по сто је та кви до ка зи 
за сва ки дан пен зиј ског ста жа ко-
ри сни ка пен зи је, ре ше ње ће би-
ти при вре ме но, што зна чи да је 
не а жур ност по сло да ва ца основ-
ни узрок ве ли ког бро ја при вре-
ме них ре ше ња пен зи о не ра.

Ка да се стек ну усло ви за до-
но ше ње ко нач ног ре ше ња вр-

ши се об ра чун ис пла ће них из-
но са по при вре ме ном ре ше њу. 
ви си на пен зи је ко ја се утвр ди 
ко нач ним ре ше њем мо же би ти 
ве ћа, али че сто бу де и ма ња од 
об ра чу на те пен зи је по при вре-
ме ном ре ше њу. У слу ча ју ка да 
је об ра чун пен зи је по ре ше њу 
о ко нач ном из но су пен зи је по-
вољ ни ји од при вре ме ног, Фонд 
об ра чу на ва из нос сво јих ду го-
ва ња и при пр вој ис пла ти пен-
зи је у це ли ни на ми ру је дуг пре-
ма ко ри сни ку пен зи је.

Од го вор: 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. 

по сту пак за оства ри ва ње 
пра ва на нов ча ну на кна ду за 
те ле сно оште ће ње по кре ће се 
на зах тев оси гу ра ни ка, од но-
сно ко ри сни ка пра ва. Зах тев за 
при зна ва ње пра ва на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
(ко ји се мо же до би ти у фи ли ја ли 
Фон да или од штам па ти са сај та 
www.pio.rs ) под но си се над ле-
жној фи ли ја ли Фон да. Уз зах тев 
је по треб но при ло жи ти ори-
ги нал ну ме ди цин ску до ку мен-

та ци ју ле ка ра спе ци ја ли сте о 
по сто ја њу те ле сног оште ће ња, 
као и фо то ко пи ју лич не кар те, 
ове ре ну фо то ко пи ју рад не књи-
жи це (за оси гу ра ни ка), уве ре ње 
о оба вља њу са мо стал не де лат-
но сти ко је је из дао над ле жни 
ор ган (за оси гу ра ни ка), фо то ко-
пи ју ре ше ња о пра ву на пен зи ју 
или чек (за ко ри сни ка пен зи је), 
за тим при ја ву о по вре ди на ра-
ду, уко ли ко је те ле сно оште ће-
ње на ста ло као по сле ди ца по-
вре де на ра ду.

Нов ча на на кна да за те ле сно 
оште ће ње ис пла ћу је се од да на 
на стан ка те ле сног оште ће ња, 
али нај ви ше за шест ме се ци уна-
зад од да на под но ше ња зах те ва, 
ако је те ле сно оште ће ње по сто-
ја ло пре под но ше ња зах те ва.

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

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

пра во на 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је пре ста је да ном ис пу ње-
ња усло ва за сти ца ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју, пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју, од но сно ин-
ва лид ску пен зи ју, а та бе лар ни 
при каз са усло ви ма (го ди не 
жи во та и ста жа оси гу ра ња) мо-
же те по гле да ти на сај ту Фон да 
пИО www.pio.rs.

Од го вор: За кон о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу не 
пред ви ђа мо гућ ност по вра ћа-
ја упла ће них до при но са осим 
у слу ча ју ка да упла ћени до при-
нос пре ла зи из нос нај ви ше го-
ди шње осно ви це за ка лен дар-
ску го ди ну ка да оси гу ра ник има 

пра во на по вра ћај ви ше упла ће-
ног из но са до при но са. Уко ли ко 
има те упла ће не до при но се за 
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, мо же те по том осно ву да 
стек не те пра во на лич ну ста ро-
сну пен зи ју ка да на вр ши те про-
пи са не го ди не жи во та.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ОСОБИТО, 
ПОСЕБНО 

ДОБРО

РЕКА У  
СЛОВЕНИЈИ

РАСТ,  
УЗРАСТ

СЛОЈ КОРЕ 
ПЛУТЊАКА

СРЕДЊО-
ВЕКОВНИ 

ВИТЕЗОВИ

ЕНИГМАТСКЕ 
НОВИНЕ 

(СКР.)

ВЕШТИНА 
ПРАВЉЕЊА 

САПУНА

ХИТНО,  
БРЗО

УВАЛА 
ИЗМЕЂУ  

ДВА БРДА

ИЗВИЂАЧ, 
ИЗВИДНИК

СИМБОЛ 
ФОСФОРА

ПИЋЕ

ЛЕТОВА-
ЛИШТЕ КОД 

ДУБРОВНИКА

СИМБОЛ 
РАДИЈУМА

ГРАД У 
АЛЖИРУ

КИРИЈА ЗА 
СТАН

ОЗНАКА  
ЗА АЛТ

ОЗНАКА ЗА 
СЕВЕР

КОПНО  
УЗ ВОДУ

ИНСТИТУТ 
ПЕДАГОШ. 

ИСТРАЖИВ.
ЗЛАТО (ФР.)

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ВАЈАРА 
ЛОГА

СТАНОВНИК 
ОПАТИЈЕ

ИНВЕСТ. 
ФОНД (СКР.)

ДЕО  
ХЕКТАРА

РЕДОМ 
РУШИТИ, 

СВАЉИВАТИ

ПОЉСКА 
АКАДЕМИЈА 
НАУКА (СКР.)

ВОДЕНИ 
ЉУСКАР

ОБНОВИТИ, 
ОЗДРАВИТИ

РЕЧНИ  
РИБАР

ПРЕДЛОГ: 
ПРЕМА
СЕЋИ У 
КОРЕНУ

ИМЕ КОЗАКА 
БУЉБЕ

ОЗНАКА ЗА 
ЦЕНТ

РЕЛИГИЈА 
(СКР.)

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ЈЕЗЕРО У 
ФИНСКОЈ
ИЗАСЛА-

НИЦИ

РЕКА У 
СИБИРУ

ВРСТА 
ВИШЊЕ

ОЗНАКА 
ЈЕДИНИЦЕ  

ЗА РАДИОАК-
ТИВНОСТ

СИМБОЛ ЗА 
АКТИНИЈУМ

МЕРА ЗА 
ПАПИР

КОНДЕНЗО-
ВАНА  

ВОДЕНА 
ПАРА

СТАРИ  
СЛОВЕНИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МЕСАРСКА 
СЕКИРА

ОДБРАМБ. 
ИГРАЧ

БОЈА  
ПЕВАЧКОГ 

ГЛАСА

УЖИЧАНИН

ОСТРВО НА 
ЈАДРАНУ

ПРВО  
СЛОВО

ПЛЕТЕНИЦА
ИНИЦИЈАЛИ 

ПИСЦА  
ИСАКОВИЋА

РЕШЕЊА - СКАНДИНАВКА: експрес, котлина, скаут, п, Трстено, ра, Оран, а, с, ипи, Ото, иф, обарати, пан, рак, алас, ка, Тарас, ц, и, 
Инари, Јенисеј, амарела, ци, ац, сатара, баритон, ера, Ист, кика, иа. БЕЛЕ УКРШТЕНЕ РЕЧИ: карабин, опомена, матадор, протеза, рт, 
ЕМИ, Емер, ти, самит, в, ини, ета, ј, селен, Академ, еритем, ас, тире, салонит, м, Оране, Арп, цо, Ратомир, акант, и.

СКАНДИНАвКА БЕЛА УКРШТЕНИцА

У овој укрштеници сами уписујете црна поља. 

ВОДОРАВНО: 1. врста кратке пушке, 2. Упозорење, 3. 
Борац са биковима, 4. вештачка вилица, 5. Морски гребен 
– Електрометална индустрија (скр.), 6. Ранији италијански 
режисер, Лучано – Лична заменица,  7. Састанак на 
високом нивоу – Ознака за волт, 8. Други, остали – Слово 
грчке азбуке, 9. Ознака за југ – Хемијски елемент, 10. 
Старогрчки херој,11. црвенило коже, 12. првак, шампион 
– цртице у писању, 13. врста грађевинског материјала, 
14. Ознака за метар – Место у Србији, код Бојника, 15. 
Француски вајар, Жан – Хемијски симбол за кобалт, 16. 
Мушко име, 17. Медитеранска биљка, красуљак – Ознака 
за Италију.

УСПРАВНО: 1. Сабијање ваздуха – Град у Етиопији, 2. 
Луксузни стан – папирна врећа – водени љускар, 3. врста 
штампарског папира – Изасланик – Фудбалски реквизит, 
4. Непрофесионалци – Издавачи књига (лат.) – Лична 
заменица, 5. Насип око тврђаве – Телеће месо – Метартона 
(скр.), 6. Шећер у мишићима –Становници града у Бачкој, 7. 
прва престоница Јапана – Име глумца Бекјарева – Звезде 
падалице.
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Да ли сте зна ли ...
– да су ла ста ви це ко смо по лит-

48 да на пре Ус кр са. по че так по ста је кли зан у сми слу да ту ма, 

– да су пре ма ки не ској ме ди-

– да је пост ка рак те ри сти-

ска гру па пти ца ко ја на ста њу је 

али не и тра ја ња. На и ме, пост увек по чи ње у по не де љак, ко-

ци ни основ ни узрок бо ле-

чан за пра во слав ну ве ру? 

све кон ти нен те осим Ан тарк ти ка? 

ји се на зи ва Чи сти по не де љак, а ове го ди не то је 14. март.

сти емо ци је, а сва ки ор ган 

при пад ни ци ри мо ка то лич-

Сма тра се да по ти чу из Афри ке, 

има сво ју емо ци ју? За плу ћа 

ке цр кве по сте све га не ко-

јер та мо жи ви нај ви ше вр ста. по-

се ве зу је ту га, за је тру бес, за 

ли ко да на у го ди ни и по бла-

вра так ла ста, ма лих пти ца се ли ца, сва ке го ди не обе ле жа ва 

бу бре ге страх, за же лу дац 

жим пра ви ли ма, док је у про те стант ској цр кви овај оби чај 

се 19. мар та, Да ном ла ста ви ца. Обе ле жа ва ње овог да ту ма 

пот пу но уки нут. Код пра во сла ва ца, ме ђу тим, ус кр шњи пост 

по че ло је у 18. ве ку у Ка ли фор ни ји.

је је дан од нај ду жих у го ди ни. Тра је се дам не де ља, од но сно 

– да је март до био име по рим ском бо-

– да за слу ге за за че так срп ске 

жан ству ра та – Мар су? У ра ном рим ском 

сред њо ве ков не ме ди ци не, као 

ка лен да ру то је био пр ви ме сец у го ди ни, 

и за осни ва ње пр вих бол ни ца у 

па је пр ви март сла вљен као по че так но-

ма на сти ри ма, Хи лан да ру 1191. 

ве го ди не. С тим у ве зи, ве ли ка Бри та ни ја и ње не ко ло ни је су 

го ди не и Сту де ни ци 1208. го ди-

март обе ле жа ва ле као пр ви ме сец све до 1752. го ди не. И још 

не, при па да ју Све том Са ви?

јед на за ни мљи вост, да ли сте зна ли да март и но вем бар увек 

Ле то пи сци бе ле же да су у по себ ним ка ран тин ским ода ја-

по чи њу истим да ном у не де љи (ове го ди не то је уто рак)?!

ма мо на си пру жа ли по моћ обо ле ли ма, кља сти ма и убо ги ма. 

Успе шан ло вац
Муж и же на су рав но прав ни. Ку ћа ле жи на же ни, а ка фа на на му-

жу.
Осмог мар та же не по ста ју пра ве во ђе. Во де ку ћи пи ја не му же-

ве из ка фа на.
У не ка да срећ ном бра ку још је ди но злат на бур ма си ја.
Док је ју рио за же на ма хва лио се да је успе шан ло вац на же не, 

а ка да је јед ну уло вио, по стао је жр тва.
Иако му же на ни је му зи чар, пред њом сва ки дан игра ко ло пи пи-

рев ку.
Бо ри во је Илић

Мо лим за реч
по след њих ме се ци би ло је мно го пра зни ка, па су се мно ги пи та ли 

ка ко по бе ди ти ма мур лук. Без бри ге, Ср би има ју тај по бед нич ки мен-
та ли тет.

Ако се ра чу на ју и ТВ се ри је, под Тур ци ма смо већ 510 го ди на.
Не за до вољ ни му же ви нај ра ди је би же ну ко ри сти ли у ак ци ји „Ста ро 

за но во“.
Не смем ма сно, сла но, слат ко, љу то, ки се ло, та ко да це лу пен-

зи ју ста вљам на стра ну.
Ни ко не мо же да се ша ли на мој ра чун. Бло ки ран је.
О очу ва њу ћи ри ли це бри ну на ши нај бо љи хол дин зи, аген ци је, 

ме наџ мен ти, кон сал тинг слу жбе и пи-аро ви.
Мо гу тај ку ни да пе ру па ре, али по ли ци ја ће кад-тад да их опе гла.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Ни је тач но да се ћи ри ли ца све ма ње упо тре бља ва. Та ко ми абе це-

де!
Кад ми не ко ка же да сам по ква ре њак не знам да ли је то по хва-

ла или по ку да.
На уч ни ци су утвр ди ли да ми ло ва ње ле чи. Тач но, кад се ка сно вра-

тим ку ћи, од же ни ног „ми ло ва ња” ле чим се три да на.
Пред су дом на ро да не ма при ви ле го ва них.
Не пи јем мле ко, али ми че сто пре ки пи!
Са ве ту ју ме да са мо ћу тим па ћу у жи во ту про пе ва ти.
по стао сам на ци о на ли ста. по ред ка блов ске, мо ра ћу да пла ћам и 

на ци о нал ну Тв.
Ду шан Стар че вић

(Х)умор не ми сли
Дан љу ба ви сла ве и ста ри и мла ди. Ста ри у се ћа њу, мла ди у на ди. 
Као мла дић спа јао сам ви но и љу бав. Тек у ста ро сти сам уви-

део да два до бра не иду за јед но.
по Ба ба Мар ти се про ле ће по зна је.
На ма је ма ли фуд бал ве ли ки, а ве ли ки ма ли.
па сти с ко ња на ма гар ца је пре ми ја пре ма па ду у пра ши ну.

Ви то мир Те о фи ло вић

Де ди на пен зи ја
Не мам њи хо ве осо би не и не ли чим на оца а још ма ње на де ду. Је-

ди на ве за из ме ђу нас је – де ди на пен зи ја.
Вра ча ра ми је по гле да ла у длан и ре кла да не ви ди ни шта до-

бро. Длан ми је ис пре се цан тран зи ци о ним ли ни ја ма.
Шта вре ди што имам ви зи ју ка да не мам сво ју те ле ви зи ју.
По тем ки но ви пу те ви ка сне са из град њом због не ре ше них 

имо вин ско прав них од но са.
по по тре би сам био бе ла па цр на ов ца. Са да сам ша рен па на туф-

не.
Ра ди во је Јев тић Јен ки
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О бо ле сни ма су бри ну ли мо на си иза бра ни по сво јим по себ-
ним ма ни ри ма и осе ћа њу за по моћ дру гом чо ве ку. пр ва срп-
ска бол ни ца у ма на сти ру Сту де ни ца зва ла се „Све ти дух”.

бри га. Сва ки ор ган има и свој укус. плу ћа во ле за чи ње но и 

љу то, је тра ки се ло, сле зи на слат ко, а бу бре зи сла но. Ор га ни, 

сма тра ју ки не ски ле ка ри, има ју и свој енер гет ски пра вац.




