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На сед ни ци Управ ног од-
бо ра РФ пИО, одр жа-
ној 24. мар та, чла но ви 

УО усво ји ли су про грам ра да 
РФ пИО за 2016. го ди ну, као и 
план на бав ки РФ пИО за 2016. 
го ди ну, а та ко ђе су усво је ни и 
оста ли пред ло зи од лу ка ко ји 
су би ли пред мет раз ма тра ња 
на овој сед ни ци.

– Рад Фон да је ја ван и зна чи 
обез бе ђи ва ње и утвр ђи ва ње 
пра ва и на кна да за ми ли он и 
735.000 ко ри сни ка и ви ше од 
2,5 ми ли о на оси гу ра ни ка. То 
за Фонд зна чи ве ли ку од го-
вор ност и ве ли ку оба ве зу и 
оно што је глав ни циљ про-
гра ма ра да, ове и на ред не три 
го ди не, је сте при бли жа ва ње 
услу га Фон да гра ђа ни ма и 
да ва ње што бр жих и што ква-
ли тет ни јих услу га – ре кла је 
ди рек тор ка РФ пИО Дра га на 
Ка ли но вић то ком увод ног из-
ла га ња. – За ис пла ту и обез-
бе ђи ва ње пра ва из пИО из 
ре пу блич ког бу џе та се из два ја 
око 600 ми ли јар ди ди на ра. То 
ни су ма ла сред ства и ми има-
мо до дат ну од го вор ност да 
пре ци зно и тач но упра вља мо 
сред стви ма бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је. Фонд је јед на од пр вих 
др жав них ин сти ту ци ја ко ја 

има утвр ђе ну стра те ги ју упра-
вља ња фи нан си ја ма и кон тро-
лу фи нан си ја, ко ја је до би ла 
мак си мал не по зи тив не оце не 
од стра не Ми ни стар ства фи-
нан си ја. За хва љу ју ћи на шој 
та ко ура ђе ној стра те ги ји упра-
вља ња фи нан си ја ма и ње ном 
спро во ђе њу у прак си, као и 
до бром ра ду ин тер не ре ви-
зи је, Фонд се на шао као јед на 
од оглед них ин сти ту ци ја ко ја, 
на пред лог Ми ни стар ства фи-
нан си ја, уче ству је у по гла вљу 
32 у про це су при дру жи ва ња 
ЕУ, упра во у де лу ко ји се од-
но си на упра вља ње јав ним 
фи нан си ја ма. То би сви ма на-
ма тре ба ло да да си гур ност 
да се сред ства бу џе та ко ја се 
по ве ра ва ју Фон ду на мен ски и 
од го вор но тро ше – ис та кла је 
Дра га на Ка ли но вић.

Ди рек тор ка РФ пИО ре кла је 
да је од по чет ка го ди не на пла-
ће но ми ли јар ду ди на ра ви ше 
од до при но са за пИО не го што 
је пред ви ђе но фи нан сиј ским 
пла ном, а че ти ри ми ли јар де 
ви ше у од но су на исти пе ри од 
про шле го ди не. Она је под се-
ти ла да је циљ, пре ма ММФ, да 
уче шће пен зи ја у БДп бу де 11,5 
од сто. Не ке европ ске зе мље, 
ка ко је об ја сни ла, за ту ра чу ни-

цу узи ма ју са мо уче шће ста ро-
сних пен зи ја у БДп, а по то ме 
Ср би ја у овом мо мен ту оства-
ру је осам од сто, што је већ са-
да на ни воу мно гих европ ских 
зе ма ља. То су, ка ко је на гла си-
ла, од лич ни по ка за те љи, ко ји 
по ка зу ју све ве ћу фи нан сиј ску 
ста бил ност Фон да.

Од мо мен та кад је сту пи ла на 
сна гу за бра на за по шља ва ња 
у јав ном сек то ру, 7. де цем бра 
2013. го ди не, у Фон ду се пра ти 
број при ја вље них на оси гу ра-
ње, и од тог пе ри о да до са да 
има 40.000 ви ше при ја ва на 
оси гу ра ње, а по ре чи ма ди рек-
тор ке Ка ли но вић, упра во овај 
по да так по твр ђу је да је по ве ћа-
ње из вор них при хо да Фон да на 
здра вим осно ва ма и да то ни је 
са мо пре ла зни пе ри од, већ тен-
ден ци ја стал ног ра ста.

пре драг Ћет ко вић, ди рек-
тор Сек то ра за прав не и оп ште 
по сло ве РФ пИО, пред ста вио 
је пред лог пла на на бав ки РФ 
пИО за 2016. го ди ну, и уз де-
таљ ни је обра зла га ње ис та као 
да је, у од но су на про шло го-
ди шњи план, во де ћи ра чу на 
о уште да ма, у 2016. за ове на-
ме не опре де ље но за око три 
про цен та ма ње сред ста ва.

В. Ка дић

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

По ве ћан при ход
од до при но са
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пр ва ор ди на ци ја за ме ди-
цин ско ве шта че ње Ре-
пу блич ког фон да пИО у 

Ап вој во ди ни отво ре на је 22. 
мар та у Фи ли ја ли Бач ка па лан-
ка. Ор ди на ци ју је отво рио 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, у при су ству ру-
ко вод ства РФ пИО, за по сле них 
у Фи ли ја ли и ко ри сни ка услу га 
Фон да. Гра ђа ни Бач ке па лан ке 
и око ли не ко ји су при су ство-
ва ли отва ра њу ор ди на ци је са 
за до вољ ством су по др жа ли 
ова кву но ву ор га ни за ци ју ме-
ди цин ског ве шта че ња Фон да. 
Ле кар ски пре гле ди ће се убу ду-
ће оба вља ти у про сто ри ја ма у 
при зе мљу згра де Фи ли ја ле РФ 
пИО у цен тру Бач ке па лан ке. 

На кон оби ла ска ор ди на ци је 
Алек сан дар ву лин је ре као да 
су ре сор но Ми ни стар ство и РФ 
пИО отва ра њем ове ор ди на ци-
је на ста ви ли са прак сом при-
бли жа ва ња ин сти ту ци ја др жа ве 
гра ђа ни ма и ко ри сни ци ма.

– Мно го је лак ше и прак тич ни-
је да ле ка ри до ђу ов де и на ли цу 
ме ста оба ве ве шта че ње, не го да, 
као што је то био слу чај про шле 
го ди не, ви ше од 1.100 ко ри сни-
ка из Бач ке па лан ке пу ту је у 
Но ви Сад на ве шта че ње ра ди 
оства ри ва ња сво јих пра ва. Ова 
ор ди на ци ја ће ра ди ти ко ли ко је 
по треб но да би гра ђа ни до би ли 
по треб ну услу гу. Они при том 
не ће гу би ти вре ме и не ће има-
ти тро шко ва, јед ном реч ју, сви 
су на до бит ку – ис та као је ми ни-
стар ву лин. 

Алек сан дар ву лин је том при-
ли ком ре као и да је у пр вим 
ме се ци ма ове го ди не Ре пу-
блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње на име 
до при но са упла ће но око ми-
ли јар ду ди на ра ви ше не го што 
је пла ни ра но За ко ном о бу џе ту 
(до сре ди не мар та би ло је око 
800 ми ли о на) и да је то ујед но 
и до каз да нам при вре да бо ље 
ра ди и бо ље функ ци о ни ше. Он 

је, из ме ђу оста лог, ин фор ми сао 
при сут не и да је у пр вих де сет 
да на од ка да је одо бре но про-
ду же ње ро ка у ком вој ни пен-
зи о не ри мо гу под не ти зах тев за 
ван суд ско по рав на ње са пИО 
Фон дом (до кра ја ове го ди не), 
око 2.000 вој них пен зи о не ра 
ис ко ри сти ло то пра во, што ће 
знат но сма њи ти тро шко ве ка ко 
др жа ви та ко и њи ма са ми ма. 

Слав ко Имрић, ди рек тор по-
кра јин ског фон да пИО, ре као 
је да је отва ра њем ор ди на ци је 
за ме ди цин ско ве шта че ње РФ 
пИО у Бач кој па лан ци омо гу-
ће но жи те љи ма те оп шти не да 
ме ди цин ска ве шта че ња по зах-
те ви ма за при зна ва ње пра ва на 
нов ча ну на кна ду за по моћ и не-
гу дру гог ли ца, као и утвр ђи ва-
ње сте пе на те ле сног оште ће ња, 
а и по зах те ви ма за оства ри ва-
ње пра ва на нов ча ну на кна ду за 
ту ђу по моћ и не гу пре ко цен тра 
за со ци јал ни рад Бач ке па лан-
ке, оба вља ју у Бач кој па лан ци, 

те да не мо ра ју због то га, као до 
са да, да пу ту ју у Но ви Сад.  

пре ма ре чи ма др Ми ло ра да 
Ор ло ви ћа, на чел ни ка Оде ље ња 
за ме ди цин ско ве шта че ње у Ди-
рек ци ји пФ пИО у Но вом Са ду, 
ко ји је оба вио пр ве пре гле де оси-
гу ра ни ка и ко ри сни ка пра ва Фон-
да пИО у но во о тво ре ном про сто-
ру, ор ди на ци ја у Бач кој па лан ци 
ис пу ња ва све по треб не усло ве за 
ме ди цин ско ве шта че ње и за до-
во ља ва све про пи са не стан дар-
де, чак и ви ше од то га.

За до вољ ство овом но вом 
ор га ни за ци јом ра да РФ пИО 
ис ка за ли су и оси гу ра ни ци и 
ко ри сни ци пра ва ко ји су пр ви 
пре гле да ни у Ор ди на ци ји за 
ме ди цин ско ве шта че ње у Бач-
кој па лан ци. Ре ци мо, Не бој ша 
Ду кић из Бач ке па лан ке, ко ји 
је пре тр пео озбиљ не по вре де 
на ра ду у сво јој фир ми, а ко ји је 
због то га под нео зах тев за про-
це ну сте пе на те ле сног оште ће-
ња, по хва лио је ову ак ци ју Фон-

да пИО. по себ но је ис та као да 
је то ве о ма зна чај но за ста ри је 
љу де ко ји су те же по крет ни, до-
да ју ћи да су и оста ли гра ђа ни 
за до вољ ни, јер са да не мо ра ју 
да пу ту ју око 50 ки ло ме та ра до 
Но вог Са да ра ди пре гле да.

То је по твр ди ла и Сим ка То-
шков, пен зи о нер ка из де вет ки-
ло ме та ра уда ље ног Об ров ца, 
ко ја има здрав стве них про бле ма 
са но га ма и у ор ди на ци ју је до-
шла уз по моћ уну ке и сна је. Она 
оче ку је да ће оства ри ти пра во 
на ту ђу по моћ и не гу, по што жи-
ви са ма и без по мо ћи дру гих не 
мо же да функ ци о ни ше.

Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
отво рио је до са да ор ди на ци-
је за ме ди цин ско ве шта че ње 
у Аран ђе лов цу, при је по љу и 
Не го ти ну и та ква ак тив ност у 
при бли жа ва њу услу га ко ри сни-
ци ма по зи тив но је при хва ће на 
у тим сре ди на ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОТВО РЕ НА ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ У ФИ ЛИ ЈА ЛИ РФ ПИО БАЧ КА ПА ЛАН КА

Услу ге ве шта че ња бли же 
ко ри сни ци ма

Др Милорад Орловић у присуству ресорног министра Вулина и челних људи Фонда обавио прве 
прегледе осигураника у новој ординацији
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у жижи

Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње је од 15. мар та 

омо гу ћио по сло дав ци ма но ву 
услу гу на сај ту Фон да – елек-
трон ску при ја ву М-4. Тим по-
во дом су ши ром Ср би је ор га-
ни зо ва ни ску по ви на ко ји ма 
су пред став ни ци Фон да за ин-
те ре со ва ним по сло дав ци ма и 
пред став ни ци ма ра чу но вод-
стве них аген ци ја пре зен то ва-
ли на ко ји на чин се зах тев и 
при ја ва М-4 пре да ју елек трон-
ским пу тем, од го ва ра ли на пи-
та ња и да ва ли до дат на раз ја-
шње ња.

Е-М4, ка ко је на зван овај 
сер вис, у прет ход ном пе ри о-
ду пред ста вљен је у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду, Су бо ти ци, Зре-
ња ни ну, Ки кин ди, Ни шу, Кра-
гу јев цу, Кра ље ву, Кру шев цу, 
Ле сков цу, а о ве ли ком зна ча-
ју овог ва жног ко ра ка ка да је 
реч о елек трон ском по сло-
ва њу Фон да, нај бо ље го во ри 
по да так да је за две не де ље од 
по чет ка функ ци о ни са ња овог 
е-сер ви са, при ја ву М-4 до ста-
ви ло ви ше од 8.000 по сло да-
ва ца, од че га је око 90 од сто 
при ја ва под не то елек трон ски, 
а 10 од сто на шал те ри ма фи-
ли ја ла.

пр ви у ни зу ску по ва то ком 
ко јих је го во ре но о но вом 
елек трон ском сер ви су Фон да 
одр жан је у при вред ној ко-
мо ри Ср би је (пКС). Ску пу је, 
по ред ру ко вод ства Фон да, на 
че лу са ди рек тор ком Дра га-
ном Ка ли но вић, при су ство вао 
и ре сор ни ми ни стар Алек сан-
дар ву лин, пред сед ник при-
вред не ко мо ре Ср би је Мар ко 
Ча деж, као и пред став ни ци 
Уни је по сло да ва ца Ср би је, Са-
ве за ра чу но во ђа Ср би је, и не-
ко ли ко сто ти на за ин те ре со ва-
них ра чу но во ђа, пред став ни-
ка ра чу но вод стве них аген ци ја 
и пред у зет ни ка.

Ми ни стар ву лин ре као је да 
у Ср би ји има 204.000 прав них 
ли ца и 233.000 пред у зет ни ка 

ко ји су у оба ве зи да до ста ве 
од го ва ра ју ће по дат ке, од но-
сно да пре да ју М-4 обра сце, 
а да про сеч но го ди шње Фонд 
при ми при ја ве М-4 са по да ци-
ма за око 2,5 ми ли о на оси гу ра-
ни ка.

– У бе о град ској фи ли ја ли, то-
ком ме се ци у ко ји ма се до но си 
при ја ва М-4, днев но про ђе и 
ви ше од 4.000 љу ди – на гла сио 
је ву лин. Он је под се тио да не 
за ви си све од Фон да пИО, ка ко 
се то уоби ча је но сма тра, већ 
да су у лан цу раз ме не по да та-
ка пре све га по ре ска упра ва 
и цен трал ни ре ги стар оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња, па 
тек он да Фонд. Ис та као је и да 
је 80 од сто свих обра за ца Фон-
да пИО ди ги та ли зо ва но.

– Наш циљ је 100 од сто. Наш 
циљ је да све то мо же мо да 
уре ди мо и уве же мо, та ко да 

по сло да вац не мо ра да гу би ни 
вре ме, ни но вац на би ро кра ти-
ју – до дао је ми ни стар ву лин.

Ди рек тор ка Фон да, Дра га-
на Ка ли но вић, обра ћа ју ћи се 
по сло дав ци ма, ре кла је да ће 
убу ду ће при ја ве М-4 мо ћи да 
пре да ју са ра чу на ра из сво јих 
фир ми, без до ла же ња на шал-
те ре Фон да.

– по пу ни ће те зах тев и по-
сла ти при ја ву М-4 са свим по-
да ци ма, и што је бит но у од но-
су на про шлу го ди ну, не ће те 
има ти по тре бе да ша ље те до-
дат ну фи нан сиј ску до ку мен та-
ци ју. про шле го ди не смо и те 
ка ко озбиљ но схва ти ли и при-
ми ли су ге сти је пред став ни ка 
Уни је по сло да ва ца Ср би је и 
Са ве за ра чу но во ђа Ср би је, и 
зна ли смо да ви ше не ма ни ка-
квих мо гућ но сти да се на исти 
на чин при ма М-4, да се на исти 

на чин оп те ре ћу ју и по сло дав-
ци и шал те ри Фон да пИО, јер 
на овај на чин сви до би ја мо. 
Ја сно је на ко ји на чин по сло-
дав ци до би ја ју, а Фонд пИО ће 
има ти мно го ви ше вре ме на за 
оно што је та ко ђе на ша основ-
на де лат ност, оства ри ва ње 
пра ва, да ва ње свих на кна да 
и до но ше ње ре ше ња у за кон-
ском ро ку. по да ци ко је са др жи 
обра зац М-4 су, ка ко ја ка жем, 
ср це Фон да. Без тих по да та ка, 
ми не би смо мо гли да оства-
ри мо ни јед но пра во, ни јед ну 
на кна ду ко ја је про пи са на на-
шим за ко ном. На овај на чин 
ми ће мо то да ра ди мо мно го 
бр же, ви ће те би ти си гур ни у 
по дат ке ко је има те, и још јед-
ном ис ти чем, по што је то био 
нај ве ћи про блем про шле го-
ди не, не ће би ти ни ка квих по-
тре ба да се до ста вља до дат на 

НО ВИ Е-СЕР ВИС ФОН ДА – ЕЛЕК ТРОН СКА ПРИ ЈА ВА М-4

Ви ше од 90 од сто при ја ва 
елек трон ским пу тем

На скупу у Привредној комори Србије министар Вулин говорио о значају новог сервиса за 
послодавце
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при ли ком пре зен та ци ја елек трон ске 
при ја ве М-4, ко је је Ре пу блич ки фонд пИО 
у са рад њи са при вред ном ко мо ром вој-
во ди не и ре ги о нал ним при вред ним ко-
мо ра ма одр жао у ви ше гра до ва Ап вој во-
ди не, при сут ни по сло дав ци су по хва ли ли 
струч ња ке Фон да за од лич но ура ђен про-
грам у крат ком ро ку и са за до вољ ством су 
по др жа ли овај но ви елек трон ски сер вис 
Фон да пИО. 

– Упу ћу јем ве ли ке по хва ле љу ди ма из 
Фон да за ура ђе ни про грам, јер сма трам, 
по што се и сам ба вим про гра ми ра њем, да 
је то пра ви успех да се у та ко крат ком ро-
ку ква ли тет но оба ви цео по сао око елек-
трон ске при ја ве М-4 – из ја вио је Јо ван Бе-
а ра, пред сед ник Удру же ња вла сни ка ра-
чу но вод стве них аген ци ја (УвРА) из Но вог 
Са да, пред пре пу ном са лом при вред не 
ко мо ре вој во ди не у Ма стер цен тру Но во-
сад ског сај ма.

Та ко ђе, по хва ле од по сло да ва ца из вој-
во ди не (из Но вог Са да, Су бо ти це, Зре ња-
ни на и Сом бо ра) до би ли су за успе шне 
пре зен та ци је и стр пљи во, струч но, ја сно 
и пре ци зно од го ва ра ње на по ста вље-
на пи та ња и вр хун ски струч ња ци Фон да: 
Ра ди во је па вић, ди рек тор Сек то ра ИТ, 

Зо ран Су та ра, са вет ник ди рек то ра, и Гор-
да на ву ко вић, по моћ ник ди рек то ра за ИТ 
у Сек то ру за пИО у Ди рек ци ји РФ пИО, за-
тим Че до мир Фран цу ски, за ме ник ди рек-
то ра пФ пИО, и Зор ка Рмуш, по моћ ник 

ди рек то ра пФ пИО, као и мр Сне жа на Ми-
тро вић из Са ве за ра чу но во ђа Ср би је, ко ја 
је уче ство ва ла на свим пре зен та ци ја ма у 
вој во ди ни. 

Ми ро слав Мек те ро вић

По сло дав ци по др жа ли уво ђе ње Е-М4

фи нан сиј ска до ку мен та ци ја 
– Фонд ће кон тро лу ра ди ти 
пре ко по да та ка цен трал ног 
ре ги стра, ко ји по дат ке до би ја 
од по ре ске упра ве. ве ли ка је 
ствар ка да се тру ди те и уна-
пре ђу је те рад Фон да, а он да 
кроз ова кву при сут ност ви ди-
те да сте на пра вом пу ту – из ја-
ви ла је ди рек тор ка Ка ли но вић 
на ску пу у при вред ној ко мо ри 
Ср би је.

Ко ли ко је зна ча јан пре ла зак 
на елек трон ско по сло ва ње ис-
та као је пред сед ник при вред-
не ко мо ре Ср би је Мар ко Ча-
деж, на во де ћи бит не уште де 
ко је се на тај на чин по сти жу.

– Да нас је све ви ше елек-
трон ских услу га, и ре пу блич-
ких и ло кал них ин сти ту ци ја. 
Но ве елек трон ске услу ге у 
овој и на ред ној го ди ни до не-
ће уште де др жа ви, ни же тро-
шко ве и ефи ка сни је по сло ва-
ње при вре де, ма ње ко руп ци-
је и си ве еко но ми је, и бо ље 
оце не екс пе ра та и до ма ћих и 
стра них ком па ни ја о усло ви-
ма по сло ва ња у Ср би ји. Ре-
зул та ти на кон уво ђе ња не ких 
елек трон ских сер ви са про-
те клих го ди на мо гу се све сти 
на ве о ма круп не уште де што 
се ти че бу џе та др жа ве, али и 
што се ти че бу џе та ком па ни ја 

ко је су мно го вре ме на и енер-
ги је тро ши ле че ка ју ћи од ре-
ђе ну про це ду ру. пре ла ском 
на елек трон ску по је ди нач ну 
по ре ску при ја ву ели ми ни са но 
је 5,5 ми ли о на ко ма да хар ти је 
го ди шње, чи ме је оства ре на 
уште да од 30 ми ли о на евра 
са мо на го ди шњем ни воу. пре 
уво ђе ња елек трон ске пДв 
при ја ве тро шко ви ве за ни за 
на пла ту овог по ре за из но си-
ли су 9,5 ми ли о на евра го ди-
шње. про це на је сер ти фи ка-
ци о ног те ла пКС да би мно ги 
елек трон ски сер ви си ко ји би 
мо гли ре ла тив но бр зо да се 
при ме не без ве ли ких ула га-

ња, са чу ва ли бар 300 ми ли о на 
евра нов ца по ре ских об ве зни-
ка – ре као је Ча деж.

На ску пу у при вред ној ко мо-
ри Ср би је, за до вољ ство због 
уво ђе ња но вог елек трон ског 
сер ви са и по јед но ста вљи ва ња 
про це ду ре за по сло дав це, ко ја 
ће до не ти уште ду и вре ме на и 
енер ги је и нов ца, као и ве ли ки 
зна чај овог ко ра ка за пред у-
зет ни штво и при вре ду уоп ште, 
из ра зи ли су Не бој ша Ата нац-
ко вић, пред сед ник Уни је по-
сло да ва ца Ср би је, као и Сне-
жа на Ми тро вић, у име Савезa 
ра чу но во ђа Ср би је.

Весна Ка дић

Фи ли ја ла На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње Но ви Сад 
ор га ни зо ва ла је у сво јим про-
сто ри ја ма у Но вом Са ду 7. и 8. 
мар та пре зен та ци ју про гра ма 
и ак ту ел них ме ра ак тив не по-
ли ти ке за по шља ва ња у 2016. 
го ди ни. Реч је о ме ра ма ко је се 

спро во де на ре пу блич ком, по-
кра јин ском и град ском ни воу за 
она ли ца са еви ден ци је не за по-
сле них НСЗ ко ја те же до ла зе до 
за по сле ња.

Та тја на ви до вић, ди рек тор ка 
Фи ли ја ле НСЗ Но ви Сад, Ду шан 
Мар ја но вић, на чел ник Оде ље ња 

за по сре до ва ње у за по шља ва њу 
и пла ни ра ње ка ри је ре, и Сми-
ља на Ра до ва но вић, на чел ни ца 
Оде ље ња за про гра ме за по шља-
ва ња, пред у зет ни штво и до дат но 
обра зо ва ње и обу ке, из ла га ли су 
7. мар та за ин те ре со ва ни ма про-
грам и ме ре за за по шља ва ње и 

са мо за по шља ва ње Ро ма. Исти 
из ла га чи пред ста ви ли су 8. мар та 
по сло дав ци ма и пред став ни ци ма 
удру же ња гра ђа на ко ји се ба ве 
ста ту сом осо ба са ин ва ли ди те том 
ак ту ел не про гра ме и ме ре ко ји се 
од но се на ову гру па ци ју не за по-
сле них.  М. М.

НСЗ: три би не за особе ко је се те же за по шља ва ју
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поводи

Укуп но је по ве за но 
не што ви ше од  
13.668 го ди на ста жа,  
у из но су од 840,7  
ми ли о на ди на ра

вла да Ре пу бли ке Ср би је 
je 3. мар та 2016. го ди не 
до не ла но ви За кљу чак о 

по ве зи ва њу ста жа, ко јим је рок 
про ду жен до 31. де цем бра 2016. 
го ди не, а на осно ву ко га ће се, 
за од ре ђе на пред у зе ћа, обез-
бе ди ти по ве зи ва ње ста жа оси-
гу ра ња за по сле ни ма и бив шим 
за по сле ни ма ко ји ма по сло да-
вац ни је упла тио до при но се за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње за све го ди не ра да.

пра во на по ве зи ва ње ста жа 
по овом За кључ ку има ју бив ши 
за по сле ни у су бјек ти ма при ва-
ти за ци је и пред у зе ћи ма за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том, ко ји су на дан 13. ав-
гу ста 2014. го ди не у по слов ном 
име ну има ли озна ку „у ре струк-
ту ри ра њу”, ко ји су сте кли услов 
за пен зи ју, али им по сло да вац 

ни је упла тио до при но се за цео 
пе ри од ра да, као и за по сле ни у 
по ме ну тим пред у зе ћи ма ко ји у 
2016. го ди ни ис пу ња ва ју усло ве 
за пен зи ју и ко ји ма по том осно-
ву пре ста је рад ни од нос. пра во, 
та ко ђе, има ју бив ши за по сле ни 
у сте чај ним ду жни ци ма над ко-
ји ма је сте чај отво рен у 2015. и 
2016. го ди ни и у ко ји ма је Аген-
ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них 
управ ни ка име но ва на за сте чај-
ног управ ни ка.

То ком мар та, по осно ву но-
вог За кључ ка, за вр ше но је по-
ве зи ва ње ста жа оси гу ра ња по 
зах те ви ма ко ји су при мље ни 
по прет ход ном За кључ ку, али 
ре ал но ни су мо гли да се ре а-
ли зу ју у ро ку до 31. де цем бра 
2015. го ди не. Та ко је 10. и 24. 
мар та 2016. го ди не из вр ше-
но по ве зи ва ње ста жа за 5.071 
рад ни ка, укуп но је по ве за но 
не што ви ше од 13.668 го ди на 
ста жа, у из но су од 840,7 ми ли-
о на ди на ра.

Фонд пИО фи нан сиј ски оба-
вља по ве зи ва ње ста жа сва ких 
15 да на. Ка да је реч о ду жи ни 
по ступ ка, у слу ча ју су бје ка та 

при ва ти за ци је и пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци-
ју и за по шља ва ње осо ба са ин-
ва ли ди те том, стаж се по ве зу је 
са мо за ли ца ко ја су ис пу ни ла 
услов за пен зи ју, а не за све за-
по сле не ко ји ма ни је по ве зан 
стаж, па се уса гла ша ва ње по-
да та ка за та ли ца вр ши са мо 
из ме ђу Фон да и по сло дав ца, 
због че га по сту пак тра је кра ће 
и за ви си од до ку мен та ци је ко ју 
је при пре мио по сло да вац. Ка да 
су у пи та њу пред у зе ћа у сте ча-
ју, по ве зи ва ње ста жа се вр ши за 
све бив ше за по сле не за ко је се 
уса гла ша ва ње по да та ка вр ши 
из ме ђу Аген ци је за ли цен ци ра-
ње сте чај них управ ни ка, по ре-
ске упра ве и Фон да, и за ко је 
мо ра да се до не се од лу ка сте-
чај ног су ди је, па из тих раз ло га 
по ступ ци тра ју ду же.

ва жно је на гла си ти да по сту-
пак по ве зи ва ња ста жа оси гу ра-
ња не спро во де оси гу ра ни ци 
по је ди нач но. У слу ча ју су бје ка-
та при ва ти за ци је и пред у зе ћа 
за про фе си о нал ну ре ха би ли-
та ци ју и за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том по сту пак 

спро во ди по сло да вац, док за 
пред у зе ћа у сте ча ју над ко ји ма 
је сте чај отво рен у 2015. и 2016. 
го ди ни и у ко ји ма је Аген ци ја за 
ли цен ци ра ње сте чај них управ-
ни ка име но ва на за сте чај ног 
управ ни ка, по сту пак спро во ди 
Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте-
чај них управ ни ка. 

Да под се ти мо, по прет ход ном 
За кључ ку о по ве зи ва њу ста жа, 
ко ји је вла да до не ла 18. ју на, 
од но сно 4. сеп тем бра 2015. го-
ди не, до кра ја де цем бра 2015. 
го ди не Фон ду је под не то 220 
зах те ва за по ве зи ва ње ста жа 
за 7.755 рад ни ка, од че га је 151 
зах тев пред у зе ћа у сте ча ју (за 
6.808 рад ни ка), 64 зах те ва су-
бје ка та при ва ти за ци је (за 914 
рад ни ка) и пет зах те ва пред у зе-
ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли-
та ци ју и за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том (за 33 рад ни ка). 
До кра ја 2015. го ди не по ве зан 
је стаж по зах те ву 83 пред у зе ћа, 
за 923 за по сле на, укуп но је по-
ве за но 2.479 го ди на, 10 ме се ци 
и шест да на ста жа, у из но су од 
154.363.528,89 ди на ра.

В. Ка дић

Закључком владе Србије од 27. фебруара 
2016, рок за ван суд ско по рав на ње у по ступ-
ку ре ша ва ња про бле ма ван ред ног ускла ђи-
ва ња вој них пен зи ја про ду жен је до кра ја 
2016. го ди не. 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 ре као је на ску пу одр жа ном 
по чет ком мар та у До му вој ске да је до са да 
ви ше од 33.500 вој них пен зи о не ра и њи хо-
вих на след ни ка под не ло од го ва ра ју ће зах-
те ве и да је ве ћи на ис пла ће на у пот пу но сти 
и у јед ном де лу.

Ми ни стар је на гла сио да је на мол бу Удру-
же ња вој них пен зи о не ра Ср би је до го во ре-
но и да се иза шло у су срет њи хо вој же љи 
да се за от при ли ке 26.000 пен зи о не ра ко ји 
ни су под не ли зах тев на од го ва ра ју ћи на чин 
рок про ду жи до кра ја ове го ди не.

Ди рек тор ка Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Дра га на 

Ка ли но вић ре кла је да је ско ро 34.000 под-
не тих зах те ва и ви ше од 30.000 пот пи са них 
уго во ра о ван суд ском по рав на њу од ли чан 
ре зул тат ко ји је за вр шен у ро ку од два ме-
се ца, уз ве ли ку по др шку Удру же ња.

по сту пак је мо рао да бу де об у ста вљен 

31. де цем бра 2015. го ди не из фор мал но 
прав них раз ло га, јер За кљу чак вла де од 30. 
ок то бра про шле го ди не ви ше ни је ва жио. 
по сле про ду же ња ро ка, то ком мар та око 
2.000 ко ри сни ка вој них пен зи ја под не ло је 
зах те ве за ван суд ско по рав на ње. В. А. 

ПРО ДУ ЖЕН РОК ЗА ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ СТА ЖА ДО КРА ЈА 2016. ГО ДИ НЕ

У мар ту по ве зан стаж за
ви ше од 5.000 рад ни ка

На пла та ду га до кра ја го ди не за вој не пен зи о не ре

Александар Вулин, Драгана Калиновић, Негован Станковић и Бранислав Митровић
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Сре ди ном мар та у па ла ти 
Ср би ја пот пи сан је Ко лек-
тив ни уго вор Ре пу блич-

ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње. Уго вор су 
пот пи са ли 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, 
као пред став ник вла де, Дра га-
на Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ 
пИО, и Је ле на цвет ко вић, пред-
сед ни ца Син ди ка та за по сле них 
у РФ пИО Ср би је.

Ко лек тив ни уго вор РФ пИО, 
ка ко је на гла ше но на кон пот-
пи си ва ња, део је ком про ми са, 
до го во ра и са рад ње из ме ђу 
по сло дав ца и за по сле них, уз са-
гла сност и по др шку Ми ни стар-
ства и вла де.

Алек сан дар ву лин, ре сор ни 
ми ни стар, из ја вио је да За кон 
о ра ду не да ни је уга сио ко лек-
тив но пре го ва ра ње и на би ло 
ко ји на чин ума њио уло гу син-
ди ка та, већ их је знат но по ве-
ћао, а та ко ђе је на гла сио и да 
без ко лек тив ног пре го ва ра ња 
не ма со ци јал ног ди ја ло га.

– Ко лек тив но пре го ва ра ње је 
ва жан ин сти тут и га рант да че ти-
ри ми ли о на на ших ко ри сни ка не-
ће ни ка да ви ше до ћи у по зи ци ју 
да њи хо ва пра ва, њи хо ве пен зи-
је, све оно што тре ба да до би ју 
и ура де, бу ду та о ци ло шег од но-
са из ме ђу ру ко вод ства Фон да и 
Син ди ка та. Као што ви ди те, ми 
ра ди мо та ко да наш ко ри сник на 
пр вом ме сту бу де за до во љан. И 
све што Фонд ра ди, ра ди због то-
га да би се при бли жио ко ри сни ку. 
Уло га син ди ка та и уло га ру ко вод-
ства је у ово ме не мер љи ва. За то 
је да нас ту ко лек тив ни уго вор, 
као га ран ци ја на шим ко ри сни-
ци ма да ће све њи хо ве жи вот не 
по тре бе би ти за до во ље не у Фон-
ду, а да ће и на ши рад ни ци, за по-
сле ни у Фон ду, би ти за до вољ ни, 
мо ти ви са ни, а исто та ко има ти и 
оба ве зе ко је мо ра ју да ис пу ња-
ва ју. То је свр ха и сми сао ко лек-
тив ног пре го ва ра ња. же лим да 
че сти там и ру ко вод ству Фон да 
пИО, као и ре пре зен та тив ном 

син ди ка ту на пот пи са ном ко лек-
тив ном уго во ру, у ко ме се ја сно 
ви ди да смо ми на ис тој стра ни, и 
да нам је нај ва жни ја ствар и раз-
лог на шег по сто ја ња при бли жи ти 
се ко ри сни ку и ис пу ни ти, за до во-
љи ти ње го ве по тре бе – ис та као 
је ву лин и до дао да на пла та до-
при но са за пИО и да ље ра сте. У 
пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 14. мар-
та ове го ди не на пла ће но је 802,6 
ми ли о на ди на ра ви ше не го што 
је пред ви ђе но пла ном, што је за 
1,19 про це на та ви ше не го што је 
би ло про шле го ди не.

– Као што ви ди те на ша при-
вре да се опо ра вља, и чак и у 
овим зим ским ме се ци ма, у ко-
ји ма не ра ди гра ђе вин ска ин-
ду стри ја, у ко ји ма не ма те по љо-
при вре ду као би тан фак тор за 
упла ту до при но са, ви ди те да и 
да ље на ста вља мо да бе ле жи мо 
бо ље ре зул та те ка да је у пи та њу 
на пла та до при но са – на гла сио 
је ми ни стар ву лин.

Ди рек тор ка Фон да пИО Дра-
га на Ка ли но вић ис та кла је да 
су за по сле ни и ру ко вод ство РФ 
пИО све сни сво је од го вор но-
сти и оба ве зе пре ма 4,5 ми ли о-
на гра ђа на, чи ја пра ва утвр ђу ју 
сво јим ра дом.

– по пу но смо све сни и то га да 
са мо је дин стве ним, искре ним и 
отво ре ним раз го во ром са за по-
сле ни ма мо же мо да по стиг не мо 
ква ли тет и ажур ност услу ге. То 
је дин ство раз го во ра из ме ђу ру-
ко вод ства и за по сле них се ви ди 
и у Ко лек тив ном уго во ру ко ји 

смо сад пот пи са ли. по ред пра ва 
ко ја смо обез бе ди ли за по сле ни-
ма, у че му су нас по др жа ли вла-
да и над ле жно ми ни стар ство, 
мо гу вам ре ћи да смо сви ми 
у Фон ду, Син ди кат, за по сле ни, 
ру ко вод ство, све сни оба ве зе и 
од го вор но сти, те се пр ви пут у 
овом ко лек тив ном уго во ру де-
фи ни ше по се бан акт ко јим ће 
се утвр ди ти кри те ри ју ми за рад, 
ре зул та ти ра да, а на осно ву то га 
и на пре до ва ње. Овај здрав со-
ци јал ни ди ја лог, ко ји по сто ји из-
ме ђу за по сле них и ру ко вод ства, 
бу ди те уве ре ни, до не ће још бо-
ље ре зул та те ра да у Фон ду – ис-
та кла је ди рек тор ка Ка ли но вић.

пред сед ни ца Син ди ка та за-
по сле них у РФ пИО, Је ле на 
цвет ко вић, на ве ла је кон крет не 
пред но сти Ко лек тив ног уго во-
ра за за по сле не, а та ко ђе је ис-
та кла и зна чај ко ји је овим уго-
во ром до био Син ди кат.

– Овим ко лек тив ним уго во-
ром у пот пу но сти су уре ђе на сва 
пра ва, од го вор но сти и оба ве зе 
за по сле них, а на гла си ла бих оне 
од ред бе Ко лек тив ног уго во ра 
ко ји ма је ис ко ри шће на мо гућ-
ност За ко на о ра ду – мо гућ ност 
уго ва ра ња ве ћих пра ва за за по-
сле не. пр во бих ис та кла да је у 
слу ча ју ми ну лог ра да, про ши ре-
на де фи ни ци ја по сло дав ца, па 
на тај на чин за по сле ни ко ји су 
ра ди ли у дру гим ор га ни за ци ја-
ма оба ве зног со ци јал ног оси гу-
ра ња има ју мо гућ ност ве ће за-
ра де, тј. ве ћи ми ну ли рад. Овим 

ко лек тив ним уго во ром пр ви пут 
је пред ви ђе на мо гућ ност до би ја-
ња про сеч не бру то пла те за но-
во ро ђе но де те, чи ме се на не по-
сре дан на чин под сти че по др шка 
по ро ди ци. Ко лек тив ни уго вор 
та ко ђе пру жа мо гућ ност ор га ни-
за ци је си сте мат ског пре гле да, и 
ова мо гућ ност се са да пр ви пут 
ја вља у Фон ду, а ја ко је бит на за 
за по сле не, и у том сме ру ће по-
сло да вац и Син ди кат ра ди ти већ 
то ком ове го ди не. Та ко ђе, оно 
што је по хвал но за овај ко лек-
тив ни уго вор, је сте то што смо 
ус пе ли да се до го во ри мо за мо-
гућ ност струч ног уса вр ша ва ња 
за по сле них, што је до бро ка ко за 
Фонд, та ко и за за по сле не, и што 
ће у сва ком слу ча ју до при не ти 
ве ћој мо ти ва ци ји, ажур но сти и 
ква ли те ту ра да за по сле них – ис-
та кла је Је ле на цвет ко вић не ке 
од од ред би Ко лек тив ног уго во-
ра РФ пИО. Она је на гла си ла и да 
је овим ко лек тив ним уго во ром 
Син ди кат из у зет но ува жен, не са-
мо као со ци јал ни парт нер, већ и 
као ве о ма ва жан уче сник у свим 
пи та њи ма ко ја се ти чу не по сред-
но еко ном ског и рад но-со ци јал-
ног по ло жа ја за по сле них. Уго вор 
пред ви ђа стал ну са рад њу по сло-
дав ца и Син ди ка та, као и по моћ у 
ви ду обез бе ђи ва ња про стор но-
тех нич ких и свих дру гих усло ва 
за нео ме тан рад Син ди ка та за по-
сле них, а тран спа рент ност ће би-
ти по диг ну та на ви ши ни во не го 
ра ни је.

В. Ка дић

ПОТ ПИ САН КО ЛЕК ТИВ НИ УГО ВОР РФ ПИО

Здрав со ци јал ни ди ја лог
– бо љи ре зул та ти

Потписивање колективног уговора у Палати Србија
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актуелно

У па ла ти „Ср би ја” 30. ма р та пот-
пи сан је про то кол о ре гу ли са њу 
ме ђу соб них оба ве за по осно ву на-
ми ре ња од штет них зах те ва у при-
ме ни чла на 42 Спо ра зу ма из ме ђу 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и 
Бо сне и Хе р це го ви не о со ци јал-
ном оси гу ра њу. про то кол су пот-
пи са ли Зо ран па но вић, ди рек тор 
За во да за со ци јал но оси гу ра ње, 
и Зи јад Кр њић, ди рек тор Фе де-
рал ног за во да за ми ро вин ско/
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње БиХ. пот пи си ва њу про то ко ла 
при су ство вао је ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, Алек сан дар ву лин, као 
и ди рек тор ка Ре пу блич ког фон да 
пИО, Дра га на Ка ли но вић.

пот пи са ним про то ко лом утвр-
ђу ју се на чин и ро ко ви из ми ре ња 
ме ђу соб них оба ве за и по тра жи ва-
ња из ме ђу РФ пИО и Фе де рал ног 
за во да за МИО/пИО, ко ји су на ста-
ли по осно ву од штет них зах те ва у 
по ступ ку по нов ног об ра чу на пен-
зи ја.

На кон пот пи си ва ња, ди рек тор 
За во да за со ци јал но оси гу ра ње 
Зо ран па но вић ре као је да про цес 
из ми ри ва ња од штет них зах те ва у 
при ме ни Спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ср би је и БиХ 
тра је од 2004. го ди не, ка да је Спо-
ра зум сту пио на сна гу.

– пот пи си ва њем овог про то ко-
ла прак тич но за о кру жу је мо про-
цес из ми ри ва ња од штет них зах-
те ва. Из нос сред ста ва ко је ће РФ 
пИО Ср би је и Фе де рал ни за вод 
за МИО/пИО БиХ ме ђу соб но упла-
ти ти је 1,8 ми ли о на евра, и ово је 
прак тич но за вр ше так ду го го ди-
шњег по сла ко ји је ве зан за при ме-
ну Спо ра зу ма, а до го во ре но је да 

до кра ја 2016. го ди не све оба ве зе 
из ме ђу фон до ва бу ду из ми ре не – 
из ја вио је Зо ран па но вић.

Ди рек тор Фе де рал ног за во да 
за МИО/пИО ре као је да се на овај 
на чин за вр ша ва јед на фи нан сиј ска 
исто ри ја из ме ђу но си ла ца оси гу-
ра ња две др жа ве.

– Овим ре ша ва мо фи нан сиј-
ске од но се ко ји су на ста ли као 
про дукт тран сфор ма ци је бив ше 
др жа ве кроз ду ги пе ри од. ве о-
ма је зна чај но за оба фон да да се 
овај про цес за вр ша ва и да се у 
бу ду ћем пе ри о ду мо же мо ви ше 
по све ти ти ре а ли за ци ји те ку ћих 
по сло ва у ко рист и пен зи о не ра 
и оси гу ра ни ка – ре као је Зи јад 
Кр њић, ис та кав ши до бру са рад-
њу из ме ђу но си ла ца пИО Ср би је 
и БиХ, на чи јем ће се уна пре ђи-
ва њу и у бу дућ но сти ра ди ти.

Ми ни стар Алек сан дар ву лин на-
гла сио је да ће до кра ја го ди не сва 
ме ђу соб на по тра жи ва ња и ду го ви 
но си ла ца пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња две др жа ве би ти 
из ми ре ни, као и да се не ће пра ви-
ти но ви.

– Ре пу бли ка Ср би ја по осно ву 
од штет них зах те ва Фе де рал ном 
за во ду БиХ ду гу је не што ви ше од 
600.000 евра, док Фе де рал ни за вод 
БиХ Фон ду пИО Ре пу бли ке Ср би је 
ду гу је око ми ли он и 214.000 евра. 
До кра ја го ди не по тра жи ва ња ће 
би ти из ми ре на и но ва не ће на ста-
ја ти. На ши ко ри сни ци су без бед ни, 
њи хо ва пра ва из пИО су си гур на и 
на ста ви ће да се по шту ју, а два фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње на ста ви ће да са ра ђу ју на 
обо стра но за до вољ ство – из ја вио 
је ми ни стар ву лин.

В. Ка дић

ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ О НА МИ РЕ ЊУ ОД ШТЕТ НИХ 
ЗАХ ТЕ ВА ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И БиХ

Уку пан дуг 1,8 
ми ли о на евра 

Скуп шти на Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не

Сед ни ци Скуп шти не Спв ко ја је не дав но одр жа на у Но вом 
Са ду при су ство вао је и ва си ли је Бе ло бр ко вић, за ме ник пред-
сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је. На сед ни ци су при хва ће-
ни Из ве штај о ра ду и Го ди шњи ра чун Са ве за за 2015. го ди ну, 
као и про грам ра да и Фи нан сиј ски план Са ве за за 2016. го-
ди ну.

Иза бра ни су и но ви чла но ви Из вр шног и Над зор ног од бо-
ра, На да Ми ло ва нов и жи во та Спа со је вић. 

по ред до ма ћи на, на ску пу су уче ство ва ли ди рек то ри и 
струч ни рад ни ци ге рон то ло шких цен та ра из Апа ти на, Зре ња-
ни на, Бач ке па лан ке, Мо ла, Шап ца, Мла де нов ца и Обре нов ца.

Са њи ма су раз го ва ра ли и еду ка ци ју ре а ли зо ва ли Ра да 
Ми тро вић, ди рек тор ка по кра јин ског за во да за со ци јал ну 
за шти ту, Гор да на Ко вић, са вет ни ца у Ре пу блич ком за во ду за 
со ци јал ну за шти ту, Да ни ца Је ре мић, ди рек тор ка Гц „Срем”, и 
струч ни рад ни ци из рум ске уста но ве. 

По се та др жав ног се кре та ра 
Сом бо ру

Др Не над Ива ни ше вић, др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
по се тио је не дав но не вла ди ну 
ор га ни за ци ју „жен ска ал тер на-
ти ва” и Са вез глу вих и на глу вих 
у Сом бо ру.

Са вез глу вих и на глу вих је ак-
ти ван у ре ша ва њу свих пи та ња 
зна чај них за сен зор не ин ва ли-
де. У окви ру Са ве за ре дов но 
ра ди са ве то дав ни клуб за ро ди те ље, као и за ба ви ште за 
де цу са ште ће ним слу хом.

Не вла ди на ор га ни за ци ја „жен ска ал тер на ти ва” нај по-
зна ти ја је по то ме што већ 15 го ди на одр жа ва СОС те ле-
фон за же не и де цу жр тве на си ља, ко ји је је ди ни сер вис те 
вр сте у За пад но бач ком окру гу.

За јед но до ли цен це
„За јед но до ли цен це” те ма је струч не еду ка ци је о ли цен ци-

ра њу со ци јал них уста но ва за сме штај ста ри јих и од ра слих ли-
ца, ко ју је у по след њој не де љи мар та ор га ни зо вао Гц „Срем” 
за осам ге рон то ло шких цен та ра из Ср би је. 
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између два броја

Ма ла шко ла
пче лар ства

„Ма ла шко ла пче лар ства” у Не го-
ти ну ор га ни зо ва на је за не за по сле не 
мла де по чет ни ке ко ји се до са да ни-
су ба ви ли овом де лат но шћу, а пред-
ност у из бо ру по ла зни ка има ли су 
мла ђи кан ди да ти. Шко ла је по че ла 
да ра ди 25. мар та са гру пом од де сет 
бу ду ћих пче ла ра за ко је ће до кра ја 
апри ла би ти ор га ни зо ва на те о рет-
ска и прак тич на обу ка, по сле ко је ће 
им би ти до де ље ње по две ко шни це 
са пче ли њим дру штви ма. Те о рет ска 
обу ка одр жа ва се у про сто ри ја ма 
Дру штва пче ла ра „Хај дук вељ ко” у 
Не го ти ну, а прак тич на на пче ли ња-
ци ма пре да ва ча мен то ра. 

по кро ви тељ „Ма ле шко ле пче лар-
ства”, ко ју ор га ни зу је Дру штво пче-
ла ра „Хај дук вељ ко” уз струч ну по др-
шку по љо при вред но-са ве то дав не 
и струч не слу жбе за Бор ски округ, 
је сте оп шти на Не го тин. 

По год но сти  
за нај ста ри је  
у Бе че ју

Од бор ни ци бе чеј ског 
пар ла мен та до не ли су од-
лу ку да сви гра ђа ни ста-
ри ји од 65 го ди на не пла-
ћа ју јав ни пре воз уну тар 
оп шти не, а осло бо ђе ни су 
и пар ти ци па ци је за спе-
ци ја ли стич ке пре гле де у 
град ском до му здра вља 
ко ја из но си хи ља ду ди-
на ра.

Чла но ви оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра 
мо гу бес плат но да ко-
ри сте за тво ре ни ба зен 
у спорт ском цен тру, а за 
све пред ста ве у Град ском 
по зо ри шту пла ћа ју са мо 
по ло ви ну ре дов не це не. 
Та ко ђе, има ју по пуст од 
40 од сто на члан ство у На-
род ној би бли о те ци.

Бе чеј ски пен зи о не ри 
има ју мо гућ ност да се бес-
плат но об у че за ко ри шће-
ње ра чу на ра, за хва љу ју ћи 
про фе со ри ма Тех нич ке 
шко ле, а ди ги тал но опи-
сме ња ва ње им омо гу ћа ва 
ко му ни ка ци ју с по ро ди-
цом и при ја те љи ма и на 
да љи ну.

Ипак, и по ред ни за по-
год но сти, од око 8.400 бе-
чеј ских пен зи о не ра, ко ли-
ко их је би ло кра јем про-
шле го ди не, у удру же ње 
их је учла ње но око 4.500.

Фе сти вал здра вља
У До му омла ди не Београда је 17. и 

18. мар та одр жан 13. про лећ ни фе сти-
вал здра вља на ко ме су гра ђа ни мо гли 
да до би ју ве ли ки број ин фор ма ци ја о 
здра вим сти ло ви ма жи во та. На пунк-
то ви ма до мо ва здра вља, бол ни ца и 
ор ди на ци ја ор га ни зо ва ни су бес плат-
ни пре гле ди оп штег здрав стве ног ста-
ња и при ти ска, ме ре ње ни воа ше ће ра 
у кр ви, пре гле ди ста ња ко же, зу ба и 
сто па ла, скри нинг очи ју... Гра ђа ни су 
мо гли да се по са ве ту ју са струч ња ци-
ма вМА, Град ског за во да за јав но здра-
вље, Град ског за во да за ге рон то ло ги ју 
и кућ но ле че ње, Ин сти ту та „Тор лак”, као и са ви ше од 80 из ла га ча ко ји се ба ве здра вом хра ном, 
спра вља њем про из во да без глу те на, при род ном ко зме ти ком, про из вод њом во де и ви та ми на, 
бањ ским ту ри змом, ма са жа ма...

Одр жа но је ви ше три би на на раз ли чи те те ме, а јед на од њих је би ла и на те му „Ак тив но ста ре ње 
и при огра ни че ним фи зич ким мо гућ но сти ма”.

Ала дин осво јио Ин ди ју
На ин тер на ци о нал ном филм ском фе сти ва лу у Ин ди ји у кон ку-

рен ци ји до ку мен тар них оства ре ња пр во ме сто осво јио је филм 
„Ала дин и ча роб на кан та” мла дог про ку пач ког ства ра о ца жи ки це 
Јо ва но ви ћа.

Ова филм ска при ча го во-
ри о нај у зор ни јем и нај бо љем 
про ку пач ком чи ста чу ули ца, 
мла дом Ро му ко ји сво јим при-
ме ром и ан га жо ва њем до при-
но си да ово ме сто бу де чи сти је 
и леп ше.

На овом фе сти ва лу уче ство-
ва ло је ви ше од хи ља ду ства-
ра ла ца из це лог све та, па пр ва 
на гра да, о ко јој је оба ве ште ње 
ина че сти гло по штом – има још 
ве ћи зна чај.

На гра да у Ин ди ји је де се та 
по ре ду за овај до ку мен тар ни 
филм. пре ово га „Ала дин” је по-
ку пио на гра де на фе сти ва ли ма 
у Са ра је ву, Мо скви, Сло вач кој, и 
још не ким европ ским зе мља ма.

Ове ра здрав стве них књи жи ца на те рет РФ ЗО
вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је 

за кљу чак ко јим се омо гу ћа ва по љо при-
вред ни ци ма да мо гу одво је но да пла ћа ју 
до при но се за здрав стве но, пен зиј ско и 
со ци јал но оси гу ра ње, а да здрав стве не 
књи жи це ове ре на те рет РФ ЗО, са оп шти-
ло је Ми ни стар ство по љо при вре де.

Ова по год ност се од но си на по љо при-
вред ни ке ко ји пла ћа ју до при но се за оба ве-
зно со ци јал но оси гу ра ње. РФ ЗО ће ове ра ва-
ти књи жи це на три ме се ца, под усло вом да 
по љо при вред ник поч не да из ми ру је до при-
но се за здрав стве но оси гу ра ње и да кон ти-
ну и ра но из ми ру је те ку ће до при но се.

Про сеч на пла та 
у фе бру а ру 
44.450 ди на ра

про сеч на не то за ра да ис пла-
ће на у фе бру а ру 2016. го ди не 
из но си 44.450 ди на ра. У по ре ђе-
њу са про сеч ном не то за ра дом 
у ја ну а ру 2016. го ди не, но ми-
нал но је ви ша за 9,9 и ре ал но за 
10,0 од сто.

про сеч на бру то за ра да ис пла-
ће на у фе бру а ру 2016. го ди не 
из но си 61.279 ди на ра, што је у 
од но су на про сеч ну бру то за ра ду 
ис пла ће ну у ја ну а ру 2016. го ди не 
но ми нал но ви ше за 9,9 а ре ал но 
за 10,0 од сто.
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у посети

На те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је 
тре нут но по сто ји 
40 др жав них уста но ва 
со ци јал не за шти те 
за сме штај од ра слих  
и 159 при ват них  
до мо ва ко ји има ју 
до зво лу за рад

Од ла зак у дом за ста ре је 
у на шој кул ту ри и тра ди-
ци ји те ма ко ја се ра ди-

је за о би ла зи не го што се о њој 
отво ре но раз го ва ра. Од лу ка о 
сме шта ју оста ре лих чла но ва по-
ро ди це у ин сти ту ци је ко је о њи-
ма бри ну до но си се те шка ср ца 
и о њој се не ра до го во ри чак и 
са нај бли жи ма јер увре же но ми-
шље ње да де ца тре ба да бри ну 
о ро ди те љи ма те шко се ис ко ре-
њу је са овог под не бља. То је и 
раз лог што је ве ћи на од 1.200 
љу ди на сме шта ју у Уста но ви 
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, 
пре ма ре чи ма ди рек тор ке УГцБ 
Су за не Ми шић, те шко по крет на 
или не по крет на, јер тек ка да за-

ДО МО ВИ ЗА СТА РЕ: ИЗ БОР ИЛИ ПО ТРЕ БА 

Јед ни ма дру га ку ћа, дру ги ма     ну жно зло

им услу ге ме ди цин ских се ста ра 
и ле ка ра на до хват ру ке то ком 
24 са та и где јед но став но не мо-
ра ју да бри ну о сва ко днев ним 

Је дан од по след њих та квих 
до га ђа ја је по ста вља ње мо бил-
ног пла не та ри ју ма у до му на Бе-
жа ниј ској ко си сре ди ном мар та 
у са рад њи са цен тром за про-
мо ци ју на у ке. пла не та ри јум је 
сфер ни би о скоп ко ји про јек ту је 
сли ке зве зда ног не ба и број них 

фа сци нант них по ја ва у уни вер-
зу му. про јек ци је у мо бил ном 
пла не та ри ју му пред ста вља ју из-
у зет но за ни мљив и атрак ти ван 
на чин за бли же упо зна ва ње са 
астро но ми јом и срод ним на у ка-
ма, та ко да су ко ри сни ци услу га 
до ма ето, под ста ре да не, мо гли 

и ста ви ше не мо гу са ми, мла ђи 
чла но ви по ро ди це од лу чу ју да 
сво је оста ре ле ро ди те ље сме-
сте у уста но ву.

Ипак, има и дру га чи јих при-
ме ра: ста ри јих љу ди ко ји са ми, 
ка да на пу не од ре ђе не го ди не 
жи во та ко је им омо гу ћа ва ју бо-
ра вак у до мо ви ма (65), од лу чу ју 
да се пре се ле ту где има њи хо-
вих вр шња ка за дру же ње, где су 

сит ни ца ма као на при мер шта 
да нас за ру чак. А још је дан ако 
не и пре су дан раз лог за ова кву 
од лу ку је сте и ве о ма ор га ни зо-
ван дру штве ни жи вот, по го то во 
у др жав ним ин сти ту ци ја ма овог 
ти па. Би о скоп ске пред ста ве, 
кон цер ти, го сто ва ња еми нент-
них умет ни ка, ор га ни зо ва не 
про сла ве свих зна чај них да ту ма 
и пра зни ка... и да не на бра ја мо.

Директорка Сузана Мишић са корисницима услуга дома
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по во дом Да на же на ис пред згра де На род ног му зе ја пред ста-
вље на је про дај на из ло жба ра до ва ко ри сни ка Уста но ве Ге рон-
то ло шки цен тар Бе о град и Днев ног бо рав ка за де цу и омла ди ну 
оме те ну у раз во ју „Сун це”, Бе жа ниј ска ко са.

Из ло же ни су руч ни ра до ве ко ри сни ка, као и сли ке на ко ји ма 
је пред ста вљен ви ше ме сеч ни рад и са рад ња из ме ђу уста но ва. 
Ра до ви су про да ва ни по сим бо лич ној це ни а при ку пље на су ма 
на ме ње на је за на бав ку ма те ри ја ла за рад ну те ра пи ју.

ДО МО ВИ ЗА СТА РЕ: ИЗ БОР ИЛИ ПО ТРЕ БА 

Јед ни ма дру га ку ћа, дру ги ма     ну жно зло

Мис трећег доба
Ма ни фе ста ци ја „Са јам за тре ће до ба” ове го ди не се ор га-
ни зу је тре ћи пут по ре ду. Ту су на јед ном ме сту свим по-
се ти о ци ма до ступ не ра зно вр сне услу ге, по пу сти, по кло-
ни, про гра ми и про из во ди ко ји за циљ има ју под сти ца ње 
ак тив ног жи во та ста ри је по пу ла ци је. У вре ме тра ја ња 
Сај ма мно го број не ком па ни је омо гу ћа ва ју по се ти о ци ма 
раз не по пу сте и бе не фи те на сво јим штан до ви ма. Ове го-
ди не са јам ће би ти ор га ни зо ван 1, 2. и 3. апри ла а но ви на 
је из бор за „мис се ни ор” ко ји ће би ти одр жан 3. апри ла, 
по след њег да на Сај ма. Као и пред сва ки из бор за мис и 
пре овог, фи нал ног, одр жан је ка стинг у Клу бу за днев ни 
бо ра вак на Вра ча ру. При ја ви ло се 26 кан ди дат ки ња од 
ко јих је струч ни жи ри (ко ји су чи ни ле ма не кен ка, но ви-
нар и за по сле на у УГЦ Бе жа ниј ска ко са) иза брао 15 ле-
по ти ца ко је ће уче ство ва ти у фи на лу. И, као и на сва ком 
ка стин гу, би ло је ту до те ра них го спо ђа, уз бу ђе ња, до ста 
тре ме, ТВ ка ме ра, сни ма ња, раз го во ра са жи ри јем ко ји 
је те шка ср ца мо рао да ода бе ре са мо 15 њих за нај у жи 
из бор, а нај ра ди је би да сва ка при ја вље на да ма бу де и у 
фи нал ном так ми че њу.

да ужи ва ју у по гле ду на 
уни вер зум. Ди рек тор ка 
УГцБ Бе жа ниј ска ко са је 
тим по во дом уру чи ла за-
хвал ни цу Не ма њи Ђор-
ђе ви ћу, ди рек то ру цен-
тра за про мо ци ју на у ке.

У Ре пу бли ци Ср би-
ји тре нут но по сто ји 40 
уста но ва со ци јал не за-
шти те за сме штај од-
ра слих чи ји је осни вач 
Ре пу бли ка Ср би ја или 
Ауто ном на по кра ји на 
вој во ди на и 159 при ват-
них до мо ва ко ји има ју 
до зво лу за рад, би ло по 
ста рим или по но вим 
про пи си ма, ка же за наш 
лист Би ља на Зе ка ви ца, 
на чел ни ца ин спек циј-
ског над зо ра у Сек то ру 
за бри гу о по ро ди ци и 
со ци јал ну за шти ту Ми-
ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и 

со ци јал на пи та ња.
– Ка да је реч у усло ви ма за 

рад до мо ва, про пи са ни су исти 
усло ви и ми ни мал ни стан дар ди 
за све пру жа о це услу га. Ни жи 
стан дар ди од про пи са них ни су 
до зво ље ни, а ви ши су до зво ље-
ни и по жељ ни чак. Не мо же се 
на пра ви ти па ра ле ла по пи та њу 

ква ли те та из ме ђу др жав них и 
при ват них до мо ва, по сто је бо-
љи и ло ши ји до мо ви ка да су у 
пи та њу и јед ни и дру ги. Ко ри-
сни ци услу га са ми би ра ју ко ји 
ће дом иза бра ти, у од но су на 
соп стве не по тре бе, мо гућ но сти, 
оче ки ва ња. Мо жда се још увек 
ра ди је од лу чу ју за др жав ни сек-
тор, упра во из раз ло га што иза 
њих, као га рант ква ли те та, сто ји 
др жа ва, али је исто вре ме но све 
ви ше оних ко ји би ра ју при ват не 
до мо ве, углав ном за то што су 
они ма њег ка па ци те та, па због 
то га жи вот у њи ма ли чи на жи-
вот у по ро ди ца ма. У сва ком слу-
ча ју, то је ин ди ви ду ал ни из бор 
са мих ко ри сни ка услу га – ка же 
Би ља на Зе ка ви ца.

Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња кон ти ну и ра но бри не о 
ква ли те ту услу га из сво је над-
ле жно сти. На ро чи то се по след-
њих го ди на то ме по кла ња па-
жња, пр вен стве но због по ди-
за ња ква ли те та, али и због до-
сти за ња про пи са них стан дар да 
и ро ко ва од ре ђе них За ко ном о 
со ци јал ној за шти ти за за вр ше-
так про це са ли цен ци ра ња. 

– Ли цен ци ра ње ор га ни за-
ци ја со ци јал не за шти те је сте 
и де фи ни са но за ко ном у ци љу 

уна пре ђе ња си сте ма ква ли те-
та у со ци јал ној за шти ти. То ком 
2014. го ди не опре де ље но је 
883.976.507 а то ком 2015. го-
ди не 777.550.166 ди на ра за 
ра до ве и опре му у уста но ва ма 
со ци јал не за шти те. У ци љу очу-
ва ња и уна пре ђе ња по стиг ну-
тог ни воа ква ли те та, у кон ти ну-
и те ту се кон тро ли шу пру жа о ци 
услу га со ци јал не за шти те – об-
ја шња ва на чел ни ца Би ља на Зе-
ка ви ца.

по ред сме шта ја у до мо ве и 
ста ци о на ре, Ге рон то ло шки цен-

тра Бе о град има и услу гу по мо-
ћи у ку ћи, као и раз ви је ну мре-
жу днев них цен та ра и клу бо ва у 
ко ји ма се нај ста ри ји оку пља ју, 
дру же, осми шља ва ју ак тив но-
сти у сво је сло бод но вре ме и 
та ко ста вља ју до зна ња да та-
ко зва но тре ће до ба не мо ра и 
не зна чи са мо „че ти ри зи да” и 
чу ва ње уну ка. Овим ви до ви ма 
бри ге о ста ри ји ма об у хва ће но 
је око 8.000 гра ђа на ко ји сва ко-
днев но има ју при ли ку да оства-
ре не што од оно га што им је 
нео п ход но: бо ле сни или те шко 

по крет ни да до би ју по-
моћ ге рон то до ма ћи це 
у свом до му, а сви ко ји 
же ле да се дру же мо гу 
то да оства ре у клу бо-
ви ма ко јих има ско ро 
сва ка бе о град ска оп-
шти на. Бо ра вак у клу бо-
ви ма не сво ди се са мо 
на игра ње ша ха и пи-
ка да, већ се ор га ни зу ју 
раз ли чи те ак тив но сти: 
од уче ња де ку пажа и 
тех ни ке из ра де на ки та, 
пре ко еду ка тив них ра-
ди о ни ца, до фол клор-
них, хор ских и драм-
ских сек ци ја. Сва ко ко 
же ли мо же да про на ђе 
се бе у не кој од ових ак-
тив но сти и укљу чи се 
у дру штве ни жи вот са 
сво јим вр шња ци ма. 

Ве сна 
Ана ста си је вић
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поводи

Око 300 пен зи о не ра из удру-
же ња пен зи о не ра из Оси је ка, 
Бе лог Ма на сти ра, Бо ро ва на се-
ља, Су бо ти це, Сом бо ра, Бе че ја, 
Ку цу ре и Кља ји ће ва про сла ви-
ли су за јед но, у ор га ни за ци ји 
Град ског удру же ња пен зи о не ра 
Су бо ти це, Дан же на у Су бо ти ци. 
Био је то ујед но и су срет ста рих 
при ја те ља, јер ове ор га ни за ци-
је пен зи о не ра већ ду ги низ го-
ди на раз ви ја ју при ја тељ ску и 
при сну са рад њу.

– Ини ци ја ти ва за овај су срет и 
за јед нич ку про сла ву сти гла је од 
на ших при ја те ља из Оси је ка. Ми 
смо то при хва ти ли, a по зва ли смо 
и ко ле ге пен зи о не ре из дру гих 
ме ста, јер има мо до бру са рад њу 

са њи ма ско ро де це ни ја ма, па су 
слич ни су сре ти по ста ли већ тра-
ди ци о нал ни – по ја сни ла је пред-
сед ни ца ГУп Су бо ти ца Дра ги ца 

Лу чев. Она је до да ла да су овом 
при ли ком уз ме ђу соб ну по де лу 
при год них по кло на и при зна ња 
раз го ва ра ли и о за јед нич ком уче-

шћу на европ ском про гра му EaSi 
ко ји, из ме ђу оста лог, по спе шу је и 
ова кве ак тив но сти.

Ме ђу мно го број ним го сти-
ма ску пу је при су ство вао и др 
Не над Ива ни ше вић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња. Он је по хва-
лио успе шан рад Град ског удру-
же ња пен зи о не ра Су бо ти ца и 
до дао да је Ми ни стар ство про-
шле го ди не ма те ри јал но по мо-
гло ак тив ност овог удру же ња, 
те да ће и убу ду ће на ста ви ти 
та кву прак су пре ма сви ма ко ји 
се мак си мал но по све те ра ду са 
нај ста ри јим су гра ђа ни ма.    

М. Мек те ро вић

Ре сор ни ми ни стар Алек сан дар ву лин 
про мо ви сао је у Ни шу до бра ис ку-
ства пи лот про јек та „при ку пља ње 

и по де ла ви шка хра не”, ко ји се од про шле 
го ди не ре а ли зу је у Кра гу јев цу. Ниш је та ко 
по стао дру ги град у ко ме про је кат жи ви а 
ње гов по че так озва ни чио је ми ни стар ву-
лин по де лом пр вих ку ва них обро ка со ци-
јал но угро же ним Ни шли ја ма ко ји су рад но 
спо соб ни али у ста њу со ци јал не бе де. Реч 
је о об ро ци ма ко ји су би ли при пре мље ни 
за на род ну ку хи њу, сту ден те, уче ни ке, ко-
ри сни ке Ге рон то ло шког цен тра и дру гих 
уста но ва со ци јал ног ка рак те ра а ко ји ни су 
ис ко ри шће ни. 

– Ни сам сре ћан што ово ра ди мо и што по-
сто је љу ди ко ји ма је нео п хо дан бес пла тан 
оброк, али сам по но сан што ће вр ло бр зо 
би ти до нет за кон о ви шко ви ма хра не ко ји 
ће ову област ре гу ли са ти у чи та вој Ср би ји, 
па ће све што оста не не ис ко ри шће но би ти 
упо тре бље но у ова квим слу ча је ви ма – ре-
као је Алек сан дар ву лин и под се тио да је у 
Кра гу јев цу за го ди ну да на по де ље но 16.000 
бес плат них обро ка. Од са да ће се то ра ди ти 
и у Ни шу а јав не уста но ве ко је про из во де 
хра ну, за јед но са цр ве ном кр стом и ло кал-
ном са мо у пра вом, ор га ни зо ва ће ди стри бу-
ци ју ви шка не по де ље них обро ка, на ја вио је 
ву лин и на гла сио да се ра ди о све жим, хи-
ги јен ски ис прав ним об ро ци ма ко ји су тран-
спор то ва ни на без бе дан на чин, а све што 
оста не као ви шак у окви ру на род не ку хи ње 

би ће до ста вље но до ко ри сни ка у ро ку од 
нај ви ше че ти ри са та од при пре ме.

Ди рек тор ни шког цен тра за со ци јал ни рад 
Зо ран Јо вић оце нио је да је иде ја из ван ред-
на и да омо гу ћа ва цен тру да ре а гу је и по-
мог не та мо где је за и ста те шко. про грам се 
ре а ли зу је на осно ву про то ко ла пот пи са ног 
из ме ђу Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња и Ми ни стар ства 
про све те, на осно ву ко јег ће ви шко ви хра не 

спре мље не у Сту дент ском и Ге рон то ло шком 
цен тру, До му уче ни ка и слич ним уста но ва ма 
би ти по де ље ни нај си ро ма шни јим гра ђа ни-
ма, по ја снио је Јо вић. Он је на ја вио да ће за 
са да на ова кав вид по мо ћи мо ћи да ра чу на 
не што ви ше од 40 ко ри сни ка, од но сно њи хо-
вих по ро ди ца. Ку ва не обро ке ће пре у зи ма ти 
у цр ве ном кр сту, и то на осно ву по зи ва ко ји 
бу ду до би ли из цен тра за со ци јал ни рад.  

Љ. Гло го вац

ПО ДЕ ЛА ВИ ШКА ХРА НЕ НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИ МА У НИ ШУ

По моћ за че тр де се так по ро ди ца

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ИЗ ОСАМ УДРУ ЖЕ ЊА ЗА ЈЕД НО ПРО СЛА ВИ ЛИ 8. МАРТ У СУ БО ТИ ЦИ

Дру же ње ста рих при ја те ља

Подела оброка социјално угроженим Нишлијама

Др Ненад Иванишевић и Драгица Лучев
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Удру же ње пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да све ча но је обе ле жи-
ло Ме ђу на род ни дан же на. Све-
ча ној про сла ви при су ство вао 
је и Ми лош ву че вић, гра до на-
чел ник Но вог Са да, ко ји је том 
при ли ком да ма ма да ро вао по 
цр ве ну ру жу укра ше ну љу би ча-

стом тра ком, сим бо лом бор бе 
про тив на си ља над же на ма.

Гра до на чел ник је из ра зио по-
др шку „Си гур ној жен ској ку ћи” у 
Но вом Са ду и бор би про тив на-
си ља над же на ма, а та ко ђе је за-
хва лио свим пен зи о нер ка ма на 
до при но су гра ду и дру штву.

Мо мо Чо ла ко вић, пред сед-
ник Удру же ња, за хва лио је гра-
до на чел ни ку на по др шци, али 
и гра ду на по мо ћи око уре ђе њу 
Днев ног цен тра у Удру же њу, где 
је све ча ност и одр жа на.

Чла ни це КУД-а Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да 

на сту пи ле су у про гра му са ре-
ци та ци ја ма и као пе вач ка гру-
па, а чла ни це ли ков не сек ци је и 
кре а тив не ра ди о ни це при пре-
ми ле су и на про дај ној из ло жби 
по ну ди ле сво је ли ков не ра до ве 
и укра сне упо треб не пред ме те.

Д. Ко раћ

Са вез са мо стал них син ди-
ка та гра да Но вог Са да и 
оп шти на и Фон да ци ја со-

ли дар но сти за пре вен ци ју рад-
не ин ва лид но сти и ре кре а тив ни 
од мор рад ни ка, чи ји је осни вач 
ССС гра да Но вог Са да, ор га ни-
зо ва ли су 11. мар та у Рад нич-
ком до му „Све то зар Мар ко вић” 
у Но вом Са ду већ тра ди ци о нал-
ну, 15. пре зен та ци ју ба ња, ре ха-
би ли та ци о них цен та ра, хо те ла 
и ту ри стич ких аген ци ја. 

Ше сна ест РХ цен та ра, ба-
ња, хо те ла и аген ци ја, уз ви део 
про јек ци је сво јих про мо тив них 
са др жа ја, да ло је кон крет не по-
ну де за ре кре а тив ни од мор и 
ре ха би ли та ци ју по нај по вољ ни-
јим це на ма за чла но ве ССС гра-
да Но вог Са да и оп шти на. пред-
став ни ци не ко ли ко ба ња, то ком 
сво је пре зен та ци је, оба ве сти ли 
су при сут не да се за бо ра вак у 
њи хо вим објек ти ма мо гу ис ко-
ри сти ти и ва у че ри вла де Ре пу-
бли ке Ср би је.  

Го ран Ле шков, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Фон да ци је со-
ли дар но сти, об ја снио је да се 
ове пре зен та ци је ор га ни зу ју с 
ци љем да за по сле ни ма из Но-
вог Са да при ка жу са др жа је ко је 

им на ше ба ње ну де, те да се они 
на осно ву то га и опре де љу ју у 
ко ју ће оти ћи. Ис та као је и да 
се за по сле ни чи ји по сло дав ци 
упла ћу ју сред ства у Фон да ци-
ју упу ћу ју на пре вен ци ју рад не 

ин ва лид но сти и ре кре а тив ни 
од мор бес плат но, док чла но ви 
њи хо вих по ро ди ца мо гу, ка да 
та мо иду пре ко Фон да ци је, у ба-
ња ма и РХ цен три ма бо ра ви ти 
под по вољ ни јим усло ви ма.

вла ди мир Гво зде но вић, 
пред сед ник ССС гра да Но вог 
Са да и оп шти на, у свом обра ћа-
њу при сут ни ма из ја вио је да се 
ула га њем јед ног ди на ра за за-
по сле не за ову на ме ну ка сни је 
уште ди се дам ди на ра у њи хо вој 
здрав стве ној за шти ти.

пре зен та ци ји у Рад нич ком 
до му су, из ме ђу оста лих го сти ју, 
при су ство ва ли и Го ран Ми лић, 
пред сед ник, и То ми слав Ста јић, 
се кре тар ве ћа ССС вој во ди не, 
Дра ган Кан ка раш, кон зул Ре пу-
бли ке цр не Го ре у Ср би ји, Слав-
ко Но ва ко вић, пот пред сед ник 
Уни је по сло да ва ца вој во ди не, 
и Зо ра Кан ка раш, са вет ни ца 
ди рек то ра по кра јин ског фон да 
пИО.   

Ми ро слав Мек те ро вић

СА МО СТАЛ НИ СИН ДИ КАТ НО ВОГ СА ДА ОР ГА НИ ЗО ВАО ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ БА ЊА

Пре вен ци ја рад не ин ва лид но сти

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

Обе ле жен Дан же на

Вла ди мир Гво зде но вић

Наступ певачког друштваМилош Вучевић и Момо Чолаковић на свечаности
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на лицу места

Руч но из ра ђе на обу ћа од 
при род них ма те ри ја ла до 
по след њег кон ца, не ве-

ро ват на сла на и слат ка хра на, 
де ко ри са на и аран жи ра на из-
у зет но за ни мљи во, по слов не 
уни фор ме као са мод не пи сте, 
ве ли ки из бор руч но ра ђе них 
укра сних пре ме та за по кло не 
или за опле ме њи ва ње кућ ног 
ам би јен та, али и мо бил на, при-
ват на ме ди цин ска се стра ко ја по 
по зи ву до ла зи и по ма же у не зи 
бе ба, де це, од ра слих, реч ју свих 
ко ји ма је ме ди цин ска по моћ у 
не ком тре нут ку нео п ход на.... 
Све ово, а и још мно го то га ин-
те ре сант ног, че га, ваљ да, са мо 
жен ски ум мо же да се до се ти, 
мо гло се ви де ти ме ђу 48 штан-
до ва пред у зе ћа у вла сни штву 
же на на пр вом бе о град ском 
сај му жен ског пред у зет ни штва 
одр жа ном сре ди ном мар та. 

Са јам је ор га ни зо вао Се кре-
та ри јат за при вре ду гра да Бе-
о гра да у са рад њи са при вред-
ном ко мо ром Бе о гра да, На ци о-
нал ном слу жбом за за по шља ва-
ње, Ре ги о нал ном аген ци јом за 
раз вој и ин те гра ци је Бе о град, 
Ту ри стич ком ор га ни за ци јом 
Бе о гра да и Ко лар че вом за ду-
жби ном. циљ ма ни фе ста ци је је 
про мо ци ја жен ског пред у зет-
ни штва, да би ис ку ство же на ко-
је су већ до ка за не у свом би зни-
су охра бри ло и под ста кло дру ге 
же не на ак тив ни је и са мо стал но 
по сло ва ње. 

Са јам је отво рио гра до на чел-
ник Бе о гра да Си ни ша Ма ли, уз 
при су ство по моћ ни це гра до на-
чел ни ка Ире не ву јо вић, се кре-
тар ке за при вре ду Ти ја не Миљ-
ко вић и пред сед ни це Од бо ра за 
при вре ду у Скуп шти ни Ср би је 
Алек сан дре То мић.

Отва ра ју ћи овај са јам, Си ни-
ша Ма ли је из ра зио за до вољ-
ство због ве ли ког од зи ва уче-
сни ка и по се ти ла ца. Ис та као 
је да је да нас ви ше не го ика да 
ва жно да се афир ми ше уче шће 

же на у раз во ју при вре де на ше 
зе мље.

– Ово је пр ви пут да се је дан 
ова кав са јам одр жа ва у на шем 
гра ду. Бе о град је чвр сто опре-
де љен да по ма же жен ском 
пред у зет ни штву и у бу џе ту је 
ове го ди не за те на ме не пред-
ви ђе но око пет ми ли о на ди на-
ра. же не мо гу да кон ку ри шу и 
за суб вен ци је ко је је град Бе о-
град пред ви део за ову го ди ну 
од око 62 ми ли о на ди на ра, а 
пред ност ће има ти са мо хра ни 
ро ди те љи. жен ска ин ту и ци ја, 
ви спре ност и зна ње, вред но сти 
су ко је су нео п ход не за раз вој 
на ше при вре де. Ина че, 19. но-
вем бар је Свет ски дан жен ског 
пред у зет ни штва и град пла ни-
ра да га обе ле жи на сли чан на-
чин – ис та као је гра до на чел ник 
Ма ли. 

Ди рек тор На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње Зо ран 

Мар ти но вић ка зао је да је жен-
ско пред у зет ни штво у Ср би ји и 
у Евро пи у по след њих не ко ли ко 
го ди на у екс пан зи ји и да је око 
30 од сто ма лих и сред њих пред-
у зе ћа у вла сни штву же на.

– У укуп ном бро ју ста нов ни ка 
Ср би је же на је 51 од сто, а оне 
та ко ђе чи не и 51 од сто укуп ног 
бро ја не за по сле них. У про грам 
са мо за по шља ва ња у 2015. би ло 
је укљу че но 3.800 ли ца од ко јих 
су 46 од сто би ле же не. Јав ни по-
зив за про грам са мо за по шља-
ва ња у овој го ди ни тра је до 18. 
апри ла и по овом осно ву би ће 
укљу че но 3.500 но вих ли ца – 
на вео је Мар ти но вић.

пред сед ни ца Од бо ра за при-
вре ду Скуп шти не Ср би је Алек-
сан дра То мић ка за ла је да је 
вла да Ср би је ове го ди не пре ко 
Раз вој не аген ци је Ср би је опре-
де ли ла ви ше од 100 ми ли о на 
ди на ра за жен ско пред у зет-

ни штво пре ко два мо де ла: ако 
пред у зет ник уло жи од го ва ра ју-
ћу су му у по че так или раз ви ја-
ње по сла, бес по врат но до би ја 
још то ли ко, а уко ли ко се опре-
де ли за кре дит он да от пла ћу је 
са мо 70 од сто те су ме док је 30 
од сто по клон из бу џе та. Она је 
до да ла да ће се ови под сти ца-
ји ре а ли зо ва ти пре ко Раз вој не 
аген ци је Ср би је, као и да ће за 
ове на ме не мо ћи да се ра чу на и 
на сред ства из европ ских фон-
до ва.

Са јам жен ског пред у зет ни-
штва об и шао је и пред сед ник 
при вред не ко мо ре Бе о гра да 
Ми ли во је Ми ле тић ко ји је из ја-
вио да Ср би ја има ду гу тра ди-
ци ју ини ци ја ти ва и по слов них 
ак тив но сти ко ји ма су се углав-
ном же не ба ви ле, а да се оне 
са да умре жа ва ју и укљу чу ју у 
по слов не за јед ни це. при вред-
на ко мо ра Бе о гра да по све ће на 

ПР ви сА јАМ ЖЕН сКОГ ПРЕД У зЕт Ни ШтвА У БЕ О ГРА ДУ

Мо гу, хо ће, зна ју 
и успе шне су

Де фи ни ши те успех  
под сво јим усло ви ма,  
оства ри те га сво јим  
пра ви ма и из гра ди те 
жи вот ко ји ће те успе шно 
жи ве ти  – мо то пред у зет ни ца
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Удру же ње „Ет но мре жа” уче-
ство ва ло је у 2015. го ди ни у 
про јек ту јав них ра до ва под 
на зи вом „Ру ко тво ри не као 
еле мент др жав ног про то ко ла”. 
про је кат, ре а ли зо ван у са рад-
њи с НА ЛЕД-ом и 10 оп шти на 
из ко јих је ан га жо ва но 46 не за-

по сле них же на, под ра зу ме вао 
је из ра ду ру ко тво ри на ко је ће, 
као део про то ко ла, би ти уру-
чи ва не ви со ким стра ним зва-
нич ни ци ма. 

по во дом обе ле жа ва ња Ме-
ђу на род ног да на же на, у па ла-
ти „Ср би ја” одр жа на је све ча на 

при мо пре да ја ру ко тво ри на „Ет-
но мре же”. ви о ле та Јо ва но вић, 
пред сед ни ца УО „Ет но мре жа”, 
ис та кла је том при ли ком да не-
за по сле не же не у Ср би ји рет ко 
до би ја ју мо гућ ност да се ма кар 
при вре ме но за по сле и оства ре 
при ход.

Она је на гла си ла да је про-
је кат јав них ра до ва из у зе тан 
мо дел по др шке еко ном ском 
осна жи ва њу же на и да је „Ет но 
мре жа” у про те клих шест го ди-
на кроз јав не ра до ве ан га жо ва-
ла ви ше од 400 же на и 50 осо ба 
са ин ва ли ди те том.

На све ча но сти у па ла ти „Ср-
би ја” ди рек тор На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње Зо ран 
Мар ти но вић на ја вио је на ста-
вак овог про гра ма. по ње го вим 
ре чи ма, јав ни ра до ви ће ове 
го ди не тра ја ти че ти ри ме се ца, 
док су ме сеч не на кна де за за-
по сле не са 15.000 по ве ћа не на 
18.000 ди на ра.

Р. М.

ИЗ РА ДА РУ КО ТВО РИ НА У СКЛО ПУ ЈАВ НИХ РА ДО ВА

Очу ва ње тра ди ци је

Прин чев ски пар 
оду ше вљен
То ком по се те бри тан ског прин чев ског 
па ра Но вом Са ду, 17. мар та 2016, „Ет-
но мре жа” је би ла до ма ћин из ло жбе 
тра ди ци о нал них ру ко тво ри на. Принц 
Чарлс и вој вот ки ња од Корн во ла 
су би ли по себ но им пре си о ни ра ни 
про из во ди ма од пу сто ва не ву не, пи-
рот ским и ста пар ским ћи ли мом, ко ји 
је ове го ди не упи сан на на ци о нал ну 
ли сту не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа и та ко са чу ван од за бо ра ва. 

је раз во ју жен ског пред у зет ни-
штва не са мо у го ди ни пред у зет-
ни штва, 2016, ко ју је про гла си ла 
вла да Ср би је, већ у кон ти ну и те-
ту има чи тав низ ак тив но сти чи-
ји је циљ по ве ћа ње ка па ци те та 
ма лих и сред њих пред у зе ћа за 
осва ја ње но вих тр жи шта и но ве 
тех но ло ги је.

У име вла сни ца пред у зе ћа 
ко је су из ла га ле на Сај му при-
сут ни ма се обра ти ла Је ле на 
Мар ку лин Ми тић, осни вач и 
вла сни ца „Арт по лис га ле ри”, 
ко ја пру жа услу ге гра фич ког 
ди зај на и оку пља два де се так 
умет нич ких га ле ри ја и кре а-
тив них сло бод них умет ни ка и 
ди зај не ра.

Отва ра ју ћи са јам, она је ре-
кла да се по за вр шет ку сту ди ја 
у Бар се ло ни вра ти ла у зе мљу са 
же љом да уоб ли чи кре а тив ни 
дух са ових про сто ра, ор га ни-
зу је мла де и од го во ри их да не 
од но се умет ност одав де.

– Не ка њи хо ве и мо је умет ни-
не од ла зе из на ше зе мље са мо 
ако су ку пље не у њој. вра ти ла 
сам се јер је кул ту ра на ше зе мље 
глав ни бренд на ко ме ра дим, а 
мо ја по ру ка свим пред у зи мљи-
вим же на ма гла си: де фи ни ши-

те успех под сво јим усло ви ма, 
оства ри те га сво јим пра ви ма и 
из гра ди те жи вот ко ји ће те успе-
шно жи ве ти – по ру чи ла је Је ле-
на Мар ку лин Ми тић.

по сле оби ла ска штан до ва и 

раз го во ра са же на ма ко је су се 
упу сти ле у не из ве стан, му ко тр-
пан, по сао без рад ног вре ме на, 
ути сак ко ме је те шко оте ти се је-
сте да, упр кос хро нич ном не до-
стат ку вре ме на за се бе, ни јед на 

не би сво ју не за ви сност у при-
ват ном по слу за ме ни ла за осмо-
ча сов но рад но вре ме у ма ко јој 
кан це ла ри ји. Шта ре ћи, сем: са-
мо на пред и сва ка част.

Ве сна Ана ста си је вић

Градоначелник Синиша Мали отвара сајам
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кроз Србију

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 об и шао је 
ре но ви ра ни део До ма за ста ре 
„Ста ци о нар” на Ка ра бур ми, за 
чи ју је адап та ци ју из дво је но три 
ми ли о на ди на ра.

За хва љу ју ћи до на ци ји ком па-
ни је Ја пан то ба ко ин тер не шнал 
(ЈТИ) за ме њен је и ре но ви ран део 
ин вен та ра, пот пу но је ре кон стру-
и са но пет то а ле та, а на ба вљен је 
и ма те ри јал за не у роп си хо ло шку 
ре ха би ли та ци ју де мент них.

– У дом на Ка ра бур ми уло-
же но је три ми ли о на ди на ра 

и још 30.000 евра у раз ли чи те 
днев не бо рав ке на те ри то ри-
ји Бе о гра да, а то је са мо део 
до на ци ја ЈТИ. про шле го ди не 
ви ше од 86 ми ли о на ди на ра 
за те на ме не до шло је упра-
во из ова квих и слич них до-
на ци ја – ре као је Алек сан дар 
ву лин. Ми ни стар је апе ло вао 
на све по сло дав це, на све ко ји 
мо гу да одво је део сред ста ва 
да учи не не што до бро за сво ју 
за јед ни цу.

пла ни ра но је да се до кра ја 
го ди не за вр ши про цес ли цен-
ци ра ња и из јед на ча ва ња ква ли-
те та услу га у свим до мо ви ма. 

Ди рек тор ка Ге рон то ло шког 
цен тра Бе о град Су за на Ми шић 
из ја ви ла је да је из ове до на ци-
је 2,2 ми ли о на ди на ра уло же но 
у адап та ци ју мо крих чво ро ва, 
а оста ло у ан га жо ва ње умет ни-
ка раз ли чи тих про фи ла. Ка ко је 

ре кла, за хва љу ју ћи умет ни ци ма 
ко ји су се од ре кли сво јих хо но-
ра ра, до дат но су за вр ше ни још 
не ки по сло ви, по пут кре че ња 
и на бав ке сто ли ца и тр пе за риј-
ских сто ло ва.

Г. О.

Свр љи шко брд ско-пла нин ско под руч-
је, про же то ле ко ви тим би љем, по год но је 
за пче ла ре ње ко је у овој сре ди ни по ста је 
уно сан по сао. Из еко ном ске ра чу ни це ве-
ћи број рад ни ка ко ји су по сле не у спе шних 
при ва ти за ци ја оста ли без по сла, ра до се 
хва та ју за ко шни це. Та ко је број ко шни ца у 
по ра сту и тре нут но око 120 пче ла ра по се-
ду је 7.200 ре ги стро ва них ко шни ца ме ђу ко-
ји ма пред ња чи Сла во љуб Ра до са вље вић са 
1.500 ко шни ца. 

пре ма ре чи ма То пли це Ђор ђе ви ћа, 
пред сед ни ка Удру же ња пче ла ра оп шти не 
Свр љиг, про шла го ди на за пче ла ре је би-
ла плод на и ме до но сна са бли зу 200 то на 
ме да. Због свог ква ли те та свр љи шки мед 
од ла зи на тр жи ште Ита ли је, Фран цу ске и 
Не мач ке и уло же ни труд се на пла ти. На рав-
но, има го ди на ка да је при нос ме да сма њен 
због ло ших вре мен ских усло ва, ка же Ђор-
ђе вић. 

– До бро је што има мо и пче ла ре по чет ни-
ке. За њих је удру же ње пче ла ра ор га ни зо-
ва ло шко лу пче лар ства. Но ва зна ња пре не-
ли су им про фе со ри и ис ку сни пче ла ри ко ји 
сво јим зна њем по ма жу мла дим ко ле га ма. 
Уз то и оп шти на Свр љиг из Фон да за раз вој 
по љо при вре де да је суб вен ци је пче ла ри ма 

за на бав ку опре ме од 10 до 40 од сто. У то-
ку су раз го во ри са пред став ни ци ма вла да 
Швај цар ске и Нор ве шке ко је же ле да нам 
по мог ну – при ча  Ђор ђе вић.

Љу бав пре ма по слу ра ђа и ино ва ци је ко-
је олак ша ва ју рад са ко шни ца ма. по твр да 
ино ва тор ства су и на гра де ко је су до би ли 
свр љи шки пче ла ри. пче ла ри су ор га ни зо-

ва но по се ти ли Др жав ни пче лар ски са јам у 
Бе о гра ду, ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју на ме-
ње ну пче ла ри ма и по тро ша чи ма пче ли њих 
про из во да. И на овом ску пу по твр ђен је 
ква ли тет ме да са свр љи шког под руч ја што 
га ран ту је бу дућ ност пче лар ства на об рон-
ци ма Свр љи шких пла ни на.

С. Ђор ђе вић

РЕ НО ВИ РАН ДЕО ДО МА ЗА СТА РЕ „СТА ЦИ О НАР” НА КА РА БУР МИ

До на ци ја ма до 
бо љих усло ва 
у до мо ви ма

СВР ЉИГ И ОКО ЛИ НА

Пче лар ство уно сан по сао 
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Као јед ну од ме ра по др шке 
по ро ди ца ма са ви ше де це, оп-
шти на Не го тин од про шле го ди-
не до де љу је јед но крат ну нов-
ча ну по моћ мај ка ма ко је су се 
од лу чи ле на ра ђа ње. На све ча-
но сти при ре ђе ној осмог мар та 
у згра ди оп шти не Не го тин, су-
гра ђан ка ма ко је су 2015. ро ди-
ле тре ће, че твр то, пе то или ше-
сто де те до де ље но је по 10.000 
ди на ра, уз че стит ку за пра зник 
и цве ће. Гест за ко ји су има ле 
са мо ре чи хва ле по здра ви ло је 
30 ма ма, ко ли ко их је би ло об-
у хва ће но овом вр стом по мо ћи, 
ис пла ће ном из бу џе та оп шти не 
Не го тин, пре ко цен тра за со ци-
јал ни рад. про шле го ди не овај 
вид по мо ћи до би ло је 26 же на.

Оп шти на Не го тин је већ де-
це ни ја ма су о че на са озбиљ ним 
про бле мом бе ле ку ге, па је од лу-
ка о ра ђа њу де це за сва ко по што-
ва ње. Упра во због то га ло кал на 
са мо у пра ва пред у зи ма низ ме ра 
у ци љу по др шке по ро ди ца ма са 
по том ством. Да је про блем дра-
стич ног па да на та ли те та на ис то-

ку Ср би је све при сут ни ји, го во ре 
и ста ти стич ки по да ци о бро ју ро-
ђе них бе ба. На и ме, 2015. го ди не 
у не го тин ском по ро ди ли шту ро-
ђе но је 166 бе ба, или за 23 ма ње 
у од но су на 2014, ка да их је ро-
ђе но 189. 

Ло кал на са мо у пра ва је за со-
ци јал на да ва ња ове го ди не пла-
ни ра ла осам ми ли о на ди на ра, 
три ми ли о на ви ше не го у прет-
ход ној. Од лу ком о фи нан сиј ској 
по мо ћи по ро ди ца ма са де цом у 

оп шти ни Не го тин, из ме ђу оста-
лог, пред ви ђен је и бес пла тан 
бо ра вак за тре ће и сва ко на ред-
но де те у пред школ ској уста но-
ви „пче ли ца”, бес плат на ужи на за 
де цу из по ро ди ца ко је оства ру ју 
пра во на ма те ри јал но обез бе ђе-
ње и ко је су по про це ни цен тра 
за со ци јал ни рад у ста њу со ци-
јал не по тре бе, као и ма те рин ски 
до да так за не за по сле не по ро-
ди ље за тре ће и сва ко на ред но 
де те у из но су од 5.000 ди на ра 

ме сеч но у тра ја њу од 12 ме се-
ци. Овом од лу ком пред ви ђе на је 
нов ча на по моћ за сва ко пр во ро-
ђе но де те у јед но крат ном из но су 
од 30.000 ди на ра, за дру го де те 
35.000 ди на ра, за тре ће и че твр-
то по 40.000, за бли зан це 70.000, 
а за трој ке 100.000 ди на ра. На 
јед но крат ну по моћ оп шти не од 
100.000 ди на ра мо гу да ра чу на ју 
и по ро ди це без де це, за ван те ле-
сну оплод њу.

Јо ван ка Ста но је вић

Све то зар Јо ви чић, пред-
сед ник Удру же ња гра ђа-
на „Ком ши ја” из пе тро-

ва ра ди на, до де лио је Стан ку 
Кр сти ну, пред сед ни ку Уни је по-
сло да ва ца вој во ди не, 8. мар та у 
„Зе ле ној ку ћи” у пе тро ва ра ди-
ну,  пла ке ту „До бар ком ши ја” за 
по стиг ну те ре зул та те и ак тив но 
уче шће у ак ци ји овог удру же ња 
под на зи вом „Ре ци кли рам и по-
ма жем”.

Ову ак ци ју за јед нич ки ре а ли-
зу ју Упв и Удру же ње „Ком ши ја” 
с ци љем при ку пља ња опа сног 
и нео па сног от па да од при вред-
них су бје ка та и пред у зет ни ка и 
ње го ве пре да је на ре ци кла жу, 
а сва при ку пље на сред ства од 

ове ак ци је усме ра ва ју у ху ма-
ни тар не свр хе – за по моћ де ци. 
по сло дав ци има ју по год ност. 
„Ком ши ја” пре у зи ма опа сан и 
нео па сан от пад ди рект но из 
фир ми и том при ли ком им да-
је сву по тре бу до ку мен та ци ју о 
кре та њу от па да у скла ду са за-
ко ном. От пад за тим од но си на 
ре ци кла жу и на на тај на чин им 
знат но упро шћа ва и убр за ва са-
му про це ду ру пре да је от па да. 

Овом при ли ком Све то зар Јо-
ви чић из ја вио је да је основ ни 
циљ ње го вог удру же ња да са-
чу ва ју при ро ду кроз вид еду ка-
ци је и раз ви ја ња све сти о то ме, 
ка ко код де це та ко и код од ра-
слих. На вео је и да су они је ди-

но удру же ње гра ђа на ко је има 
до зво лу за са ку пља ње опа сног 
и нео па сног от па да у Ап вој во-
ди ни, а све што са ку пе пре да ју 
овла шће ним ре ци кле ри ма ши-
ром Ср би је са ко ји ма има ју за-
кљу че не уго во ре.

С дру ге стра не, Стан ко Кр стин 
ис та као је да ова за јед нич ка ак-
ци ја Упв и „Ком ши је” до при но си 
ши рој дру штве ној за јед ни ци у 
три прав ца.

– Са ку пља њем и упра вља-
њем опа сним и нео па сним от-
па дом ко ји мо же да се ре ци кли-
ра ова ак ци ја пр вен стве но има 
сво ју еко ло шку функ ци ју у очу-
ва њу и за шти ти при ро де. Дру ги 
зна ча јан до при нос је у то ме што 

раз вој ре ци клер ске ин ду стри је 
мо же да отво ри огро ман број 
рад них ме ста, а тре ћи је ху ма-
ни тар ни аспект ове ак ци је, јер 
се за ра ђе ни но вац усме ра ва де-
ци ко јој је по тре бан – об ја снио 
је де таљ ни је дру штве ни зна чај 
ак ци је Стан ко Кр стин.

Том при ли ком су Стан ко Кр-
стин, Све то зар Јо ви чић, Ми-
ља на Стој шић Сто ја нов ски, ди-
рек тор ка, и Бра ни сла ва Ђу кић, 
се кре тар Уни је по сло да ва ца 
вој во ди не, ко ји су при су ство ва-
ли до де ли пла ке те, апе ло ва ли 
на пред у зет ни ке и ком па ни је 
да се укљу че у ову ху ма ни тар ну 
ак ци ју.     

М. Мек те ро вић

УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ ДО БИ ЛА ПЛА КЕ ТУ ЗА УЧЕ ШЋЕ У АК ЦИ ЈИ РЕ ЦИ КЛИ РА ЊА ОТ ПА ДА

Ве ли ке мо гућ но сти  
за по шља ва ња у ре ци кла жи

ЈЕД НО КРАТ НА НОВ ЧА НА ПО МОЋ ОП ШТИ НЕ НЕ ГО ТИН МАЈ КА МА СА ТРО ЈЕ И ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ

Ви ше нов ца за ма ме и де цу
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погледи

„И он да ми се по ја ви не ки на-
до буд ни кли нац да ме учи шта и 
ка ко да ра дим. Ме не да учи, ко ји 
сам до шао у фир му пре не го што 
се он ро дио…”

Ко ли ко смо са мо пу та од по-
зна ни ка или ко ле га чу ли ова кве 
ис ка зе, а мо жда и са ми би ли у 
си ту а ци ју да се на сли чан на чин 
не ком жа ли мо.

На кра ју ка ри је ре, по сле мно го 
го ди на по ште ног и пре да ног ра-
да, су о ча ва мо се са спо зна јом да 
је сав наш до са да шњи ухо да ни 
си стем из ло жен пре и спи ти ва њу, 
да су до шла но ва вре ме на и но ви 
љу ди, са сво јим иде ја ма и дру га-
чи јим вред но сним кри те ри ју ми-
ма. Ни је ла ко све то при хва ти ти 
и има ти за прет по ста вље ног вр-
шња ка сво је де це.

Али, ни је ла ко ни том прет-
по ста вље ном. Он под со бом, у 
сми слу хи је рар хи је, има рад ни ке 
ко ји по го ди на ма мо гу да му бу ду 
не са мо оче ви не го и де де, а та-
ко ђе има и сво је ис пи сни ке, као 
и мла ђе од се бе.

Ка ко све то по ми ри ти и на-
пра ви ти тим ко ји успе шно функ-
ци о ни ше и оства ру је ре зул та те, 
пред ста вља је дан од нај ве ћих 
иза зо ва мо дер них упра вљач ких 
ве шти на.

Све до ци смо не за бе ле же не 
си ту а ци је. Ни кад до сад ни су рад-
на ме ста би ла мул ти ге не ра циј-
ско по при ште у та квом оби му и 
са та квим крај но сти ма као што 
је то слу чај у да на шњем вре ме-
ну, у раз ви је ним зе мља ма, где је 
жи вот ни век осет но про ду жен, а 
љу ди и у сед мој и осмој де це ни ји 
жи во та има ју во ље и енер ги је да 
на ста ве да ра де.

То се пре вас ход но од но си на 
„бе би-бум” ге не ра ци ју, ро ђе-
ну из ме ђу 1946. и 1964. го ди не. 
Ње ни нај ста ри ји при пад ни ци, 
да на шњи се дам де се то го ди шња-
ци, уве ли ко су у до бу за пен зи ју, 
али зна тан број њих још не раз-
ми шља о по вла че њу. Од укуп ног 
рад ног са ста ва у Сје ди ње ним 
Др жа ва ма, 29 од сто су „бе би-бу-
ме ри”.

„Бе би-бум” по ко ле ње пред-
ста вља, ме ђу тим, тек је дан део 
ви ше ге не ра циј ског „па зла” у кан-
це ла ри ја ма и на дру гим рад ним 

ме сти ма. Мно го број ни струч ни 
ра до ви и сту ди је по све ће ни су 
овој про бле ма ти ци, по чев од 
са ме кла си фи ка ци је. Без об зи-
ра на ма ње раз ли ке, го во ре ћи 
о Аме ри ци, нај че шћи у оп ти ца ју 
је мо дел по де ле на че ти ри ге не-
ра ци је, уз до да так пе те, као под-
гру пе..

„Бе би-бу ме ри ма” прет хо-
ди та ко зва на ти ха ге не ра ци ја, 
ро ђе них из ме ђу 1928. и 1945. 
ко ји, пре ма по да ци ма пју ис-
тра жи вач ког цен тра за 2015. 
го ди ну, чи не два про цен та за-
по сле них. 

Ге не ра ци ја „икс” (го ди шта из-
ме ђу 1965. и 1980) за јед но са „ми-
ле ни јум ском” (од 1981. до 1997), 
но се ћа је. Њи хов збир ни до при-
нос рад ној сна зи САД из но си 68 
од сто, сва ка са по 34 про цен та. 
Ме ђу тим, „ми ле ни јум ском” по-
ко ле њу при до да та је и „пост ми-
ле ни јум ска” ге не ра ци ја ро ђе них 
по сле 1997. по што и они већ по-
чи њу да по пу ња ва ју рад не ре до-
ве. Са да их је са мо је дан од сто, 
али  њи хо во ће уче шће при род-
но на ста ви ти да ра сте.

У сва ком слу ча ју, ра чу на ју ћи 
и ове нај најм ла ђе и њи хов је дан 
од сто, пју цен тар је про шле го-
ди не об ја вио да су „ми ле ни јум-
ци” из би ли на пр во ме сто, као 
нај мно го број ни ји у ре до ви ма 
за по сле них. 

Ову су во пар ну ста ти сти ку сад 
тре ба пре тво ри ти у сли ку и за-
ми сли ти при пад ни ке по бро ја них 
ста ро сних ску пи на у за јед нич-
ком рад ном окру же њу. Не са мо 
из ме ђу нај ста ри јих и нај мла ђих, 
не го и оних ко ји су по го ди на ма 
бли жи, али су ста са ва ли у дру га-
чи јим исто риј ским окол но сти ма 
(ве ли ке про ме не де ша ва ле су се 
у ма лим вре мен ским ра спо ни-
ма), на ла зи се пра ви по нор.

Сва ко до ба оста вља пе чат на 
оне ко ји се у ње му ра ђа ју и од ра-
ста ју, на њи хо ве по гле де, уку се, 
жи вот ну и рад ну ети ку. То је, на-
рав но, оп ште ме сто, али и пр ва 
лек ци ја из уџ бе ни ка за ше фо ве 
на обу ци за пре мо шћа ва ње ге-
не ра циј ског ја за свог пер со на ла.

пре све га из осно ва је из ме-
њен од нос пре ма по слу и за по-
сле њу. Ма да је то дру га при ча, 
ово од лич но зна ју и мла ди љу ди 
у Ср би ји ко ји, и кад се је два не где 
за по сле, мо ра ју да стре пе да ли 
ће им би ти про ду жен уго вор, а 
од ста ри јих слу ша ју ка ко је не кад 
би ло ва жно са мо до би ти по сао, а 
по сле, си гу ран си до пен зи је.

У Аме ри ци та вр ста си гур но сти 
рад ног ме ста, као за штит ног зна-
ка со ци ја ли зма, ни кад, раз у ме 
се, ни је по сто ја ла, али по сто ја ла 
је ве за ност за фир му, као ствар 
ло јал но сти и она је ка рак те ри-
стич на за при пад ни ке пред рат не 

и до не кле „бе би-бум” ге не ра ци је, 
док за ми ле ни јум це ва жи опис 
да „ра де као сло бод ња ци за три 
раз ли чи те фир ме исто вре ме но и 
без здрав стве ног оси гу ра ња”.

по кре тљи вост и не стал ност, 
као ге не ра циј ска од ли ка, на ме-
ће но ве по слов не обра сце, али 
отва ра и мо гућ но сти. За хва љу-
ју ћи тех но ло шким и ко му ни ка-
циј ским ве шти на ма са ко ји ма су 
сро ђе на, де ца но ве ере мо гу да 
бу ду опе ра тив на у сва ком тре-
нут ку и на сва ком ме сту.

Ако хо ће те да по бољ ша те 
про дук тив ност, мо ра те рад ни ке 
раз ли чи тих го ди на раз ли чи то да 
тре ти ра те, по ру чу је чла нак у „вол 
стрит џор на лу” са пре по ру ком да 
за по сле ни ма тре ба по ну ди ти раз-
ли чи те оп ци је, рад од ку ће ре ци-
мо и слич на не фор мал на ре ше ња 
ако ће она до при не ти бо љим по-
је ди нач ним ре зул та ти ма.

циљ је из ву ћи мак си мум од 
сва ког по на о соб, сма њи ти тен-
зи ју, из бе ћи кон флик те. За пра во, 
на ста ри ји ма је ве ћа оба ве за у 
гра ђе њу по ве ре ња и пре мо шћа-
ва њу. Њи хо во ис ку ство је дра го-
це но, али учи нак ће им би ти не-
пот пун, без спрем но сти да пра те 
тех но ло шке ино ва ци је и ко ри сте 
зна ње мла дих. Мо же се и у осам-
де се тој учи ти од два де се то го ди-
шња ка.

Д. Дра гић

СТА РО СНИ РАС КОЛ НА РАД НОМ МЕ СТУ

Пет ге не ра ци ја у кан це ла ри ји



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2016. 19

У Лон до ну је 9. мар та суд-
ски рас пле тен – не до ду ше 
ком плет но, је дан ак тер је 

још у бек ству – слу чај јед не од 
нај ве ћих про ва ла у бри тан ској 
исто ри ји. пе то ри ца уче сни ка 
осу ђе на су на по се дам го ди на 
за тво ра, је дан је осло бо ђен, док 
је сед ми, во ђа бан де, био ису ви-
ше бо ле стан да би при су ство вао 
из ри ца њу ка зне, по што је пре тр-
пео дру ги ср ча ни удар, већ је са-
свим глув и по лу слеп.

Ка да је за вас крс про шле го ди-
не обе ло да ње на сен за ци о нал на 
пљач ка се фо ва у по дру му Грејт 
Хе тон гар де на, згра де у че твр ти 
лон дон ских ју ве ли ра, пр ва прет-
по став ка је би ла да је то де ло бан-
де са ста вље не од „су пер ме на”, у 
нај ма њу ру ку бив ших при пад ни-
ка спе ци јал них је ди ни ца или по-
себ но об у че них кри ми на ла ца.

по ми ња на је и мо гућ ност да 
је то но во де ло пинк пан те ра, 
озло гла ше не бан де пљач ка ша 
ди ја ма на та са ста вље не од бив-
ше ју го сло вен ске бра ће, Ср ба, 
Хр ва та, цр но го ра ца и Бо са на ца, 
ко ја се већ про сла ви ла спек та ку-
лар ним по ду хва ти ма од па ри за, 
пре ко Ду ба и ја до То ки ја. 

пљач ка се фо ва Грејт Хе тон 
Гар де на те шка око 15 ми ли о на 
евра у сва ком слу ча ју је из гле да-
ла као са вр шен зло чин, и оту да 
су ме ди ји пу шта ли у оп ти цај мно-
ге те о ри је о пљач ка ши ма, њи хо-
вој ор га ни за ци ји и стра те ги ји. 
Кон сен зус је био да је то из ве ла 
до бро уигра на, тех нич ки и фи-
зич ки из у зет но спо соб на „еки па”, 
ко јој ни је не до ста ја ло ни зна ње, 
ни об у че ност – ни сме лост.

Све док, ме сец да на ка сни је, 
она ни је ухап ше на и кад се по ка-
за ло да је то де ло – пен зи о не ра. 
Или бо ље ре ћи кри ми на ла ца – 
ве те ра на ко ји ма је, због њи хо ве 
фи зич ке, а код не ких и мен тал не 
оро ну ло сти, пре би ло ме сто у не-
ком ста рач ком до му.

Ни је им, да кле, не до ста ја ло 
ис ку ство, али су сви би ли из не-
на ђе ни њи хо вом др ско шћу, па 

и спо соб но шћу да у по од ма клом 
до бу до пру до на ци ља них се фо-
ва, по што су прет ход но два да на 
не при ме ће ни (био је пра зник) 
са вла да ва ли дво стру ка че лич на 
вра та и по ла ме тра де бе лу бе-
тон ску та ва ни цу.

во ђа бан де и пла нер пљач ке, 
77-го ди шњи Бра јан Ри дер, пр-
ви пут је ухап шен кад је имао 11 
го ди на и имао је по де бе ли по ли-
циј ски (и за твор ски) до си је. по-
след њу за твор ску ка зну од слу-
жио је 1994, и ве ро ва ло се да је 
за вр шио ка ри је ру, по го то во што 
се по след њих го ди на бо рио са 
ра ком про ста те.

Број два у ган гу био је Те ри 
пер кинс (67), ко ји се „про сла вио” 
као уче сник јед не од нај ве ћих 
пљач ки го то ви не у Бри та ни ји у 
ко јој је (1983) укра де но око шест 
ми ли о на фун ти, што га је ко шта ло 
22 го ди не за тво ра. И за ње га се 
ве ро ва ло да је, бо ле стан од ди ја-
бе те са и са дру гим здрав стве ним 
про бле ми ма, не спо со бан за но-
ве кри ми нал не по ду хва те.

Не што мла ђи од њих (60) био 
је Да ни јел Де ни Џонс, „про фе си-
о нал ни про вал ник” ко ји је од ро-
би јао сво је и да не про во дио уз 
ин тер нет и чи та ње.

Карл вуд (58), та ко ђе ис ку сни 
про вал ник, као за ни ма ње по-
след њих го ди на на во дио је „пен-

зи о нер”. За и ста је при мао не ку 
вр сту ин ва лид ске пен зи је, јер је 
имао Кро но ву бо лест, хро нич-
ну упа лу ор га на за ва ре ње, због 
че га је био из у зет но мр шав (и 
због то га спо со бан да се про ву-
че кроз те сан отвор ко ји је бан да 
спе ци јал ним бур ги ја ма про бу-
ши ла кроз бе тон ски пла фон про-
сто ри је са се фо ви ма).

Чла но ви за ову при ли ку скр-
пље не бан де би ли су и Џон Ко-
линс (75), ви ли јем Лин колн (60) 
и Хју Дојл (48) – по след ња дво-
ји ца са мо као спољ ни по ма га чи. 
Осми, ко ји се по ми ње као Ба зил, 
ни је иден ти фи ко ван, али се зна 
да је био је дан од глав них из вр-
ши ла ца, по што је по зна вао згра-
ду, оне спо со био алар ме и дру ге 
увео у по друм сед мо спрат не 
згра де чи јих око 60 ста на ра су ју-
ве ли ри чи је су рад ње у обли жњој 
че твр ти са нај ве ћом кон цен тра-
ци јом тог би зни са на све ту.

Ка ко год би ло, оно што је ис-
пла ни ра но, успе шно је из ве де но. 
Због крат ко ће вре ме на опљач-
ка на су са мо 73 од укуп но 996 
по је ди нач них се фо ва, ма хом са 
ди ја ман ти ма, али и са из ве сном 
ко ли чи ном го то ви не. про це на да 
то вре ди 15 ми ли о на евра је ме-
ђу тим про ви зор на, јер опљач ка-
ни ни су би ли баш ра ди да од го во-
ре на пи та ње по ли ци је: шта се све 

на ла зи ло у ва шем се фу. Об ја шње-
ње за то је јед но став но – се фо ви 
су чу ва ри мно гих тај ни.

Ло по ви су ре ла тив но бр зо 
ухва ће ни због јед ног пре ви да: 
ни су при ме ти ли, па због то га ни-
су оспо со би ли јед ну ка ме ру пре-
ко пу та Грејт Хе тон гар де на. по-
ли ци ји је био сум њив је дан бе ли 
„мер це дес” ко ји је да ни ма пре 
пљач ке ту да про ла зио успо ре-
ном бр зи ном. Кад је то упа ре но 
са сним ци ма ка ме ра из око ли не 
(а Лон дон има нај ве ћу кон цен-
тра ци ју осма трач ких ка ме ра на 
све ту), утвр ђе но је ко ме при па да 
тај ауто мо бил.

по ли ци ја је за тим по че ла пра-
ће ње. Чла но ви бан де су на пра-
ви ли но ву гре шку: иако су плен 
по де ли ли у ро ку од дан и по по-
сле пљач ке, на ста ви ли су да се 
са ста ју. Де тек ти ви су ан га жо ва ли 
и „чи та че са уса на” и ти ме до шли 
до са др жа ја тих раз го во ра, при-
ку пив ши по том и дру ге ма те ри-
јал не до ка зе до вољ не за хап ше-
ње и осу ду про вал ни ка.

У ве чи тој бор би ло по ва и жан-
дар ма опет су по бе ди ли ови дру-
ги. А ако је до на у ка ове не сва ки-
да шње при че, то је да по од ма кле 
го ди не ни су пре пре ка за ве ли ке 
по ду хва те, па ма кар то би ли и 
они са оне стра не за ко на.

М. Бе кин

РАС ПЛЕТ ЈЕД НЕ ОД НАЈ ВЕ ЋИХ ПРО ВА ЛА У БРИ ТАН СКОЈ ИСТО РИ ЈИ

Ка ко су пен зи о не ри
опљач ка ли ју ве ли ре
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И ово го ди шњи ет но фе сти-
вал у Ру ми, ко ји се одр-
жа ва под ге слом „И кад 

про ђу сла ве, оста ју ко ла чи”, био 
је за чи њен му зи ком там бу ра ша, 
пе смом и игром. На 31 штан ду 
удру же ња же на из ло жи ла су 
слат ке, сла не и слав ске ко ла че, 
су ве ни ре и сли ке. 

Уче сни це „Срем ског ко ла ча” 
по здра ви ла је Ма ри ја Стој че-
вић, за ме ни ца пред сед ни ка оп-
шти не Ру ма, а фе сти вал је отво-
рио Бо ра Отић, но ви нар Ра дио-
те ле ви зи је вој во ди на.

Ми ри си у рум ском хо те лу 
„парк” ма ми ли су по се ти о це, 
ко ји су ко ла че мо гли да про ба ју 
и да их ку пе. 

У до бром рас по ло же њу крај 
сво јих штан до ва би ле су же не 
из Ири га, пе ћи на ца, Ман ђе-
ло са, Кра ље ва ца, Ба но што ра... 
На да Ра до је вић из Де ча има ла 
је штру длу са ма ком и ора си ма 
у пле ху ду гом 110 цен ти ме та ра, 
а Би сер ки Авра мо вић из Не ра-
ди на нај ви ше су тра жи ли „бре-
скве” и ли сна ти сир. Свој штанд 
има ли су и Ме ђу оп штин ска ор-
га ни за ци ја Са ве за сле пих из 
Ру ме и Дру штво за по моћ мен-
тал но не до вољ но раз ви је ним 
осо ба ма.

На фе сти вал је и ово га пу та 
до шао Ми ро слав ва син, пот-
пред сед ник вла де вој во ди не, 
ко ји је, ка ко су ис та кли до ма ћи-
ни, прет ход них го ди на нај ви ше 
учи нио да се афир ми ше жен ско 
ства ра ла штво у по кра ји ни.

– Са мо у про шлој го ди ни у вој-
во ди ни је ор га ни зо ва но ви ше 
од 1.200 ма ни фе ста ци ја. Се о ске 
же не су по ста ле ви дљи ве, а ми 
смо за до вољ ни због ле по те ко ју 
при ка зу ју и због то га што ви ди-
мо за до вољ на и срећ на ли ца. 
На ре ги о нал ним смо тра ма мо-
же мо, та ко ђе, да се по хва ли мо 
жен ским ства ра ла штвом, а зна-
чај но је и да су же не до при не-
ле да све ве ћи број ту ри ста по-
се ћу је вој во ди ну. Хва ла вам на 
тру ду и свим ле пим тре ну ци ма 
ко је нам пру жа те – ре као је уче-
сни ца ма рум ског ет но фе сти ва-
ла Ми ро слав ва син. 

Свим фе сти ва ли ма у Ру ми 
при су ство ва ла је и ве сна Ши-

јач ки, ди рек тор ка по кра јин-
ског За во да за рав но прав ност 
по ло ва. 

– Ова кве ма ни фе ста ци је из-
во де же не из изо ла ци је и при-
ли ка су да јав ност стек не увид 
ко су се о ске же не и ка кав дру-
штве ни ре сурс пред ста вља ју. 
„Са јам ства ра ла штва се о ских 
же на у вој во ди ни” оку пља 185 
удру же ња, што је ве ли ко бо гат-
ство раз ли чи то сти у на ци о нал-
ном, кул ту ро ло шком и ства ра-
лач ком сми слу. Ет но фе сти вал у 
Ру ми је дан је од нај ста ри јих у 
вој во ди ни и сва ке го ди не оку пи 
око че тр де сет удру же ња же на, 
што зна чи да им је ва жно да се 
срет ну и раз ме не ис ку ства – ка-
за ла је ве сна Ши јач ки.  

пр ви пут на „Срем ском ко-
ла чу” са де се так вр ста ку гло фа 
би ла је На та ли ја Гру ји чић из 
Остру жни це. Бо жић ни ку глоф, 

са срем ским си ром и бру сни-
цом, са ја бу ком, ци ме том и су-
вим гро жђем, ја фа ку глоф, за тим 
са чо ко ла дом, ви шњом и ора си-
ма, ку глоф са бер ме том, цр ном 
и бе лом чо ко ла дом... пен зи о-
нер ка Све тла на Ра до ва но вић из 
Ру ме ну ди ла је „се љач ке”, а нај-
ви ше су од ње ку по ва ли ко лач 
на „ку ру зо ви ни”. До брин чан ке 
су при ка за ле бај ки ну ру жу, раз-
ви ја ну и сун ђер пи ту, стру га ну 
по га чу и дру ге ђа ко ни је, ко је до 
са да ни су из ла га ле и ко је ни су 
ви ђа не на слич ним ма ни фе ста-
ци ја ма.

Два на е сти „Срем ски ко лач”, 
као и све прет ход не, ор га ни зо-
вао је пе тар Ди ми три је вић, ди-
рек тор „па но ни ја тур са”.

– Ове го ди не смо уста но ви ли 
и на гра ду „Чи ка Ми ша Ор ло-
вић”, у спо мен на нај по зна ти јег 
рум ског по сла сти ча ра и ви ше-
го ди шњег пред сед ни ка жи ри-
ја. пр ву на гра ду са ње го вим 
име ном до де ли ли смо Бо шку 
Не го ва но ви ћу, за про мо ци ју 
„Срем ског ко ла ча” – ре као је 
Ди ми три је вић.

– же не су узи ма ле оно што је 
нај леп ше од свих на ро да ко ји су 
про ла зи ли кроз Срем и про гла-
ша ва ле за сре мач ке ко ла че, па их 
са да пра ве из ду ше. Ова ма ни фе-
ста ци ја је ује ди ни ла до њи, свињ-
ски, и гор њи, вин ски Срем, та ко 
да је са да чи тав Срем ко ла чар ски 
– ис та као је Не го ва но вић.

Чла но ви жи ри ја, по сла сти-
чар Ни ко ла Га шпа ров ски и 

про фе сор ке ве ри ца Кон дић и 
Дра га на ву ло вић оце њи ва ли 
су ко ла че и про гла си ли нај ква-
ли тет ни је. Нај бо љи сла ни ко-
лач има ле су же не из Удру же-
ња „Ти фа ни” из До бри на ца, а за 
њи ма су Сте ја нов чан ке и Удру-
же ње же на „ве се ли це” из Де ча. 
Нај у ку сни је слат ке ко ла че уме-
си ле су чла ни це Удру же ња же-
на „Ри ви чан ке”, ко је су би ле и 
нај ве се ли је уз там бу ра ше, док 
су дру го и тре ће ме сто осво-
ји ле „Сре ми це” из пе ћи на ца и 
уче сни це из Ири га. 

пре ма оце ни жи ри ја, нај леп-
ши слав ски ко лач на пра ви ла је 
Див на Ер ге ла ше вић из па вло ва-
ца, дру го пла си ра не су же не из 
Чал ме, док су тре ће ме сто за у-
зе ле Ши ма нов чан ке. На гра ду за 
нај бо љу ет но по став ку до би ло 
је Удру же ње же на из Го лу би на-
ца. Ни је ни ово га пу та из о стао 
ве ли ки сал чић Ка ће Ју ри шић 
из Ру ме, ко ји је по стао за штит ни 
знак ма ни фе ста ци је.

У про гра му су уче ство ва ли 
пе ва чи и игра чи АНИп „Бран ко 
Ра ди че вић” и там бу ра шки ор ке-
стри „Ада ђо” и Сте ве Чар ле је, а 
ужич ко и вла шко под ври ску ју-
ћи су за и гра ле и уче сни це.

Го сти фе сти ва ла ово га пу та 
су би ли ма ли ша ни из Деч јег се-
ла у Срем ској Ка ме ни ци, ко ји су 
за хва ли ли ор га ни за то ри ма на 
ви ше го ди шњој по мо ћи и по др-
шци. На ред ни „Срем ски ко лач” 
за ка зан је за март 2017.

Гор да на Ву ка ши но вић

ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ У РУ МИ

Два на е сти „Срем ски ко лач” 

Див на Ер ге ла ше вић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2016. 21

Отва ра њем Клу ба за ста ре у Ча је ти ни 
ство ре ни су усло ви за уна пре ђе ње 
ква ли те та жи во та вре ме шних осо ба 

и њи хо во бо ље укљу чи ва ње у дру штве ни 
жи вот ло кал не за јед ни це. Обез бе ђе ни су и 
усло ви за са мо ор га ни зо ва ње и да се кроз 
дру же ње и кул тур но-еду ка тив не про гра ме 
ста ри ма омо гу ћи да ква ли тет но про во де 
сло бод но вре ме. У окви ру Оп штин ског ак-
ци о ног пла на за осо бе у по зним го ди на ма, 
про је кат је ре а ли зо ва ло Удру же ње „Зла-
ти бор ски круг” у са рад њи са Удру же њем 
пен зи о не ра Ча је ти не. Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку пре по-
зна ло је овај про је кат као до бар на чин да 
се по бољ ша по ло жај ста рих у ча је тин ској 
оп шти ни и пру жи ло по др шку ње го вој ре а-
ли за ци ји.

Ре но ви ран је, уре ђен и опре мљен про-
стор у скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка, па 
су пен зи о не ри до би ли ме сто на ко ме ће 
мо ћи да се дру же, ин фор ми шу и про во де 
сло бод но вре ме уз дру штве не игре, те ле-
ви зи ју и но ви не. Ор га ни зо ва на је и ак ци ја 
за фор ми ра ње би бли о те ке у окви ру Клу ба, 
а ве ли ки број до на то ра из Ча је ти не, али и 
Ча је ти на ца ко ји са да жи ве ван за ви ча ја, 
ода звао се и да ри вао књи ге.

Ор га ни зу је се ов де и низ еду ка тив них про-
гра ма у ко ји ма уче ству ју струч ња ци во лон-
те ри: ле ка ри, пси хо ло зи и со ци јал ни рад ни-
ци, ко ји го во ре о здрав стве ним, со ци јал ним 
и пси хо ло шким аспек ти ма ста ро сти.

Не дав но је ча је тин ско Удру же ње пен зи-
о не ра осно ва ло и фол клор ну сек ци ју ко ја 
већ бро ји ви ше од 20 чла но ва, а на сва кој 
про би им се при кљу чи не ки но ви члан. 
Овој сек ци ји при дру жи ли су се и већ ис ку-

сни чла но ви из вор не пе вач ке гру пе „Рас-
пе ва ни Зла ти бор” из се ла Ро жан ства. Ча-
је тин ци пла ни ра ју да фор ми ра ју и жен ски 
пен зи о нер ски хор. Та ко ђе, за ми сли ли су 
да офор ме драм ску сек ци ју и да бар јед ном 
сед мич но ор га ни зу ју ча со ве пле са. Све ово 
ра де јер им је же ља да пен зи о не ри ма по пу-
не сва ки дан ак тив но сти ма ко је ће им обо-
га ти ти жи вот у по зним го ди на ма. 

М. Па вло вић

по дру жни ца пен зи о не ра 
НИС Наф та гас „Се вер ни Ба нат” 
у Ки кин ди одр жа ла је не дав но 
17. ре дов ну го ди шњу скуп шти-
ну. Ма тич на фир ма не за бо ра-
вља сво је ве те ра не ра да и од 

1999. го ди не ор га ни зо ва но их 
оку пља по сред ством Удру же ња 
пен зи о не ра, са се ди штем у Но-
вом Са ду.

Го ди шњем ску пу у Ки кин ди 
при су ство ва ли су број ни чла-

но ви и пред став ни ци Удру-
же ња пен зи о не ра ки кинд ске 
оп шти не. У из ве шта ју о ра ду 
ки кинд ске по дру жни це Наф та-
га со вих пен зи о не ра по бро ја не 
су про те кле ак тив но сти. Упр кос 

фи нан сиј ској оску ди ци, оне су 
оства ри ва не а би ле су усме ре-
не ка ома со вља ва њу члан ства, 
ње го вом ма те ри јал ном по ма-
га њу и не го ва њу дру же ња. по-
дру жни ца сва ког пр вог рад ног 
по не дељ ка у ме се цу одр жа ва 
са стан ке са чла но ви ма, на ко ји-
ма их ин фор ми ше о кре та њи ма 
у пен зи о нер ској ор га ни за ци ји. 

по сле из но ше ња пла на ра да 
за ову го ди ну, при сут ни су упо-
зна ти са нај но ви јим усло ви ма 
за оси гу ра ње до ма ћин ства и 
од по вре да, за тим о ви до ви-
ма опо рав ка и ре кре а ци је ко-
ји ће би ти ор га ни зо ва ни. Би ће 
за сту пље ни и дру ги об ли ци 
дру же ња са при пад ни ци ма 
срод них и дру гих ор га ни за ци-
ја. Не ће из о ста ти ни со ли дар не 
ак ци је, по себ но у ве зи са обо-
ле лим чла но ви ма.

С. За ви шић

ПО БОЉ ША НИ УСЛО ВИ ЖИ ВО ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА У ЧА ЈЕ ТИ НИ

Нај ста ри ји до би ли свој клуб

СКУП ШТИ НА КИ КИНД СКЕ ПО ДРУ ЖНИ ЦЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НАФ ТА ГА СА 

Ма тич на фир ма не за бо ра вља ве те ра не

Уче сни ци го ди шње скуп шти не пен зи о не ра Наф та га са у Ки кин ди
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пензионерски кутак

СМЕ ДЕ РЕв СКА пА ЛАН КА

Ве се ло за Осми март
Ак тив же на Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де-

рев ске па лан ке, на че лу са пред сед ни цом Ми ром Ста ни шић, 
ор га ни зо вао је за ба ву по во дом Да на же на. До ма ћин је био 
Ак тив же на МО пен зи о не ра Ме сне за јед ни це До њи град, а 
ода зва ло се око 160 го сти ју из ве ли ке пла не, Мла де нов ца и 
Сме де рев ске па лан ке.

по ре чи ма пред сед ни це Ак ти ва же на МО пен зи о не ра МЗ До-
њи град Ста не ца не Ми тић, би ло је ве се ло, а да ме су се, уз ша лу, 
при чу, пе сму и игру, дру жи ле до ка сних ве чер њих са ти. Сл. К.

БЛА цЕ 

За јед нич ки 
празновали Гц „СРЕМ” РУ МА

По кло ни свим да ма ма
Дан же на је про сла вљен и у Ге рон то ло шком цен тру „Срем”, а тим 

по во дом свим ко ри сни ца ма су уру че ни по кло ни. по тра ди ци ји, 
при пре мљен је про грам то ком ко јег су чла но ви ре ци та тор ске сек-
ци је го во ри ли сти хо ве о же на ма, а пред ста вио се и хор ове уста-
но ве. 

Ко ри сни ке је ово га пу та за ба вио и пре ми јер но из ве ден скеч „Ан-
дри ја ко ји го во ри и Ан ђел ка ко ја ћу ти”. На пи са ла га је ве сиљ ка Ни-
ко лић, ко ри сни ца рум ског Гц „Срем”, ко ја је до са да на гра ђи ва на за 
по е зи ју.  Г. В. 

КЊА жЕ вАц

Чајанка и богат  
програм

већ три на ест го ди на Удру же ње пен зи о не ра је глав ни ор-
га ни за тор про сла ве Ме ђу на род ног да на же на. Нај пре је 
упри ли че на ча јан ка за чла но ве, али и за све оста ле гра ђа не 
ко ји не сма тра ју да је Дан же на пре ва зи ђен пра зник. За сам 
пра зник при ре ђен је бо гат кул тур но-умет нич ки про грам под 
на зи вом „вре ме про шло из нас збо ри”, ко ји је та ко ђе био на-
ме њен свим Кња жев ча ни ма.

ви ше од јед ног ча са по се ти о ци су ужи ва ли у ко ла жном про-
гра му со ло пе ва ча, у ста ро град ским игра ма, ет но фол кло ру, ре-
ци то ва њу и ху мо ру. про сла ва Да на же на увод је у још јед ну го ди-
ну у ко јој Удру же ње пен зи о не ра оче ку ју број не ак тив но сти, ка же 
пред сед ник Удру же ња Ра до мир вељ ко вић.  Д. Ђ.

СРЕМ ЧИ цА 

По хва ле за дом 
здра вља 

већ не ко ли ко го ди на ДЗ „Др Си мо Ми ло ше вић” и МО ста ро сних 
пен зи о не ра Срем чи це успе шно са ра ђу ју. Сва ког пет ка у про сто-
ри је овог удру же ња до ла зи ме ди цин ска се стра, ме ри при ти сак 
пен зи о не ри ма и да ју им са ве те о одр жа ва њу здра вља.

Два то плич ка удру же ња пен зи о не ра, из Кур шу мли је и Бла-
ца, пр ви пут су за јед но обе ле жи ли 8. март. про сла ву је ор га-
ни зо ва ло Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Бла це за око две 
сто ти не чла но ва, углав ном при пад ни ца леп шег по ла.

Јед но днев но дру же ње пен зи о не ри су ис ко ри сти ли да се 
упо зна ју са зна ме ни то сти ма овог то плич ког ме ста, а за тим је 
одр жа но и сла вље.

– по тру ди ли смо се да за на ше чла ни це ор га ни зу је мо дру-
же ње ко је је про те кло на оп ште за до вољ ство. Би ла је то при-
ли ка да се по је ди не пен зи о нер ке су срет ну по сле ду жег вре-
ме на – ка за ли су пред сед ни ци два удру же ња, вла ди мир Ја ко-
вље вић и ве ра Шел мић.

Нај сим па тич ни је же не до би ле су и по кло не – по пет ки ло-
гра ма бра шна, дар про из во ђа ча из Бла ца.  Ж. Д.

– Из у зет но смо за до вољ ни са рад њом са до мом здра вља. 
За хвал ни смо др Ми ле ни Стан ко вић и ме ди цин ским се стра ма 
ко је нас ре дов но оби ла зе. већ смо се жа ли ли на ма ли про-
стор у ко јем се оку пља мо и де лу је мо, али по но во на гла ша-
вам, да има мо ве ћу про сто ри ју, има ли би смо ви ше од 600 
чла но ва. Апе лу је мо на Град ску оп шти ну Чу ка ри ца да по ве де 
ма ло ви ше бри ге и о овом де лу по пу ла ци је – ка же пред сед-
ник МО ста ро сних пен зи о не ра Срем чи це Ми лан по по вић, за-
хва љу ју ћи још јед ном ДЗ на ле пој са рад њи. З. М.

ТР СТЕ НИК

Пен зи о нер ке  
про сла ви ле Дан же на

Ак тив же на пен зи о нер ки по сто ји већ 14 го ди на при Оп штин ској 
ор га ни за ци ји цр ве ног кр ста у Тр сте ни ку. До са да су чла ни це Ак-
ти ва уче ство ва ле у ви ше ор га ни зо ва них ак тив но сти, а сва ког ме-
се ца се оку пља ју и дру же. Ово га пу та су се уз му зи ку дру жи ле са 
при ја те љи ма и го сти ма у јед ном ре но ми ра ном ре сто ра ну.

– Ми се ба ви мо ху ма ним ак тив но сти ма, пре све га по ма же мо 
ста рим и бо ле сним осо ба ма, мла ђи ма и ко ри сни ци ма по мо ћи, у 
гра ни ца ма мо гућ но сти – ка же Ми ца Сто ја но вић, пред сед ни ца Ак-
ти ва же на пен зи о нер ки у Тр сте ни ку.   Д. И.
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Осмо мар тов ска 
из ло жба и дру же ње

Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра гра да Ни ша ор га ни зо-
вао је по во дом 8. мар та тро днев ну из ло жбу руч них ра до ва 
сво јих чла ни ца. Из ло же но је сто ти нак хе кла них, ве зе них и 
пле те них ру ко тво ри на ко је су при ву кле па жњу не број них 
Ни шли ја. 

Да ова кве и слич не ма ни фе ста ци је ни су пре ва зи ђе не, све-
до че и по ру ке за бе ле же не у књи зи ути са ка: „Ово су пра ва 
умет нич ка де ла”, „Спрет ност и уме шност на ших же на су не ис-
црп не”, „Са чу вај те ово за бу ду ће ге не ра ци је” итд.

Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша и ове го ди не је за сво-
је чла ни це при ре ди ло осмо мар тов ску про сла ву у јед ном 
ни шком ре сто ра ну. Би ла је то при ли ка за дру же ње и, ка ко је 
ре кла пред сед ни ца Ак ти ва же на За гор ка То мић, мо гућ ност 
да се уз му зи ку и ша лу бар на крат ко за бо ра ве сва ко днев ни 
про бле ми ко ји оп те ре ћу ју ста ру по пу ла ци ју.  Љ. Г. 

КРА ЉЕв цИ

Обе ле жен пра зник
Осми март су обе ле жи ле и же не из Кра ље ва ца, се ла у рум-

ској оп шти ни. Ис пред про сто ри ја Удру же ња „Кра љев чан ке”, 
же не су тог да на ор га ни зо ва ле про дај ну из ло жбу руч них ра-
до ва и су ве ни ра, ко је су са ме пра ви ле.

БЕ ЛЕ вО ДЕ

Го ди не ни су пре пре ка
Ме сна ор га ни за ци ја СУБ НОР-а Бе ле во де, на чи јем је че лу го-

спо ђа Оли ве ра Ива но вић, одр жа ла је ре дов ну го ди шњу кон фе-
рен ци ју. Члан ство и го сти упо зна ти су са ре зул та ти ма ра да у про-
шлој го ди ни, ко ји су им по зант ни. ве ли ки број чла но ва ор га ни за-
ци је бо ра вио је у Со ко ба њи по по вољ ним усло ви ма, ор га ни зо-
ва не су по се те бо ле сним и ста рим чла но ви ма, при ма ни су но ви 
чла но ви, ор га ни зо ва на дру же ња, обе ле жа ва не го ди шњи це... 

по себ но тре ба ис та ћи ор га ни за ци ју ша хов ског тур ни ра на 
ко јем су ша хи сти у из у зет но ја кој кон ку рен ци ји би ли пр ва ци оп-
шти не Чу ка ри ца. За ову го ди ну пла ни ра но је још ви ше ак тив но-
сти, уз ма ло ве ћу ан га жо ва ност чла но ва ор га ни за ци је.

по себ но ме сто у овој ор га ни за ци ји за у зи ма њен нај ста ри ји 
члан друг/го спо дин Бо ри во је Ива но вић, ко ји уско ро пу ни 94 го-
ди не, а још уче ству је у свим ма ни фе ста ци ја ма. Сам ка же, ако не-
ко хо ће да ура ди и по мог не, го ди не ни су пре пре ка.  М. Р.

СТА РИ жЕ ЛЕ ЗНИК 

Про блем про стор
Иако по сто ји са мо две го ди не, Ме сна ор га ни за ци је пен зи о-

не ра Ста ри же ле зник има чи ме да се по хва ли. О ре зул та ти ма 
ра да го во ри ли су на го ди шњој кон фе рен ци ји. Обез бе ди ли су 
др ва и угаљ на ра те, по се ћи ва ли су бо ле сне и ста ре чла но ве, 
ишли на де сет из ле та, ор га ни зо ва ли дру же ње у Ли по вич кој 
шу ми, по де ли ли ве ћи број па ке та ху ма ни тар не по мо ћи...

Са ста ју се три пу та не дељ но, а по след њег че тврт ка у ме се цу 
ор га ни зу ју за јед нич ку ве че ру где се дру же члан ство, ком ши је 
и при ја те љи. Има ју око 200 ак тив них чла но ва, а пред сед ник 
ове ме сне ор га ни за ци је Или ја Је ре нић ка же да би мо гли и да 
по ве ћа ју број чла но ва, али им је про стор ма ли. 

Кад се го во ри о Ме сној ор га ни за ци ји Ста ри же ле зник, би ла 
би не прав да не по ме ну ти Ми ло ра да Лу ки ћа, осни ва ча и глав-
ног ор га ни за то ра ак тив но сти. Он је уче сник две ју Олим пи ја-
да за тре ће до ба у вр њач кој Ба њи и но си лац два при зна ња са 
тих над ме та ња.  М. Р.

Нај ста ри ји члан Бо ри во је Ива но вић (други здесна)

про да ји и оку пља њу у про сто ри ја ма на сам дан пра зни ка, 
прет хо ди ло је 6. мар та сла вље уз му зи ку у се о ском До му кул-
ту ре.

– Ме шта ни су би ли за ин те ре со ва ни за ку по ви ну на ших 
ра до ва, а што се сла вља ти че, има ли смо те ве че ри и го сте. 
До шли су нам пред став ни ци Удру же ња пен зи о не ра из Зе мун-
по ља, чла но ви Удру же ња гра ђа на „Ру зма рин” из Го лу би на ца, 
као и же не из пе ћи на ца, Ши ма но ва ца, Ку пи но ва и Ири га. ве-
че ру смо са ме при пре ми ле, а уз „жи ву” му зи ку, пе сма и игра 
су тра ја ле до ра них ју тар њих ча со ва. Би ла је то при ли ка и да 
раз ме ни мо ис ку ства о ра ду удру же ња – ка же за на ше но ви не 
Сне жа на Бог да но вић, пред сед ни ца Удру же ња же на „Кра љев-
чан ке”. Г. В.
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Иако су на ши ста ри ји су-
гра ђа ни нај вер ни ји чи-
та о ци но ви на, че сто их 

ку пу ју и ви ше им ве ру ју, днев ни 
ли сто ви о ста ри ма пи шу ма ло и 
ве о ма рет ко.

про је кат „Ис тра жи ва ње о ути-
ца ју ме диј ског из ве шта ва ња на 
пер цеп ци ју и ста во ве јав но сти 
о ста ри јим осо ба ма у Ср би ји” 
у ор га ни за ци ји Ге рон то ло шког 
дру штва Ср би је, Удру же ња пен-
зи о не ра Ср би је и Фа кул те та за 
кул ту ру и ме ди је, по др жа ло је 
и Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња. пр ву фа зу тог про-
јек та пред ста вља ис тра жи ва ње 
о из ве шта ва њу днев них но ви на 
о ста ри јим осо ба ма а спро ве де-
но је ме то дом ана ли зе са др жа-
ја. Узо рак је чи ни ло 14.199 тек-
сто ва об ја вље них од 1. до 31. 
де цем бра 2015. го ди не, а ис тра-
жи ва ње се ба ви ло пи са њем пет 
нај у ти цај ни јих днев них но ви на 
ко је из ла зе у Ср би ји („по ли ти-
ка”, „ве чер ње но во сти”, „Да нас”, 
„Блиц” и „Ку рир”).

У се лек ци ји днев них но ви на 
во ђе но је ра чу на о раз ли чи тим 
уре ђи вач ким по ли ти ка ма и раз-
ли чи тим вр ста ма но ви на да би 
се сте кла ја сни ја сли ка о од но су 
днев не штам пе пре ма ста ри јим 
љу ди ма. Да кле, пра ће ње се од-
но си ло на све осо бе ста ри је од 
65 го ди на у Ср би ји и у све ту. 

Ис тра жи ва ње је уста но ви ло 
да је у по сма тра ном пе ри о ду 
би ло 596 тек сто ва о ста ри ма, 
што чи ни тек 4,2 од сто укуп-
ног бро ја тек сто ва об ја вље них 
у овом пе ри о ду, а од то га је 

ви ше од јед не че твр ти не по-
све ће но ста ри ма ко ји ни су из 
Ср би је. Овај про це нат го во ри 
о ма лом уче шћу ста ри је по пу-
ла ци је у фор ми ра њу са др жа ја 
днев них но ви на, што је у рас-
ко ра ку и са про цен ту ал ном за-
сту пље но шћу ове по пу ла ци је 
у укуп ном бро ју ста нов ни ка 
у Ср би ји и у Евро пи. На и ме, 
Европ ска ко ми си ја про це њу је 
да ће до 2025. го ди не 20 од-
сто Евро пља на би ти ста ри је од 
65 го ди на. Са да удео ста ри јих 
осо ба у Ср би ји чи ни 16,8 по сто 
укуп ног бро ја ста нов ни штва, 
а струч ња ци пред ви ђа ју да ће 
до 2030. го ди не тај про це нат 
до сти ћи 22 од сто.

по ме ну та ана ли за по ка за ла 
је да је нај ве ћи број тек сто ва 
по све ће них ста ри јим осо ба ма 
об ја вљен у „по ли ти ци” и „ве-
чер њим но во сти ма”, док оста-
ле но ви не ипак оста вља ју ма-
ло про сто ра за из ве шта ва ње 
о про бле ми ма ста ри јих љу ди. 
Нај че шће су то тек сто ви сред-
ње ве ли чи не, док су „ве чер ње 
но во сти” об ја ви ле нај ви ше при-
ло га о ста ри ма ко ји за у зи ма ју 
це лу стра ну, укуп но 23 тек ста.

За ни мљи во је да се 15,8 про-
це на та тек сто ва о ста ри ма по ја-
вљу је у ру бри ка ма о кул ту ри, а 
чак 12,6 од сто у хро ни ци и цр-
ној хро ни ци. У ру бри ка ма као 
што су еко но ми ја, по ли ти ка, 
до да ци и спорт об ја вљу је се за-
не мар љив про це нат тек сто ва о 
ста ри ма.

Ме ђу но вин ским при ло зи ма 
ко ји су об ја вље ни у де цем бру 
2015. до ми ни ра ју из ве шта ји и 
ве сти или са свим крат ке ве сти, 
што је ве за но са јед но став ни јом 
но ви нар ском при пре мом и об-
ра дом. Ме ђу тим, ис тра жи ва ње 
по ка зу је да се о те ма ма о ко ји-
ма би и ста ри и оп шта јав ност 
тре ба ло да се бо ље и де таљ ни је 
упо зна ју – као што су пен зи је, 
здра вље, со ци јал на угро же ност, 
си ро ма штво, пра ва ста ри јих 

осо ба, ху ма ни тар не ак ци је, дру-
штве ни ан га жман... из ве шта ва 
ве о ма ма ло и спо ра дич но. 

Без об зи ра на све не до стат ке 
ко ји мо гу да се упу те из ве шта ва-
њу о ста ри ма, тек сто ви су у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва про фе-
си о нал но об ра ђе ни, са ин фор-
ма тив ним на сло ви ма, ма да је и 
про це нат сен за ци о на ли стич ких 
на сло ва ве ли ки (22,1 од сто). 

Тек сто ви су нај че шће пот-
кре пље ни фо то гра фи ја ма, што 
на гла ша ва зна чај ви зу ел ног 
пред ста вља ња, а нај ви ше су за-
сту пље не ма ле и сред ње фо то-
гра фи је. при мет но је мар ги на-
ли зо ва ње ста ри јих же на у ви зу-
ел ном пред ста вља њу у од но су 
на ста ри је му шкар це (на 44,5 
од сто фо то гра фи ја пред ста вље-
ни су ста ри ји му шкар ци са ми, а 
тек у 8,6 од сто тек сто ва ста ри је 
же не са ме). 

Из ве сна „бе о гра ди за ци ја” 
Ср би је ви дљи ва је по те ри то-
ри јал ном рас по ре ду тек сто ва, 
јер се чак 54,4 од сто при ло га 
од но си на пре сто ни цу, а тек у 
3-5 про це на та тек сто ви го во ре 
о ста ри ма у це лој Ср би ји. За не-
ма ри ва ње ста рих у ру рал ним 
под руч ји ма ви дљи во је у свим 
по сма тра ним но ви на ма. 

При ре ди ла Р. Ми ло је вић

АНА ЛИ ЗА МЕ ДИЈ СКОГ ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА О СТА РИ ЈОЈ ПО ПУ ЛА ЦИ ЈИ У СР БИ ЈИ

О ста ри ма се мало пи ше

„Глас оси гу ра ни ка” 
– до бар при мер
У овом ис тра жи ва њу ни је по ме нут „Глас оси гу ра ни ка”, лист ко ји 
кон ти ну и ра но пра ти и нај ста ри ју по пу ла ци ју, ка ко у гра до ви-
ма та ко и на се лу. Тру ди мо се да пи ше мо о свим про бле ми ма 
са ко ји ма се ста ри су сре ћу, али и да на ве де мо све до бре и по-
зи тив не при ме ре ве за не за тзв. тре ће до ба. То по ка зу је и на ша 
до бра са рад ња са Ге рон то ло шким дру штвом Ср би је, до мо ви ма 
за ста ре, ге рон то ло шким цен три ма, Цр ве ним кр стом Ср би је... 
Мре жа до пи сни ка са ко ји ма од лич но са ра ђу је мо та ко ђе нам 
омо гу ћа ва да пи ше мо о нај ста ри ји ма са те ри то ри је це ле Ср би-
је, из уда ље них ме ста из ко јих се рет ко кад не што на ђе у но ви-
на ма, по го то во ка да је реч о ак тив но сти ма њи хо вих удру же ња 
и клу бо ва пен зи о не ра.
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вИ пИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОвАРА?Д. Мар ко вић, Ло зни ца: У ма ју пу ним 40 го ди на ста жа и 60 

го ди на жи во та. Мо же ли по сло да вац да ме про гла си тех-
но ло шким ви шком и по ша ље у пен зи ју па да трај но при-

мам ума ње ну пен зи ју?

?Н. Мла ђе но вић, Кра гу је вац: Уго во ре на на кна да ко ја се од-
но си на 2010. го ди ну ис пла ће на је 2015. уз упла ту при па-
да ју ћих до при но са. Да ли ће се на ве де на упла та, при ли-

ком под но ше ња при ја ве М-УН, од но си ти на 2010. го ди ну ка да 
је оба вљен уго во ре ни по сао или на 2015. ка да је из вр ше на ис-
пла та на кна де и упла та до при но са об ра чу на тих пре ма про пи-
си ма ко ји су ва жи ли на дан ис пла те на кна де?

За ве шта че ње у су ду у пе ри о ду од 1. 1. 2010. до 31. 12. 2010. 
го ди не из вр ше на ми је ис пла та на кна де у 2015. го ди ни. Ин те-
ре су је ме, по за ко ну, за ко ји ће ми пе ри од би ти ре ги стро ва ни 
по да ци у ма тич ној еви ден ци ји, а с об зи ром на раз ли чи та пра-
ва ко ја би из то га про ис те кла. На по ми њем, уко ли ко је то ва-
жно, да сам у рад ном од но су и да ми је за све го ди не уна зад 
под не та при ја ва М-4.

?Б. Сто јић, Кру ше вац: Да ли су се од 1. ја ну а ра 2016. го ди не 
про ме ни ли усло ви за сти ца ње пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју? Имам 51 го ди ну, а су пруг ми је пре ми нуо у ја ну а ру ове 

го ди не. Да ли имам пра во на пен зи ју?

?С. Анић, Не го тин: Ко ја до ку мен та и ка да тре ба да под не-
сем над ле жној фи ли ја ли Фон да ПИО да бих са ин ва лид ске 
пен зи је оства ре не 2009. пре шла на ста ро сну пен зи ју, по-

што сам у но вем бру 2015. на пу ни ла 60 го ди на жи во та и имам 
16 го ди на рад ног ста жа?

?М. Ма тић, Пи рот: У ја ну а ру 2016. го ди не сте као сам услов 
за пен зи ју са 40 го ди на и три ме се ца рад ног ста жа. Ме ђу-
тим, по сло да вац ми ни је упла тио шест го ди на и у суд ском 

сам спо ру већ пет го ди на. Да ли ја са да имам пра во на би ло 
ка кву пен зи ју док се по сту пак не окон ча на су ду?

?М. Об ро вић, Бор: Ка ко се ра чу на ло по ве ћа ње пен зи је од 
1,25 од сто и да ли је мо гу ће да ми је по сле тог уве ћа ња из-
нос на че ку ма њи?

Тех но ло шки ви шак

Под но ше ње М-УН при ја ве

Усло ви за по ро дич ну пен зи ју удо ве

Из ин ва лид ске не мо же у ста ро сну

У стаж оси гу ра ња са мо го ди не са 
упла ће ним до при но сом

По ве ћа ње пен зи је од 1,25 од сто

Од го вор: по сло да вац мо же 
да вас про гла си тех но ло шким 
ви шком (За кон о ра ду, чл. 179, 
став 5, тач ка 1), али та ко ђе на мо-
же у ро ку од три ме се ца од да на 
пре стан ка рад ног од но са да за-
по сли дру го ли це, јер би сте пре 
ис те ка тог ро ка, уко ли ко на ста-
не по тре ба за оба вља њем истих 
по сло ва, ви има ли пред ност при 
за кљу чи ва њу уго во ра о ра ду 
(исти за кон, чл. 182, ст. 1 и 2).

пре от ка за уго во ра о ра ду по-
сло да вац је ду жан да вам као 
тех но ло шком ви шку ис пла ти 

от прем ни ну у скла ду са оп штим 
ак том или уго во ром о ра ду. У ро-
ку од 30 да на по пре стан ку рад-
ног од но са има те пра во да се 
при ја ви те на НСЗ, где мо же те да 
оства ри те пра во на нов ча ну на-
кна ду од 12 ме се ци по што има те 
стаж ду жи од 25 го ди на. по сле 
ис те ка тог ро ка мо же те пре да-
ти зах тев за пре вре ме ну пен зи-
ју (ко ја се трај но ума њу је за 0,34 
од сто за сва ки ме сец пре на вр-
ше них 65 го ди на), уко ли ко не ус-
пе те да се за по сли те и ра ди те до 
на вр ше не 65. го ди не жи во та.

Од го вор: За ли ца ко ја ра де по 
уго во ру о де лу, аутор ском уго во-
ру и сл. и ко ја за тај рад оства ру ју 
уго во ре ну на кна ду по сло да вац 
је ду жан да до при но се об ра чу-
на и упла ти при ли ком ис пла те 
уго во ре не на кна де. Упла ће ни 
до при но си за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње увек се од но-
се на пе ри од ка да је оси гу ра ник 
био при ја вљен на оси гу ра ње, 

без об зи ра на то ка да је уго во ре-
на на кна да ис пла ће на од но сно 
да ли су до при но си упла ће ни у 
за кон ском ро ку или на кнад но. 
Да кле, у ба зи по да та ка ма тич не 
еви ден ци је по да ци ће би ти ре-
ги стро ва ни за пе ри од оба вља-
ња уго во ре них по сло ве ко ји је 
на ве ден у уго во ру о ан га жо ва њу 
и за ко ји по сто ји еви ден ти ра на 
при ја ва и од ја ва са оси гу ра ња.

Од го вор: пре ма од ред ба ма 
За ко на о пИО, у 2016. го ди ни 
удо ва оства ру је пра во на по ро-
дич ну пен зи ју ако је до смр ти 
брач ног дру га на вр ши ла 52 го-
ди не и 6 ме се ци жи во та; или ако 
је до смр ти брач ног дру га или у 
ро ку од јед не го ди не од да на 
смр ти брач ног дру га по ста ла 
пот пу но не спо соб на за рад; или 
ако је по сле смр ти брач ног дру-
га оста ло јед но де те или ви ше 
де це ко ја има ју пра во на по ро-
дич ну пен зи ју по том брач ном 
дру гу, а удо ва вр ши ро ди тељ-
ску ду жност пре ма тој де ци. Ако 
удо ва у то ку тра ја ња пра ва по 
овом осно ву по ста не пот пу но 
не спо соб на за рад, за др жа ва 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
док та не спо соб ност тра је. 

Удо ва ко ја до смр ти брач ног 
дру га ни је на вр ши ла 52 го ди не 

и 6 ме се ци жи во та, али је на вр-
ши ла 45 го ди на жи во та, сти че 
пра во на по ро дич ну пен зи ју кад 
на вр ши го ди не жи во та пред ви-
ђе не За ко ном о пИО. 

Удо ва ко ја у то ку тра ја ња 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју, 
ко ју је сте кла по осно ву не-
спо соб но сти за рад, или ако 
је оба вља ла ро ди тељ ску ду-
жност пре ма де ци ко ја ужи ва-
ју по ро дич ну пен зи ју, на вр ши 
52 го ди не и 6 ме се ци жи во та 
трај но за др жа ва пра во на по-
ро дич ну пен зи ју. Удо ва ко јој 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
пре ста не пре на вр ше них 52 
го ди не и 6 ме се ци жи во та, али 
по сле на вр ше них 45 го ди на 
жи во та, мо же по но во оства ри-
ти пра во на по ро дич ну пен зи ју 
кад на вр ши 52 го ди не и 6 ме се-
ци жи во та.

Од го вор: пре ма ва же ћим 
про пи си ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, не по-
сто ји мо гућ ност да ко ри сник 

ин ва лид ске пен зи је кад на пу ни 
од ре ђе не го ди не жи во та стек не 
ста тус ко ри сни ка ста ро сне пен-
зи је. 

Од го вор: Услов за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну и пре-
вре ме ну ста ро сну пен зи ју је су 
го ди не жи во та и го ди не ста жа 
оси гу ра ња за ко је су пла ће ни 
до при но си. За пу ну ста ро сну 
пен зи ју за му шкар це по треб но 
је 65 го ди на жи во та и ми ни мал-

но 15 го ди на ста жа оси гу ра ња 
за ко је су пла ће ни до при но си. 
За пре вре ме ну ста ро сну пен зи-
ју у 2016. го ди ни за му шкар це је 
по треб но ми ни мал но 40 го ди на 
ста жа оси гу ра ња за ко је су пла-
ће ни до при но си и 55 го ди на и 8 
ме се ци жи во та.   

Од го вор: За кључ ком вла де 
Ре пу бли ке Ср би је од 23. ја ну а ра 
ове го ди не, а у скла ду са За ко-
ном о бу џет ском си сте му, утвр-
ђе но је да се пен зи је и нов ча не 
на кна де ко је ис пла ћу је РФ пИО 
од ис пла те за де цем бар 2015. 
го ди не уве ћа ва ју за 1,25 од сто. 
Уве ћа ње пен зи је се ра чу на на 

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

ко је су већ на пу сти ле по де ша ва ње зим ског, од но сно лет њег 

се по ме ра ју на пред и у ве ћи ни зе ма ља бив шег Со вјет ског 

Са ве за, у Мек си ку, Ку би, Грен лан ду...?

– да са ве зна др жа ва САД Ка-

– да је пр ва зе мља ко ја је 

вре ме на. За кон ко ји је ре гу ли сао по ме ра ње са та у Ка ли фор-

ли фор ни ја же ли да на пу сти 

при хва ти ла лет ње ра чу на ње 

ни ји усво јен је по сле Дру гог свет ског ра та, 1949. го ди не.

уни вер зал но пра ви ло о лет-

вре ме на би ла Не мач ка, и то 

њем ра чу на њу вре ме на јер по-

1916. го ди не? За њом је убр зо 

је ди ни за ко но дав ци твр де да 

кре ну ла и ве ли ка Бри та ни ја, као и још не ко ли ко зе ма ља на 

не слу жи свр си и чак да иза зи-

се ве ру Евро пе. ве ћи на др жа ва, ме ђу тим, уве ла је по ме ра ње 

ва ви ше ште те не го ко ри сти? Уко ли ко се пред ло же ни за кон 

ка заљ ки на са ту у про ле ће и у је сен по чет ком се дам де се тих 

усво ји, Ка ли фор ни ја ће се при дру жи ти Ха ва ји ма и Ари зо ни 

го ди на про шлог ве ка. Осим Евро пе, САД и Ка на де, ка заљ ке 

– да је ве ћи на Аустри ја на ца 

– да на Ста ром кон ти нен ту ка заљ ке не по-

– да је у Ср би ји пре ла зак на лет-

про тив по ме ра ња ча сов ни-

ме ра ју Исланд и Ру си ја ко ја је у ок то бру 2014. 

ње ра чу на ње вре ме на уве ден у 

ка са зим ског на лет ње вре ме 

трај но пре шла на зим ско ра чу на ње вре ме на. 

мар ту 1983. го ди не? Од 1995. го ди-

јер сма тра да то ло ше ути че на 

Лет ње ра чу на ње вре ме на ни кад ни је ко ри-

не са то ви су по ме ра ни у по след њој 

здра вље? Чак 67 од сто Аустри-

стио ни ве лик део зе ма ља троп ског по ја са јер 

сед ми ци сеп тем бра на осно ву од-

ја на ца, пре ма ис пи ти ва њу ин сти ту та „Га луп”, сма тра да ни је 

у тим зе мља ма увек је ле то па днев ног све тла има до вољ но 

лу ке ко ју је до но си ла вла да, а пре де сет го ди на (2006) до нет 

ко ри сно ме ња ње вре ме на и да би тре ба ло има ти јед но вре-

то ком це ле го ди не, а не ко ри сти га ни ве ћи број зе ма ља у 

је За кон о ра чу на њу вре ме на ко јим је лет ње ра чу на ње вре-

ме чи та ве го ди не. Са мо 29 од сто гра ђа на Аустри је сма тра 

Афри ци и Ју жној Аме ри ци.

ме на ускла ђе но са Европ ском уни јом.

Оп ти ми сти и пе си ми сти
Ко се по след њи сме је, пр ви је ука пи рао о че му се ра ди. 
Је сте, ба ци ли су нам кост, али бо ље и то не го да се гло ђе мо ме-

ђу соб но. 
Џа ба нам се бу дућ ност сме ши кад ми све озбиљ но схва та мо. 
Оп ти ми ста ни је пра ви уко ли ко не ве ру је сва ком чо ве ку. Па и 

пе си ми сти. 
по те о ри ји, му шкар ци жи ве кра ће од же на. У прак си, же не жи во та-

ре ду же од му шка ра ца. 
На пу ту успе ха не у спе си су нор мал на по ја ва. 
Кад се чо век ма ло бо ље у сун це за гле да ви ди да ни је све та ко цр но 

ка ко из гле да. 
Ни ко ла Стан ко вић

Мо лим за реч
Дан же на сам про вео рад но. прао сам же ни су до ве.
Ни у цве ћу не ма род не рав но прав но сти. Ви си ба ба не го ду је 

што не по сто ји и ви си де да.
Све тло на кра ју ту не ла че кам са мо по сле по но ћи. Јеф ти ни ја је 

стру ја.
Жи вот чи не ма ле ства ри, ма ње и од пен зи је.
СССС. Са мо си ли кон стар ле ту спа са ва.
По што не при ја тељ ни кад не спа ва, зна чи да па ти од не са ни це.
Мла ди су на ша бу дућ ност. А за са да шњост мо гу ма ло да при че ка-

ју.
Сва ка част Бе о гра ду на во ди, али мла ди су за до вољ ни и спла-

во ви ма.
Не ма ви ше бес плат ног шко ло ва ња. Да нас се сва ка оце на пла ћа.

Де јан Па та ко вић

Гло бал ни бренд
Пр ви април, као свет ски дан ша ла и об ма на, баш се при мио. 

По стао је гло бал ни бренд.
На гла са ње по ве ди те са со бом и глас ра зу ма.
Чу вај те при ро ду око се бе, да би сте је са чу ва ли и у се би.
Бу ди мо љу ди, а не то ли ко екс тра про фит но лу ди.
Не ки но ви на ри су то ли ко „не за ви сни” да ви ше ни су ни сво ји.
Јав не тај не се ша пу ћу као ре чи по ве ре ња, а удар на је вест ко ју об-

ја вљу је „ра дио Ми ле ва”.
Сло бо дан Ду чић

ве ге ти ра ње
Не за ви си наш успех од нас, не го ми од ње га. 
Че сто раз го ва рам сам са со бом. Ја сам увек за ди ја лог. 
И ја сам по стао ве ге та ри ја нац. Ве ге ти рам. 
Ма ло је ова квих као ја. Мно го ви ше има оних ко ји има ју ви ше. 
Би стри нај ви ше му те. 
Не при ја тељ не мо же ни да са ња о по бе ди. Он ни кад не спа ва. 

Ми лен Ми ли во је вић

На стра ни сла би јег
Све му иде од ру ке. Што год до так не, упро па сти.
Ја ни сам као дру ги. Кад бу дем до шао се би, ре ћи ћу вам ко 

сам.
Увек го во рим у сво је име. За то је и та ко из ли за но.
Кад сам у сва ђи са са мим со бом, ја сам увек на стра ни сла би-

јег.
Уби ца је по бе гао с ме ста зло чи на да не би дао ле ги ти ми тет жр тви.

Зо ран Т. По по вић
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ко ри сним и до брим ме ња ње вре ме на. Аустри јан ци ука зу ју 
да про ме на вре ме на ути че на њи хо во здра вље, јер пред ста-
вља ма ли „шок” за ор га ни зам.


