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За ве ли ку ве ћи ну љу ди Ме ђу на род ни пра зник 
ра да ево ци ра сли ке на сме ја них љу ди ко ји 
са ви со ко по диг ну тим па ро ла ма па ра ди ра-

ју ули ца ма пре сто ни ца бив ших со ци ја ли стич ких 
зе ма ља. То ба рем ва жи за оне ста ри је. Мла ђи ма 
ево ци ра сли ке ро шти ља ња, ужи ва ња и до брог 
дру же ња по пар ко ви ма и из ле ти шти ма.

Ме ђу тим, ни је од по чет ка би ло та ко. До га ђај 
ко ји је исто ри о гра фи ја на зва ла „Хеј мар кет ским 
не ре ди ма”, или ма са кром, од но си се на ин ци-
дент ко ји се до го дио у Чи ка гу 4. ма ја 1886. го-
ди не, на зло гла сном тр гу Хеј мар кет. 

Де мон стра ци је су у пр ви мах би ле мир не, а 
свр ха им је би ла да по др же бор бу рад ни ка за 
осмо ча сов но рад но вре ме и бо ље усло ве ра да, 
што су син ди кал не во ђе за тра жи ле 1. ма ја (отуд 
и ва жност тог да ту ма). Ме ђу тим, не по зна та осо-
ба ба ци ла је бом бу на по ли ци ју, ко ја је уз вра ти ла 
ва тром. Би ланс је био се дам мр твих по ли ца ја ца 
и че ти ри ци ви ла. И мно штво ра ње них. Осам 
анар хи ста је осу ђе но за за ве ру, ма да пр во бит-
ни из ве шта ји та мо шњих ме ди ја, као ни све до ци, 
уоп ште не по ми њу да се пу ца ло из прав ца де-
мон стра на та. Пу ца ла је је ди но по ли ци ја.

Тек 1893. го ди не аме рич ке вла сти при зна ле 
су оно што је рад нич ка кла са у Чи ка гу и ши ром 
све та зна ла од по чет ка – ухап ше ни рад ни ци су 
би ли не ви ни а „суд ски про цес ни је био по штен”. 
Го ди не 1889. аме рич ка де ле га ци ја, ко ја је при су-
ство ва ла кон гре су Со ци ја ли стич ке ин тер на ци-
о на ле у Па ри зу, пред ло жи ла је да 1. мај бу де 
при хва ћен као рад нич ки пра зник. Ти ме 
би би ла обе ле же на успо ме на на бор бу 
и стра да ње чи ка шких рад ни ка. Од та-
да 1. мај по ста је дан ме ђу на род не рад-
нич ке со ли дар но сти.

Кад је реч о на шим про сто ри ма, цр ве-
не тра ке са нат пи сом „Про ле те ри свих 
зе ма ља, ује ди ни те се” пр ви пут су осва-
ну ле ис пред бе о град ске ка фа не 
„Рад нич ка ка си на”, дав не 1893. 
го ди не. Два де се так го сти ју је у 
пре по днев ним ча со ви ма, по-
лу и ле гал но, про мо ви са ло Пра-
зник ра да. 

За ни мљи во је по ме ну ти да су апри ла 
1933. го ди не, све га два ме се ца на кон 

што су до шли на власт, не мач ки на ци о нал-со ци-
ја ли сти про гла си ли пр ви мај „Да ном на ци о нал-
ног ра да” и др жав ним пра зни ком, те об ја ви ли 
да ће све про сла ве ор га ни зо ва ти вла да. Све 
дру ге про сла ве би ле су за бра ње не, а цен трал-
на ма сов на про сла ва одр жа ва на је на Аеро дро-
му „Тем пел хоф” и та ко је тра ја ло док је по сто јао 
Тре ћи рајх. С дру ге стра не, сви фа ши сти, осим 
на ци ста, ре пре сив но су за бра њи ва ли 1. мај. 

Овај пра зник, ко ји је ипак за др жао по чет ну 
од ред ни цу „ко му ни стич ки”, у ме ђу вре ме ну се 
ра ши рио ши ром све та где га ра зним па ра да ма, 
про сла ва ма и про те сти ма и да нас обе ле жа ва 
150 зе ма ља.

По ред тра ди ци о нал них де мон стра ци ја по во-
дим 1. ма ја, рад ни на род Фран цу ске Ре пу бли ке 
има још је дан ди ван оби чај, ко ји да ти ра још из 
до ба бур бон ског кра љев ства: Фран цу зи сво јим 
во ље ни ма, при ја те љи ма и ро ђа ци ма тог да на 
по кла ња ју ђур ђе вак.

У не ким зе мља ма за пад не Евро пе пр вог ма ја 
се одр жа ва „Euro MayDay”, па ра да ко ја је усме-
ре на на бор бу про тив не си гур но сти. По ре кло 
во ди из Ми ла на, ода кле се про ши рио на Бар се-
ло ну, па он да и на це лу Евро пу. Про це њу је се да 
тог да на укуп но 300.000 љу ди про те сту је про-
тив не си гур но сти на ули ца ма Евро пе.

Мада цео свет, би ло зва нич но би ло не зва-
нич но, Пра зник ра да сла ви 1. ма ја, Аме ри-
кан ци обе ле жа ва ју дру ги да тум. На и ме, њи-

хов пра зник је ше та ју ћи и сла ви се пр вог 
по не дељ ка сеп тем бра. Он слу жи да 

обе ле жи еко ном ски и дру штве ни 
до при нос рад ни ка, а зо ве се „Ла бор 
деј”, од но сно Дан ра да. И док Ср би и 

оста ли на ши су се ди на Пра зник ра да 
углав ном ро шти ља ју, Аме ри кан ци 

ку пу ју – тр гов ци твр де да је про мет 
у САД тог да на дру ги нај и спла ти ви-

ји по сле „цр ног пет ка”.
Данас рад ни ци бив ших ко му ни стич-

ких др жа ва углавном не ма ју ма сов не 
про те сте и де мон стра ци је, док су у 

не ким ка пи та ли стич ким др жа-
ва ма, по пут Фран цу ске и Ита-
ли је, оне ре дов не и ма сов не.
 Г. О. 

Пр ви мај не кад и сад
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Управ ни од бор Ре пу блич-
ког фон да ПИО одр жао је 
сед ни цу 27. апри ла на ко-

јој је, у скла ду са За ко ном о бу-
џет ском си сте му, усво јен Из ве-
штај о из вр ше њу Фи нан сиј ског 
пла на РФ ПИО за 2015. го ди ну, 
као и За вр шни ра чун Фон да за 
пе ри од 1. ја ну ар – 31. де цем бар 
2015. го ди не.

Пре ма ре чи ма Ива на Ми-
ми ћа, ди рек то ра Сек то ра за 
фи нан сиј ске по сло ве РФ ПИО, 
Од лу ком о усва ја њу За вр шног 
ра чу на РФ ПИО за 2015. го ди-
ну утвр ђе ни су те ку ћи при хо ди 
и те ку ћа при ма ња од про да је 
не фи нан сиј ске имо ви не, ко ји 
у зби ру чи не укуп не при хо де и 
при ма ња од про да је не фи нан-
сиј ске имо ви не Фон да у 2015. 
го ди ни и из но се 573,9 ми ли јар-
ди ди на ра.

– Те ку ћи рас хо ди су оства ре-
ни у из но су од 569,3 ми ли јар-
де ди на ра, а те ку ћи из да ци за 
не фи нан сиј ску имо ви ну 330,8 
ми ли о на ди на ра, што зна чи да 
су укуп ни рас хо ди и из да ци за 
не фи нан сиј ску имо ви ну 569,6 
ми ли јар ди ди на ра – на вео је 
Ми мић.

Бу џет ски су фи цит, ко ји пред-
ста вља раз ли ку из ме ђу на ве де-
них при хо да и рас хо да, из но си 

4,233 ми ли јар де ди на ра. Ка ко 
је об ја снио Иван Ми мић, на кон 
ко рек ци је бу џет ског су фи ци та 
за утро ше на сред ства те ку ћих 
при хо да и при ма ња од про да је 
не фи нан сиј ске имо ви не, до ла-
зи се до ко ри го ва ног бу џет ског 
су фи ци та, од но сно до укуп ног 

ре зул та та по сло ва ња Фон да у 
про шлој го ди ни.

– Фонд ПИО је за вр шио по-
слов ну 2015. го ди ну са ко ри го-
ва ним бу џет ским су фи ци том у 
из но су од 4,072 ми ли јар де ди-
на ра, што пред ста вља уку пан 
ре зул тат по сло ва ња Фон да у 

про шлој го ди ни – ре као је Ми-
мић.

Из ве штај о из вр ше њу Фи нан-
сиј ског пла на РФ ПИО, као и За-
вр шни ра чун Фон да за про шлу 
го ди ну, ка ко је на вео, до ста вља-
ју се Упра ви за тре зор. 

В. К.

ОСНОВИцЕ %
ОД ПРОСЕЧНЕ 

ЗАРАДЕ
26%

1 35 21.012 5.463,12

2 40 24.014 6.243,64

3 54 32.418 8.428,68

4 65 39.022 10.145,72

5 80 48.027 12.487,02

6 87 52.230 13.579,80

7 115 69.039 17.950,14

8 127 76.243 19.823,18

9 155 93.053 24.193,78

10 200 120.068 31.217,68

11 300 180.102 46.826,52

12 400 240.136 62.435,36

13 500 300.170 78.044,20

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа гра-
ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос 
за пен зи је да од упла те за мај 2016. 
ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко-
је су у од но су на прет ход ни пе ри од 
ни же за 6,4 од сто (због ускла ђи ва ња 
са кре та њем за ра да у прет ход ном 
квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за 
јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не-
за ви сно од струч не спре ме ко ју има-
ју. По За ко ну о до при но си ма за оба-

ве зно со ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа 
осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не 
ре пу блич ке за ра де из прет ход ног 
тро ме сеч ја, што је 21.012 ди на ра, а 
нај ви ша пет про сеч них пла та, од но-
сно 300.170 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње је 26 од сто, што зна чи 
да ће се ме сеч ни из да так кре та ти у 
ра спо ну од 5.463,12 до 78.044,20 ди-
на ра. Ови из но си при ме њи ва ће се 
за упла те до при но са за мај, јун и јул 
2016. го ди не.  Г. О.

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

Су фи цит Фон да у 2015. го ди ни 
че ти ри ми ли јар де ди на ра

Но ве осно ви це 
од ма ја
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Од по чет ка ра да сер ви са три на ест хи ља да 
по сло да ва ца елек трон ски пре да ло при ја ве М-4, за  
исто вре ме про шле го ди не пре да то 1.300 при ја ва
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Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња по се-

тио је по чет ком апри ла Фи ли ја-
лу за град Бе о град, а циљ по се те 
био је про ве ра ефе ка та но вог 
сер ви са РФ ПИО – елек трон ске 
при ја ве М-4, ко ја је по сло дав ци-
ма до ступ на на сај ту Фон да од 
15. мар та. По ред ми ни стра Ву-
ли на и ру ко вод ства Фон да ПИО, 
бе о град ску фи ли ја лу су об и шли 
и пред став ни ци при вре де и по-
сло да ва ца, ко ји ма је но ви сер-
вис пре вас ход но и на ме њен.

Ди рек тор ка Фон да ПИО, Дра-
га на Ка ли но вић, из ра зи ла је за-
до вољ ство до са да по стиг ну тим 
ре зул та ти ма но вог е-сер ви са.

– За пр вих 15 да на од по чет ка 
ра да овог сер ви са 13.000 по сло-
да ва ца је елек трон ским пу тем 
пре да ло при ја ве М-4. За то мо-
рам да за хва лим Са ве зу ра чу но-
во ђа, по сло дав ци ма, пред став-
ни ци ма При вред не ко мо ре, јер 
је за јед нич ким ак тив но сти ма 
омо гу ће но да при бли жи мо ову 
услу гу по сло дав ци ма. Про шле 
го ди не, ка да ни је би ло елек-
трон ског сер ви са, у овом пе ри-
о ду је са мо 1.300 по сло да ва ца 
пре да ло при ја ве М-4. То нај бо ље 
по ка зу је ко ли ко су по сло дав ци 
при хва ти ли наш сер вис, ко ли ко 
су схва ти ли да им је то олак ша-
ње и ко ли ко смо ми на тај на чин 
олак ша ли сво ју основ ну де лат-
ност у Фон ду, а то је оства ри ва-
ње пра ва, и омо гу ћи ли да што 
пре у ба зу по да та ка Фон да ПИО 
до ђу сви по да ци ве за ни за упла-
ту до при но са – из ја ви ла је ди-
рек тор ка Ка ли но вић.

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин 
из нео је по да так да у Ср би ји има 
204.000 прав них ли ца и 223.000 

пред у зет ни ка ко ји су у оба ве зи 
да под не су при ја ву М-4 за ви ше 
од 2,5 ми ли о на оси гу ра ни ка.

– У гра ду Бе о гра ду, ко ји има 
ви ше од 42.000 по сло да ва ца ко-
ји су у оба ве зи да под но се при-
ја ву М-4, за пр вих 15 да на под не-
то је око 6.000 при ја ва. Про шле 
го ди не без елек трон ске об ра де 
у ово вре ме при ја ви ло се око 
500 по сло да ва ца. До 30. апри-
ла оче ку је мо да ће сви сти ћи да 
ис пу не сво ју за кон ску оба ве зу, 
али да то ура де без тро шко ва, 
без гу бит ка вре ме на, у вре ме 
ка да им то од го ва ра, на за до-
вољ ство рад ни ка, али и на за до-
вољ ство др жа ве. За хва љу ју ћи и 
овом на чи ну, оче ку је мо да ће се 
по ве ћа ти број оних ко ји уред но 
при ја вљу ју сво је рад ни ке, и да 
ће мо на тај на чин обез бе ди ти и 
по ве ћа ну на пла ту до при но са – 
ис та као је ми ни стар Ву лин.

За до вољ ство но вим елек-
трон ским сер ви сом Фон да овом 
при ли ком из ра зи ли су и пред-
став ни ци Са ве за ра чу но во ђа и 
ре ви зо ра Ср би је, Уни је по сло-
да ва ца Ср би је, При вред не ко-

мо ре Бе о гра да, као и пред став-
ни ци по сло да ва ца.

Не бој ша Ата нац ко вић, пред-
сед ник Уни је по сло да ва ца Ср-
би је, ре као је да УПС по здра вља 
ова кав са вре мен на чин под но-
ше ња при ја ва, и да је то ве ли ка 
уште да за при вре ду, а по себ но 
за по сло дав це.

– Ми слим да се на овај на чин 
ште де ми ли о ни ди на ра и мо же 
се ре ћи да је ово мо жда је дан 
од пр вих по те за у окви ру го-
ди не пред у зет ни штва ко ји за-
и ста ре ал но по ма же при вре ди 
и пред у зет ни ци ма – ис та као је 
Ата нац ко вић.

Сне жа на Ми тро вић, ви ши са-
вет ник Са ве за ра чу но во ђа и ре-
ви зо ра Ср би је, ре кла је да је за 15 
да на у 12 гра до ва Ср би је обу ку за 
ко ри шће ње сер ви са Е-М4 про-
шло око 1.600 ра чу но во ђа ко ји 
во де по слов не књи ге за ви ше од 
50.000 по ре ских об ве зни ка.

– Ово за ра чу но во ђе не пред-
ста вља ни ка кав про блем за то 
што је у пи та њу на ста вак јед не 
ве ли ке ре фор ме ко ја тра је од 
2013. го ди не, од но сно об је ди-

ње на на пла та је уве де на од 1. 
мар та 2014. го ди не, и ра чу но во-
ђе су већ та да еду ко ва не да из-
ва де ква ли фи ко ва не елек трон-
ске сер ти фи ка те. Да кле, од та да 
смо пре шли на јед ну но ву си-
стем ску ре фор му, ко ја је упра-
во уна пре ди ла Ср би ју на Do ing 
bus si nes ли сти (ли ста Свет ске 
бан ке) на 59. ме сто, а си гур на 
сам да ће овај но ви сер вис до-
не ти уна пре ђе ње у оце ни усло-
ва по сло ва ња и у овој го ди ни – 
из ја ви ла је Сне жа на Ми тро вић.

Алек сан дар Ми ло ше вић из ра-
зио је по хва ле у име При вред не 
ко мо ре Бе о гра да, јер се из го ди-
не у го ди ну ме ре др жа ве по бољ-
ша ва ју, од но сно при вред ни ци 
до би ја ју све но ви је и по вољ ни је 
усло ве за по сло ва ње, а јед на од 
ме ра у том си сте му сва ка ко је и 
но ви сер вис Фон да ПИО.

– Ове ме ре др жа ве умно го ме 
олак ша ва ју рад и по сло дав ци ма 
и за по сле ни ма и ства ра се је дан 
об је ди ње ни си стем где су са да 
сви по сло дав ци, од но сно при-
вред ни су бјек ти рав но прав ни 
у од но су са др жа вом, а с дру ге 
стра не и др жа ва има је дин стве-
ни си стем и еви ден ци ју све га 
што се де ша ва у при вре ди, у 
при вред ном ам би јен ту и на тр-
жи шту ра да – ре као је Алек сан-
дар Ми ло ше вић.

Сло бо дан Зи мо њић из ауто-
ку ће Ком пре сор ис та као је да је 
у пи та њу сја јан про је кат ко ји ће 
умно го ме по мо ћи ра чу но во ђа-
ма да ду го че ка ње у ре до ви ма, 
не ка да и по цео дан, за ме не са 
са мо не ко ли ко ми ну та ко ли ко 
је по треб но да се елек трон ским 
пу тем из кан це ла ри је по ша ље 
при ја ва М-4.

В. Ка дић

ОД ЛИЧ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ НО ВОГ СЕР ВИ СА Е-М4

Ове го ди не 
ви ше при ја ва 
не го ла не
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Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње 11. апри ла је об ја-

вио оглас за при ја ву пен зи о не-
ра за бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
у 2016. го ди ни, a при ја вљи ва ње 
је тра ја ло 15 да на.

Ка ко је За ко ном о ПИО пред-
ви ђе но, Фонд из два ја 0,10 од-
сто од пла ни ра них из вор них 
при хо да у го ди ни за сред ства 
ко ји ма по бољ ша ва дру штве ни 
стан дард пен зи о не ра. У 2016. 
го ди ни за ове на ме не је укуп но 
из дво је но 360 ми ли о на ди на-
ра, од че га је нај ве ћи део – 93,3 
од сто, на ме њен за бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра у 
ба ња ма. Пре ма од ред ба ма но-
вог Пра вил ни ка о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
РФ ПИО, ко ји је сту пио на сна-
гу по чет ком апри ла, пре о ста ла 
сред ства усме ра ва ју се на два 
но ва ви да дру штве ног стан дар-
да пен зи о не ра – за со ли дар ну 
по моћ у хра ни, ле ко ви ма, огре-
ву и сл., од но сно за кул тур не и 
спорт ско-ре кре а тив не ак тив но-
сти пен зи о не ра.

– На осно ву опре де ље них 
сред ста ва за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју пен зи о не ра и про сеч-
них це на у бањ ским ле чи ли шти-
ма, про це њу је се да ће пра во 
на бес пла тан бањ ски опо ра вак 
ове го ди не мо ћи да оства ри око 
12.000 пен зи о не ра. На и ме, због 
ви ше на пла ће них из вор них 
при хо да од пла ни ра них, чи ме је 
и основ за из два ја ње сред ста ва 
за дру штве ни стан дард ви ши, 
као и це на у ба ња ма за ко је је 
по стиг нут до го вор да оста ну 
на истом ни воу као у прет ход-
не три го ди не, ове го ди не ће 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју ко-
ри сти ти ви ше пен зи о не ра од 
уоби ча је ног бро ја – об ја шња ва 
Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор 
Сек то ра за од но се с јав но шћу 
Фон да ПИО. 

Да под се ти мо, пра во на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју у здрав-
стве но-ста ци о нар ним уста но ва-
ма и бањ ско-кли мат ским ле чи-

ли шти ма, у тра ја њу од 10 да на, 
има ју ко ри сни ци ста ро сних, ин-
ва лид ских и по ро дич них пен зи-
ја, ко ји има ју пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и 
чи ја је пен зи ја за фе бру ар 2016. 
го ди не ни жа од из но са про-
сеч не пен зи је за фе бру ар 2016. 
го ди не у Фон ду, од но сно од 
23.463 ди на ра. Осим то га, услов 
за оства ри ва ње овог пра ва је 
и да ко ри сни ци, осим пен зи ја, 
не ма ју дру га лич на при ма ња, 
као и да пра во на бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју ни су ко ри сти ли у 
по след њих пет го ди на.

Ста ри пра вил ник је као још 
је дан од усло ва пред ви ђао да 
ко ри сни ци по љо при вред них 
пен зи ја тре ба да има ју ми ни-
мум 10 го ди на ста жа оси гу ра ња 
оства ре ног у по љо при вре ди, 
али је ова од ред ба из у зе та из 
но вог пра вил ни ка – да кле, ви-
ше не ва жи.

– За све ко ри сни ке ко ји оства-
ре пра во на бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју, Фонд сно си тро шко ве 
сме шта ја у ба њи, пун пан си он, 
тро шко ве пре во за до опре де-
ље не ба ње и на зад, а уго во ри-
ма са сва ком ба њом по је ди нач-
но пре ци зи ран је обим те ра пи ја 

ко је сва ки ко ри сник мо ра да до-
би је, чи ме је обез бе ђе но да ре-
ха би ли та ци ја бу де у сва ком по-
је ди нач ном слу ча ју аде кват на 
по тре ба ма и ко ри сна за сва ког 
пен зи о не ра. Тач ни је ре че но, 
при ли ком бо рав ка у ба ња ма, 
пен зи о не ри до би ја ју ле кар ски 
пре глед, ЕКГ, ла бо ра то риј ске 
ана ли зе, све спе ци ја ли стич ке 
пре гле де и ви зи те оде љењ ских 
ле ка ра, као и нај ма ње три вр сте 
те ра пи ја у за ви сно сти од оце не 
ле ка ра и обла сти за ко ју је од-
ре ђе на ба ња спе ци ја ли зо ва на 
– ис ти че Је ли ца Ти мо ти је вић.

Пра вил ни ком о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
РФ ПИО пре ци зно је де фи ни сан 
на чин бо до ва ња и кри те ри ју-
ми ко ји ути чу на ранг ли сту. На 
пр вом ме сту је ви си не пен зи је, 
за тим број го ди на ста жа оси гу-
ра ња, број го ди на ко ри шће ња 
пен зи је, оства ре но пра во на 
ту ђу не гу и по моћ и оства ре но 
пра во на по ро дич ну пен зи ју за 
ко ри сни ка ко ји је пра во на по-
ро дич ну пен зи ју оства рио као 
де те ко је ни је спо соб но за са-
мо ста лан жи вот и рад.

Др Ди ка Ка је вић, ди рек тор 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта-

че ње РФ ПИО, об ја снио је да 
ме ди цин ска до ку мен та ци ја не 
ути че на бо до ва ње, од но сно 
по зи ци ју на ранг ли сти.

– Ме ди цин ска до ку мен та ци-
ја се не бо ду је, а од пен зи о не-
ра тра жи мо да нам је до ста ве, 
уко ли ко је има ју, са мо да би смо 
пра вил но опре де ли ли ба њу, од-
но сно да се не би до го ди ло да 
не ко до би је ба њу ко ја је кон-
тра ин ди ко ва на ње го вом здрав-
стве ном ста њу. На по ми ње мо да 
Фонд ПИО не обез бе ђу је ле че-
ње, већ ре ха би ли та ци ју и опо-
ра вак пен зи о не ри ма ко ји због 
ви си не при ма ња то се би те шко 
мо гу да при у ште – на гла ша ва др 
Ка је вић.

Фонд ће пи са ним пу тем оба-
ве сти ти ко ри сни ке пен зи ја 
ко ји оства ре ово пра во у ко ју 
уста но ву ће би ти упу ће ни на 
ре ха би ли та ци ју, о спи ску обла-
сти из ко јих се ре ха би ли та ци ја 
пру жа, као и о спе ци фи ка ци-
ји услу га ко је ће им оба ве зно 
би ти пру же не. Оче ку је се да 
ће пр ви по зи ви пен зи о не ри-
ма за де се то днев ни опо ра-
вак у ба ња ма Ср би је кре ну ти 
средином ју на.

В. Ка дић

РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

У ба ње ове го ди не око 
12.000 пен зи о не ра

Врњачка Бања
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поводи

До са да 600 грађана 
са ста жом оси гу ра ња 
оства ре ним у Ср би ји и 
Аустри ји по тра жи ло  
са вет из обла сти 
ПИО на овај на чин

Ме ђу на род ни са ве то дав-
ни да ни из ме ђу Ср би је 
и Аустри је одр жа ни су 

пр ви пут 2010. го ди не у Бе чу а 
од та да, сва ке на ред не го ди не, 
одр жа ва ли су се јед ном го ди-
шње у Ср би ји и јед ном у Аустри-
ји. Оси гу ра ни ци и ко ри сни ци из 
на ше зе мље, ко ји има ју оства-
рен стаж оси гу ра ња и у Аустри-
ји, до са да су по ред Бе о гра да, 
по моћ са ве то да ва ца мо гли да 
по тра же и у Кра гу јев цу, Шап цу, 
Кру шев цу, Но вом Са ду, где су 
то ком про те клих го ди на ор га-
ни зо ва ни да ни раз го во ра.

Са ве то дав ни да ни из ме ђу но-
си ла ца ПИО Ср би је и Аустри-
је ове го ди не су одр жа ни 19. 
апри ла у Кру шев цу и 20. апри ла 
у Бе о гра ду, а са ве те и ин фор ма-
ци је од до ма ћих и аустриј ских 
струч ња ка по тра жи ло је око 40 
стра на ка.

Јед на од њих би ла је Ка та ри-
на Жив ко вић (21) из Бе о гра да.

– По сто јао је про блем у ве зи 
са при вре ме ном об у ста вом ис-
пла те по ро дич не пен зи је, али 
је са да ре шен. Ово је од лич на 
при ли ка да сви ко ји има ју би-
ло ка ка ве не до у ми це или про-
бле ме у ве зи са оства ри ва њем 
сво јих пра ва из ПИО до ђу и на 
јед ном ме сту у ди рект ном кон-
так ту са над ле жни ма ре ше про-
блем – ка же Ка та ри на.

Бо жи дар Пе тро вић (64), пен-
зи о нер, та ко ђе из Бе о гра да, по-
тра жио је по моћ са ве то да ва ца 
у сво је име и у име су пру ге ко ја 
уско ро тре ба да оства ри пра во 
на ста ро сну пен зи ју.

– Ве о ма сам за до во љан. Раз-
ре шен је про блем у ве зи са 
спор ним де лом ста жа ко ји сам 
оства рио то ком ра да у Аустри-
ји, а што се су пру ге ти че, до био 
сам све ин фор ма ци је у ве зи са 
ње ним ста жом и до ку мен та ци-
јом ко ју тре ба да са ку пи и пре-
да уз зах тев за ста ро сну пен зи ју, 
и оче ку је мо да ће се све убр зо 
ре а ли зо ва ти – за до вољ но при-
ча Бо жи дар Пе тро вић.

Ко ри сни ци и оси гу ра ни ци су 
на Са ве то дав не да не у Бе о град 
и Кру ше вац до ла зи ли и из дру-
гих гра до ва, као што су Сме де-
ре во, Сме де рев ска Па лан ка, 
Ва ље во, Кра гу је вац, Аран ђе-
ло вац итд. Чак и они ко ји ни су 
уна пред за ка за ли свој тер мин, 
би ли су од мах при мље ни, а по-
мо ћу аустриј ског бро ја оси гу-
ра ња ус по ста вљен је ди рек тан 
при ступ по да ци ма ве за ним за 
њи хов стаж.

Тим са ве то да ва ца овог пу та 
су чи ни ли Вол фганг Ка рас и Би-
би јан Пај сер из аустриј ског пен-
зиј ског фон да, као и Дра га на 
Мак си мо вић и Сла ви ца Илић из 

Ди рек ци је Фон да ПИО у Бе о гра-
ду, а су пер ви зор је био Пре драг 
Мар ко вић, та ко ђе из Ди рек ци је 
Фон да.

– Пи та ња стра на ка углав-
ном су се од но си ла на про ве-
ру ду жи не ста жа оства ре ног 
у Аустри ји, као и на усло ве за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну 
и по ро дич ну пен зи ју у скла ду са 
аустриј ским про пи си ма. Би ло 
је и не ко ли ко пи та ња ве за них 
за по ступ ке ко ји су у то ку. Све 
је про те кло у нај бо љем ре ду, 
а нај ва жни је од све га је да су 
стран ке би ле за до вољ не – ка же 
Пре драг Мар ко вић.

Вол фганг Ка рас је у Ср би-
ји овим по во дом већ че твр ти 
пут, из у зет но је за до во љан са-
рад њом са срп ским ко ле га ма, 
увек ра до до ла зи, и ка же да су 
стран ке при јат не и за хвал не за 
ин фор ма ци је ко је до би ју. Би би-
јан Пај сер је, за раз ли ку од свог 
ко ле ге, пр ви пут у уло зи са ве-
то дав ца у Ср би ји, за до вољ на је 
до бром ор га ни за ци јом и ис ти че 
да ће ра до по но во до ћи.

И са ве то дав ци из на шег Фон-
да ис ти чу до бру и при јат ну 
са рад њу, ка ко са ко ле га ма из 
Аустри је, та ко и са стран ка ма, а 
по себ но по хва љу ју го сто прим-
ство до ма ћи на у Фи ли ја ли Кру-
ше вац, где су стран ка ма са ве то-
дав ци би ли на рас по ла га њу дан 
ра ни је у од но су на Бе о град.

Пр ви ме ђу на род ни са ве то-
дав ни да ни у Ср би ји су одр жа-
ни 2011. упра во са аустриј ским 
но си о цем оси гу ра ња и од та да 
су са ве то дав ци прав ну по моћ и 
ин фор ма ци је пру жи ли за укуп-
но 600 стра на ка.

В. Ка дић

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

За до вољ не  
и стран ке и 
са ве то дав ци

Исто риј ски ар хив Бе о гра да по во дом 70 
го ди на ра да до де лио је По ве љу Ре пу блич-
ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње Фи ли ја ли за град Бе о град за ду го го-
ди шњу успе шну са рад њу.

Ка ко је ис та као ди рек тор бе о град ске фи-
ли ја ле Иван То до ро вић, па пир на до ку мен-
та ци ја ко ја на ста је у ра ду јед не уста но ве је 
ви ше стру ко зна чај на.

– По ред све до че ња о на чи ну ра да не ке 
уста но ве, она са др жи и мно ге дру ге по дат-
ке о по сло ва њу, за по сле ни ма, на шим оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва. Сва ки 
ства ра лац ар хив ске гра ђе ду жан је да во ди 

и еви ден ци ју о њој. У Фи ли ја ли за град Бе о-
град у пр вој по ло ви ни 2012. го ди не ура ђе-
но је до дат но сре ђи ва ње до ку мен та ци је и 
уно ше ње у обра зац ре кон стру и са не ар хив-
ске књи ге ка да је уне та сва до ку мен та ци ја 
за кључ но са 2011. го ди ном. Те го ди не из-
вр шен је по пис це ло куп не ар хив ске гра ђе 
на ста ле у Фи ли ја ли за град Бе о град за пе-
ри од од 1952. за кључ но са 2011. го ди ном, 
а тај ве ли ки по ду хват успе шно је за вр шен 
у са рад њи са Исто риј ским ар хи вом гра да 
Бе о гра да. Ко пи ја ре кон стру и са не ар хив ске 
књи ге на ла зи се у Исто риј ском ар хи ву Бе о-
гра да – об ја снио је Иван То до ро вић и до дао 

да је та да ура ђе но и из лу чи ва ње до спе ле 
до ку мен та ци је, од но сно ми кро фил мо ва них 
пен зиј ских до си јеа, и то за пе ри од од 1973. 
до 2010. го ди не у ко ли чи ни од 769 ме та ра.

В. К.

По ве ља Фи ли ја ли за град Бе о град

Стручан одговор на свако питање
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На раз го во ри ма ор га на 
за ве зу Ре пу бли ке Ср би-
је и Ре пу бли ке Ита ли је, 

одр жа ним од 20. до 22. апри ла 
2016. го ди не у Ри му, де ле га ци-
је две ју др жа ва пред ста ви ле су 
сво ја за ко но дав ства и си сте ме 
у обла сти пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња и пра ва за 
слу чај не за по сле но сти. Раз го-
во ри, ко ји су се одр жа ли пр ви 
пут по сле 24 го ди не, би ли су 
ве о ма успе шни и ко ри сни за 
обе стра не, са ни зом кон крет-
них ре ше ња по сто је ћих про-
бле ма и пред ло га за уна пре ђе-
ње са рад ње.

Ме ђу чла но ви ма де ле га ци је 
из Ср би је би ли су пред став ни-
ци За во да за со ци јал но оси гу-
ра ње, Ре пу блич ког фон да ПИО, 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње и срп ске ам ба са де у 
Ри му. Је дан од пред став ни ка 
Фон да ПИО, по ред ди рек тор ке 
Дра га не Ка ли но вић и по моћ-
ни ка ди рек то ра др Алек сан дра 
Ми ло ше ви ћа, био је и Алек сан-
дар Ди нић, на чел ник Оде ље ња 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње по ме ђу на род ним уго-
во ри ма.

– Кон вен ци ја о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ср би је и 
Ита ли је сту пи ла је на сна гу још 
дав не 1961. го ди не, и јед на је 
од нај ста ри јих ко ју Ср би ја при-
ме њу је са дру гим зе мља ма. По-
је ди не од ред бе ове Кон вен ци је 
су за ста ре ле, ре стрик тив не и 
пре ва зи ђе не у сми слу нај но ви-
јих тен ден ци ја ко ор ди на ци је 
со ци јал не си гур но сти и то че-
сто до во ди до ду гог тра ја ња по-
ступ ка. У ме ђу вре ме ну се, у обе 
др жа ве уго вор ни це, мно го то га 
у обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња про ме ни ло, из-
вр ше не су ре фор ме, из ме ње ни 
усло ви за оства ри ва ње пра ва, 
дру га чи ја је и прак са. Баш за то 
је и зна чај но што су, по сле мно-
го го ди на, одр жа ни раз го во ри 
из ме ђу на ше зе мље и Ита ли је у 
овој обла сти – ка же Алек сан дар 
Ди нић. 

Раз го во ри су би ли из у зет но 
кон струк тив ни, а је дан од нај-
зна чај ни јих ре зул та та ко ји су 
по стиг ну ти је сте са гла сност око 
уво ђе ња ме ђу др жав них обра-
за ца за ве зу, тзв. дво је зич них 
обра за ца, ко ји са Ита ли јом ни су 
при ме њи ва ни од 1961. го ди не. 

– До са да се мно го вре ме на и 
нов ца гу би ло на пре вод до пи са 
и до ку мен та ци је ко ји су би ли 
пред мет ко ре спон ден ци је два 
фон да, а уво ђе ње обра за ца за 
ве зу ће мак си мал но олак ша ти 
и убр за ти раз ме ну по да та ка и 
зах те ва. До го во ре но је да Фонд 
ПИО са чи ни пред лог дво је зич-
них обра за ца, ко ји ће би ти мак-
си мал но по јед но ста вље ни, и 
где ће се по ку ша ти да се јед ним 
обра сцем об у хва те зах те ви за 
сва пра ва из ПИО, што ће оче ки-
ва но олак ша ти по сао фон до ва у 
це ли ни, па и са мих ре фе ре на та. 
Дру гим ре чи ма, са рад ња ће се 
по ди ћи на знат но ви ши ни во – 
об ја шња ва Алек сан дар Ди нић.

По ред раз ме не дво је зич них 
обра за ца, по стиг нут је до го вор 
да се из ме ђу Ср би је и Ита ли је, 
мо жда већ то ком ове го ди не, 
ор га ни зу ју Ме ђу на род ни са ве-
то дав ни да ни, што је ви ше го ди-
шња прак са ко ју Ср би ја има са 
дру гим др жа ва ма. Оси гу ра ни-
ци ма ко ји има ју стаж оси гу ра ња 
на вр шен и у Ср би ји и у Ита ли-
ји са ве то дав ни да ни би си гур-

но би ли од ве ли ке ко ри сти, јер 
се, из ме ђу оста лог, усло ви за 
оства ри ва ње пра ва и ста ро сне 
гра ни це кон стант но ме ња ју.

– Ита ли јан ска де ле га ци ја је 
та ко ђе ис ка за ла ве ли ку за ин-
те ре со ва ност за ус по ста вља ње 
елек трон ске раз ме не по да та ка 
са на шим Фон дом, и уру чи ла 
нам пред лог спо ра зу ма о елек-
трон ској раз ме ни по да та ка ко ја 
би за по че так има ла за пред мет 
раз ме не чи ње ни цу смр ти, из но-
се пен зи ја, а ка сни је би се као 
пред мет раз ме не мо гли уста но-
ви ти и обра сци за ве зу – ка же 
Ди нић.

У ве зи са при ме ном Кон вен-
ци је раз мо тре на су пи та ња по-
твр ђи ва ња пе ри о да оси гу ра ња 
и про бле ми ко ји се с тим у ве зи 
по ја вљу ју по го то во при ли ком 
пре кла па ња тих пе ри о да (на-
ро чи то код ка те го ри је оси гу ра-
ни ка по љо при вред ни ка), нео-
д ре ђи ва ња тач ног да ту ма пре-
стан ка оси гу ра ња, ме ђу соб не 
пи са не ко му ни ка ци је и до ста ве 
по треб них до ка за, као што су 
ле кар ски из ве шта ји.

– У обла сти оси гу ра ња за 
слу чај не за по сле но сти, по ред 
уоби ча је не раз ме не ин фор ма-
ци ја о за ко но дав ној ре гу ла ти ви 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли-
ке Ита ли је, срп ска де ле га ци ја 
је ука за ла на про блем не е фи-
ка сног во ђе ња по ступ ка од 

стра не ита ли јан ског но си о ца 
оси гу ра ња у ве зи са под не тим 
зах те ви ма за оства ри ва ње пра-
ва на нов ча ну на кна ду по осно-
ву не за по сле но сти, на во де ћи 
осам та квих слу ча је ва за ко је ће 
ита ли јан ска стра на до ста ви ти 
ин фор ма ци је ко је је за тра жи ла 
од сво јих под руч них слу жби. 
Ра ди ефи ка сни јег спро во ђе ња 
Кон вен ци је до го во ре но је уво-
ђе ње два дво је зич на обра сца и 
у овом де лу при ме не спо ра зу-
ма – об ја шња ва Зо ран Па но вић, 
ди рек тор За во да за со ци јал но 
оси гу ра ње.

То ком три да на тра ја ња раз го-
во ра, раз ме њен је ве ли ки број 
пи та ња и од го во ра, ли ста кон-
такт осо ба, а до го во ре но је и да 
у апри лу 2017. го ди не Бе о град 
бу де до ма ћин но вих раз го во ра 
две ју де ле га ци ја. Ка да је реч о 
пра ви ма за слу чај не за по сле-
но сти, ре ше но је осам зах те ва, а 
из обла сти оства ри ва ња пра ва 
из ПИО 76 ур ген ци ја у ве зи са 
пред ме ти ма код ко јих по сту пак 
тра је ду го. 

Да под се ти мо, Ср би ја ис пла-
ћу је пен зи је за 57 ко ри сни ка 
ко ји жи ве у Ита ли ји, док ита ли-
јан ску пен зи ју у Ср би ји при ма 
630 пен зи о не ра. Пре ма по да ци-
ма за 2015. го ди ну, Ита ли ја је по 
овом осно ву ис пла ти ла ви ше од 
3,6 ми ли о на евра.

В. Ка дић

РАЗ ГО ВО РИ НО СИ ЛА ЦА СО ЦИ ЈАЛ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ ИТА ЛИ ЈЕ

Уна пре ђе ње са рад ње 
по сле че тврт ве ка

Де ле га ци је две ју др жа ва пред ста ви ле сво ја за ко но дав ства и си сте ме у обла сти ПИО
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између два броја

Дан пла не те  
Зе мље 

Ме ђу на род ни Дан пла не те Зе-
мље, 22. април обе ле жа ва се од 
1970. го ди не ши ром све та. Љу ди 
се под сти чу да ви ше ре ци кли ра ју, 
во лон ти ра ју у ло кал ним зе ле ним 
про јек ти ма или ин ста ли ра ју со лар-
не пло че у сво јим ку ћа ма. 

Кон гре сна 
по ну да Ср би је  
на сај му IMEX 2016 

Кон гре сни би ро Ср би је, ко ји по слу је као 
за се бан сек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср-
би је, пред ста вио је кон гре сну по ну ду на ше 
зе мље на сај му „IMEX 2016” у Франк фур ту од 
19. до 21. апри ла. Нај зна чај ни ји до га ђај ове 
вр сте у све ту оку пио је 3.500 ме ђу на род них 
из ла га ча из 150 зе ма ља и не ко ли ко хи ља да 
по зва них кли је на та. У то ку три да на тра ја ња 
на сај му је оства ре но око 65.000 са ста на ка.

Ди на ми чан раст и уна пре ђе ње хо тел ске 
по ну де, ка ко у ур ба ним цен три ма, та ко и на 
дру гим де сти на ци ја ма у зе мљи, пра ћен уво-
ђе њем но вих ли ни ја на ци о нал ног авио-пре-
во зни ка „Air Ser bia”, учи нио је на шу зе мљу 
при влач ним од ре ди штем за ор га ни за то ре 
ску по ва и по слов них пу то ва ња. Про фе си о на-
ли зам до ма ћих пру жа ла ца услу га, за јед но са 
од лич ном по ну дом, чи не нас вр ло кон ку рент-
ним на ме ђу на род ном тр жи шту.

По моћ жен ском пред у зет ни штву
Ми ни стар ка за европ ске ин те гра ци је Ја дран ка Јок си мо вић и ам ба са дор Швај цар ске у Ср би ји 

Жан Да ни јел Рух до де ли ли су у Ра шки сер ти фи ка те о бес по врат ној по мо ћи же на ма за по кре та-
ње соп стве ног по сла. Сер ти фи ка те је до би ло 48 са да не за по сле них же на. Оне мо гу да ра чу на ју 
на укуп но 368.000 евра 
бес по врат не по мо ћи за 
на бав ку опре ме да би 
по кре ну ле свој би знис.

Но ве пред у зет ни це, 
ко је се ба ве сто ма то-
ло ги јом, про из вод њом 
оде ће и на ки та, кро је-
њем, пре ра дом и кон-
зер ви са њем во ћа и по-
вр ћа и ра зним дру гим 
по сло ви ма, до би ле су 
опре му за от по чи ња ње 
по сло ва ња. По ред то га, 
оне су кроз ак тив но сти 
Европ ског про гре са, 
по сред ством ко јег Европ ска уни ја и вла де Швај цар ске и Ср би је под сти чу по кре та ње жен ског 
би зни са, овла да ле и зна њем о мар ке тин гу, про да ји, по ре зи ма и прав ним аспек ти ма по сло ва-
ња. Реч је о же на ма из Ра шке, Но вог Па за ра, Сје ни це, Ту ти на, При је по ља, Ива њи це, При бо ја, 
Про ку пља, Кур шу мли је, Бу ја нов ца, Ме две ђе, Бој ни ка, Вла со тин ца, цр не Тра ве...

Дан Шап ца
По во дом да на Шап ца, 22. апри ла и ове го ди не чла ни це Град ске ор га ни за ци је ин ва-

ли да ра да Ша бац за су гра ђа не су при пре ми ле и да ри ва ле им 1.000 уку сних, пр же них 
ли сти ћа. Уз нај мла ђе ко ји су трч ка ра ли по тр гу, гриц ка ли ли сти ће и ја вља ли дру га ри-
ма да су бес плат ни, овај дан је обе ле жен и су сре ти ма фол клор них гру па и ша ре ни лом 
и бо гат ством но шњи у ко ји ма су на сту па ле.

Та ко се бар јед ном го ди шње на пре ле пом тр гу у цен тру Шап ца чу ва од за бо ра ва 
део тра ди ци је 
кроз ста ре за на-
те и ку ли нар ске 
ре цеп те. Ша бац 
је бар по кул ту-
ри, тра ди ци ји, 
му зи ци, не пре-
ва зи ђен град а 
же не из Град ске 
ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да су 
чу ва ри ве ли ког 
де ла кул тур ног 
на сле ђа Ма чве и 
По це ри не.

Про сеч на за ра да у мар ту 45.870 ди на ра
У мар ту је про сеч на не то за ра да у Ср би ји из но си ла 45.870 ди на ра и но ми нал но је ви ша за 3,2 

од сто не го у фе бру а ру, а ре ал но за 3,3 од сто.
У по ре ђе њу са мар том прет ход не го ди не, про сеч на пла та је но ми нал но ви ша за 6,4 од сто, а 

ре ал но за 5,8 од сто, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.
Про сеч на бру то за ра да, са по ре зи ма и до при но си ма, у мар ту ове го ди не из но си ла је 63.029 ди на-

ра, што је но ми нал но за 2,9 од сто ви ше не го прет ход ног ме се ца, а ре ал но је по ве ћа ње од три од сто, 
док је у по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не уве ћа на 6,6 од сто, а ре ал но за шест од сто.

За пр ва три ме се ца ове го ди не про сеч на не то за ра да је но ми нал но ви ша за 4,5 од сто, а ре ал-
но за три од сто, ко ли ко је уве ћа на и про сеч на бру то за ра да.

Дан пла не те обе ле жен је и у Ср-
би ји ра ди о ни ца ма у ко ји ма су уче-
ство ва ли пред став ни ци и уче ни ци 
основ них шко ла, ка ко би се скре ну-
ла па жња на зна чај очу ва ња при ро-
де, по ди гао ни во еко ло шке све сти и 
де ца би ла мо ти ви са на да се укљу че 
у бор бу за очу ва ње пла не те.

Не ко ли ко удру же ња из Но вог Са-
да ор га ни зо ва ло је че тво ро днев ну 
ма ни фе ста ци ју на ви ше ло ка ци ја у 
гра ду. Про грам је об у хва тио раз ли-
чи те ра ди о ни це, из ло жбу, про јек-
ци ју фил ма, би ци кли стич ку тр ку, 
по сма тра ње не ба те ле ско пом у 
Астро ном ском дру штву Но ви Сад, 
де ље ње сад ни ца, ве ган ску ве че ру 
и еду ка тив но-за бав не ак тив но сти 
по све ће не овом свет ском да ну 
очу ва ња ре сур са на ше пла не те.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2016. 9

УГЦБ: струч ња ци  
о рад ној те ра пи ји

Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о-
град (УГцБ) и цен тар за сме штај и днев-
ни бо ра вак де це и омла ди не оме те не у 
раз во ју ор га ни зо ва ли су јед но днев ни 
струч ни скуп у До му Бе жа ниј ска ко са под 
на зи вом „Уло га и зна чај рад не те ра пи је у 
обла сти со ци јал не за шти те”.

Скуп је одр жан 15. апри ла а по ред пре-
да ва ња струч них рад ни ка, по се ти о ци су 
има ли при ли ку да по гле да ју из ло жбу, 
као и пред ста ву де це из цен тра за сме-
штај и днев ни бо ра вак де це и омла ди не 
оме те не у раз во ју и ко ри сни ка УГцБ, ко-
јом је пред ста вљен ви ше ме сеч ни рад и 
тран сге не ра циј ска са рад ња.

На ску пу је уче ство ва ло ви ше од 200 
струч них рад ни ка и са рад ни ка из це ле 
Ср би је. 

Ми гра ци о ни  
сер ви сни цен тар  
на но вој адре си

Ми гра ци о ни сер ви сни цен тар Бе-
о град, при Фи ли ја ли за град Бе о град 
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
од 6. апри ла 2016. на ла зи се на но вој 
адре си: Гун ду ли ћев ве нац 23-25, III 
спрат, кан це ла ри ја 320.

Рад са стран ка ма је сва ког рад ног 
да на од 8 до 15 са ти, а кон так ти се 
мо гу оства ри ти лич но, те ле фо ном 
011/2929-062, као и пу тем мејл адре-
се: mscbe o grad@nsz.gov.rs.

Но вим мо де лом до по слов ног успе ха
За хва љу ју ћи са рад-

њи и по мо ћи над ле жног 
Ми ни стар ства при вре-
де, про на ђен је мо дел за 
оп ста нак не ка да шњег тр-
сте нич ког ги ган та „Пр ве 
пе то лет ке”. По сле сте ча ја 
и га ше ња оформ ље но је 
но во пред у зе ће, ко је је 
на ста ви ло рад на уго во-
ре ним по сло ви ма са 600 
за по сле них. По ред „Зап-
тив ке”, фа бри ке ко ју су 
рад ни ци са ми ор га ни зо-
ва ли и ко ја бро ји око 100 
за по сле них, још не ке од 
фа бри ка спрем не су да 
на ста ве про из вод њу.

Пла ни ра но је да се у на ред них не ко ли ко да на за по сли још 100 рад ни ка, та ко да ће у си сте му 
„Пр ве пе то лет ке”, без фа бри ка „ТМО” и „На мен ска”, ра ди ти укуп но око 700 рад ни ка. План је да се у 
на ред ном пе ри о ду знат но по ве ћа обим про из вод ње. Пла ни ран је и на ста вак пла сма на про из во-
да на ста ра тр жи шта, тра ди ци о нал ном по слов ном парт не ру „Ка маз”, на при мер. 

Вар ва рин ци, 
нај бо љи  
ре ци та то ри

Кул тур но-про свет на за јед ни ца 
из Алек сан дров ца успе шно је ор-
га ни зо ва ла Окру жно так ми че ње 
ре ци та то ра „Пе сни че на ро да мог” 
на ко ме је уче ство ва ло 55 уче ни ка 
из шест оп шти на Ра син ског окру га.

По де ље ни у три ка те го ри је, так-
ми чи ли су се уче ни ци од пр вог 
раз ре да основ не до че твр тог раз-
ре да сред ње шко ле.

По бед ни ци так ми че ња (Ка та-
ри на Авра мо вић из Кру шев ца, Та-
ма ра Ба но вић и Јо ва на Ви ћић из 
Вар ва ри на) иду на Ре пу блич ко так-
ми че ње ко је ће се у ма ју одр жа ти 
у Ва ље ву. 

Сви так ми ча ри, а по себ но нај бо-
љи, до би ли су при год не по кло не 
од до ма ћи на.

Ни швил ме ђу нај бо љим џез фе сти ва ли ма
Бри тан ски „Гар-

ди јан” увр стио 
је „Ни швил” ме-
ђу 10 нај бо љих 
џез фе сти ва ла у 
Евро пи. У члан-
ку ко ји је кра јем 
апри ла об ја вљен 
у елек трон ском 
из да њу овог ре-
но ми ра ног ли ста, 
„Ни швил” је опи сан као је дан од рет ких фе сти ва ла из ис точ не Евро пе ко ји од лич ним 
од но сом це не и ква ли те та мо же да се так ми чи са за пад ним ве ли ка ни ма. 

Ве ћи на на сту па одр жа ва се на про стра ном про сто ру Ни шке твр ђа ве, оиви че не зи до-
ви ма и ка пи ја ма из вре ме на Ото ман ског цар ства, а ме ђу умет ни ци ма ко ји су на сту па ли 
у Ни шу на ла зе се број на ре но ми ра на име на, на во ди се у члан ку „Гар ди ја на”. 

„Ни швил” ће и ове го ди не оку пи ти љу би те ље ква ли тет не му зи ке. Од 11. до 14. ав гу ста 
на 33. ни шком џез фе сти ва лу би ће из ве де но 100 кон це ра та и на сту пи ће ви ше од 600 
из во ђа ча на 10 фе сти вал ских би на. 

Бе о град без ба ри је ра 
ЈП „Град ско стам бе но” Бе о град по ста ви ће 

до сре ди не ма ја ви ше од 20 рам пи на ме ње-
них осо ба ма са ин ва ли ди те том. На тај на-
чин на ста вља се про је кат „Бе о град без ба-
ри је ра”, то ком ко га је до са да су гра ђа ни ма 
у ко ли ци ма омо гу ће но не сме та но да ула зе 
у сво је згра де, на ви ше од 120 ло ка ци ја ши-
ром пре сто ни це.

Упр кос то ме што ак ци ја „Град ског стам-
бе ног” тра је већ ме се ци ма, ве ли ки број 
ста на ра не зна да по сто ји на чин да по мог ну свом ком ши ји са ин ва ли ди те том, и то пот пу но 
бес плат но. Глав ни услов је сте да згра да бу де у си сте му одр жа ва ња овог пред у зе ћа и да се 
ста на ри обра те пи са ним зах те вом ове ре ним пе ча том пред сед ни ка скуп шти не ста на ра.
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поводи

Ми ни стар омла ди не и 
спор та Ва ња Удо ви чић 
отво рио је 5. апри ла 

на ин клу зив но-еду ка тив ном 
са ла шу „Фи ли пус” у Шај ка шу 
со да ру за про из вод њу де сти-
ло ва не и со да-во де. Овај са лаш 
је на ме њен де ци и мла ди ма са 
смет ња ма у раз во ју ко ји из ла зе 
из си сте ма со ци јал не за шти те, 
а циљ про јек та „Со да ра Фи ли-
пус” је сте осни ва ње со ци јал ног 
пред у зе ћа где мла ди љу ди из 
осе тљи вих гру па мо гу да се за-
по сле и да има ју ор га ни зо ва ну 
струч ну прак су у раз ли чи тим 
обла сти ма сво јих жи вот них ин-
те ре со ва ња.

У Са ра је ву је пот пи сан Про-
то кол о спро во ђе њу Спо ра зу ма 
о при вре ме ном за по шља ва њу 
др жа вља на Бо сне и Хер це го ви-
не у Ре пу бли ци Ср би ји и др жа-
вља на Ре пу бли ке Ср би је у Бо-
сни и Хер це го ви ни. Про то кол 
су пот пи са ли ди рек тор Аген ци-
је за рад и за по шља ва ње Бо сне 

и Хер це го ви не Му а мер Бан дић 
и ди рек тор На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње Ре пу бли ке Ср-
би је Зо ран Мар ти но вић.

циљ овог про то ко ла је да се 
омо гу ћи при ме на по сто је ћег 
спо ра зу ма о за по шља ва њу гра-
ђа на две др жа ве и на тај на чин 
ути че на сма ње ње не за по сле-

но сти ка ко у Ср би ји та ко и у 
БиХ.

Ди рек тор Аген ци је за рад и 
за по шља ва ње БиХ је ис та као 
да је пот пи си ва ње про то ко ла 
ве о ма бит но, јер ће омо гу ћи ти 
ле гал но за по шља ва ње гра ђа на 
Бо сне и Хер це го ви не у Ре пу бли-
ци Ср би ји, као и увид у кре та ње 

рад не сна ге из ме ђу две др жа ве. 
Зо ран Мар ти но вић, ди рек тор 
НСЗ, на гла сио је да је овај спо-
ра зум о за по шља ва њу пр ви ко-
ји Ре пу бли ка Ср би ја пот пи су је 
са не ком од др жа ва у ре ги о ну, 
те да пред ста вља основ за на-
ста вак да ље са рад ње из ме ђу 
две ин сти ту ци је. Р. М.

У ШАЈ КА ШУ ОТВО РЕ НО СО ЦИ ЈАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ

По сао за мла де са ин ва ли ди те том

Увид у кре та ње рад не сна ге из ме ђу БиХ и Ср би је

Пред у зе ће ће за по сли ти 20 
мла дих из по ме ну тих ка те го-
ри ја ОСИ. Идеј ни тво рац овог 
про јек та је удру же ње гра ђа на 
„Ве ра, љу бав, на да” из Но вог 
Са да, а Ми ша Бли за нац, на чи-
јем је има њу отво ре но то за-
нат ско пред у зе ће, ре као је да 
је то пр ва фа бри ка отво ре на у 
Шај ка шу. По гон ве ли чи не 170 
ква драт них ме та ра при ла го ђен 
је осо ба ма са ин ва ли ди те том. 
Укло ње не су ба ри је ре и омо гу-

ће но не сме та но кре та ње ОСИ у 
ин ва лид ским ко ли ци ма – про-
ши ре ни су отво ри на вра ти ма, 
по ру ше ни су не ки пре град ни 
зи до ви, при ла го ђе ни су и по до-
ви, елек тро ин ста ла ци ја итд.

Укуп на вред ност про јек та је 
6.976.000 ди на ра. Ми ни стар ство 
омла ди не и спор та по др жа ло је 
овај про је кат са 5.200.000 ди на-
ра. Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња је на стал но отво ре ном 

кон кур су за уна пре ђе ње по ло-
жа ја ОСИ у 2015. го ди ни по др-
жа ло про је кат „Со да ра Фи ли-
пус” са 800.000 ди на ра за мо ти-
ва ци о не ра ди о ни це и сти ца ње 
струч них зна ња, а Удру же ње 
гра ђа на „Ве ра, љу бав на да” из 
Но вог Са да уло жи ло је 976.000 
ди на ра.      

У окви ру про јек та „Фор ми ра-
ње со ци јал ног пред у зе ћа Со да-
ра – Фи ли пус”, Уни ја по сло да ва-
ца Вој во ди не ор га ни зо ва ла је за 
осо бе са ин ва ли ди те том, бу ду-
ће за по сле не у Со да ри, ра ди о-
ни цу под на зи вом „Ула зак у свет 
ра да”. Ра ди о ни ца о раз ви ја њу 
по слов них ве шти на ре а ли зо ва-
на је у СО ШО „Ми лан Пе тро вић” 
у Но вом Са ду, а при ли ком све-
ча ног отва ра ња Со да ре Стан ко 
Кр стин, пред сед ник УПВ, мла-
ди ма ко ји су до би ли по сао у Со-

да ри по де лио је по твр де о успе-
шном за вр шет ку обу ке.

Ми ни стар Ва ња Удо ви чић је 
на све ча ном отва ра њу фа бри-
ке из ја вио да дру штво че сто 
за не ма ру је мла де са смет ња ма 
у раз во ју и да су они дис кри ми-
ни са ни ка да је реч о за по шља-
ва њу.

– Же ли мо да то про ме ни мо, 
да кроз кон ти ну и ра ну и струч-
ну по др шку омо гу ћи мо мла ди-
ма да се раз ви ја ју у скла ду са 
сво јим спо соб но сти ма, да из-
гра де са мо по у зда ње и бу ду са-
мо стал ни. Укљу чи ва ње мла дих 
из осе тљи вих гру па кроз за по-
шља ва ње и са мо за по шља ва ње 
је по ла зна осно ва за из јед на ча-
ва ње мо гућ но сти и уна пре ђе-
ње њи хо вог по ло жа ја – ре као је 
Удо ви чић.

Ми ро слав Мек те ро вић 

Министар Удовичић точи прву флашу сода-воде

Запослени добили потврде о успешно завршеној обуци
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Сед мог апри ла у Но вом 
Са ду је одр жан са јам за-
по шља ва ња ко ји су ор-

га ни зо ва ли град Но ви Сад и 
но во сад ска Фи ли ја ла НСЗ. У 
За пад ном хо лу СПЕНС-а 64 по-
сло дав ца по ну ди ла су по сао за 
1.782 рад ни ка раз ли чи тих про-
фи ла, и то је до сад ре кор дан 
број при ја вље них сло бод них 
рад них ме ста на ова квим сај мо-
ви ма у Но вом Са ду. 

Та тја на Ви до вић, ди рек тор ка 
но во сад ске Фи ли ја ле НСЗ, ра-
ди лак шег по ре ђе ња ис та кла 
је да је на про шло го ди шњем 
сај му уче ство ва ло 67 по сло-
да ва ца ко ји су по ну ди ли 423 
рад на ме ста. На гла си ла је да 
је по зи тив ним про ме на ма на 
тр жи шту ра да до при не ла и из-
ра да На ци о нал ног ак ци о ног 
пла на за по шља ва ња, по ко јем 
се пред ви ђа ју знат на ула га ња 
у ме ре ак тив не по ли ти ке за по-
шља ва ња у Ср би ји.

При ли ком оби ла ска но во сад-
ског Сај ма за по шља ва ња, Дра-
ган Си ки мић, за ме ник ди рек-
то ра НСЗ, из ја вио је да су ме ре 

Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је 
ове го ди не опре де ли ла 2,8 ми-
ли јар ди ди на ра за ме ре ак тив не 
по ли ти ке за по шља ва ња, по че ле 
да до но се ефек те на за по шља-
ва ње. Си ки мић је до дао и да се 
пре ко ме ђу на род них про је ка та, 
ко је фи нан си ра Европ ска уни ја, 
ула жу знат на до дат на сред ства 

у ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о не тех но ло ги је и тран сфер 
зна ња, ко ја омо гу ћа ва ју НСЗ и 
Ре пу бли ци Ср би ји да др жи ко-
рак са но вим трен до ви ма и раз-
во јем Евро пе. 

На овом сај му за по шља ва ња 
по сло дав ци су нај ви ше сло бод-
них по сло ва по ну ди ли ин фор-

ма ти ча ри ма, еко но ми сти ма, 
де фек то ло зи ма, књи го во ђа ма, 
са вет ни ци ма у оси гу ра њу, про-
дав ци ма, сто ла ри ма, мо ле ри-
ма-фар ба ри ма, ко но ба ри ма, 
ку ва ри ма, ме са ри ма, во до ин-
ста ла те ри ма, ши ва чи ма, кро ја-
чи ма, ма га ци о не ри ма итд. 

М. Мек те ро вић 

Днев ни лист „Блиц” де ве ту го ди ну за ре-
дом  бирао је нај бо љег пред у зет ни ка у Ср би-
ји. По бед ник ово го ди шњег кон кур са „Блиц 
пред у зет ник 2015” је Едвин Бе ра (на слици), 
вла сник ком па ни је „Едос” из Зре ња ни на. 

О нај бо љи ма је од лу чи вао ше сто чла ни 
жи ри на че лу са ми ни стром фи нан си ја Ду-
ша ном Ву јо ви ћем. Осим ње га, у жи ри ју је 
био и Зо ран Мар ти но вић, ди рек тор На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње, Је ле на 
Бу ла то вић, из вр шни ди рек тор Срп ске асо-
ци ја ци је ме на џе ра, Алек сан дар Гра ча нац, 
ко ор ди на тор Фо ру ма МСПП у При вред ној 
ко мо ри Ср би је, Би ља на Пе шић, ди рек тор 
про да је за ма ла пред у зе ћа и пред у зет ни-
ке у Со си је те же не рал бан ци, и Су за на Ла-
кић, но ви нар „Бли ца”.

Едвин Бе ра (37 го ди на), бив ши ре пре-
зен та ти вац и др жав ни пр вак у џу доу, по сле 

за вр ше ног ма шин ског фа кул те та пре у зео 
је од оца упра вља ње гу ма ром у Зре ња ни-
ну. Гу ма ра „Едос” ме сеч но из ве зе точ ко ве у 
вред но сти од око 70.000 евра и мо же да се 
по хва ли са 90,5 од сто из во за дис тант них 
пр сте но ва ко ји се сва ко днев но ко ри сте у 
ин ду стри ји. Њи хо ви кли јен ти су углав ном 

из Не мач ке, Ита ли је, Грч ке, али и из зе ма-
ља у ре ги о ну

– Днев но ра ди мо око то ну и по гу ме, од 
ко је про из во ди мо точ ко ве ко ји се на вла-
че на ваљ ке ко ји ву ку тран спорт не тра ке и 
ко ри сте се као по тро шни ма те ри јал углав-
ном у ру дар ској ин ду стри ји – об ја снио је 
Бе ра, ис ти чу ћи да им је про шло го ди шњи 
про фит био 12,5 ми ли о на ди на ра. 

Гу ма ра за по шља ва 13 рад ни ка, ко ји го-
ди шње у про се ку про из ве ду око два ми-
ли о на точ ко ва. Ова про из вод ња прак тич-
но не ма шкар та и све што се не ис ко ри сти 
по но во се об ра ђу је у но ву гу му за сле де ћу 
ту ру точ ко ва, по ја снио је Бе ра.

Едвин Бе ра је од Со си је те же не рал бан-
ке, парт не ра ак ци је, до био нов ча ну на гра-
ду од 20.000 евра.

Р. М.

ПРО ГЛА ШЕН НАЈ БО ЉИ ПРЕД У ЗЕТ НИК У 2015. ГО ДИ НИ

Бив ши џу ди ста на че лу гу ма ре

НА АПРИЛ СКОМ САЈ МУ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У НО ВОМ СА ДУ ПОНУЂЕН РЕ КОР ДАН БРОЈ ПО СЛО ВА

Позитивне промене на 
тржишту рада
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поводи

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, по се тио је 8. апри ла ре кон-

стру и са ни Дом пен зи о не ра и Днев ни цен-
тар за ста ри је у По штан ској ули ци у Но вом 
Са ду. Са њим су би ли и Ми лош Ву че вић, 
гра до на чел ник Но вог Са да, и ру ко вод ство 
Фон да ПИО. По вод за по се ту био је раз го-
вор о по бољ ша њу дру штве ног стан дар да 
пен зи о не ра и о но вим ви до ви ма по мо ћи 
ко ја ће им, осим пра ва на бес плат ну ре ха-
би ли та ци ју у 25 ба ња и РХ цен та ра Ср би је, 
би ти пр ви пут до ступ на ове го ди не. 

– Је дан од раз ло га за што смо да нас по се-
ти ли Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са-
да је сте и да об ја ви мо да ће РФ ПИО по сле 
усва ја ња но вог Пра вил ни ка о дру штве ном 
стан дар ду пен зи о не ра и за хва љу ју ћи знат-
но ве ћој ко ли чи ни нов ца ко ји се упла ћу је 
кроз до при но се за ПИО, мо ћи да одво ји ви-
ше нов ца за дру штве ни стан дард пен зи о-
не ра. Ове го ди не одво је но је у те свр хе 360 
ми ли о на ди на ра, и нај ве ћи део тог нов ца 
би ће утро шен на сла ње око 12.000 пен зи о-
не ра на ре ха би ли та ци ју у срп ске ба ње – ре-
као је том при ли ком Алек сан дар Ву лин.

Ми ни стар је ис та као и да је ори јен та ци-
ја Ми ни стар ства да се нај ве ћа мо гу ћа ко-
ли чи на нов ца усме ри не по сред но ко ри-
сни ци ма, а ка ко се бу де по ве ћа вао ни во 
упла те у Фонд ПИО, та ко ће и ви ше љу ди 
тре ћег до ба ко ји су у пен зи ји у на ред ном 
пе ри о ду ићи на опо ра вак у ба ње о тро шку 
Фон да. 

Ми лош Ву че вић је ре као да је јав ност у 
Но вом Са ду у нај ве ћој ме ри упо зна та са вр-
стом и оби мом по мо ћи ко ју град Но ви Сад 
ула же у по бољ ша ње усло ва жи во та нај ста-
ри јих су гра ђа на.

– Град Но ви Сад је ве о ма ак ти ван по пи та-
њу по др шке пен зи о не ри ма из Но вог Са да за 
од ла зак на опо ра вак у ба ње и на мо ре. Две-
ста пен зи о не ра смо по сла ли у Ба њу Врд ник, 
а две ста на мо ре у цр ну Го ру. То је са мо је дан 
од ви до ва на ше по др шке. По себ но сам по но-
сан на за јед нич ка ула га ња гра да Но вог Са да 
и Удру же ња пен зи о не ра у овај ре но ви ра ни 
обје кат. Да нас нај ста ри ји Но во са ђа ни има-
ју знат но бо ље усло ве за ко ри шће ње До ма 
пен зи о не ра у По штан ској ули ци, а уско ро нас 
оче ку је и по че так ра да 17. по ре ду клу ба пен-
зи о не ра ко ји ће би ти отво рен у Но вом на се љу 
– пре ци зни је је об ја снио Ми лош Ву че вић.

До ма ћин, Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
(ко је бро ји око 17.500 чла но ва и оп слу жу-
је ви ше од 35.000 пен зи о не ра), за хва лио је 
гра до на чел ни ку Ву че ви ћу и ми ни стру Ву-
ли ну на по се ти и по др шци. 

На кон по се те Удру же њу, Алек сан дар Ву-
лин и Ми лош Ву че вић об и шли су Ге рон то-
ло шки цен тар Но ви Сад, Дом „Ли ман” где су 
ди рек то ру др Дра га ну Ми ло ше ви ћу уру че не 
ли цен це за пру жа ње услу га дом ског сме шта-
ја за од ра сле и ста ри је ко ри сни ке и за услу ге 
по мо ћи у ку ћи и днев ног бо рав ка. Том при-
ли ком, ми ни стар Ву лин је до де лио ли цен цу 
за пру жа ње услу га дом ског сме шта ја за од-
ра сле и ста ри је ко ри сни ке и Љи ља ни Ку ве-
љић, ди рек тор ки До ма за од ра сле и ста ре 
„Све ти Ге ор ги је” из Пе тро ва ра ди на.

М. Мек те ро вић

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН ПО СЕ ТИО НО ВО САД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ви ше нов ца за дру штве ни 
стан дард нај ста ри јих 

Ки кин да је по чет ком апри ла би ла по де-
ве ти пут до ма ћин су сре та чла но ва не ка да-
шњих омла дин ских рад них бри га да из бив-
ше Ју го сла ви је. Око 200 уче сни ка из БиХ, 
Ма ке до ни је, Хр ват ске, Сло ве ни је и Ср би је 
оку пи ло се у овом гра ду на се ве ру Вој во-
ди не. Пр ви април ски ви кенд ре зер ви сан је 
већ ско ро де це ни ју за ожи вља ва ње успо-
ме на вре ме шних уче сни ка омла дин ских 
рад них ак ци ја из њи ма дра ге Ју ге и њи хо ве 
мла до сти. 

Ве ћи на ак ци ја ша из оног до ба већ су пен-
зи о не ри, али ве те ра ни су ор ни не са мо за 
дру же ње, већ и да по но во за су чу ру ка ве. 
Овог пу та у обли жњем Ру ском Се лу го сти су 

до ма ћи ни ма за са ди ли 300 мла ди ца. По ре ча-
ни су из Ис тре до не ли сад ни це ма сли не и да-
ро ва ли их Ру ско сел ци ма. Мла дим ма сли на ма 
и пал ма ма укра си ли су парк ис пред На род ног 
му зе ја у Ки кин ди. Др ве том, сим бо лом ми ра и 
при ја тељ ства, обо га ти ли су и ак ци ја шко на се-
ље „Мла дост”, где је одр жан цен трал ни део и 
ово го ди шњег тро днев ног про гра ма.

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је Удру же ње 
гра ђа на „До ра” на ја вљу је да ће до го ди не 
оку пља ње би ти још са др жај ни је и ма сов ни-
је, јер се за о кру жу је де це ни ја об на вља ња 
се ћа ња на да не по ле та до бро вољ ног ра да 
мла дих и њи хо вог дру же ња.

С. За ви шић
Ак ци ја шки ве те ра ни на збор ном ме сту 
у Ки кин ди

ДЕ ВЕ ТИ СУ СРЕТ ЧЛАНОВА НЕ КА ДА ШЊИХ ОМЛА ДИН СКИХ РАД НИХ БРИ ГА ДА ИЗ БИВ ШЕ СФРЈ

Се ћа ње на да не по ле та

Министар у Новом Саду најавио нове видове подршке пензионерима



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2016. 13

Удру же ње 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 (УИПС) 
одр жа ло је 8. апри ла у Бе о гра
ду ре дов ну го ди шњу сед ни цу 
Скуп шти не, ко јој је при су ство
ва ло пе де сет чла но ва и го сти
ју. Из ме ђу оста лих, сед ни ци су 
при су ство ва ле Ве ра Пе шут и 
Са ња Га вра но вић из Сек то ра 
за за по шља ва ње, Та тја на При
јић из Сек то ра за за шти ту ОСИ 
у Ми ни стар ству за рад, за по
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, Би ља на Је лен ко вић Па
спаљ, на чел ни ца Оде ље ња за 
про фе си о нал ну ре ха би ли та ци
ју и за по шља ва ње ОСИ, и Та ња 
Бу ди мир, на чел ни ца Оде ље ња 
за по сре до ва ње у за по шља ва
њу и пла ни ра њу ка ри је ре у На
ци о нал ној слу жби за за по шља
ва ње.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, 
Ве ра Пе шут и Са ња Га вра но вић 
су, из ме ђу оста лог, го во ри ле 
и о ме ра ма по др шке ко је Ми
ни стар ство пред у зи ма у ци љу 
уна пре ђе ња по ло жа ја и ра да 
пред у зе ћа за про фе си о нал ну 
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва
ње ОСИ у 2016. го ди ни. Та тја на 
При јић је упо зна ла при сут не 
са ак тив но сти ма Сек то ра за за
шти ту ОСИ, за ко ни ма из ове 
обла сти до не тим у про те клом 

пе ри о ду, као и са ин фор ма ци
ја ма ве за ним за при пре му и из
ра ду Стра те ги је за уна пре ђе ње 
по ло жа ја ОСИ до 2020. го ди не.

С дру ге стра не, Би ља на Је
лен ко вић Па спаљ је го во ри ла 
о уло зи пред у зе ћа за про фе
си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње ОСИ у про це су 
пру жа ња зна ња и њи хо вом об у
ча ва њу за кон крет на за ни ма ња, 
као и об ја вље ним јав ним по зи
ви ма и кон кур си ма НСЗ за 2016. 
го ди ну. Та ња Бу ди мир је ин фор
ми са ла при сут не о ме ра ма ко је 

НСЗ пред у зи ма у ци љу пру жа
ња по др шке по тен ци јал ним ви
шко ви ма за по сле них.

На овој сед ни ци Скуп шти не 
усво је ни су из ве шта ји о ра ду 
Струч не слу жбе УИПСа, као и 
Управ ног и Над зор ног од бо
ра УИПСа из ме ђу две сед ни це 
скуп шти не, а усво је не су и смер
ни це за рад Струч не слу жбе 
УИПСа у на ред ном пе ри о ду.

Дра ги ша Мар ко вић, пред
сед ник Скуп шти не УИПСа, том 
при ли ком је уру чио при зна ња 
за успе шан рад у 2015. го ди ни и 

пред у зе ћи ма и по је дин ци ма из 
УИПСа. Та ко су, због оства ре них 
ре зул та та ра да у раз ли чи тим 
обла сти ма, при зна ња до би ли 
„ДЕС” д.о.о., „За штит на ра ди о ни
ца Же ље зни чар” д.о.о. и Струч на 
слу жба пред у зе ћа за про фе си
о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по
шља ва ње ОСИ „Чи кош штам па” 
д.о.о., сви из Су бо ти це, и Дар ко 
Ћи ро вић, ди рек тор пред у зе ћа 
за про фе си о нал ну ре ха би ли та
ци ју и за по шља ва ње ОСИ „Бу
дућ ност” д.о.о. из Се вој на.       

М. Мек те ро вић

ОДР ЖА НА РЕ ДОВ НА ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА УИПС-а 

До де ље на при зна ња  
за успе шан рад

Сто па не за по сле но сти у Се
вер но бач ком окру гу из но си 11,4 
од сто и нај ни жа је од свих по
сма тра них ре ги о на у Ср би ји, по
да ци су Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку. Тре нут но је на овом 
под руч ју без по сла 13.840 осо ба. 
Да би ова ста ти сти ка би ла још 
по вољ ни ја у сми слу за по шља ва
ња, над ле жни ор га ни пред у зи
ма ју раз ли чи те ме ре, ме ђу ко ји
ма су и сај мо ви за по шља ва ња.

Не ки од укуп но 8.853 зва нич
но не за по сле них Су бо ти ча на 
по се ти ли су још је дан у ни зу 
сај мо ва за по шља ва ња у овом 
гра ду одр жан кра јем апри ла. 
Сви они има ли су при ли ку да 
се лич но упо зна ју са по тен ци
јал ним по сло дав ци ма и пре да ју 
сво ју рад ну би о гра фи ју, са раз
ли чи тим оче ки ва њи ма.

На сај му је 39 по сло да ва ца из 
раз ли чи тих де лат но сти по ну ди

ло ви ше од 500 сло бод них рад
них ме ста раз ли чи тих про фи ла 
и по треб них ква ли фи ка ци ја.

При пре ма ју ћи не за по сле не 
су гра ђа не за уче шће на сај мо
ви ма за по шља ва ња, су бо тич ка 
фи ли ја ла НСЗ од фе бру а ра ор
га ни зу је обу ке за ак тив но тра же
ње по сла (пи са ње рад не би о гра
фи је, при пре ма за ин тер вју са 
по сло дав цем и дру ги са ве ти), да 
би се кан ди да ти што аде кват ни

је пред ста ви ли по сло дав ци ма. 
Не за по сле ни ма се пре по ру чу је 
да уна пред при пре ме не ко ли ко 
сво јих би о гра фи ја (CV), ко је ће 
то ком раз го во ра пре да ти по сло
дав ци ма ко ји тра же рад ни ке њи
хо вих ква ли фи ка ци ја.

У то ку про шле го ди не пу тем 
сај мо ва ко је је ор га ни зо ва ла су
бо тич ка фи ли ја ла НСЗ по сао је 
до би ло 565 не за по сле них.

Г. О.

У СЕВЕРНОБАЧКОМ ОКРУГУ НАЈНИЖА СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Преко сајмова запошљавања до посла

Скупштини УИПС-а присуствовалo педесет чланова и гостију
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на лицу места

На ово го ди шњем Сај му за 
тре ће до ба, одржаном 
првих дана априла, уче-

ство ва ло је ви ше од 70 из ла га ча, 
др жав них и град ских ин сти ту ци-
ја, удру же ња, ме ди цин ских уста-
но ва, до ма ћих и стра них ком па-
ни ја ко је пру жа ју услу ге ста ри ји-
ма. По се ти о ци су мо гли и да се 
ин фор ми шу и да ура де здрав-
стве не пре гле де и, што је нај ва-
жни је, да се до бро за ба ве. Би ло је 
игре, пе сме, глу ме, так ми че ња у 
игра њу и пе ва њу, а вр ху нац све га 
био је из бор „Мис се ни ор”.

Са јам су отво ри ли гра до на-
чел ник Бе о гра да Си ни ша Ма ли 
и ди рек тор ка Уста но ве Ге рон-
то ло шки цен тар Бе о град Су за на 
Ми шић. Си ни ша Ма ли је на отва-
ра њу ре као да је то тре ћи по ре-
ду ова кав са јам и да пред ста вља 
је дан од на чи на да се ста ри јим 
су гра ђа ни ма ка же хва ла за све 
што су ура ди ли, што ра де и што 
ће ра ди ти за свој град.

– Овај са јам је ор га ни зо ван за 
вас, због вас и ов де има те при-
ли ку да до би је те ин фор ма ци је о 
ве ћи ни ства ри ко је мо гу да вас 
ин те ре су ју: о то ме ка ко да про-
ве де те сло бод но вре ме, о ак тив-
но сти ма днев них цен та ра у Бе-
о гра ду, о бан ка ма, пу то ва њи ма, 
здра вој ис хра ни... Ми слим да је 
ово сја јан на чин да се дру жи мо 
и про ве де мо ле по, ква ли тет но 
вре ме за јед но, да на јед ном ме-
сту ми упо зна мо вас, а ви нас, уз 
услов и оба ве зу да се дру жи мо 
то ком це ле го ди не. Пр ви пут ове 
го ди не по се ти о ци сај ма има ју 
при ли ку да упо зна ју и рад јав-
них град ских пред у зе ћа јер се ту 
на ла зе штан до ви „Град ског зе ле-
ни ла”, „Пар кинг сер ви са”, „Град-
ске пи ја це”, „Ин фо ста на”. Град је 
да та обе ћа ња ис пу нио, про шле 
го ди не су отво ре на три но ва 
днев на цен тра, а ре кон стру и сан 
је и кре а тив ни цен тар у Све то-
гор ској – ис та као је гра до на чел-
ник на отва ра њу сај ма.

Ва жно ме сто на Сај му имао 
је и Фонд ПИО. На ин фо пул ту 
Фон да по се ти о ци су мо гли да 

до би ју све по треб не ин фор ма-
ци је из обла сти оства ри ва ња 
пра ва из ПИО, да из ва де ли-
стинг, тј. уве ре ње о по да ци ма 
уне тим у ма тич ну еви ден ци ју 
Фон да, као и је дин стве ни пин 
код по мо ћу ко га на сај ту Фон-
да мо гу нео гра ни че ни број пу та 
да про ве ра ва ју сво је по дат ке из 
ма тич не еви ден ци је Фон да или 
да пра ти кре та ње свог пред ме-
та. За ор га ни за ци ју уче шћа Фон-
да на сај му, као и до са да, био је 
за ду жен Сек тор за од но се с јав-
но шћу, на че лу са ди рек тор ком 
Је ли цом Ти мо ти је вић.

– Ово је пе та са јам ска ма ни фе-
ста ци ја на ко јој је Фонд ПИО уче-
ство вао, и пу тем свог ин фо пул та 
се при бли жио гра ђа ни ма. Све је 
про те кло у нај бо љем ре ду, од ко-

му ни ка ци је са ор га ни за то ри ма, 
до ор га ни зо ва ња на ших за по-
сле них ко ји су по сао рев но сно 
оба ви ли и још јед ном пред ста-
ви ли Фонд на нај бо љи на чин, као 
ин сти ту ци ју ко ја је увек на услу зи 
ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци ма – 
об ја шња ва Је ли ца Ти мо ти је вић.

Пр ви пут на сај му би ли су и 
ле ка ри и ла бо ран ти из Сек то-
ра за ме ди цин ско ве шта че ње 
РФ ПИО ко ји су ме ри ли ше ћер 
у кр ви и при ти сак за ин те ре со-
ва ним по се ти о ци ма сај ма. Ни су 
из о ста ли ни са ве ти они ма ко ји 
су има ли шта да пи та ју ле ка ре, а 
ме ђу ста ри ји ма рет ко ко да не-
ма пи та ње о свом здра вљу. 

За три да на тра ја ња сај ма 
око 200 по се ти ла ца за тра жи ло 
је ин фор ма ци је о пра ви ма из 

ПИО, пе де се так њих је узе ло ли-
стинг о ста жу или пин код, док 
је ме ди цин ске услу ге по тра жи-
ло 110 са јам ских по се ти ла ца. 

Ве ли ко ин те ре со ва ње вла-
да ло је за све што се до га ђа-
ло на глав ној би ни, за на сту пе 
фол кло ра, драм ских сек ци ја, 
так ми че ња пле сних па ро ва, 
„Се ни ор ка ра о ке стар” так ми-
че ња у пе ва њу, али убе дљи во 
нај за ни мљи ви је је би ло ка да је 
би ра на „Мис се ни ор”. Од 15 уче-
сни ца за нај леп шу је про гла ше-
на Ан ка Не ду чин (63), ко ја је том 
при ли ком из ја ви ла да ве ру је да 
нај бо ље го ди не тек до ла зе. Пр-
ва пра ти ља, Зо ри ца Ле ско вац 
из Бе о гра да, до ста па жње по-
све ћу је свом из гле ду, док дру-
га пра ти ља, Сне жа на Ко стић из 
Зе му на, за се бе ка же да жи ви 
300 на сат. „Мис пер со на ли ти” 
Дра ги ца Ми хај ло вић до шла је 
на Са јам за тре ће до ба у прат њи 
уну ка, ве о ма је ак тив на у ра ду 
Ге рон то ло шког цен тра Бе о град, 
а ка же да из ку ће иза ђе у де вет 
са ти ују тру и вра ти се уве че.

Са јам су ор га ни зо ва ли Днев-
ни цен три и клу бо ви Ге рон то ло-
шког цен тра Бе о град у са рад њи 
са спе ци ја ли зо ва ним ча со пи сом 
„Пен зи ја”, а под по кро ви тељ-
ством Се кре та ри ја та за со ци јал-
ну за шти ту гра да Бе о гра да.

В. Ана ста си је вић

ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА 55+

Мно го ин фор ма ци ја, 
још ви ше за ба ве

Синиша Мали посетио инфо пулт Фонда ПИО

Изабране најлепше представнице трећег доба
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Удру же ње мул ти пле скле-
ро зе у Кња жев цу по сто ји 
већ ду ги низ го ди на као 

клуб, а зва нич но од 2005. као 
удру же ње. Тре нут но има 38 
чла но ва, ма да на те ри то ри ји 
ове оп шти не има мно го ви ше 
осо ба обо ле лих од ове бо ле сти. 
Ве ћи на чла но ва удру же ња је у 
ин ва лид ској пен зи ји, а они ко ји 
ни су, ве о ма те шко до ла зе до за-
по сле ња. 

– Тру ди мо се да по мог не мо 
на шим чла но ви ма и њи хо вим 
по ро ди ца ма у пре ва зи ла же-
њу про бле ма на ко је на и ла зе 
због бо ле сти. Пру жа мо им све 
по треб не ин фор ма ци је и пси-
хо-со ци јал ну по моћ, мно ги на-
ши чла но ви уче ству ју у кре а-
тив ним ра ди о ни ца ма у окви ру 
удру же ња. Ра ди о ни це су је дан 
од на чи на да се ин те гри ше мо у 
дру штво, што је ве о ма зна чај но 
и за удру же ње и за члан ство. 
Од нов ца ко ји за ра ди мо про-
да јом ра до ва ку пу је мо спра ве 
и опре ма мо про сто ри ју за фи-

зи кал ну ре ха би ли та ци ју ко ја 
нам је са став ни део жи во та. 
Бо ри мо се да бу де мо јед на ки 
– ка же Ана Ран ђе ло вић, дипл. 
еко но ми ста, пред сед ни ца 
удру же ња.

У раз го во ру са пред сед ни цом 
удру же ња са зна ли смо да су 
чла но ви ма ње или те же по крет-

ни, углав ном упу ће ни на жи вот 
у по ро дич ном окру же њу и у 
ку ћи. На ду ула жу у фи зи кал ни 
трет ман ра ди по бољ ша ња по-
крет но сти и он се оба вља сва ко-
днев но у про сто ри ја ма удру же-
ња. Те ра пи ју во де ди пло ми ра ни 
фи зи о те ра пе у ти ан га жо ва ни 
пре ко цен тра мла дих.

За де се так го ди на ко ли ко ра ди 
удру же ње је по ста ло пре по зна-
тљи во на те ри то ри ји оп шти не 
Кња же вац по ства ра њу бо љих 
усло ва за жи вот ин ва лид них 
осо ба. Још 2008. го ди не обо ре ни 
су ивич ња ци на пе шач ким пре-
ла зи ма, а у глав ној ули ци је та да 
обе ле же но и пет пар кинг ме ста 
за во зи ла ОСИ. По ста вље не су 
рам пе на мно гим уста но ва ма, у 
шко ла ма (2011. го ди не), а у пла-
ну је да се по ста ве и на дру гим 
ме сти ма да би се осо бе са ин ва-
ли ди те том лак ше кре та ле. 

Удру же ње пла ни ра и ре а ли-
за ци ју про јек та по кон кур су 
ре сор ног ми ни стар ства, што 
сва ке го ди не чи ни са успе хом, а 
оства ри ли су и не ко ли ко про је-
ка та на ни воу оп шти не. 

Дру штво мул ти пле скле ро зе 
Ср би је, ко је оку пља 17 удру же ња 
из на ше зе мље, обе ле жи ће 25. 
ма ја свет ски дан по све ћен овом 
обо ље њу, ко ји се ина че обе ле жа-
ва по след ње сре де у ма ју.

Д. Ђор ђе вић

Не дав но одр жа ној 
Скуп шти ни Град ског 
удру же ња пен зи о не ра 
Су бо ти ца при су ство ва ли 
су 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, Дра гу-
тин Ле кић, за ме ник пред-
сед ни ка Са ве за пен зи о-
на ра Вој во ди не, и Стан ко 
Ним че вић, пот пред сед-
ник Са ве за ин ва ли да ра-
да Ср би је.

Др жав ни се кре тар Ива-
ни ше вић је том при ли ком на гла сио да је 
ово Удру же ње пен зи о не ра ве о ма до бро 
ор га ни зо ва но и да ће као та кво и да ље 
има ти по др шку ре сор ног ми ни стар ства. 
Дра ги ца Лу чев, пред сед ни ца ГУП-а, из-
ра зи ла је за до вољ ство до са да шњом 
са рад њом Удру же ња и Ми ни стар ства, с 
на дом да ће се она и на ста ви ти.

На Скуп шти ни су усво је ни Из ве штај о 
ра ду и Фи нан сиј ски из ве штај Удру же ња 
за 2015. го ди ну, као и из ве шта ји о ра ду 
од ма ра ли шта у Со ко ба њи и Шах-клу ба 
„Пен зи о нер” ко ји су у са ста ву ГУП Су бо-
ти ца. На кон то га су усво је ни Фи нан сиј-
ски план и Про грам ра да ГУП-а за 2016. 
го ди ну.

Д. Ко раћ

СВР ЉИГ 

Пен зи о не ри 
вред но ра де 

Скуп шти на Удру же ња пен зи о не ра оп шти-
не Свр љиг усво ји ла је про грам ово го ди шњих 
ак тив но сти, ко је су усме ре не на по бољ ша ње 
со ци јал но-еко ном ског ста ту са члан ства, и по-
зи тив но оце ни ла до са да шњи рад Удру же ња. У 
увод ним на по ме на ма пред сед ник удру же ња 
Ми лен ко Пе тро вић ис та као је да 80 свр љи шких 
пен зи о не ра при ма нај ни же пен зи је и од удру-
же ња с пра вом оче ку је по моћ. 

За чла но ве удру же ња ор га ни зу је се на бав ка 
угља и на мир ни ца на ра те, уго ва ра се оси гу ра-
ње, ор га ни зу ју из ле ти... Ак тив же на овог удру-
же ња и ШК „Ве те ран” та ко ђе су ве о ма ак тив ни. 
Оства ре на је до бра са рад ња са број ним удру-
же њи ма и ор га ни за ци ја ма: са цр ве ним кр стом 
Свр љи га, цен тром за со ци јал ни рад, ло кал ном 
са мо у пра вом, Са ве зом пен зи о не ра Ср би је и 
мно го број ним пен зи о нер ским удру же њи ма у 
Ре пу бли ци. Уче ству ју ћи у ра ду Скуп шти не, Ми-
ро љуб Стан ко вић, пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра гра да Ни ша и Окру жног од бо ра пен зи-
о не ра Ниш, рад свр љи шких пен зи о не ра оце нио 
је до брим.

С. Ђор ђе вић

АК ТИВ НО СТИ КЊА ЖЕ ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА МУЛ ТИ ПЛЕ СКЛЕ РО ЗЕ 

Бо ре се да бу ду јед на ки

Пред ме ти на ста ли у ра ди о ни ци удру же ња спрем ни за про да ју

СКУПШТИНА ГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА СУ БО ТИ цА

И даље подршка ресорног 
министарства

Драгица Лучев подноси извештај о раду
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кроз Србију

Око 60 ста ри јих и бо ле сних 
Ле сков ча на већ од ма ја ове го-
ди не мо ћи ће да до би ју сме-
штај, тач ни је „днев ни бо ра вак” 
у ле ско вач ком Ге рон то ло шком 
цен тру.

До град ња овог стам бе ног 
бло ка ле ско вач ку ло кал ну са-
мо у пра ву ко шта ла је око се-
дам ми ли о на ди на ра. Кроз 
рад ни про је кат „Ге рон то ло шке 
до ма ћи це гра да” ло кал на са-
мо у пра ва уло жи ла је до дат на 
два ми ли о на ди на ра. У овом 
цен тру ина че бо ра ви ви ше од 
сто ти ну ста ри јих и бо ле сних из 
свих шест оп шти на Ја бла нич-
ког окру га.

Ди рек тор ка Гц Ле ско вац др 
Гор да на Са вић го во ри ла је том 
при ли ком о пла но ви ма ове 
уста но ве.

– Ура ди ће мо до дат ни при лаз 
цен тру за ста кље ним па са жом, 
као то плом ве зом до те ра се ко-
ја ће слу жи ти за днев ни од мор 

и ре кре а ци ју ста рих. По бољ ша-
ће мо услу ге гре ја ња у стам бе-
ним бло ко ви ма, као и ис хра ну и 
усло ве сме шта ја – на гла си ла је 
ди рек тор ка Са вић.

На отва ра њу овог је дин стве-
ног „вр ти ћа” за ста ри је гра до на-
чел ник Ле сков ца др Го ран цве-
та но вић ре као је да се ло кал на 
са мо у пра ва тру ди да обез бе ди 
што при стој ни је усло ве сме шта-

ја и ис хра не ста рим и из не мо-
глим су гра ђа ни ма. 

– За по сле ни ко ји објек тив но 
не мо гу да се то ком це лог да на 
бри ну о сво јим ста ри јим ро ди-
те љи ма или род би ни, мо ћи ће 
да их оста ве на не гу и чу ва ње 
струч ном здрав стве но-ге рон то-
ло шком ти му овог цен тра, док 
су они на по слу – по ја снио је 
цве та но вић.

Пред став ни ца за ме ди је ле-
ско вач ког Ге рон то ло шког цен-
тра Ива на Ве лич ко вић Јан ко-
вић ис та кла је да цен тар утвр-
ђу је стан дар де ових до дат них 
услу га за ста ри је и бо ле сне, уз 
на по ме ну да се сва ког ме се ца 
ор га ни зу ју ра зно ра зне при ред-
бе и пре да ва ња за ста ри је, као 
и за јед нич ка про сла ва ро ђен-
да на де ка и ба ка ро ђе них у те-
ку ћем ме се цу.

– Мно ги од тих сла вље ни ка 
пр ви пут у жи во ту обе ле жа ва ју 
ро ђен дан уз ро ђен дан ску тор ту 
и ра ду ју се као ма ла де ца, а на 
ра дост и свих нас за по сле них у 
Уста но ви за ста ри је и бо ле сне у 
Ле сков цу – ка же Ива на. 

У окви ру ак тив но сти Гц Ле ско-
вац фор ми ран је и Клуб ста ри јих 
ко ји че сто ор га ни зу је ме ђу соб-
не му зич ко-по ет ске су сре те са 
ко ри сни ци ма слич них услу га из 
дру гих цен та ра Ср би је.

Т. Сте ва но вић

Оп шти на Свр љиг је јед на 
од рет ких у Ср би ји ко ја 
из свог бу џе та по ма же 

мла де брач не па ро ве, но во ро-
ђе не бе бе, њи хо ве ма ме и сту-
ден те за вр шних го ди на сту ди ја, 
то јест ула же у по ве ћа ње на та-
ли те та и у зна ње. Та ко сва ког 
ме се ца по скуп штин ским од лу-
ка ма сти же нов ча на на док на да. 
Ове ме ре да ју пр ве ре зул та те 
– по ве ћан је број вен ча ња и 
при но ва и ро де че шће свра ћа ју 
у Свр љиг. Пре ма по да ци ма цен-
тра за со ци јал ни рад у Свр љи гу, 
у 2012. го ди ни ро ђе но је 58, бе-
ба, 2013. го ди не 85, у прет про-
шлој 67 и у про шлој 80 бе ба. 

Оп шти на по ма же на ви ше на-
чи на. На и ме, сва ки се о ски мла-
ди брач ни пар до би ја 150.000 
ди на ра, а 100.000 ди на ра мла-
ден ци са ста ном у Свр љи гу. У 
про шлој го ди ни суд бо но сно 
„да” ре кла су 53 брач на па ра, па 
се са да Мла ден ци, пра зник мла-

дих брач них па ро ва, че шће сла-
ви у Свр љи гу. 

Оп шти на по ма же и де чи цу. 
Сва ка но во ро ђе на бе ба до би ја 
пр ву по моћ од 30.000 ди на ра 
и по 7.000 ме сеч но до на вр ше-
не пр ве го ди не жи во та. И не за-
по сле не по ро ди ље до би ја ју по 
5.000 ди на ра ако су у гра ду и по 

7.500 ако жи ве у не ком свр љи-
шком се лу у тра ја њу од го ди ну 
да на. Има на ја ва да се из нос за 
сва ко но во ро ђе но де те и не за-
по сле не мај ке по ве ћа у овој го-
ди ни. 

– Оп штин ско ула га ње у по ве-
ћа ње на та ли те та да је пр ве ре-
зул та те. Сред ства су до вољ на 

за за јед нич ки по че так, бе ба ма 
да се ку пи оно нај о снов ни је – 
ка же Је ле на Три фу но вић, пред-
сед ни ца оп шти не Свр љиг. Она 
на ја вљу је по ве ћа ње из но са за 
но во ро ђе не бе бе и на ста вак 
бор бе про тив бе ле ку ге. Сли ка 
на та ли те та по ла ко се ме ња. На-
и ме, у про шлој го ди ни три па ра 
до би ла су бли зан це, а ни је ре-
дак слу чај да се же не од лу чу ју и 
за тре ће де те, за до вољ но при ча 
Је ле на Три фу но вић.

– По зи тив на кре та ња до ве ла 
су и до по ве ћа ња бро ја де це у 
пред школ ској уста но ви „По ле-
та рац” у Свр љи гу. На и ме, око 25 
пред шко ла ца про шле го ди не 
би ли су под ста на ри, а ове го ди-
не „По ле та рац” при пре ма но ви 
про је кат – за до град њу на став-
них про сто ри ја у скло пу објек та 
ка ко би сва де ца би ла об у хва-
ће на про гра мом пред школ ског 
обра зо ва ња и вас пи та ња.

С. Ђор ђе вић 

ОП ШТИ НА СВР ЉИГ УЛА ЖЕ У ПО ВЕ ЋА ЊЕ НА ТА ЛИ ТЕ ТА И У ЗНАЊЕ

Ви ше вен ча ња и при но ва

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЛЕ СКО ВАЦ ОТВА РА ДНЕВ НИ БО РА ВАК ЗА СТА РИ ЈЕ 

Вр тић за ста ре и не моћ не

Председница општине Јелена Трифуновић уручује помоћ
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Дру штво за по моћ осо ба ма са 
аути змом (ДПО СА) из Но вог Са-
да, од 2. до 30. апри ла већ тра-
ди ци о нал но ор га ни зо ва ло је 
„Април ске да не аути зма” у Но-
вом Са ду.

Као и ра ни јих го ди на ма ни-
фе ста ци ја је по че ла обе ле жа-
ва њем Свет ског да на аути зма, 
2. апри ла, улич ном ак ци јом „Ки-
шо бран за све”, с ци љем да се 
по диг не свест гра ђа на и укло-
не пред ра су де пре ма осо ба ма с 
аути змом.

Сле ди ле су број не ак тив но-
сти: из ло жба ли ков них ра до ва 
мла дих са аути змом „Сла га ли-
це” у га ле ри ји Рај ка Ма му зи ћа, 
по зо ри шна пред ста ва „Дар”, 

три би на „Ин клу зи ја и вр шњач ка 
по др шка”, су срет са сту ден ти ма 
пси хо ло ги је Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Но вом Са ду, три би на 
„Го во рим ти сли ком”, спорт ско-
ре кре а тив ни ин клу зив ни дан, а 
ма ни фе ста ци ја је за вр ше на дру-
же њем чла но ва, њи хо вих по ро-
ди ца, во лон те ра и са рад ни ка.

Ма ра Бо шњак, пред сед ни ца 
ДПО СА, ис та кла је да Дру штво 
ове го ди не сла ви пет на ест го-
ди на ра да и да је ве о ма за до-
вољ на од зи вом гра ђа на на ово-
го ди шње ра ди о ни це, три би не и 
дру ге ак ци је ко је су ор га ни зо-
ва ли то ком обе ле жа ва ња ма ни-
фе ста ци је.

Д. Ко раћ

По во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја пред-
у зе ћа „Мак/Ди” д.о.о. из Кра ље ва, 25 
го ди на по сто ја ња и ра да, Управ ни 

од бор Удру же ња ин ва лид ских пред у зе ћа 
Ср би је (УИПС) одр жао је ре дов ну сед ни цу 
на ко јој се го во ри ло о ак ту ел ним пи та њи ма 
из обла сти по сло ва ња ових пред у зе ћа.

По сле сед ни це, ди рек тор ка пред у зе ћа 
Ве ри ца Во шти нић обра ти ла се го сти ма, 
пред став ни ци ма Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
УИПС-а, ло кал не са мо у пра ве, мно го број ним 
го сти ма и по слов ним парт не ри ма, из ра зив-
ши уве ре ност да ће до са да шња успе шна са-
рад ња би ти још пло до но сни ја у на ред ном 
пе ри о ду. Ди рек тор ка је за хва ли ла сви ма 
ко ји су у про те клих че тврт ве ка по др жа ва-
ли рад пред у зе ћа „Мак/Ди”, а у пр вом ре ду 
за по сле ни ма, уру чив ши ју би лар не и оста ле 
на гра де ду го го ди шњим и за слу жним пре га-
о ци ма.

Ве ри ца Во шти нић је јед на од два на-
ест до бит ни ца при зна ња „Да ма ре ги о на 
2015” за до стиг ну ћа из обла сти со ци јал не 
за шти те, ко је до де љу је Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња. 

Ина че, „Мак-Ди” д.о.о. Кра ље во при па да 
ми љеу ми кро пре ду зе ћа Ср би је и спа да у 
рет ке „ма ле џи но ве” штам пар ско-гра фич-
ке де лат но сти на ше ре пу бли ке. Тре нут но 
за по шља ва 16 рад ни ка, од ко јих је 11 са 
ин ва ли ди те том. Од са мог по чет ка по ли ти-
ка за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том 

би ла је на пр вом ме сту, та ко да је њи хов 
број увек у ве ли кој ме ри пре ма ши вао про-
це нат од 40 од сто, ко ли ко је пред ви ђе но 
као услов сти ца ња ста ту са по За ко ну о ин-
ва лид ским пред у зе ћи ма. 

У окви ру сво је основ не де лат но сти „Мак 
Ди” је успе шно, кроз про гра ме про фе си-
о нал не ре ха би ли та ци је, спро вео рад но 
оспо со бља ва ње 25 осо ба са ин ва ли ди те-
том. За хва љу ју ћи на бав ци мо дер не гра фич-
ке опре ме, да нас рас по ла же до брим про из-
вод ним ка па ци те ти ма. По се ду је соп стве ни 
про из вод ни про стор опре мљен нај мо дер-
ни јом ра све том и кли ма ти за ци јом, чи ме је 
обез бе ђен вр хун ски стан дард за шти те на 

ра ду у обла сти штам пар ско-гра фич ке де-
лат но сти. 

У УИПС је, ина че, удру же но 30 ак тив них 
пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та-
ци ју и за по шља ва ње ОСИ. Основ на ви зи ја 
УИПС-а и свих чла ни ца је сте бор ба про тив 
дис кри ми на ци је на тр жи шту ра да и за ла га-
ње за пру жа ње јед на ких шан си осо ба ма са 
ин ва ли ди те том да се струч но оспо со бља ва ју 
и за по шља ва ју у скла ду са Европ ском стра те-
ги јом за по шља ва ња осо ба са ин ва ли ди те том. 
У овој бор би по сто ји из у зет на за ин те ре со ва-
ност и де ло ва ње Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

С. Ша по њић

У НО ВОМ СА ДУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН АУТИ ЗМА 

По ди за ње све сти гра ђа на

ЧЕ ТВРТ ВЕ КА УСПЕ ШНОГ РА ДА ПРЕД У ЗЕ ЋА „МАК/ДИ”

Ма ли џин са ве ли ким ре зул та ти ма

Једна од трибина посвећених уклањању предрасуда према 
оболелима од аутизма
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погледи

По сле ком про ми ту ју ћих  
слу ча је ва у Бри та ни ји, ка да су 
не го ва те љи це сни мље не ка ко 
пот кра да ју па ци јен те, по кре ну та 
ини ци ја ти ва за за кон ско  
ре гу ли са ње оба ве зног сни ма ња

Њих две се ни кад ни су сре ле, ни ти 
зна ле јед на за дру гу, жи ве ле су на 
два кра ја Остр ва, ни ка квих до дир-

них та ча ка ни су има ле до тре нут ка ка да их 
је упо зна ла це ла Бри та ни ја, а њи хо ве сли ке 
об ја вље не у свим ме ди ји ма. Не го ва те љи це 
ко је су из и гра ле је дан од основ них по сту ла-
та сво је про фе си је, по ште ње и по ве ре ње.

У пи та њу су два и вре мен ски и про стор-
но одво је на слу ча ја, али оно што их по ве-
зу је ви дљи во је упра во на по ме ну тим фо-
то гра фи ја ма. Ни су то обич ни сним ци. Обе 
су ухва ће не у тре нут ку са мо по слу жи ва ња 
ту ђим нов цем. Још го ре, нов цем осо ба ко је 
су им по ве ре не на бри гу и чу ва ње.

Јед на од фо то гра фи са них, Ме ри Ри ор дан, 
др жи све жањ нов ча ни ца у ру ци. По сле ће 
се ис по ста ви ти да је од сво је 74-го ди шње 
шти ће ни це обо ле ле од па ра ли зе узе ла, у 
ви ше на вра та, укуп но 960 фун ти. Дру га, Де-
бо ра Ке ри ген, пре би ре по нов ча ни ку 92-го-
ди шње па ци јент ки ње о ко јој во ди ра чу на и 
сва ко днев но је по се ћу је у вре ме руч ка. Она 
је би ла скром ни ја, оште ти ла је ста ру го спо ђу 
за (све за јед но) 75 фун ти, из не ко ли ко пу та.

Из но си, ко ли ки год, за пра во су ма ње бит-
ни од са мог чи на. Кра ђа је кра ђа, би ла ве ли-
ка или ма ла. У раз ма ку од две го ди не обе су 
се на шле пред су ди ја ма у два раз ли чи та су-
да и осу ђе не су на при бли жно исте ка зне.

Ке ри ген, ко јој је су ђе но у лон дон ском 
Олд Беј ли ју, ка жње на је са три ме се ца за-
тво ра услов но на две го ди не, а Ри ор дан са 
шест и по ме се ци, та ко ђе услов но, обе уз 
оба ве зу над зо ра и ре ха би ли та ци је у ло кал-
ној за јед ни ци, као и пла ћа ње нов ча не ком-
пен за ци је оште ће ни ма.

„У пи та њу је ма ла су ма”, ре као је Ке ри-
ге но вој су ди ја Џе фри Најс, „али ви сте очи-
глед но би ли ре ше ни да на ста ви те с тим. 
Из и гра но је по ве ре ње што је још те же, има-
ју ћи у ви ду крх ко ста ње осо бе о ко јој сте во-
ди ли бри гу.” 

Овог про ле ћа, у мар ту, пре су ду је пред 
су дом у Лан ке сте ру, на се ве ру Ен гле ске, по-
кај нич ки са слу ша ла Ме ри Ри ор дан. Ње на је 
од го вор ност, у мо рал ном сми слу, би ла ком-

плек сни ја, јер је код па ци јент ки ње до ла зи-
ла пу них шест го ди на и спри ја те љи ла се са 
њом и ње ним ћер ка ма.

Ка ко је при зна ла, по че ла је са ма лим из-
но си ма у тре нут ку ка да се на шла у нов ча-
ним не во ља ма а он да с вре ме ном по ве ћа-
ва ла су ме, са 50 на 100, па 200 фун ти све док 
по ро ди ца, уочив ши да но вац оти че пре ве-
ли ком бр зи ном, ни је по сум ња ла и ре ши ла 
да ствар из ве де на чи стац ефи ка сним сред-
ством. Ка ме ра скри ве на у осве жи ва чу ва-
зду ха вр ло бр зо је от кло ни ла ди ле му. Слич-
но је би ло и у ку ћи у ко ју је од ла зи ла Де бо-
ра Ке ри ген, са мо што је та мо она би ла јед на 
од три не го ва те љи це, па је син бо ле сни це 
мо рао да бу де си гу ран ко ја од њих је та. 

От кри ће је по твр ди ло слут ње не по сред-
ног окру же ња па ци јент ки ње, а ши ра јав ност 
у Бри та ни ји оста ла је за те че на по дат ком да 
слич них слу ча је ва има сва ког да на све ви ше 
и да је број при ја вље них кра ђа, пре ва ра и 
дру гих ви до ва зло у по тре ба ста ри јих удво-
стру чен за го ди ну да на. Је ди но ни су сви та ко 
дра стич но до ку мен то ва ни по пут на ве де них.

Све за јед но био је то по вод да лон дон ски 
„Тајмс” про те клих да на ан га жу је на овој те-
ми свој ис тра жи вач ки тим и зна ча јан про-
стор по све ти про бле му угро жа ва ња ста ри-
јих. Отуд и по да так да је на ци о нал на СОС 
ли ни ја на ме ње на овој ка те го ри ји ста нов-
ни ка за тр па на по зи ви ма, да их је про шле 
го ди не би ло 7.529, у по ре ђе њу са 3.500 го-
ди ну да на ра ни је.

Пре ма про це на ма ор га ни за ци је Ак ци-
ја про тив зло ста вља ња ста ри јих, ко ја је и 
отво ри ла ову ли ни ју за по моћ и по др шку, 
укуп на вред ност нов ца и ро бе за ко је се у 
по зи ви ма твр ди да су укра де ни из но си при-
бли жно 18 ми ли о на фун ти.

Ми мо то га, слу жбе со ци јал ног ста ра ња 
при ми ле су за го ди ну да на око 22.000 при-

ту жби по тен ци јал них жр та ва кра ђа и пре-
ва ра.

За ни мљи во је, ме ђу тим, да се у две тре-
ћи не тих тврд њи као мо гу ћи крив ци по ми-
њу чла но ви по ро ди це или при ја те љи. То је, 
об ја шња ва ју струч ња ци, ти пич но за слу ча-
је ве зло ста вља ња ста ри јих у би ло ком об-
ли ку, при че му је фи нан сиј ска екс пло а та ци-
ја нај че шћи вид. Не по сто је тач ни по да ци о 
раз ме ри про бле ма. О то ме се не ра до го во-
ри, баш за то што при ча за ди ре у осе тљи ве 
по ро дич не од но се.

Дру га чи је је ка да је у пи та њу по сло ван 
од нос, као што је ан га жо ва ње не ко га са 
стра не за ста ра ње о бо ле сном или не моћ-
ном чла ну по ро ди це. Слу ча је ви по пут по-
ме ну тих ба ца ју сто га ља гу на це лу про фе-
си ју, па су упра во из тих кру го ва по те кли 
зах те ви за за кон ско ре гу ли са ње упо тре бе 
ка ме ра на свим од го ва ра ју ћим ме сти ма и у 
свим до мо ви ма за ста ре.

По кре ну та је ини ци ја ти ва, пот пи су је се 
пе ти ци ја да пред лог стиг не пред пар ла-
мент. По треб но је сто хи ља да пот пи са, а 
при ку пље но је две хи ља де. Бри та ни ја ина-
че ва жи за зе мљу са нај ви ше ка ме ра по ста-
нов ни ку, ма да ни дру ги не за о ста ју.

До сад су то углав ном би ла јав на ме ста, 
рас кр сни це, ва жне тач ке, др жав не ин сти ту-
ци је, про дав ни це или ула зи у ку ће да би се 
бла го вре ме но при ме тио и од вра тио не ки 
(зло)на мер ник спо ља. Са да, ме ђу тим, ове 
спра ви це по чи њу да осва ја ју и при ват ни 
жи вот ни про стор љу ди.    

Вре ме је све о бу хват ног над зи ра ња. Свих и 
све га. Ни је то баш при јат но, али опи са ни при-
ме ри не дво сми сле но по ка зу ју да је ко рист у 
од ре ђе ним слу ча је ви ма ве ћа и ва жни ја од 
по ра жа ва ју ћег са зна ња да сви, пре или ка-
сни је, по ста је мо део ри ја ли ти ја „Ве ли ки брат”.

Д. Дра гић

СТА РИ ЈИ НА МЕ ТИ ЛО ПО ВА У КУЋ НОЈ НЕ ЗИ

Ка ме ре уме сто из не ве ре ног 
по ве ре ња
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Планета пензионера
САД: до жи ве ти сто ту

Аме ри кан ци жи ве све ду-
же – и све су не скром ни ји 
кад је реч о њи хо вим оче-
ки ва њи ма у том по гле ду. 
Ис тра жи ва ње ко је је о ста-
во ви ма на ци је о ду го веч но-
сти спро ве де но у фе бру а ру, 
по ка за ло је на и ме да чак 77 
од сто жи те ља нај бо га ти је 
на ци је све та же ли да до че-
ка сто ту, док је сва ки тре ћи 
уве рен да ће пре гу ра ти 90.

Али, по да ци из овог ис-
тра жи ва ња по ка зу ју и дру гу 
стра ну ме да ље: ма ло ко се при пре ма за про сла ву 100. ро ђен да на. Са мо сва ки тре ћи 
је за до во љан сво јим фи зич ки из гле дом (го ја зност је глав ни про блем), а са мо њих 40 
од сто сма тра да до сто те мо же да до гу ра фи нан сиј ски. Са мо 42 од сто при том ула же 
на по ре да по бољ ша сво је фи зич ко и фи нан сиј ско здра вље. Упр кос то ме, у ве ли кој 
ве ћи ни – 77 од сто су оп ти ми сти, уве ре ни да ће у да ни ма ко ји им пред сто је би ти под-
јед на ко срећ ни као у они ма ко ји су про ху ја ли.

ИТА ЛИ ЈА: при ти сак на вла ду
На хи ља де ита ли јан ских пен зи о-

не ра иза шло је по чет ком апри ла на 
ули це Ри ма, На пу ља, Ве не ци је и дру-
гих ве ли ких гра до ва, да би на вла ду 
из вр ши ли при ти сак да про ме ни не-
по пу лар ни за кон о пен зи ја ма усво јен 
2011, за рад, ка ко је то обра зло жи ла 
он да шња вла да пре ми је ра Ма ри ја 
Мон ти ја, ста би ли за ци је на ци о нал них 
фи нан си ја.

Та да је усво је но да рад ни век пре-
ста је са на вр ше них 62 го ди не жи во та 
за же не и 66 за му шкар це, за мр зну то 
је ин дек си ра ње пен зи ја, али је уве ден и услов да му шкар ци за пу ну пен зи ју ра де 42 го ди не, а же не 41. 
Ор га ни за то ри про те ста сма тра ју да је тај за кон ство рио ви ше про бле ма не го што их је ре шио. Ита ли ја 
има 18,1 ми ли он пен зи о не ра, од ко јих 11,5 ми ли о на (63,1 од сто) при ма ма ње од 750 евра ме сеч но.

СЛо ве нИ ЈА: но ва  
ре фор ма

Ста ра ре фор ма, она из 2013, још ни је до-
кра ја спро ве де на, а Сло вен це оче ку је но ва. 
Под при ти ском ММФ-а, пр ва бив ша ју го-
сло вен ска ре пу бли ка ко ја је по ста ла чла ни-
ца ЕУ, а по том ис пу ни ла усло ве и за ула зак 
у евро зо ну, спре ма се за но ве из ме не свог 
пен зиј ског си сте ма.

Глав на но вост је оза ко ње ње гра ни це 
од 67 го ди на за пре ста нак рад ног ве ка, са 
са да шњих 59, јер би се у про тив ном удео 
тро шко ва за пен зи је до сре ди не овог ве-
ка по пео на 15,3 од сто бру то дру штве ног 
про из во да, пре ма са да шњих 11,8 од сто. То 
би био нај ве ћи скок ме ђу зе мља ма ЕУ, што 
је ре зул тат бр зог ста ре ња ста нов ни штва. 
Сло ве ни ја је ина че 2013. у по след њи час 
из бе гла ко лапс свог бан кар ског си сте ма, а 
вла да је у ме ђу вре ме ну по ста ви ла циљ да 
бу џет ски де фи цит до 2020, са са да шњих 2,2 
од сто – све де на ну лу. 

в. БРИ ТА нИ ЈА: 
шта је до не ла 
„сло бо да”

Бри тан ци су по чет ком 
апри ла, на пр ву го ди шњи цу 
„пен зиј ске сло бо де” (за кон-
ског ре ше ња ко је им је омо-
гу ћи ло да це ло куп ни лич ни 
пен зиј ски фонд по диг ну и 
по тро ше од јед ном), све ли 
ра чун ове ме ре за ко ју је 
прог но зи ра но да ће уне ти 
ве ли ки по ре ме ћај у со ци-
јал ну си гур ност оних ко ји 
су за вр ши ли рад ни век.

По ка за ло се, ме ђу тим, да 
су бри тан ски пен зи о не ри 
би ли мно го од го вор ни ји 
пре ма се би не го што се ве-
ро ва ло: са мо 11 од сто оних 
из ме ђу 55 и 65 го ди на је ис-
ко ри сти ло мо гућ ност да са 
свог ра чу на по диг ну зна чај-
ни ју су му, а са мо пет од сто 
је по ву кло це ло куп ну уште-
ђе ви ну. Ни ко ни је ку пио у 
мо мен ту усва ја ња за ко на 
че сто по ми ња ни лук су зни 
ауто мо бил „лам бор ги ни”, 
а ве ћи на је ову мо гућ ност 
ис ко ри сти ла да се ре ши ду-
го ва. „Сло бо да” је би ла под-
сти цај на и за бу ду ће пен-
зи о не ре: еви ден ти ран је 
по раст упла та у лич не пен-
зиј ске фон до ве оних ко ји су 
још рад но ак тив ни.  М. Б.

ГРЧ КА: до ци ља у ма ју
Јед на од нај ве ћих пен зи о нер ских дра ма на шег вре ме на – бес крај на ре фор ма пен зиј ског си сте ма у 

бан кро ти ра ној Грч кој – мо гла би не ку вр сту епи ло га да до жи ви у ма ју, са оп штио је пре ми јер Алек сис ци-
прас. Та да би тре ба ло да се за вр ше те ку ћи пре го во ри са кре ди то ри ма, ЕУ и ММФ, ко ји за рад фи скал не 
кон со ли да ци је зе мље ин си сти ра ју на но вом дра стич ном кре са њу пен зи ја и пла та у јав ном сек то ру.

ци прас је из ја вио да је ње го ва вла да већ 
ис пу ни ла три пе ти не усло ва ко ји су јој по ста-
вље ни да би мо гла да до би је но ве кре ди те, 
да је од по чет ка кри зе 2010. сво је тро шко ве 
сма њи ла за 63 ми ли јар де евра. Пре го во ри 
се во де о но вим уште да ма од 5,4 ми ли јар де 
евра, од че га ће зна ча јан део би ти на ра чун 
пен зиј ских фон до ва, то јест пре ко ле ђа пен-
зи о не ра и за по сле них у јав ном сек то ру, ко ји 
су по чет ком апри ла одр жа ли но ви дво днев ни 
штрајк, твр де ћи да су им у по след њих пет го-
ди на при ма ња пре по ло вље на.
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хроника

У го ди ни ју би ле ја, 70 го ди-
на ра да, Удру же ње пен зи о не-
ра Не го тин одр жа ло је сре ди-
ном апри ла ре дов ну из бор ну 
Скуп шти ну на ко јој су, уз из бор 
но вог ру ко вод ства, усво је ни 
план и про грам ак тив но сти за 
пе ри од од 2016. до 2020. го ди-
не. Скуп шти на је иза бра ла 13 
чла но ва Из вр шног од бо ра, а за 
пот пред сед ни ка Дра ги цу До-
брић. Ман дат пред сед ни ка је, 
из ме ђу дво ји це кан ди да та, ве-
ћи ном гла со ва по ве рен Вла сти-
ми ру Абра ше ви ћу (1950). Ње га 
је за функ ци ју кан ди до вао МО 
пен зи о не ра Пра хо ва, ко ји са 
130 чла но ва пред ста вља јед-
ну од нај ве ћих и нај ак тив ни јих 
ме сних ор га ни за ци ја, ме ђу 25 
ко ли ко их тре нут но де лу је при 
Удру же њу.

– Фор ми ра ње још се дам ме-
сних од бо ра у кра јин ским на-

се љи ма би ће је дан од на ших 
при о ри те та у овој го ди ни. Ти ме 
ће мо по ја ча ти мре жу ме сних 
од бо ра и по ве ћа ти број чла но-
ва, јер ми сли мо да би Удру же ње 
мо ра ло да их има знат но ви ше. 

Чла на ри на од са мо 200 ди на-
ра је сим бо лич на у од но су на 
све оно што до би ја ју чла но ви 
Удру же ња. Нај ва жни је је уна-
пре ђе ње дру штве ног и со ци јал-
ног по ло жа ја, што је сте је дан од 

на ших про грам ских при о ри те-
та у на ред ном пе ри о ду – ка же 
за „Глас оси гу ра ни ка” Вла сти-
мир Абра ше вић, но во и за бра ни 
пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра Не го тин. 

У ци љу по ди за ња ква ли те та 
жи во та ста рих ли ца, по себ но 
оних ко ји жи ве са ми у се о ским 
до ма ћин стви ма, као и по мо ћи у 
ко му ни ка ци ји чла но ва, у Удру-
же њу ће се офор ми ти рад на те-
ла за са рад њу и по ди за ње опе-
ра тив но сти уз ан га жо ва ње свих 
пен зи о не ра. Од њих се, ка же 
Абра ше вић, оче ку је ак тив ни ји 
рад уну тар Удру же ња али и на 
ње го вој афир ма ци ји као со ци-
јал но-ху ма ни тар не ор га ни за ци-
је, уз ства ра ње ба зе по да та ка о 
со ци јал но угро же ним чла но ви-
ма ка ко би им се по мо гло у ре-
ша ва њу ста ту са. 

Јо ван ка Ста но је вић

Са вез пен зи о не ра Ср би је и Удру же ње 
пен зи о не ра гра да Ни ша за ла га ли су 
се код др жав них ор га на и ло кал не са-

мо у пра ве да се за у ста ви да ље си ро ма ше ње 
нај ста ри је по пу ла ци је. И у на ред ном пе ри о-
ду па жња ће би ти усме ре на на очу ва ње до-
сто јан ства и по бољ ша ње ква ли те та жи во та 
нај ста ри јих, ис так ну то је на ре дов ној Скуп-
шти ни Удру же ња пен зи о не ра гра да Ни ша 
на ко јој је су ми ран рад у прет ход ној го ди ни 
и пла ни ра не ак тив но сти за те ку ћу го ди ну. 

– Од го вор ност пре ма члан ству и пре по-
зна ва ње њи хо вих по тре ба до при не ло је 
убла жа ва њу осе ћа ја оту ђе но сти и изо ло ва-
но сти. Упр кос оте жа ним усло ви ма у ко ји ма 
се ра ди ло, учи ње но је све што се мо гло да 
што ве ћи број чла но ва и њи хо вих по ро ди-
ца жи ви при стој ни је – ре као је Вла сти мир 
Го цић, за ме ник пред сед ни ка Удру же ња.

Ми ро љуб Стан ко вић, пред сед ник Удру-
же ња пен зи о не ра Ни ша, под се тио је да је 
про шле го ди не по де ље но 4.000 па ке та ста-
рим и из не мо глим пен зи о не ри ма, ор га ни-
зо ва но је 25 екс кур зи ја о тро шку Удру же ња 
(за хва љу ју ћи оси гу ра ва ју ћој ку ћи ко ја пра-
ти њи хов рад), а ви ше од 400 пен зи о нер ки 
би ло је на про сла ви Осмог мар та. Ка да је 
реч о пла но ви ма, ово је за ни шко Удру же-

ње ју би лар на го ди на. На ја вље на је ве ли ка 
про сла ва 70 го ди на ра да и по сто ја ња на 
ко ју ће би ти по зва ни пред став ни ци пен зи-
о нер ских удру же ња од Су бо ти це до Пре ше-
ва. Би ће то, ка ко је на ја вље но, сво је вр стан 
кон грес пен зи о не ра Ср би је. 

Ме сец мај је пред ви ђен за спорт ска так-
ми че ња у ме сним и оп штин ским ор га ни-
за ци ја ма, као и за ор га ни зо ва ње из ле та 
и екс кур зи ја. Сеп тем бар је ре зер ви сан за 
тра ди ци о нал ни ме ђу о кру жни су срет пен-

зи о не ре ко ји ће ове го ди не би ти одр жан у 
Ме ро ши ни, бли зу Ни ша, а у ок то бру сле ди 
обе ле жа ва ње зна чај ног ју би ле ја.

Гост Скуп шти не пен зи о не ре у Ни шу био је 
и пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је Ђу-
ро Пе рић. Он је на гла сио да по ло жај пен зи о-
не ра ни је мно го дру га чи ји у од но су на дру ге 
гра ђа на на ше зе мље, али и да је то по пу ла-
ци ја ко ја је на сво јим пле ћи ма по не ла ве ли-
ки те рет фи нан сиј ске кон со ли да ци је зе мље.

Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НЕ ГО ТИН

Иза бра но но во ру ко вод ство

Властимир Абрашевић, новоизабрани председник Удружења

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

Го ди на ју би ле ја 

Нишки пензионери сумирали рад у претходној години
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Удру же ње пен зи о не ра ки-
кинд ске оп шти не је за са-
мо пет да на би ло до ма ћин 

пред став ни ци ма две исто вр сне 
ор га ни за ци је. Пр во уз врат но 
го сто прим ство ука за но је за пе-
де сет чла но ва Удру же ња пен зи-
о не ра оп шти не Аран ђе ло вац. 
Го сти из Шу ма ди је су у Ки кин ди 
раз гле да ли ате ље ме ђу на род-
ног сим по зи ју ма ва јар ских де ла 
од те ра ко те „Те ра”, зна ме ни то-
сти на град ском тр гу, ме ђу ко-
ји ма и Ку ри ју, из гра ђе ну у пр вој 
по ло ви ни 19. ве ка као управ ну 
згра ду Ма ги стра та Ве ли ко ки-
кинд ског ди штрик та. Ни су за-
о би ђе ни ни пра во слав ни храм 
Све тог Ни ко ле ни фон та на. 
Аран ђе лов ча ни су упо зна ли и 
ле по те др во ре да у Ули ци ге не-
ра ла Драп ши на ко ји је ла не увр-
штен ме ђу пе де се так нај кит ња-
сти јих на све ту.

Је ла Ве лич ков, пред сед ни ца 
КУД „Сун ча на је сен”, упо зна ла је 
го сте са исто ри ја том овог гра-
да. По том је у ки кинд ском До му 
пен зи о не ра одр жан за јед нич ки 
јед но и по сат ни кон церт, а са хо-
ро ви ма су  на сту пи ле ли те ра те 
из аран ђе ло вач ког Књи жев ног 
клу ба ко ји су до ма ћи ни ма по-
кло ни ли збир ку свог ства ра ла-

штва. Здра ви це и да ро ве су раз-
ме ни ли пред сед ни ци удру же ња 
– гост Љу би ша Га јић и до ма ћин 
Ве ли зар Сил ве стер.

Пре до ла ска у Ки кин ду, пен-
зи о не ри из Аран ђе лов ца су 
свра ти ли ус пут у Еч ку и Ба њу 
Ру сан ду.

У Ки кин ди је 18. апри ла бо ра ви-
ло 45 чла но ва Удру же ња пен зи о-
не ра из Ве ли ке Пла не, пред во-
ђе них пот пред сед ни ком Ми ком 
Ми ло са вље ви ћем. Они су том 
при ли ком уз вра ти ли по се ту пен-
зи о не ри ма ки кинд ске оп шти не с 
ко ји ма су ус по ста ви ли са рад њу и 

уго сти ли их ју на про шле го ди не. 
При ја те љи из Ве ли ке Пла не су у 
Ки кин ди  по се ти ли храм све тих 
Ко зме и Да мја на, ате ље „Те ра” и 
Су ва чу, не ка да шњи млин на коњ-
ски по гон. Усле ди ло је дру же ње у 
До му пен зи о не ра.

С. За ви шић

Пред по че так ин тен зив них про лећ них пољ ских ра до ва ле ско вач-
ки ва тро га сци одр жа ли су у ме сној за јед ни ци „Ве тер ни ца” оглед но 
пре да ва ње о пре вен тив ној за шти ти од по жа ра. Они су за ин те ре-
со ва ним гра ђа ни ма и уче ни ци ма обли жњих основ них шко ла го во-
ри ли о мо гућ но сти ма за шти те од по жа ра, као и о га ше њу по чет них 
по жа ра. Ва тро га сну еки пу пред во дио је ко ман дир оде ље ња ле ско-
вач ке Ва тро га сне слу жбе Ср ђан Алек сић. 

Ина че, ме сна за јед ни ца „Ве тер ни ца” са око 12.500 ста нов ни ка во-
де ћа је у Ле сков цу по бро ју по жа ра у по след њих 10 го ди на. По жа ри 
се нај че шће де ша ва ју у стам бе ним објек ти ма, и то услед до тра ја ло-
сти елек трич них и огрев них ин ста ла ци ја али и због не пра вил ног 
ру ко ва ња уре ђа ји ма, а на обли жњим по љи ма због па ље ња би о от-
па да то ком же тве или ре зид бе во ћа ка, ис та као је из ме ђу оста лог 
ко ман дир Алек сић.

То ме до при но се и са ми гра ђа ни, јер су у ве ли ком бро ју згра-
да оште ће ни хи дран ти за во ду а гу ме на цре ва за га ше ње по жа ра 
одав но по кра де на.

Т. Сте ва но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИНД СКЕ ОП ШТИ НЕ

Два уз врат на го сто прим ства

ЛЕ СКО ВАЧ КИ ВА ТРО ГА СЦИ ЕДУ КУ ЈУ ГРА ЂА НЕ

Пре вен ти ва за шти те од по жа ра

До чек пен зи о не ра из Аран ђе лов ца у Ки кин ди
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пензионерски кутак

РЕ КО ВАц

Ме да ља нај ста ри јем 
бор цу По мо ра вља 

БРА ТУ НАц

Жу пља ни у Ре пу бли ци 
Срп ској

Пен зи о не ри из Жу пе и Вр њач ке Ба ње по се ти ли су не дав но 
Бра ту нац у Ре пу бли ци Срп ској и дру жи ли се са пен зи о не ри-
ма из Бра тун ца, Би је љи не, Ба ња лу ке и Брч ког.

Оку пи ло се око 600 ве те ра на, ко ји су уз игру и пе сму за-
бо ра ви ли на ста рост и при се ћа ли се мла до сти и ле пих тре-
ну та ка.

По ре чи ма То ми сла ва Стај ков ца, пред сед ни ка Удру же ња 
пен зи о не ра из Алек сан дров ца, ово дру же ње пред ста вља вр-
ху нац све га нај леп шег што мо же да се до жи ви у жи во ту, скло-
пље на су но ва при ја тељ ства и по знан ства са же љом да се још 
ви ше не гу је при ја тељ ство и на ста ви са но вим дру же њи ма у 
бу дућ но сти. Ј. П.

ПРО КУ ПЉЕ

Пен зи о не ри по ди жу 
воћ ња ке

Нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма са се о ског под руч ја оп шти-
не Про ку пље ло кал на са мо у пра ва, у са рад њи са Оп штин ским 
удру же њем пен зи о не ра, обез бе ди ла је 2.500 сад ни ца во ћа.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Спорт на ули ци
Чла но ви ОО пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке (на слици) 

уче ство ва ли су на спорт ско-ре кре а тив ном так ми че њу „Спорт 
на ули ци” 10. апри ла у Ле по са ви ћу. Уче ни ци основ них и сред-
њих шко ла, сту ден ти и пен зи о не ри из Ко сов ске Ми тро ви це, 
Зу би ног По то ка, Зве ча на, Ра шке, Сме де рев ске Па лан ке и Ја-
го ди не над ме та ли су се у од бој ци, ко шар ци, ма лом фуд ба лу 
и бр зом хо да њу. 

– На ба ви ли смо сад ни це, углав ном ја бу ка и тре ша ња, и 
по де ли ли их пен зи о не ри ма, про из во ђа чи ма у Ма лој Пла ни, 
Дре нов цу, Гу бе ти ну, цу ков цу, Бе ло љи ну, Пре ка ди ну, Ба цу, Ту-
ла ру и још не ким се ли ма на по те су Про ку пље–Кур шу мли ја, 
где је зе мљи ште из у зет но по вољ но за во ћар ску про из вод њу 
– ка же пред сед ник оп шти не Ми ро љуб Па у но вић.

По де ли сад ни ца при су ство вао је и пред сед ник пен зи о не ра 
Ми ло ван Ву чи ће вић. Ак ци ја је на и шла на одо бра ва ње се о-
ских пен зи о не ра ко ји, ка ко су ис та кли, при жељ ку ју да и убу-
ду ће бу де ова квих или слич них ак ци ја. Ж. Д.

На ини ци ја ти ву Оп штин ског од бо ра СУБ НОР-а Ре ко вац, 
СУБ НОР Ср би је је Ми ји Сре те но ви ћу (на слици лево), нај ста-
ри јем жи вом бор цу НОВ Ју го сла ви је у По мо ра вљу, ро ђе ном 
1921. го ди не у Дра го ву, до де лио нај ви ше при зна ње СУБ НОР-а 
Ср би је – Ме да љу бор ца.

Ми ја Сре те но вић био је ду го го ди шњи рад ник у про све ти и 
по ли ти ци, пр ви пред сед ник оп шти не Ре ко вац. Ме да љу му је 
уру чио Ве ли мир Осто јић, пред сед ник Окру жног од бо ра По-
мо рав ског окру га, у при су ству Ми ји не ћер ке и пред сед ни ка 
Оп штин ског од бо ра Ре ко вац Бо ри са ва Је ли ћа.

Б. Р. Ј. 

Ор га ни за тор ове ма ни фе ста ци је, ко ја ну ди оби ље фи зич-
ких ак тив но сти при ла го ђе них мо гућ но сти ма сва ког по је дин-
ца, био је Са вез за ре кре а тив ни спорт Ре пу бли ке Ср би је, а 
по кро ви те љи Ми ни стар ство омла ди не и спор та и оп шти на 
Ле по са вић. 

Ина че, чла но ви фол клор не гру пе КУД „До ња Ја се ни ца” пен-
зи о нер ске ор га ни за ци је из Сме де рев ске Па лан ке из ве ли су 
свој про грам на Су сре ти ма пен зи о не ра у Ле сков цу. На овим 
су сре ти ма ша хи сти па ла нач ких пен зи о не ра осво ји ли су пр во 
ме сто. Сл. К.
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Гц „СРЕМ” РУ МА

Ди ван дан за ко ри сни ке 
За ста нов ни ке Ге рон то ло шког цен тра „Срем” ро ђе не у апри лу ор-

га ни зо ва но је за јед нич ко сла вље уз му зи ку. Про сла ву за 31 ко ри-
сни ка у Ру ми улеп ша ли су Да мир Ми ло ше вић са хо ром „Спо ме нак” и 
уче ни ци и про фе со ри Му зич ке ра ди о ни це „До Ре Ми” из Но вог Са да.

Ста ни ца Кр ње та про сла ви ла је 91. ро ђен дан, Жив ка Ћур чић 87, 
Мар ко Ја ко вље вић 81, Ла зо Дра гаш је у апри лу на пу нио 76 го ди на, 
Пе тар Смо лић 75, Дра ги ца Ме дић је обе ле жи ла 69. ро ђен дан...

Ни ово га пу та ни су из о ста ли по кло ни за сла вље ни ке, као ни тор-
те ко је су на пра ви ле ку ва ри це.  Г. В.

КИ КИН ДА

По ну де ве штих ру ку
Са јам уни кат них ру ко тво ри на у Ки кин ди, дру ги од по чет ка 

ове го ди не, при ву као је без ма ло 40 из ла га ча из овог гра да, али 
и из Аде, Сен те, Мо ла, Зре ња ни на, Чо ке и окол них се ла. Ства-
ра ла штво ве штих ру ку при до би ло је мно ге куп це. Ки кинд ски 
Кул тур ни цен тар, ор га ни за тор ове про дај не из ло жбе, и ла не је 
био успе шан про мо тор то ком не ко ли ко ви кен да.

С об зи ром на ма со ван од зив про из во ђа ча за ни мљи вих 
пред ме та, ме ђу ко ји ма и умет нич ких, Кул тур ни цен тар ће још 
у не ко ли ко на вра та то ком ове го ди не ука за ти при ли ку и по-
др шку кре а тив ним твор ци ма да на ова кав на чин пред ста ве 
сво је по ну де.  С. З.

КРА ЉЕ ВО

Се дам де сет го ди на 
по сто ја ња

Удру же ње пен зи о не ра Кра ље ва про сла ви ло је не дав но 70 
го ди на по сто ја ња. На и ме, 14. апри ла 1946. го ди не одр жа на је 
пр ва скуп шти на пен зи о не ра овог гра да па се тај дан обе ле-
жа ва сва ке го ди не.

Уз при су ство број них го сти ју из гра да и окол них ме ста, као 
и чла но ва удру же ња, пен зи о не ри су све ча но про сла ви ли 
овај ју би леј. На све ча но сти је не ко ли ко пен зи о не ра при ми ло 
скром не на гра де за ду го го ди шњи рад у удру же њу.

Кра ље вач ко удру же ње пен зи о не ра оку пља тридесетак 
хиљада чла но ва, а око 18.000 њих је ак тив но укљу че но и ре-
дов но пла ћа чла на ри ну.  И. Ш.

ЗА ЈЕ ЧАР 

Ак тив ни и ве дри
пен зи о не ри

Чла но ви Клу ба пен зи о не ра „Злат на је сен”, ко ји ра ди при цен-
тру за со ци јал ни рад За је чар, по во дом Свет ског да на здра вља, 
7. апри ла, уче ство ва ли су на Олим пи ја ди здра вља у ор га ни за-
ци ји цр ве ног кр ста и За во да за за шти ту здра вља. У так ми че њу 
је уче ство ва ло шест еки па, ко је су се над ме та ле у ша ху, пи ка ду, 
бр зом пле те њу, а про ве ре но је и здра вље свих так ми ча ра. Еки-
па клу ба „Злат на је сен” осво ји ла је пр во ме сто, што је иза зва ло 
ве ли ку ра дост так ми ча ра и свих чла но ва клу ба.

Клуб је ор га ни зо вао и тра ди ци о нал но дру же ње са пен зи-
о не ри ма из Пр ве ме сне за јед ни це. Том при ли ком се оку пи ло 
око 60 пен зи о не ра а дру же ње је про те кло ве се ло, уз му зи ку, 
игру и пе сму.

У апри лу је за чла но ве клу ба ор га ни зо ва но и пре да ва ње 
на те му „По бе ди ди ја бе тес”, а чла ни це клу ба осли ка ле су ја ја 
ко ја су, као и сва ке го ди не, са слат ки ши ма да ри ва ле де ци са 
по себ ним по тре ба ма из днев ног бо рав ка Облу так. Д. П.

ЧО КА

Штед ња и ове го ди не

Тре ћа ре дов на го ди шња скуп шти на Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра Чо ка одр жа на је по чет ком апри ла. Ђу ро Ја ић, 
пред сед ник ОУП Чо ка, у свом увод ном из ла га њу ис та као је да 
су штед ња и ра ци о на ли за ци ја при о ри тет са да шњег и бу ду-
ћег ра да Удру же ња. 

– Про грам ра да за ову го ди ну пру жа мо гућ ност за че шће и 
број ни је ан га жо ва ње на шег члан ства, а и обез бе ђу је мно го 
ви ше јав но сти у ра ду, као и кре а тив ни ји рад свих нас. Овај 
наш нај зна чај ни ји до ку мент оба ве зу је нас да у овој го ди ни 
још стро же и тран спа рент ни је ру ку је мо и све та њим фи нан-
си ја ма – ре као је пред сед ник Ја ић.

Нај ви ше пи та ња то ком скуп штин ске рас пра ве од но си ло 
се на нов ча не рас хо де у прет ход ној го ди ни и на фи нан сиј ски 
план за те ку ћу го ди ну.  М. М.
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народна веровања

Во де ни, све тли уто рак
У во де ној (све тлој) сед ми ци, ка ко се у на-

ро ду још на зи ва пр ва не де ља по Вас кр су, на-
ро чи то се из два ја ју во де ни уто рак и во де на 
су бо та. У цен трал ној Шу ма ди ји се, пак, пра-
зну ју три во де на утор ка. То су још и уто рак 
по Ђур ђев да ну и уто рак по Тро ји ца ма. Сва 
три утор ка, у је ку про лећ них ра до ва у по љу, 
по све ће на су во ди, од но сно пра зну ју се да 
би па ла ки ша. Наш на род ве ру је да је све тли 
уто рак је ди ни до бар уто рак у го ди ни.

Га ра ва сре да
У скло пу свет ко ва ња Вас кр са ко је тра-

је три да на, у тзв. све тлим да ни ма и да нас 
се по не где ор га ни зу ју об ред не по вор ке. 
У ју го и сточ ној Ср би ји, на при мер, мо гу се 

сре сти де вој ке – по вор ке „кра љи ца” ко је 
оби ла зе до мо ве и пе ва ју ри ту ал не пе сме, 
а у фру шко гор ским се ли ма му шке дру жи не 
по ли ва ча, или ве се ла бра ти ја. 

На вас кр шњи уто рак, као и на све тлу или 
бе лу сре ду у не ким на се љи ма иду по вор ке 
кр сто но ша или ли ти ја. Ме ђу тим, бе ла сре да 
се у се вер ном Ба на ту на зи ва и га ра ва сре да. 
На зив је до би ла по ве се лој по вор ци ко ја се 
кре ће по на се љу. У по вор ци су ис кљу чи во 
нео же ње ни мла ди ћи али и мом ци по од ма-
клих го ди на ко ји се још ни су оже ни ли. Они 
иду уз прат њу сви ра ча и кроз се ло ву ку – пањ. 
Ка ко су не ки од њих на га ра вље ни, ова сре да 
је до би ла на зив га ра ва. Оби чај да на га ра ву 
сре ду нео же ње ни бу ду, ова ко јав но, на га ра-
вље ни, одр жао се до пред Дру ги свет ски рат 
а и да нас се по не где об на вља. У овом жи во-
пи сном и ве се лом оби ча ју од сли ка но је на-
род но уве ре ње о по тре би и сми слу бра ка.

Зе ле ни че твр так
Је дан од на зи ва за сед ми цу по Вас кр су 

је сте и пра зна не де ља (пра зна и од зву ка 
– пе сме, свир ке, и од ра да, да кле не рад на). 
Осо би то се у овој сед ми ци свет ку је пра зни, 
све тли или зе ле ни че твр так, ко ји се у на ро-

ду сма тра за ве о ма сре ћан дан (као и сва ки 
дру ги че твр так у го ди ни). Зе ле ни че твр так 
је ја ко ва жан у на шој тра ди ци ји и стро го се 
по што вао све до про шлог ве ка. Од пра зног 
че тврт ка па до Спа сов да на, да кле пет че-
твр та ка, на ро чи то у ис точ ној Ср би ји свет-
ко ва ло се та ко што се не ди ра зе мља у по-
љу, од но сно ни је се ора ло ни ко па ло. 

У на ро ду се ка же да је Вас крс нај глав ни ји 
све тац у го ди ни. По што су та да за ли хе хра-
не на из ма ку, ра зу мљи во је што је у осно ви 
пра зно ва ња ове сед ми це ста ра ње о хра ни 
и при но су ле ти не.

Ис точ ни пе так
Пе так по Вас кр су на зи ва се бе ли, бла ги 

или тра па ви пе так, од но сно пе так ка да се не 
по сти, што је и ра зу мљи во јер му је прет хо-
дио нај стро жи пост у го ди ни. За овај пе так, 
ко ји се још на зи ва и све тли пе так, у Бо сни је 
ра ши ре ни ји на зив ис точ ни пе так. На зив му 
је на стао од ре чи ис точ ник, што зна чи из вор, 
јер је био оби чај да се ра но из ју тра од ла зи 
на из во ре и кла ден це, где се об ред но, ра ди 
здра вља, уми ва ло. Та оку пља ња су пре ра ста-
ла у свет ко ви ну ко ја је тра ја ла це лог да на.

За бе ле же ни су опи си свет ко ва ња ис точ-
ног пет ка с по чет ка 20. ве ка у ко ји ма се ка же 
да је пра во слав на омла ди на из Са ра је ва пр-
вог пет ка по Вас кр су од ла зи ла на ис ток, на 
Бем ба шу, и уми ва ла се на из во ру Пјен ко вац, 
ве ру ју ћи да је то до бро ра ди здра вља, јер је 
то га да на и Бо го ро ди ца пра ла Хри сту ра не. 
На кон уми ва ња од ла зи ло се на Бо рак, осој ну 
стра ну под но Тре бе ви ћа, где се у дру же њу и 
ве дром рас по ло же њу оста ја ло цео дан.

За кло пи та су бо та
Су бо та по Вас кр су у не ким де ло ви ма Ср-

би је на зи ва се за кло пи та су бо та (Ле вач и 
Тем нић). Њу су на ро чи то свет ко ва ле же не, а 
му шкар ци се то га да на ни су бри ја ли ни ши-
ша ли. Су бо та је ина че, по на род ном ве ро ва-
њу, удо вич ки или мр твач ки дан и по све ће на 
је пре вас ход но по ме ну мр твих. Тре ба има ти 

у ви ду да су у на шем је зи ку, из у зев су бо те, 
на зи ви свих да на у не де љи сло вен ског по-
ре кла. Реч су бо та до ла зи из је вреј ског је зи-
ка, где гла си „ша бат” (или са бат), а зна чи: по-
кој, мир, од мор. На осно ву ове по зајм ље ни-
це из гра ђе но је ми шље ње да је, ве ро ват но, 
ста ра сло вен ска не де ља би ла ше сто днев на. 
Ме ђу тим, с дру ге стра не, по сто је вр ло ја сни 
до ка зи да су Сло ве ни има ли сед мо днев ну 
не де љу, по го то ву ако се има ју у ви ду њи хо ва 
астро ном ска зна ња и упра вља ње пре ма Ме-
се че вим ме на ма. Сто га је при хва тљи ви је гле-
ди ште да је на зив за су бот њи дан из бе га ван, 
јер је (као нпр. без и ме на не де ља) при па дао 
бо жан ству смр ти или под зем ног све та.

То ми на не де ља
Пр ва не де ља по Вас кр су на зи ва се То ми на 

не де ља. На зив је до би ла по То ми, јед ном од 
два на ест апо сто ла. У сед ми ци из ме ђу Вас-
кр са и То ми не не де ље вра та ра ја су отво ре-
на и онај ко та да умре иде пра во у рај.

По би блиј ском уче њу, Исус Христ се по 
вас кр сну ћу ја вио сво јим уче ни ци ма, али је 
То ма у тре нут ку Ису со вог ја вља ња био од-
су тан, и из ра зио је сум њу у то. Осми дан по 
Вас кр су Исус Христ је по но во до шао ме ђу 
сво је уче ни ке. Пре ко рео је То му што ни је 
од мах по ве ро вао у ње го во вас кр сну ће и 
оту да је То ма до био на ди мак Не вер ни. Уве-
рив ши се и лич но у Хри сто ве ра не и ње го ву 
бе смрт ност, То ма је по стао је дан од нај до-
след ни јих по бор ни ка хри шћан ства, ко је је 
ши рио у Па ле сти ни, Пер си ји и Ин ди ји. Из-
бо ден је ко пљи ма у ин диј ском гра ду Ме ли-
пу ру за то што је су пру гу и си на та мо шњег 
ца ра пре о бра тио у хри шћан ство.

По бу са ни по не де љак
У по не де љак, осми дан по Вас кр су, оби-

чај је да се по бу са ју гро бо ви, да се уре де, 
очи сте од ко ро ва и бу се ња. За то се овај дан 
на зи ва по бу са ни по не де љак (не где и по-
бу ше ни по не де љак). У Гру жи се он сма тра 
Вас кр сом по кој ни ка, те сва ко да је по мен и 
спре ма за ду шу умр лим срод ни ци ма. 

Вук Ка ра џић у сво ме реч ни ку ка же да се 
код Ср ба овај по не де љак зо ве и „Ру жи ча-
ло” и да љу ди то га да на иду пре под не на 
гро бље, уре ђу ју гро бо ве и са де но во цве-
ће (ру же, оту да – ру жи ча ло), де ле за ду шу 
по кој ни ка, а све ште ни ци чи та ју мо ли тве за 
мр тве. Обич но се, по ред оста ле хра не, из-
но се и фар ба на (цр ве на) ус кр шња ја ја, ко ја 
се ту ца ју о спо ме ник а умр ли по здра вља ју 
са „Хри стос вас кр се”. Р. М.

ОБИ ЧА ЈИ ПО СЛЕ ВАС КР СА

Од во де ног утор ка до 
по бу са ног по не дељ ка
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?Р. Мар ко вић, Зе мун: Ро ђен сам у ок то бру 1954. го ди не, а 

у ју лу 2017. го ди не пу ним 40 го ди на ста жа. Ако та да одем 
у пен зи ју, да ли ће ми би ти ума ње на пен зи ја трај но, и за 

ко ли ко?

?М. Дру лић, Чен та: Ко ри сник сам 50 од сто ин ва лид ске пен-
зи је. Ин те ре су је ме ка да сти чем пра во на дру ги део пен зи-
је. У ре ше њу пи ше да је то ка да на пу ним 63 го ди не, по што 

сам пен зи о ни сан 2011. Да ли дру ги део тре ба да до би јем по 
ста ром за ко ну, од но сно са 63, или по но вом мо рам да че кам 65 
го ди на? Ро ђен сам у фе бру а ру 1953. го ди не.

?З. Ђо рић, Ле ско вац: Од ок то бра 2008. го ди не сам у ста ро-
сној пен зи ји на осно ву бе ни фи ци ра ног ста жа. Имам уго-
вор о ра ду на пет го ди на. Ко ји су усло ви за ре ва ло ри за ци-

ју и ка кав је на чин об ра чу на пен зи је?

?С. Мар ко вић, Мла де но вац: Ра ди ла сам у пред у зе ћу ко је је 
упла ћи ва ло по ре зе и до при но се, али ни су пре да ва ли М-4 
обра сце. Ка ко да уђе мо у ток упла та и ре гу ли ше мо сво је 

оба ве зе, јер се ра ди о ста жу од око де вет го ди на и шта се до-
га ђа са сред стви ма ко ја су упла ће на, а ни су рас по ре ђе на, као 
што је у на шем слу ча ју?

?М. Јев тић, Ва ље во: Шта тре ба да ура ди пен зи о нер ко ји же-
ли да про ме ни те ку ћи ра чун? Ко ме да се обра ти, ко ли ко 
тра је про це ду ра и ко ји па пи ри су нео п ход ни?

?Р. Је лић, Ша бац: Да ли ће и ка да би ти из ме њен спо ра зум 
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу из ме ђу Ср би је 
и БиХ по што је крај ње не по во љан за оне ко ји су жи вот-

ни век про ве ли у да на шњој Фе де ра ци ји? На и ме, за 20 го ди на 
рад ног ста жа у Бо сни при мам све га 42 евра пен зи је, док за рад 
у Ср би ји у тра ја њу од 14 го ди на до би јам 14.000 ди на ра ме сеч-
но.

?М. Па вло вић, Ја го ди на: Да ли имам пра во на бе ни фи ци ра-
ни рад ни стаж на осно ву оба вља ња са мо стал не ауто пре-
во знич ке де лат но сти?

Пре вре ме на или ста ро сна пен зи ја

По ло ви на ин ва лид ске пен зи је

По нов но од ре ђи ва ње пен зи је

Ка ко до по да та ка о упла ти 
до при но са

Про ме на те ку ћег ра чу на

Ма ли из нос пен зи је из БиХ

Бе не фи ци ра ни стаж

Од го вор: У 2017. го ди ни услов 
за оства ри ва ње пра ва на пре-
вре ме ну ста ро сну пен зи ју за оси-
гу ра ни ка му шкар ца је 40 го ди на 
ста жа и 56 го ди на и че ти ри ме-
се ца жи во та. Уко ли ко оства ри те 
пра во на пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју, пен зи ја ће вам би ти трај-

но ума ње на за 0,34 од сто за сва-
ки ме сец пре на вр ше них го ди на 
жи во та про пи са них за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју. Пре-
ма по да ци ма ко је сте на ве ли, 
пра во на пу ну ста ро сну пен зи ју 
оства ри ће те 2019. го ди не, ка да 
на вр ши те 65 го ди на жи во та.

Од го вор: Пра во на 50 од сто 
ин ва лид ске пен зи је пре ста-
је са да ном ис пу ње ња усло ва 
за сти ца ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју, од но сно ин ва лид ску 
пен зи ју. По ва же ћем За ко ну о 

ПИО, а на осно ву по да та ка ко је 
сте из не ли, услов за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју ис пу ни ће те 2018. го ди не, ка-
да на вр ши те 65 го ди на жи во та, 
уз ми ни мум 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. 

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

ако је био у оси гу ра њу нај ма ње 
го ди ну да на.

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

Од го вор: Уко ли ко је пред-
у зе ће још ак тив но, тре ба ло 
би нај пре да се обра ти те бив-
шем по сло дав цу ко ји мо же и 
на кнад но да под не се при ја ве 
М-4 са по да ци ма о ста жу и за-
ра да ма ако је ис пу нио сво ју 
за кон ску оба ве зу и упла тио 
до при но се за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње. Уко ли ко 
пред у зе ће ви ше не по слу је, 

мо же те да упу ти те зах тев Ар хи-
ву гра да да Вам се до ста ве по-
да ци о упла та ма до при но са за 
спор ни пе ри од. Ако се утвр ди 
да су до при но си пла ће ни, до-
би је ни до ку мент Ар хи ва гра да 
тре ба да до ста ви те над ле жној 
фи ли ја ли ПИО ка ко би сте ре гу-
ли са ли стаж за пе ри од ко ји ни-
је ре ги стро ван у ба зи ма тич не 
еви ден ци је Фон да.

Од го вор: Уко ли ко ко ри сник 
же ли да про ме ни на чин ис-
пла те по треб но је да, од бан ке 
пре ко ко је је вр ше на ис пла та, 
до ста ви по твр ду о са гла сно сти 
са про ме ном на чи на ис пла те, 
а за тим да отво ри но ви те ку ћи 
ра чун у дру гој бан ци и пот пи ше 
овла шће ње од бан ке код ко је је 

отво рен но ви те ку ћи ра чун за 
при јем пен зи је. 

Ово овла шће ње и ко пи ју но вог 
те ку ћег ра чу на тре ба ло би до ста-
ви ти ис плат ној слу жби над ле жне 
фи ли ја ле Фон да, пре ко ко је се 
пен зи ја ис пла ћу је. Но ви те ку ћи 
ра чун се од мах еви ден ти ра у ис-
плат ној ба зи Фон да.

Од го вор: Ме ђу на род ним уго-
во ри ма о со ци јал ном оси гу ра њу 
ре гу ли са на су пра ва оси гу ра ни-
ка ко ји оства ре стаж оси гу ра ња 
у др жа ва ма уго вор ни ца ма, при 
че му сва ка др жа ва уго вор ни ца 
це ни пра во из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња у скла ду 
са сво јим за кон ским про пи си-

ма. Да кле, спо ра зу мом о со ци-
јал ном оси гу ра њу ре гу ли са но 
је да се за утвр ђи ва ње пра ва на 
пен зи ју са би ра стаж на вр шен у 
зе мља ма уго вор ни ца ма, али је 
ви си на Ва ше пен зи је по ста жу 
на вр ше ном у БиХ утвр ђе на у 
скла ду са њи хо вим за кон ским 
про пи си ма. 

Од го вор: Про пи си ма о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу ни је ре гу ли са но утвр ђи-
ва ње рад них ме ста на ко ји ма 
се стаж оси гу ра ња ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем, па сход-

но то ме Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње не од лу чу је о рад ним 
ме сти ма на ко ји ма се стаж оси-
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

МРС, 
МАСНОЋА

СКУПЉАЧ 
ПАРЕ У 

КУХИЊИ

СТАРО ДОБА, 
АНТИКА

СТАРОРИМ-
СКИ ЦАР

ГЛАВНИ ГРАД 
ГРЧКЕ

НОВАЦ  
У ЈАПАНУ 

(МН.)

ВРСТА  
ЈУЖНОГ ВОЋА

ВРСТА КОЗ-
МЕТИЧКОГ 
ПРИБОРА

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ВРУЋИНА, 
ОМОРИНА
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МУЧИТЕЉ
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ЕЛЕМЕНТ

ОЗНАКА 
 ЗА АЛТ

ШКОЛСКА 
НАКНАДА

ИМЕ РАНИЈЕ 
ГЛУМИЦЕ 

МОРО

ШАХОВСКИ 
САВЕЗ

УЧЕСТАНИ 
ГЛАГОГ

КОСА  
ШТАМПАР. 

СЛОВА

СПРАВА, 
УРЕЂАЈ

ДОМАЋЕ 
ГОВЕДО

ДЕО  
ЕЛЕМЕНТА

СПЛАВАРИНА

УМЕТНОСТ 
(ЛАТ.)

ЖЕНСКО ИМЕ

СТ. ГЕРМ. 
ПЛЕМЕНА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

БОД У  
ЏУДОУ

РЕЧНА  
РИБА

ПОЉСКИ 
ЦВЕТ

ПТИЦЕ КОЈЕ 
СЕ ХРАНЕ 
ИМЕЛОМ

ЈЕДАН 
РИМСКИ 

БРЕЖУЉАК

ФОСИЛ

ОЗНАКА 
 ЗА НЕПЕР

ОСТРВО НА 
ЈАДРАНУ

ТОАЛЕТНИ 
СТОЛИЋ

МЕСТО У 
ИСТРИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ХИЉАДИТИ 
ДЕО ЈЕНА

ГРАД У 
РУСИЈИ

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ОБЛАСТ У С. 
АРАБИЈИ

ЗАЧЕТНИК, 
ПОКРЕТАЧ

ИМЕ 
ГЛУМИЦЕ 

ФАРОУ

СТ. РИМСКИ 
НОВЧИЋИ
ИНДУСТР. 
ТЕПИХА

ОЗНАКА  
ЗА ШИЛИНГ

ПЕВАЧ  
МИРОСЛАВ

ОЗНАКА 
НОРВЕШКЕ

ПИЈАЧНА 
ВАГА (МН.)

РЕШЕЊЕ-СКАНДИНАВКА: маскара, астатин, спарина, тиранин, рика, а, Жана, шс, италик, во, атом, арс, Ела, караш, имелари, Палатин, 
окамина, н, Рава, пин, и, оснивач, Миа, аси, сх, Илић, кантари. БЕЛА УКРШТЕНИЦА: огранак, врелина, опекар, н, ак, са, Ал, си, б, 
порасти, Авентин, кондори, остава, стара, о, та, рад, иједан, т, батак, имовина, Ани, ат, прича, а, Татомир. 

СКАНДИНАВКА БЕЛА УКРШТЕНИцА

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

ВОДОРАВНО: 1. Мања грана која се одваја од веће (0), 2. 
Врелост, врућина (0), 3. Израђивач опека, циглар (1),  4. 
Симбол за азот – Аероклуб (скр.) – Иницијали сликара 
Аралице (2), 5. Име глумца Паћина – Нота солмизације 
– Симбол за бор (2), 6. Израсти, нарасти (0), 7. Један од 
римских брежуљака (0), 8. Велика птица грабљивица (мн.) 
(0), 9. Кућни шпајз (1), 10. Остарела у годинама – Ознака за 
обим (1), 11. Показна заменица – Посао (2), 12. Макар један 
(1), 13. Ознака за тону – Део ноге пернате живине (1), 14. 
Имање, иметак (0), 15. Име глумице Жирардо – Коњ у песми 
(2), 16. Приповетка – Прво слово (1), 17. Мушко име (0).
УСПРАВНО: 1. Овдашњи (скр.) – Учинити некоме неку 
пакост – Симбол за платину (2), 2. Највећи део, главнина – 
Време забране лова – Марија одмила (2), 3. Индустријска 
биљка – Приход од уложеног капитала – Врста тврде гуме 
(2), 4. Мушко име – Писац, Оскар (1), 5. Име глумца Нолта 
– Искрцавати – Запрежни прибор (2), 6. Новац Предње 
Индије – Град у Грчкој – Староегипатски писац – Ознака 
интензитета (3), 7. Врста пиштоља (мн.) – Предлог – Упала 
слузокоже (2). 
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Да ли сте зна ли ...

– да се за Ус крс ме се по себ ни хле-

– да је Вас крс по кре тан пра зник, ко-

– да 66. пра ви ло Ше стог ва се љен ског са бо ра ка же да од 

бо ви? У ис точ ној и ју жној Ср би ји и у 

ји се увек сла ви у не де љу, и мо же па сти 

Вас кр са па до То ми не не де ље тра је ве се ље у част Вас кр се-

не ким де ло ви ма Вој во ди не пе ку се 

у раз ма ку од 35 да на, од 4. апри ла до 8. 

ња Хри сто вог? Ова сед ми ца је увек тра па ва, тј. не по сти се 

ле пи ње с умет ну тим це лим ја је том 

ма ја? У на шем на ро ду, као и у це лом хри шћан ском све ту, за 

сре дом и пет ком.

(ко вр жа њак), ко је се ме ђу соб но 

овај пра зник оби чај је да ри ва ња ја ји ма, ко ја су сим бол об на-

раз ме њу ју са при ја те љи ма.

вља ња при ро де и жи во та. Вас кр шње цр ве но ја је зна чи ра-

дост за оне ко ји га да ју и за оне ко ји га при ма ју.

– да се у се вер но ба нат-

– да се це ла не де ља по Вас кр су на зи ва 

ском се лу Мо кри ну већ 

све тла не де ља? У по не де љак, по сле Вас-

ду ги низ го ди на на Ус крс 

кр са, не бо се за тва ра, па се оту да це ла не-

одр жа ва ор га ни зо ва но так-

де ља на зи ва и за кло пи та. цр кве не пе сме ко је се та да пе ва ју 

ми че ње у ту ца њу ја ји ма, „Ту-

пу не су ра до сти и ве се ља, а пе ва ју се чак и у ту жним при ли-

ца ни ја да”? На том так ми че њу се не оку пља ју са мо се ља ни, 

ка ма, на са хра ни, ако се де си у тој не де љи.

већ и мно ги уче сни ци из дру гих се ла, ма да ме шта ни твр де 
да су мо крин ска ја ја ма ло ја ча од оста лих.

Ле ко ви те ми сли о ра ду
Ако је рад ство рио чо ве ка, он да су мно ги љу ди још не до вр ше ни.
Он се увек на до ве зу је на реч, али не и на по сао.
Мо ли мо вас, при ча о ни це пре тво ри те у – ра ди о ни це!
Мно ги на по сао до ла зе нео прав да но.
Ви кен дом не мо гу да за бу ша вам на ра ду. Кон тро ли ше ме же на.
Ако већ не ра ди те, бар апла у ди рај те рад ни ци ма.
Не рад на два ме ста је не зго дан – на по слу и за во ла ном ко ла. 

Ду шан Стар че вић

Мо лим за реч
Би ро за за по шља ва ње се со ли да ри ше са не за по сле ни ма. Ни 

он не ће ра ди ти за Пр ви мај.
Ри ја ли ти гра ма ти ка: прост, про сти ји, нај про сти ји, „Фар ма”.
Да ли гле да о ци ко ји пра те са мо Ма ли днев ник, пла ћа ју и ма лу 

ТВ прет пла ту?
Пен зи о не ри ма од ла зак у бан ку по пен зи ју до ђе као тр ка за до вољ-

ства.
Ре че ни цу „Про ме ни ћу ти лич ни опис” ра ни је су из го ва ра ли 

бок се ри, а да нас пла стич ни хи рур зи.
Де вој ка ми ра ди у До му здра вља на ул тра зву ку, па ми са стан ке за-

ка зу је шест ме се ци уна пред.
Та ман до че кам сво јих пет ми ну та и ста не ми сат.
Ма ло, ма ло па до би је от каз. Не др жи га рад но ме сто.

Де јан Па та ко вић

Јав на тај на
Јав на тај на је стро го по вер љи ва. За њу зна ју сви и ни ко.
Не мо же мо их ту ћи њи хо вим оруж јем. Они су па мет ни.
Де мо кра ти ја је за ра зна. Ла ко се пре но си с чо ве ка на чо ве ка.
Има же ну и љу бав ни цу. Он је чо век са по себ ним по тре ба ма.
По шту јем бож је за по ве сти, али се не мо же ре ћи да сам не ки 

за ви сник. 
У во зи лу под прат њом по пра ви лу је сум њи во ли це.

Зо ран Т. По по вић 

Та нак струк
Не ма ви ше ши ро ких на род них ма са. Ута њи ле су у стру ку.
Док сам био млад био сам чо век од кр ви и ме са. Са да у пен зи ји, 

оста ли су ко жа, ко сти, пејс меј кер и стент.
Све што је сте као по ште ним ра дом дао је за ку по ви ну ди пло-

ме си ну.
Из плит ке па ме ти ро је се ве ли ке глу по сти.
Ка да је из бо рио сво је ме сто под сун цем опру жио се у де бе лу 

хла до ви ну.
Ђа ци ма нај бо ље иде пред мет фи зич ко на си ље.
Срп и че кић смо одав но од ба ци ли. Још нам се са мо пе то кра ка 

оби ја о гла ву.
И од раз во да има ко ри сти. Са да сва ко сам пе ре пр љав веш.

Ра ди во је Јеф тић Јен ки

(Х)умор не ми сли
Ста ра исто ри ја је има ла два до ба – ста ру и но ву еру. И но ва има два 

до ба: пре и по сле из бо ра.
Са мо не ке на ше ва ро ши има ју ста тус гра да. Оста ле су још за о ста-

ле – уме сто да има ју сто кла но ва, жи ве сло жно као јед на по ро ди ца.
Ни су сви по ли ти ча ри исти. Јед ни нам обе ћа ва ју бо ље су тра, а дру-

ги нас те ше што нам бо ље су тра ни је већ да нас.
Зе ље и ко при ве су здра ви ји од ме са и ри бе, али здрав на чин 

ис хра не по шту ју са мо кла сно све сни гра ђа ни.
Пр ви април је дан ша ле. Ни је ле по што ве се ли гра ђа ни има ју са мо 

је дан дан го ди шње а ту жни 364!
Ви то мир Те о фи ло вић
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– да се сма тра да на Ђур ђев дан де лу ју ве-

шти це и дру ге зле си ле? Због то га су у ми ну-

лим вре ме ни ма се ља ци па ли ли ве ли ке ва тре 

„да би за шти ти ли се бе и се ло”. У не ким кра је-

ви ма у ђур ђев дан ској но ћи и да ље чу ва ју за-

се ја ну пше ни цу и раж да не би ко „об рао њи ву” тј. ба цио чи-

ни и пре нео род у свој по сед.

– да у не ким се о ским пре де ли ма Ср би-
је још жи ви оби чај да мом ци уочи Ђур-
ђев да на ски да ју ка пи је до ма ћи ни ма? 
Мла ди ћи у по ноћ од ла зе до ку ћа де во-
ја ка ко је им се сви ђа ју, ски да ју ка пи је и 
од но се их не где да ле ко и та ко за да ју му-
ке ро ди те љи ма ко ји за тим мо ра ју да их 
тра же по се лу. Ски да њем ка пи је ве ру је се да ће се де вој ка 
уда ти те го ди не.




