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Ре пу бли ка Ср би ја 15. фе бру а ра обе ле жа ва 
два др жав на пра зни ка: Дан др жав но сти и 
Дан вој ске. Дан др жав но сти се сла ви као 

се ћа ње на 1804. го ди ну ка да је у Ора шцу по че ла 
бор ба за осло бо ђе ње од Ту ра ка и као спо мен на 
исти дан 1835. го ди не ка да је Скуп шти на у Кра гу-
јев цу про гла си ла пр ви Устав Ср би је ко ји је озна-
чио и по че так са вре ме не срп ске др жав но сти. 
Сто га је Скуп шти на Ср би је 10. ју ла 2001. го ди не 
од лу чи ла да Сре те ње бу де Дан др жав но сти, а од 
2012. овај пра зник сла ви се два да на, 15. и 16. фе-
бру а ра. 

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

По цр кве ном уче њу, Сре те ње Го спод ње је пра-
зник по све ћен да ну ка да је Бо го ро ди ца пр ви пут 
до ве ла Ису са Хри ста у храм да га по све ти Бо гу 
и 15. фе бру а ра га сла ве пра во слав ни вер ни ци 
у Ср би ји, Ру си ји и у зе мља ма у ко ји ма се Бо жић 
сла ви 7. ја ну а ра, од но сно по ју ли јан ском ка лен-
да ру.

Сре те ње као цр кве ни пра зник сла ви се од 
вре ме на ца ра Ју сти ни ја на 544. го ди не. Та да је у 
Ца ри гра ду и око ли ни вла да ла епи де ми ја ку ге 
ко ја је днев но од но си ла 5.000 жи во та, а пу стош 
је на пра вио и ка та стро фа лан зе мљо трес у Ан ти-
о хи ји. На Сре те ње су одр жа не ма сов не мо ли тве 
и не сре ће су пре ста ле, па се од тог вре ме на тај 
дан по чео пра зно ва ти као ве ли ки пра зник. Сре-
те ње се увек сла ви 40. дан од Бо жи ћа и на тај дан 
не би тре ба ло ни шта да се ра ди.

Ве ро ва ње ка зу је да се на Сре те ње сре ћу и раз-
два ја ју зи ма и ле то, а да ни по ста ју ду жи и вре ме 
то пли је. У на ро ду се ка же да ако је на Сре те ње 
облач но – он да ће крај зи ме би ти уско ро, а ако 

осва не сун чан дан па се ме двед упла шен од соп-
стве не сен ке вра ти у ја зби ну, ве ру је се да ће зи-
ма тра ја ти још шест не де ља. Је дан од оби ча ја је и 
да се на Сре те ње Го спод ње оба ве зно па ле све ће, 
јер се ве ру је да пла мен све ће шти ти ку ћу од гро-
ма и дру гих не сре ћа, али и да има ча роб ну моћ.

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

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

Ве ру ју ћи у чуд ну моћ мо ли тве ног за ступ ни-
штва све тог му че ни ка Три фу на, Срп ска пра во-

слав на цр ква уста но ви ла је на ро чи ти мо ли тве ни 
чин, ко ји се оба вља на њи ва ма, у ба шта ма и ви-
но гра ди ма. Све ти Три фун се сма тра за штит ни-
ком пољ ских и ви но гра дар ских усе ва. Ви но гра-
да ри то га да на иду у ви но гра де, оре жу по не ку 
ло зу и ви ном за ли ва ју чо кот, да би ти ме по вра-
ти ли ви но гра ду ма лак са лу сна гу по сле ду гог 
зим ског ми ро ва ња. Због то га све тог Три фу на у 
ис точ ној Ср би ји зо ву Оре зач и За ри зој.

По сто ји ве ро ва ње, ако на Три фун дан па да 
снег или ки ша, би ће ки шна и род на го ди на, ако 
је ве дро, го ди на ће би ти су шна и не род на. 

По за пад но хри шћан ском ве ро ва њу, пак, Ва-
лен тин је му че ник из тре ћег ве ка но ве ере. 
При знат је као све ти тељ ко га су по што ва ле све 
мла де не срећ но за љу бље не де вој ке. У за пад ном 
све ту, а све че шће и код нас, оби чај је да се сла-
ви пра зник за љу бље них ко ји се све ви ше ве зу је 
за по тро шач ко дру штво, док се у пра во слав ним 
хра мо ви ма и до мо ви ма на Три фун дан по шту је 
пре те жно ве ков на тра ди ци ја цр кве. В. А.

Фе бру ар,  
ме сец пра зно ва ња



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2018. 3

актуелно

Mинистар Зо ран Ђор ђе-
вић го во рио је за „Глас 
оси гу ра ни ка” о ак ту-

ел ним те ма ма из ре со ра Ми ни-
стар ства за рад и ак тив но сти ма 
пла ни ра ним за ову го ди ну.

Ка ко ви ди те уло гу Ре пу-
блич ког фон да ПИО као сер-
ви са за oко 2,5 ми ли о на оси-
гу ра ни ка и ви ше од 1,7 ми ли-
о на пен зи о не ра?

Сма трам да Ре пу блич ки фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње у на ред ном пе ри о ду 
тре ба да по ста не још ефи ка-
сни ји и мо дер ни ји сер вис за 
оси гу ра ни ке, по сло дав це и ко-
ри сни ке пен зи ја. Што се ти че 
Ми ни стар ства, оно ће у окви ру 
сво је над ле жно сти пред ло жи-
ти у на ред ном пе ри о ду из ме не 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу ко ји ма би се 
ство ри ли усло ви да се упра во 
по стиг не на ве де ни циљ, да РФ 
ПИО бу де ефи ка сни ји и ажур-
ни ји у ра ду. На и ме, у рад ној 
вер зи ји За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу ни-
су пред ви ђе не из ме не ко је би 
се од но си ле на про ме ну усло ва 
за сти ца ње пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, већ 
из ме не ко је пред ви ђа ју лак ше 
и бр же оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју, сма ње ње оба ве за по-
сло да ва ца и дру го.

Та ко се из ме на ма За ко на пла-
ни ра сма ње ње бро ја при вре-
ме них ре ше ња за пен зи ју ка да 
је раз лог за то по да так о про-
сеч ној за ра ди за го ди ну у ко јој 
се оства ру је пра во на пен зи ју, 
пред ла га њем на чи на од ре ђи-
ва ња про сеч не го ди шње за ра-
де у сва ком ме се цу. По ред то га, 
пред ло жи ће се и оро ча ва ње 
тра ја ња при вре ме них ре ше ња. 
На да ље, пред ло жи ће се пре ста-
нак об у ста вља ња 1/3 пен зи је 
за из нос не пла ће них до при но-
са за оси гу ра ни ке ко ји су са ми 
об ве зни ци упла те до при но са, 

а пра во на пен зи ју би се од ре-
ђи ва ло пре ма пе ри о ду за ко ји 
је до при нос пла ћен. Ти ме ће 
се по сти ћи да РФ ПИО ви ше не 
вр ши об ра чун и на пла ту до при-
но са за пен зиј ско оси гу ра ње са 
при па да ју ћом ка ма том, већ би 
то ра ди ла По ре ска упра ва, као 
над ле жан ор ган. Ка да се ра ди 
о сма ње њу оба ве за по сло да-
ва ца, пред ло жи ће се из ме на 
од ред би За ко на о ПИО у де лу 
ма тич не еви ден ци је. На и ме, 
пред ло же ним из ме на ма би се 

по сти гло да се по да ци о ста жу 
оси гу ра ња и ви си ни за ра да и 
осно ви ца на ко је је пла ћен до-
при нос (уки да ње обра сца М-4) 
ге не ри шу са ми, на осно ву по да-
та ка ко је би РФ ПИО пре у зи мао 
из Цен трал ног ре ги стра оба-
ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, 
од но сно из вор но би те по дат ке 
обез бе ђи ва ла По ре ска упра ва. 
По ред то га, за бо љи сер вис РФ 
ПИО пре ма оси гу ра ни ци ма и 
ко ри сни ци ма је зна чај но да се 
исто риј ски по да ци ажу ри ра ју 

у на ред ном пе ри о ду, што ће се 
та ко ђе пред ло жи ти из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ПИО.

Ка ко на пре ду је при ме на 
про јек та еЗУП и ди ги та ли за-
ци ја ка да је реч о ин сти ту ци-
ја ма ко је су у над ле жно сти 
Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња (Фонд ПИО, НСЗ)?

Са аспек та Ми ни стар ства, 
при ме на ин фор ма ци о ног си-
сте ма еЗУП, ко ји је ина че у 
над ле жно сти Ми ни стар ства за 
по сло ве др жав не упра ве, тре-
нут но се од но си на по дат ке у 
по се ду на ше две ор га ни за ци је 
оба ве зног со ци јал ног оси гу-
ра ња, РФ ПИО и НСЗ. Ра ди се 
о по да ци ма ко ји су по треб ни у 
управ ним по ступ ци ма дру гих 
ор га на, а на ла зе се у елек трон-
ским еви ден ци ја ма (ба за ма) ко-
ри сни ка пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња и еви-
ден ци ја ма о не за по сле ним ли-
ци ма. Од по ме ну тих шест ба за 
по да та ка ко је чи не основ ну по-
др шку ин фор ма ци о ном си сте-
му еЗУП, јед на се од но си на РФ 
ПИО, а дру га на НСЗ и оне су у 
функ ци ји по др шке од 2017. го-
ди не.

Ако еЗУП по сма тра мо са ко-
ри снич ке стра не, од но сно са 
аспек та ко ри шће ња по да та ка 
из елек трон ских слу жбе них 
еви ден ци ја дру гих ор га на за 
на ше по тре бе, ми те по дат ке 
ко ри сти мо сра змер но до стиг-
ну том сте пе ну на ше тех нич ке 
и ка дров ске опре мље но сти 
и спрем но сти са тен ден ци јом 
пот пу не при ме не у ци љу рас те-
ре ће ња гра ђа на да до ста вља ју 
по дат ке ко ји су у по се ду др жа ве 
и ра ди дру гих бе не фи та ко је до-
но си е-Упра ва.

Про цес ди ги та ли за ци је др-
жав не упра ве је при о ри тет 
ра да прет ход не и ове вла де и 
про цес ко јим са да упра вља вла-
ди на Кан це ла ри ја за ин фор ма-
ци о не тех но ло ги је и елек трон-

ИН ТЕР ВЈУ СА ЗО РА НОМ ЂОР ЂЕ ВИ ЋЕМ, МИ НИ СТРОМ ЗА РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ,  
БО РАЧ КА И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА

За од го вор ну со ци јал ну
по ли ти ку
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ску упра ву. На ше ми ни стар ство 
ак тив но пар ти ци пи ра у том 
про це су, тре нут но, на при мер, у 
про јек ту „Бе бо, до бро до шла на 
свет” – фа за 2 – „ро ди тељ ски до-
да так”, где се им пле мен ти ра мо-
гућ ност до би ја ња ро ди тељ ског 
до дат ка на осно ву из ја ве мај ке 
још у по ро ди ли шту и без до-
ста вља ња до ку ме на та на уоби-
ча је ни на чин. Ре ше ње и но вац 
ће сти ћи на кућ ну адре су, а 
мај ка ће би ти осло бо ђе на при-
ку пља ња до ка за и дру ге до ку-
мен та ци је. Тре нут но се ре ше ње 
пи ло ти ра у три, а то ком го ди не 
ће за жи ве ти у свим оп шти на ма, 
од но сно у оп штин ским слу жба-
ма деч је за шти те и цен три ма за 
со ци јал ни рад.

Ве ћа ефи ка сност ме ра ак-
тив не по ли ти ке за по шља ва-
ња, уз по ја ча не над зо ре Ин-
спек то ра та за рад, до ве ла је 
до по ве ћа ња бро ја за по сле-
них и ве ће упла те до при но са 
у Фонд ПИО, што зна чи ма ње 
сред ста ва из бу џе та за ис пла-
ту пен зи ја. Да ли оче ку је те 
још бо ље ре зул та те у на ред-
ној го ди ни?

Си стем пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња и про пи си 
ко ји ре гу ли шу ову област не 
мо гу да се по сма тра ју не за ви-
сно од дру гих обла сти и про-
пи са, као што су рад, за по шља-
ва ње, до при но си за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње. Це ли на 
ме ра ко је се пред у зи ма ју по ја-
ча ним над зо ром Ин спек то ра та 
за рад у ци љу спре ча ва ња ра-
да на цр но и по ве ћа ња бро ја 
за по сле них, као и из ме не За-
ко на о ра ду ко је утвр ђу ју оба-
ве зу по сло дав ца да за по сле ног 
при ја ви на оси гу ра ње пре сту-
па ња на рад, тре ба да обез бе де 
бо љу кон тро лу, па са мим тим и 
ре дов ну упла ту до при но са за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње. Зна чи, све на ве де но тре-
ба да до при не се по бољ ша њу 
у фи нан си ра њу пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња и да-
љем сма ње њу уче шћа бу џе та у 
фи нан си ра њу пен зи ја. Оче ку-
јем још бо ље ре зул та те у овој 
го ди ни.

На ја ви ли сте уво ђе ње со ци-
јал них ка ра та ко је би до при-
не ле пра вед ни јој рас по де ли 
по мо ћи и спре ча ва њу зло у-
по тре ба. Ка да се мо гу оче ки-
ва ти пр ви ефек ти ове ме ре?

Рад по пи та њу со ци јал них 

ка ра та смо за по че ли у по след-
њем квар та лу про шле го ди не 
фор ми ра њем од го ва ра ју ћег ти-
ма и њи хо во уво ђе ње је је дан 
од при о ри те та Ми ни стар ства у 
овој го ди ни.

Као што сте на ве ли, свр ха њи-
хо вог уво ђе ња је до при нос пра-
вед ни јем оства ри ва њу со ци јал-
них и оста лих пра ва гра ђа на 
из над ле жно сти Ми ни стар ства, 
по ди за ње ефи ка сно сти у до ме-
ну со ци јал не по ли ти ке, бр же и 
лак ше оства ри ва ње пра ва гра-
ђа на, спре ча ва ње евен ту ал них 
зло у по тре ба пра ва и из бе га ва-
ња оба ве за.

Да би се по сти гла свр ха со ци-
јал них ка ра та, нео п ход но је као 
по др шку им пле мен ти ра ти ин-
фор ма ци о ни си стем со ци јал них 
ка ра та ко ји има за циљ да омо-
гу ћи ауто ма ти зо ва ње по слов-
них про це са ор га на из си сте ма 
со ци јал не и деч је за шти те на 
свим ни во и ма ор га ни зо ва ња, 
од ло кал ног до ре пу блич ког.

План је да се у 2018. го ди ни 
до не су прав на ак та ко ја обез-
бе ђу ју уво ђе ње со ци јал них 
ка ра та, из ра де до ку мен та ко ја 
обез бе ђу ју из ра ду ин фор ма ци-
о ног си сте ма со ци јал них ка ра та 
и да се от поч не са ње го вом из-
ра дом та ко да се до кра ја го ди-
не фор ми ра плат фор ма за ба зу 
со ци јал них ка ра та, обез бе де 
усло ви за ње но по ве зи ва ње са 

из во ри ма по да та ка и из вр ши 
пу ње ње ини ци јал ним по да ци-
ма гра ђа на. Да кле, пр ви ефек ти 
се оче ку ју кра јем го ди не, а знат-
на кон со ли да ци ја ра да у 2019. 
го ди ни.

Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња је са но вим са зи-
вом Вла де фор ми ра ло Сек тор 
за род ну рав но прав ност и 
ан ти ди скри ми на ци о ну по ли-
ти ку. Ко јим се све угро же ним 
ка те го ри ја ма ста нов ни штва 
овај сек тор ба ви?

Сек тор за ан ти ди скри ми на-
ци о ну по ли ти ку и уна пре ђе ње 

род не рав но прав но сти фор ми-
ран је да би ја чао, под сти цао, 
пла ни рао, усме ра вао и ак тив но 
во дио раз вој у обла сти ан ти-
ди скри ми на ци је и уна пре ђе ња 
род не рав но прав но сти пре-
ма по ли ти ци Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, као и да по диг не ни во 
све сти гра ђа на и гра ђан ки о 
ан ти ди скри ми на ци ји и род ној 
рав но прав но сти.

Сек тор се ба ви уна пре ђе њем 
по ло жа ја и за шти том пра ва осе-
тљи вих дру штве них гру па ко је 
су нај ви ше из ло же не дис кри ми-
на ци ји и дис кри ми на тор ском 
по сту па њу, а то су же не, по ро-
ди це ин тер но ра се ље них ли ца, 
по врат ни ци по осно ву Спо ра-
зу ма о ре ад ми си ји, ром ско ста-
нов ни штво, жр тве тр го ви не љу-

ди ма, ли ца ле че на од бо ле сти 
за ви сно сти, ли ца са ХИВ/AIDS, 
бив ши осу ђе ни ци и дру ге мар-
ги на ли зо ва не дру штве не гру пе, 
као и пру жа њем пу не по др шке 
за убла жа ва ње ми грант ске кри-
зе.

Сек тор уче ству је у пред ла га-
њу за кон ских ре ше ња ко ја би 
по бољ ша ла по ло жај на ве де них 
угро же них дру штве них гру па, 
са чи ња ва из ве шта је и пред ла-
же ме ре за уна пре ђе ње ста ња 
свих осо ба ко је на би ло ко ји 
на чин тр пе дис кри ми на ци ју 
по осно ву ра да, по ла, ет нич ке 
при пад но сти, сек су ал ног опре-

де ље ња, за тим ко ор ди ни ра 
рад на при пре ми и ре а ли за-
ци ји еду ка тив них се ми на ра о 
људ ским пра ви ма и уче ству је у 
ра ду рад них те ла Вла де ко ја се 
ба ве пи та њи ма мар ги на ли зо-
ва них гру па, а та ко ђе са ра ђу је 
и са не вла ди ним ор га ни за ци ја-
ма и удру же њи ма гра ђа на чи ји 
су пред став ни ци при пад ни ци 
угро же них дру штве них гру па.

По ред то га, у ор га ни за ци ји 
Сек то ра за ан ти ди скри ми на-
ци о ну по ли ти ку и уна пре ђе ње 
род не рав но прав но сти спро ве-
де на је и ак ци ја „Отво ре на вра-
та” ка ко би се у ди рект ном кон-
так ту и ко му ни ка ци ји са гра ђа-
ни ма и гра ђан ка ма про на шло 
ре ше ње за њи хо ве про бле ме.

Г. О.
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У ци љу из ла же ња у су срет ко ри сни ци ма 
и оси гу ра ни ци ма, по ред по сто је ћих на чи-
на ко му ни ка ци је ко ји су на рас по ла га њу 
стран ка ма, Фонд је од 2015. го ди не омо гу-
ћио да од го во ре на сво ја пи та ња мо гу да 
до би ју и у ди рект ном раз го во ру са нај ви-
шим ру ко вод ством Фон да. Сва ког че тврт-
ка од 10 до 13 ча со ва за ин те ре со ва ним 
гра ђа ни ма ко ји има ју не ки про блем у ве-
зи са оства ри ва њем пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња отво ре на су вра та 
ди рек тор ке Ре пу блич ког фон да ПИО у Бе о-
гра ду, као и ди рек то ра По кра јин ског фон да 
у Но вом Са ду.

О то ме ко ји су нај че шћи раз ло зи због ко-
јих се стран ке обра ћа ју Фон ду на овај на-
чин, раз го ва ра ли смо са Сне жа ном Та дић, 
на чел ни цом Оде ље ња за ин тер ну кон тро лу 
и суд ску прак су, ме ђу на род ну ре гу ла ти ву и 
раз вој ПИО. Она је део ти ма нај ви шег ру ко-

вод ства Фон да ко ји сва ког че тврт ка по ма же 
стран ка ма да на ђу ре ше ње у ве зи са оства-
ри ва њем сво јих пра ва из ПИО.

– На отво ре на вра та ди рек то ра Фон да 
гра ђа ни нај че шће до ла зе због при мед би 
на ду го тра ја ње по ступ ка у не кој од фи ли ја-
ла, због не за до вољ ства до не тим ре ше њем, 
због об у ста ва од пен зи је по чла ну 120 За-
ко на о ПИО услед не у пла ће них до при но са 
итд. Све стран ке ко је до ла зе на отво ре на 
вра та на ја вљу ју до ла зак, што нам омо гу ћа-
ва да се де таљ но ин фор ми ше мо, по гле да мо 
спи се пред ме та, по по тре би кон так ти ра мо 
над ле жну фи ли ја лу, да кле да оба ви мо све 
што је по треб но ка ко би смо за ин те ре со ва-
ном ко ри сни ку или оси гу ра ни ку, ка да до ђе, 
што пре по мо гли и од го во ри ли. На све рас-
по ло жи ве на чи не се тру ди мо да се про блем 
на ко ји се стран ка жа ли ре ши што бр же и 
јед но став ни је. Не ка да то ни је мо гу ће, па у 

тим си ту а ци ја ма стран ка ма об ја шња ва мо 
ко ји су раз ло зи за то, од но сно на што ра зу-
мљи ви ји на чин им при бли жа ва мо од ред бе 
за ко на ко је се од но се кон крет но на њи хов 
слу чај – об ја шња ва Сне жа на Та дић.

Сви гра ђа ни за ин те ре со ва ни за ова кав 
вид ко му ни ка ци је тре ба ло би да те ле фо-
ном на ја ве до ла зак, а то мо гу учи ни ти по-
зи вом бро је ва те ле фо на 011/206-1102 или 
021/487-7754.

Под се ћа мо да све ин фор ма ци је ве за не за 
кре та ње пред ме та, оства ри ва ње пра ва из 
ПИО, евен ту ал не про бле ме и не до у ми це, 
гра ђа ни мо гу да до би ју ако по зо ву Кон такт 
цен тар Фон да (0700/017-017), за тим код 
прав ни ка ко ји пру жа ју бес плат не са ве те у 
фи ли ја ла ма, као и у уоби ча је ном тер ми ну 
за при јем стра на ка у сва кој фи ли ја ли Фон да 
по не дељ ком и че тврт ком од 8 до 12 ча со ва.

В. К.

То ком про це са при ме не 
еЗУП у Ре пу бли ци Ср би ји 
до не та је Уред ба о при ба-

вља њу и усту па њу по да та ка о 
чи ње ни ца ма о ко ји ма се во ди 
слу жбе на еви ден ци ја нео п ход-
на за од лу чи ва ње у управ ном 
по ступ ку и бли же је уре ђен на-
чин раз ме не по да та ка.

При ба вља ње по да та ка елек-
трон ским пу тем омо гу ће но је 
пре ко ин фор ма ци о ног си сте ма 
на пор та лу еУпра ва Ре пу бли ке 
Ср би је (еЗУП), од но сно пу тем 
елек трон ских услу га за раз ме-
ну по да та ка у окви ру на ве де ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма.

При ступ си сте му омо гу ћен 
је ис кљу чи во аутен ти фи ка ци-
јом (утвр ђи ва њем иден ти те та) 
ко ри сни ка уз при ме ну ква ли-
фи ко ва них елек трон ских сер-
ти фи ка та овла шће них ли ца, од-
но сно сер вер ских сер ти фи ка та 
за аутен ти фи ка ци ју при сту па 
сер ви си ма од стра не ор га на.

Обу ка за по сле них у Фон ду, 
овла шће них за при ступ пор та-
лу еЗУП, одр жа на је у Кла до ву у 
де цем бру про шле го ди не. Тре-
нут но је овла шће ним рад ни-
ци ма Фон да омо гу ћен при ступ 
по да ци ма МУП, НСЗ, По ре ске 
упра ве и Цен трал ног ре ги стра 

оба ве зног со ци јал ног оси гу ра-
ња (ЦРО СО).

У про сто ри ја ма Ди рек ци је 
ПФ у Но вом Са ду ква ли фи ко-
ва ни елек трон ски сер ти фи ка ти 
до де ље ни су за по сле ни ма у фи-
ли ја ла ма РФ ПИО Вој во ди не и 
Ди рек ци је ПФ, ко ји до са да ни су 
има ли овла шће ње за при ступ 
пор та лу Цен трал ног ре ги стра, 
од но сно пор та лу еЗУП, а про-
шли су обу ку про шлог ме се ца.

Ми лан Ву чу ро вић, по моћ-
ник на чел ни ка у Оде ље њу за 
ма тич ну еви ден ци ју Ди рек ци је 
ПФ, из ја вио је при ли ком уру-

че ња сер ти фи ка та да је ти ме 
овла шће ним рад ни ци ма омо гу-
ће но да пре у зи ма ју по дат ке из 
слу жбе них еви ден ци ја ор га на 
ко ји ма је ре ше њем Фон да ПИО 
до зво љен при ступ еви ден ци ји 
и по да ци ма ко ји су по треб ни за 
до но ше ње од лу ка у управ ним 
по ступ ци ма, од но сно да до ста-
вља ју по дат ке из слу жбе не еви-
ден ци је ко ју во ди РФ ПИО, на 
зах тев дру гог ор га на.

Ква ли фи ко ва ни елек трон ски 
сер ти фи ка ти овла шће ним рад-
ни ци ма Фон да су до де ље ни и у 
Кра гу јев цу (за фи ли ја ле Кра гу је-

вац, Ча чак, Ко сов ска Ми тро ви ца, 
Кру ше вац, Ћу при ја, Кра ље во и 
Но ви Па зар); Ни шу (за фи ли ја ле 
Ниш, Ле ско вац, Вра ње, Про ку-
пље, Пи рот, Бор и За је чар); у Фи-
ли ја ли за град Бе о град; у Слу жби 
I Филијалe за град Бе о град (за 
Слу жбу I Филијалe за град Бе о-
град, Слу жбу Ди рек ци је Фон да, 
Фи ли ја лу Ша бац и Слу жбу Ста-
ра Па зо ва са ис по ста вом Ин ђи-
ја), као и у Ди рек ци ји РФ ПИО за 
за по сле не у Ди рек ци ји и фи ли-
ја ла ма Сме де ре во, По жа ре вац, 
Ва ље во, Пан че во и Вр шац.

 Д. Ко раћ

ДО ДЕ ЛА ЕЛЕК ТРОН СКИХ СЕР ТИ ФИ КА ТА ОВЛАШЋЕНИМ РАДНИЦИМА ФОН ДА ПИО

Успе шно за вр ше на обу ка

ОТВО РЕ НА ВРА ТА ДИ РЕК ТО РА ФОН ДА

Раз го во ри гра ђа на са нај ви шим ру ко вод ством

По ве за но шест 
ба за по да та ка
Про јек том еЗУП по ве за но је 
шест нај ве ћих ба за по да-
та ка у Ср би ји: Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, Цен-
трал ни ре ги стар оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња, По-
ре ска упра ва, Ми ни стар ство 
др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, Ми ни стар ство 
уну тра шњих по сло ва и 
На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње.Додела сертификата у Дирекцији Покрајинског фонда ПИО
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актуелно

За око ме сец да на ко ри сни-
ци пен зи ја ће опет има ти 
при ли ку да се при ја ве на 

оглас Фон да и, уко ли ко ис пу не 
усло ве и на ђу се на ранг-ли ста-
ма, да бес плат но оду на ре ха-
би ли та ци ју у не ку од ба ња и РХ 
цен та ра Ср би је до кра ја 2018. 
го ди не. Док не бу ду по зна ти де-
та љи о ово го ди шњој бес плат ној 
ре ха би ли та ци ји пен зи о не ра, 
пра во је вре ме да су ми ра мо ре-
зул та те ве за не за опо ра вак ко-
ри сни ка пен зи ја о тро шку Фон-
да ПИО то ком про те кле го ди не, 
као и за ре а ли за ци ју дру га два 
ви да дру штве ног стан дар да у 
2017. го ди ни.

Под се ћа мо да је Фи нан сиј ски 
план Фон да за про шлу го ди ну 
омо гу ћио да се за дру штве ни 
стан дард ко ри сни ка пен зи ја 
из дво је сред ства у из но су од 
393,96 ми ли о на ди на ра, што је 
за пре ко 30 ми ли о на ви ше у од-
но су на 2016. го ди ну. С об зи ром 
на то да су ви ши из но си сред-
ста ва ко ја се из два ја ју за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
ре зул тат по ве ћа них из вор них 
при хо да Фон да, оче ку је се да 

ће и сред ства за 2018. би ти ве ћа 
у од но су на прет ход ну го ди ну, и 
да ће, у скла ду с тим, ве ћи број 
ко ри сни ка мо ћи да ис ко ри сти 
пра во по овом осно ву.

За бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
из два ја се 93,3 од сто укуп них 
сред ста ва пред ви ђе них за дру-
штве ни стан дард ко ри сни ка 
пен зи ја, што је у 2017. из но си ло 
367,6 ми ли о на ди на ра. На оглас 
ко ји је био рас пи сан 1. мар та 

2017. при ја ви ло се 40.447 ко ри-
сни ка.

Др Ди ка Ка је вић, ди рек тор 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта-
че ње РФ ПИО и пред сед ник 

Рад не гру пе за пра ће ње и спро-
во ђе ње по ступ ка ре ха би ли та-
ци је ко ри сни ка пен зи ја, под се-
ћа да је из ме на ма Пра вил ни ка 
о дру штве ном стан дар ду ко ри-
сни ка пен зи ја РФ ПИО у 2017. 
го ди ни пр ви пут омо гу ће но ко-

ри сни ци ма да на ве ду у ко ју ба-
њу би же ле ли да бу ду упу ће ни.

– Од про шло го ди шњег кон-
кур са пен зи о не ри су пр ви пут 
има ли мо гућ ност да се опре де-
ле за две уста но ве са под руч ја 
фи ли ја ле Фон да на ко јој има ју 
пре би ва ли ште и за тре ћу уста-
но ву са спи ска из Пра вил ни ка 
у ко јој би же ле ли да оства ре 
ово пра во. На осно ву то га су 
упу ћи ва ни на ре ха би ли та ци ју, 
а у скла ду са сме штај ним ка-
па ци те ти ма уста но ве ко ја ни је 
кон тра ин ди ко ва на њи хо вој ме-
ди цин ској до ку мен та ци ји. До 
по след њег да на 2017. го ди не на 
опо ра вак о тро шку Фон да оти-
шло је не што ма ње од 12.000 
ко ри сни ка пен зи је, а нај ве ћи 
број бо ра вио је у Вр њач кој Ба-
њи, Ко ви ља чи и Ни шкој ба њи, 
ко је су се нај че шће и на ла зи ле 
на ли ста ма же ља на ших пен зи о-
не ра. Мо гу да ка жем да су на ши 
ко ри сни ци из у зет но за до вољ-
ни што има ју мо гућ ност да иза-
бе ру ба њу у ко јој ће бо ра ви ти, 
као и са мим бо рав ком и услу-
гом пру же ном то ком бо рав ка – 
на во ди др Ка је вић.

ДРУ ШТВЕ НИ СТАН ДАРД ПЕН ЗИ О НЕ РА У 2017. ГО ДИ НИ

Нај ви ше пен зи о не ра у 
Вр њач кој Ба њи и Ка њи жи 

Др Ди ка Ка је вић

Бу ко вич ка ба ња
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Он је на по ме нуо да је Пра-
вил ник из 2017. пред ви део још 
јед ну из ме ну – пра во на бес-
пла тан сме штај и пре воз, по ред 
пра ти о ца де те та, од про шле 
го ди не има и пра ти лац сле пог 
ли ца. Ово пра во су по огла су из 
2017. ис ко ри сти ла укуп но 103 
пра ти о ца. Цео по сао око упу-
ћи ва ња ко ри сни ка пен зи ја у РХ 
цен тре и ба ње Ср би је у 2017. го-
ди ни од лич но је ор га ни зо ван, а 
оба вљен је уз ве ли ко за ла га ње 
и ажур ност у ра ду за по сле них 
у ди рек ци ја ма и фи ли ја ла ма 
Фон да ПИО уз по сло вич но до-
бру са рад њу са пен зи о нер ским 
ор га ни за ци ја ма на те ре ну и за-
по сле ни ма у РХ цен три ма и ба-
ња ма Ср би је. 

По ред бес плат не ре ха би ли та-
ци је, дру штве ни стан дард пен-
зи о не ра укљу чу је и кул тур не и 
спорт ско-ре кре а тив не ма ни фе-
ста ци је чи ји је циљ под сти ца ње 
ин те гра ци је ста рих ли ца у дру-
штво, као и со ли дар ну по моћ 
ко ри сни ци ма пен зи ја у хра ни, 
ле ко ви ма, ме ди цин ском ма те-
ри ја лу, огре ву и сред стви ма за 
хи ги је ну. 

Од пред ви ђе них 10,28 ми ли-
о на ди на ра сред ста ва за фи нан-
си ра ње тро шко ва со ли дар не 
по мо ћи, до кра ја про шле го ди не 
ре а ли зо ва но је 9,76 ми ли о на ди-
на ра, за хва љу ју ћи ко ји ма је нај у-
гро же ни јим ко ри сни ци ма до де-
ље но око 17.000 па ке та по мо ћи.

За кул тур не и спорт ско-ре-
кре а тив не ма ни фе ста ци је, тј. за 
ор га ни за ци ју Олим пи ја де спор-
та, здра вља и кул ту ре тре ћег 

до ба у 2017. го ди ни утро ше но 
је 5,66 ми ли о на ди на ра. На тај 
на чин је омо гу ће но да око 600 
уче сни ка, од но сно так ми ча ра 
(по три чла на еки пе) из сва ког 
оп штин ског удру же ња бес плат-
но уче ству је на овом сво је вр-
сном так ми че њу-дру же њу, а да 
број уче сни ка пре ма ши хи ља ду. 

Пре ма ре чи ма Све тла не Ђу-
ре тић, са вет ни це ди рек то ра 
По кра јин ског фон да ПИО, на 
кон курс Ре пу блич ког фон да 
ПИО рас пи сан ра ди ко ри шће-
ња ре ха би ли та ци је у ба ња ма 
Ср би је о тро шку Фон да у 2017. 
го ди ни при ја ви ло се 7.310 ко-
ри сни ка пен зи ја свих ка те го-
ри ја са под руч ја АП Вој во ди не. 
Усло ве из овог кон кур са ис пу-
ни ла су 5.432 пен зи о не ра, а од 
тог бро ја 2.965 их је оства ри ло 
ово пра во, ко је су и ре а ли зо ва-
ли до 31. де цем бра 2017. го ди-
не. Та ко ђе, ис та кла је и да је за 
ту на ме ну из сред ста ва за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
РФ ПИО у По кра јин ском фон ду 
ПИО утро ше но, сра змер но бро-
ју ко ри сни ка пен зи ја ко ји ма се 
пен зи је ис пла ћу ју пре ко фи-
ли ја ла Фон да у Вој во ди ни, око 
86,70 ми ли о на ди на ра.

Све тла на Ђу ре тић ка же да је 
код оних пен зи о не ра ко ји ни су 
ис пу ни ли усло ве из кон кур са 
нај че шће раз лог за од би ја ње 
био тај што су у прет ход них пет 
го ди на већ ко ри сти ли пра во на 
ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон-
да ПИО, или, за то што при ма ју 
на кна ду на осно ву об ра чу на тих 
50 по сто ин ва лид ске пен зи је, па 

им пре ма Пра вил ни ку не при-
па да ово пра во. Са оп шти ла је и 
да је ве ћи на пен зи о не ра из Вој-
во ди не у 2017. го ди ни ис ко ри-
сти ла мо гућ ност да пред ло жи у 
ко је три ба ње би же ле ли да оду 
и то се од но си ло на две ба ње са 
под руч ја Вој во ди не и још јед ну 
са спи ска из Пра вил ни ка.

– Нај ви ше ко ри сни ка пен зи ја 
из Вој во ди не бо ра ви ло је ла не 
на бес плат ној ре ха би ли та ци-
ји у ба ња ма Ка њи жа, „Тер мал” 
Врд ник, „Ју на ко вић” у Апа ти ну, 
„Ру сан да” у Ме лен ци ма и „Др 
Бо ри во је Гња тић” Ста ри Слан-
ка мен. Ван Вој во ди не нај ви ше 
су би ра ли ба ње: „Зла ти бор”, 
„Ко ви ља ча”, Ива њи ца и Гор ња 
Треп ча. Та ко ђе, пут РХ цен та ра и 
ба ња Ср би је от пу то ва ли су и та-
мо бес плат но бо ра ви ли и пра-
ти о ци пен зи о не ра, њих 34, ме-
ђу ко ји ма пр ви пут и они ко ји су 

пра ти ли сле па ли ца – на ве ла је 
пре ци зни је са вет ни ца ди рек то-
ра ПФ ПИО Све тла на Ђу ре тић. 

До бра са рад ња са чла ни ца ма 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не и 
Син ди ка том пен зи о не ра Ср би је 
„Не за ви сност” на оп штин ском 
ни воу оства ре на је и при рас по-
де ли сред ста ва за фи нан си ра-

ње со ли дар не по мо ћи пен зи о-
не ри ма у хра ни, ле ко ви ма, ме-
ди цин ском ма те ри ја лу, огре ву и 
сред стви ма за хи ги је ну у скла ду 
са Пра вил ни ком о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја у 
РФ ПИО. Та ко је у 2017. го ди ни 
ма те ри јал но нај у гро же ни јим 
ка те го ри ја ма пен зи о не ра – по-
сред ством фи ли ја ла РФ ПИО на 
те ри то ри ји АП Вој во ди не до де-
ље но око 2,33 ми ли о на ди на ра 
со ли дар не по мо ћи. 

Ве сна Ка дић
Ми ро слав Мек те ро вић

За кон о при вре ме ном уре-
ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи-
ја при ме њу је се од ис пла те за 
но вем бар 2014. го ди не. На кон 
по ве ћа ња пен зи ја од пет од-
сто, од де цем бра 2017. го ди не, 
пен зи је од 26.643,75 ди на ра до 
42.630,00 ди на ра ума њу ју се та-
ко што се за 22 од сто ума њу је 
раз ли ка из ме ђу ви си не пен зи-
је и 26.643,75 ди на ра. Пен зи је 
ко је су ви ше од 42.630,00 ди на-
ра ума њу ју се та ко што се за 25 
од сто ума њу је раз ли ка из ме ђу 
ви си не пен зи је и 42.630,00 ди-
на ра, а укуп но ума ње ње пред-
ста вља збир ова два из но са 
ума ње ња.

Од ума ње ња пен зи ја За-
ко ном су из у зе ти ко ри сни ци 
пра ва на при вре ме ну на кна ду 

по осно ву дру ге и тре ће ка те-
го ри је ин ва лид но сти, од но сно 
пре о ста ле рад не спо соб но сти, 

ин ва лид на де ца и ко ри сни ци 
пра ва на при вре ме ну на кна ду.

Пен зи ја утвр ђе на при ме ном 
За ко на основ је за об ра чун до-
при но са за здрав стве но оси-
гу ра ње и при ме ну об у ста ва из 
пен зи ја, од но сно кре ди та ко је 
има ју ко ри сни ци.

На пен зиј ском че ку од штам-
пан је из нос пен зи је ко ју ко ри-
сник има по ре ше њу, а за тим и 
из нос при вре ме ног ума ње ња 
по овом за ко ну. За оси гу ра ни-
ке из ка те го ри је за по сле них 
ко ји пен зи ју при ма ју из два де-
ла овај по да так је при ка зан на 
че ку за дру ги део пен зи је.

Г. О.

За кон о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја

Све тла на Ђу ре тић



„По ли ти ка” про сла ви ла 114. ро ђен дан
Пр ви број „По ли ти ке”, штам пан у ти ра жу од 2.450 при ме ра ка, на че ти ри 

стра ни це, по це ни од пет па ра, иза шао је 25. ја ну а ра 1904. го ди не. Овог 
ја ну а ра лист је про сла вио 114 го ди на по сто ја ња.

Осни вач и од го вор ни уред ник „По ли ти ке” био је Вла ди слав Риб ни кар 
ко ји је на вео у при ја ви вла сти ма да ће лист би ти по ли тич ки и не за ви сан.

По при ма ју ћи обри се мо дер ног и ли бе рал ног, али исто вре ме но тра ди-
ци о нал ног и пре све га ро до љу би вог ли ста, „По ли ти ка” је за по че ла аван ту-
ру без пре се да на ко ја тра је до да нас.

Лист ни је из ла зио са мо то ком Пр вог и Дру гог свет ског ра та, од но сно ни-
је се штам пао са мо кад је зе мља би ла оку пи ра на. Оту да нај ста ри ји по ли-
тич ки днев ник на Бал ка ну одав но ви ше не пред ста вља са мо но ви не, већ 
на ци о нал ну ин сти ту ци ју.
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између два броја

Вра ње: уско ро 
град ња пр вих 
190 јеф ти них 
ста но ва

Вра ње је је дан од гра до ва 
у ко ји ма ће по че ти град ња 
пр вих од 7.400 ста но ва у Ср-
би ји за за по сле не у вој сци, 
по ли ци ји и без бед но сним 
слу жба ма чи ја је град ња 
пред ви ђе на за ову го ди ну. 
Оче ку је се да ће од апри-
ла до ју на у Вра њу кре ну ти 
град ња пр вих 190 јеф ти них 
ста но ва чи ја ће це на би ти 
око 500 евра по ме тру ква-
драт ном. Од шест по ну ђе них 
ло ка ци ја у Вра њу, три су већ 
спрем не за град њу, а град 
има по тре бу за укуп но 818 
ста но ва. Ниш: шан са за сту ден те тех ни ке

Удру же ње сту де на та тех ни ке Евро пе – БЕСТ Ниш ор га ни зу је 
ју би лар ни 10. Са јам по сло ва и струч них прак си „Јob Fa ir – Тво ја 
ка ри је ра по чи ње ов де!” ко ји ће се одр жа ти 5. и 6. мар та 2018. 
го ди не на Елек трон ском фа кул те ту у Ни шу. 

Циљ овог до га ђа ја је сте да сту ден ти ма, ди плом ци ма и пост-
ди плом ци ма пру жи по моћ при ли ком тра же ња по сла или 
струч не прак се, и да иза ђе у су срет ком па ни ја ма и обез бе ди 
им мла де, ква ли фи ко ва не, ам би ци о зне и мо ти ви са не ка дро ве 
за тра же ну стру ку.

Ја го ди на: ка ра ван пра зни ка ми мо зе
Кра јем ја ну а ра ка ра ван пра зни ка ми-

мо зе из Хер цег Но вог пр ви пут је про-
шао глав ном град ском ули цом Ја го ди-
не. Го сти из Хер цег Но вог, ма жо рет ки-
ње, ор ке стар, клов но ви, по кла ња ли 
су гра ђа ни ма Ја го ди не ми мо зе, цвет у 
чи ју част се одр жа ва ју Да ни ми мо зе у 
Хер цег Но вом.

У Ја го ди ни је ав гу ста про шле го ди не 
пот пи сан ме мо ран дум о при вред ној, 
кул тур ној, ту ри стич кој и спорт ској са-
рад њи Ја го ди не и Хер цег Но вог, а је дан 
од ви до ва те са рад ње је сте и ова атрак-
тив на ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја. 

Осим кроз Ја го ди ну, ка ра ван ми мо зе про шао је и кроз Зла ти бор, Бе о град, Би је љи ну и Ба ња лу ку. 
Ина че, Да ни ми мо зе у Хер цег Но вом се одр жа ва ју у фе бру а ру, и на ред не го ди не ће би ти 50 го ди-

на от ка ко се ор га ни зу ју. Уз још је дан ју би леј, 130 го ди на град ске му зи ке, би ће то ве ли ки до га ђај за 
ко ји се Хер цег Но ви већ при пре ма.

„ИТ да ме” и у 
Но вом Па за ру

Јед на од обу ка про јек та „ИТ је и 
за же не” ор га ни зо ва на је и у Но вом 
Па за ру за же не из Ра шке, Сје ни це 
и Ту ти на. До са да је 230 по ла зни ца 
про шло де вет про гра ма пре ква-
ли фи ка ци је же на за про гра ми ра-
ње, од при ја вље них ви ше од 1.500. 
Вред ност про јек та је 14,80 ми ли о-
на ди на ра.

По ред про гра ми ра ња, веб ди зај-
на и кре и ра ња стра ни ца, по ла зни-
це су на у чи ле и ка ко да кон ку ри шу 
за про јек те, за тим ка ко да јав но на-
сту па ју, раз ви ја ју тим ски рад и да 
кре а тив но пред ста вља ју про јек те.

Сва ка по ла зни ца кур са на пра ви-
ће веб сајт за не ку ло кал ну ор га-
ни за ци ју или фир му, а за јед но ће 
ура ди ти и веб сајт за јед ну не про-
фит ну ор га ни за ци ју.

Ми ни стар ство тр го ви не пла ни-
ра да ор га ни зу је слич не пре ква ли-
фи ка ци је за про гра ми ра ње, али за 
не ке дру ге про грам ске је зи ке.

Ло ка ци је за из град њу јеф-
ти них ста но ва у Бе о гра ду, 
Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев-
цу и Кра ље ву већ су од ре ђе-
не, а и њи хо ва град ња мо гла 
би да поч не уско ро. 

Гра до ви ко ји су до са да ис-
ка за ли по тре бу се и код њих 
гра ди су Ужи це, Ча чак, Ле-
ско вац, Но ви Па зар, Пан че-
во, Пи рот, По жа ре вац, При-
је по ље, Ва ље во, Зре ња нин, 
Бор и За је чар. 

Де таљ ни је ин фор ма ци је о ком па ни ја ма уче сни ца ма, по кро-
ви те љи ма, ме диј ским ку ћа ма и до са да шњем ра ду Job Fa ir-а 
мо гу се на ћи на сај ту jobfairnis.rs/new/.
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Но ви сав ски мост у Бе о гра ду
Пре ма на ја ва ма гра до на чел-

ни ка Бе о гра да, Си ни ше Ма лог, 
ра до ви на но вом мо сту на ме-
сту Ста рог сав ског мо ста по че ће 
2019. го ди не. Но ви мост ће има-
ти пот пу ну плов ност Са вом за 
све европ ске бро до ве, као и по 
две тра ке у оба сме ра, пе шач ку 
и би ци кли стич ку ста зу, ко је ће се 
укло пи ти у Сав ску про ме на ду.

Пре ма пла ну, овај про је кат ће 
ра ди ти до ма ћа ком па ни ја и мла-
де ар хи тек те ко је су по бе ди ле на 
кон кур су. 

Гра до на чел ник је ис та као и да 
ће за јед но са су гра ђа ни ма од лу-
чи ти где ће ста ри мост би ти по ста вљен на кон из град ње но вог, а да се за са да гла са из ме ђу по ве зи ва ња 
Зе мун ског ке ја са Ве ли ким рат ним остр вом и Но вог Бе о гра да са Адом.

На ја вље на је и из град ња ту не ла ко ји ће по ве зи ва ти Сав ски ам фи те а тар са Бу ле ва ром де спо та Сте-
фа на, чи ме би се знат но сма њио обим тран зит ног са о бра ћа ја кроз цен тар гра да и уна пре ди ла и по ве-
ћа ла ефи ка сност са о бра ћа ја.

Ле ско вац  
до би ја мо де ран 
пар кинг

У цен тру Ле сков ца, на про-
сто ру од 3.200 ква драт них 
метарa где су де це ни ја ма би ле 
сме ште не упра ве ЈКП „То пла-
на” и ЈП „Дом”, пла ни ра на је из-
град ња пар кин га. 

Ра до ви ће по че ти у дру гој по-
ло ви ни го ди не, на кон до би ја ња 
гра ђе вин ске до зво ле. Уз 120 
пар кинг ме ста пла ни ра не су зе-
ле не по вр ши не и др во ре ди.

Вред ност про јек та из но си 
12 ми ли о на ди на ра. Про јект-
ном до ку мен та ци јом мо гу ће 
је и по ди за ње ета жних га ра-
жа чи ме би се у ве ли кој ме ри 
ре шио про блем пар ки ра ња у 
гра ду.

Свр љиг: сту дент ске 
сти пен ди је 

Оп штин ску сти пен ди ју ове го ди не ће 
ко ри сти ти 27 сту де на та за вр шних го ди-
на сту ди ја пра ва, еко но ми је, ме ди ци не 
и дру гих за ни ма ња, ко ји су ис пу ни ли 
усло ве кон кур са. Из нос сти пен ди је на 
ме сеч ном ни воу је се дам хи ља да ди-
на ра и ова фи нан сиј ска по моћ мно го 
зна чи и сту ден ти ма и њи хо вим ро ди те-
љи ма. Исто вре ме но, оп шти на Свр љиг 
свим сту ден ти ма за вр шних го ди на суб-
вен ци о ни ше ауто бу ски пре воз на ре ла-
ци ји Свр љиг–Ниш. 

Ина че, од 2003. го ди не оп штин ску 
сту дент ску сти пен ди ју ко ри сти ло је око 
600 мла дих љу ди. Јед ни су по сао на шли 
у стру ци, дру ги су по че ли соп стве ни би-
знис, а мно ге је си ту а ци ја на те ра ла да 
за по сле ње по тра же у ино стран ству.

По моћ 
по ро ди ља ма 

Оп шти на Вла со тин це и то ком 
2018. го ди не на ста вља по моћ 
по ро ди ља ма. Из град ске ка се 
не за по сле ним мла дим мај ка-
ма по де ље ни су ва у че ри са по 
30.000 ди на ра јед но крат не по-
мо ћи. По ро ди ља ма ко је су стал-
но за по сле не, по чет ком го ди не 
уз лич ни до хо дак упла ће но је 
по 15.000 ди на ра јед но крат не 
по мо ћи за на бав ку опре ме, што 
оп шти ну Вла со тин це свр ста ва у 
ред оних ло кал них са мо у пра ва 
ко је во де стал ну бри гу о мла ди-
ма. Та ко ће оп шти на ове го ди не 
фи нан си ра ти и че твр ти по ку-
шај ван те ле сне оплод ње за све 
брач не па ро ве, без ли ми ти ра-
ња го ди на ста ро сти. 

Вра ње: по 20.000 нај бо љим 
сту ден ти ма

На зва нич ном сај ту гра да Вра ња об ја вље на је 
ранг-ли ста нај у спе шни јих сту де на та са те ри то ри је 
Вра ња, ко ји су кон ку ри са ли за на гра де ко је до де љу-
је ло кал на са мо у пра ва. Од 46 при ја ва, утвр ђе но је да 
24 сту ден та ис пу ња ва ју про пи са не усло ве.

Град ско ве ће Вра ња до не ло је од лу ку да са по 
20.000 ди на ра на гра ди 30 нај бо љих ви со ко шко ла ца.

Про сеч на пла та у де цем бру 54.344 ди на ра
Про сеч на не то пла та у Ср би ји ис пла ће на у де цем бру 2017. го ди не из но си ла је 

54.344 ди на ра, што је но ми нал но и ре ал но по ве ћа ње за 14,2 од сто у од но су на но-
вем бар, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Де цем бар ска про сеч на бру то за ра да из но си ла је 74.887 ди на ра, што је но ми нал-
но и ре ал но ви ше за 14,1 од сто у од но су на прет ход ни ме сец.

У од но су на исти ме сец 2016. го ди не, про сеч на бру то и не то за ра да но ми нал но 
су ви ше за 1,7, а ре ал но су ни же за 1,3 од сто, на во ди се у са оп ште њу. 

Раст де цем бар ских за ра да на ме сеч ном ни воу ре зул тат је, пре све га, ди на ми ке 
ис пла та. На и ме, тра ди ци о нал но се кра јем де цем бра због но во го ди шњих и бо жић-

них пра зни ка ис пла ћу ју за ра де ко је би ина че би ле ис пла ће не по чет ком ја ну а ра.
По ред то га, кра јем го ди не се вр ше и ис пла те за о ста лих за ра да, као и го ди шњих и квар тал них бо ну са, што је та ко ђе ути ца ло на раст 

за ра да ис пла ће них у де цем бру.
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку под се ћа да ће по чев од 2018. го ди не про сеч не за ра де ра чу на ти на осно ву по да та ка По ре ске упра ве. 
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актуелно

Раз вој на аген ци ја Ср би је рас пи са ла је 
кра јем про шле го ди не јав ни по зив за по др-
шку сек то ри ма пре ра ђи вач ке ин ду стри је, у 
вред но сти око 45 ми ли о на ди на ра. По зив ће 
би ти отво рен до утро шка сред ста ва, а пра во 
уче шћа има ју ма ла и сред ња пред у зе ћа ко ја 
се ба ве про из вод њом, пре ра дом или услу-
га ма из сек то ра пре ра ђи вач ке ин ду стри је, 
и то: ин ду стри ја ма ши на и опре ме, пре храм-
бе на ин ду стри ја, дрв на ин ду стри ја, ин ду-
стри ја на ме шта ја и ин ду стри ја гу ме и пла-
сти ке. Пред у зет ни ци ће има ти при ли ку за 
су фи нан си ра ње и до 50 од сто оправ да но сти 

про јек та, од но сно до мак си мал но два ми-
ли о на ди на ра бес по врат них сред ста ва. Су-
фи нан си ра ће се про јек ти ко ји се од но се на 
уре ђе ње по сло ва ња у скла ду са ме ђу на род-

ним стан дар ди ма, уна пре ђе ње по сто је ћих и 
раз вој но вих про из во да, но ви ди зајн про из-
во да и ам ба ла же, као и на бав ку и им пле мен-
та ци ју спе ци ја ли зо ва ног софт ве ра. Пра во на 
бес по врат на сред ства има ће и про јек ти ко ји 
се од но се на из ра ду сту ди је из во дљи во сти 
кроз упо тре бу ИКТ си сте ма, као и сту ди је о 
про це ни ути ца ја но вих по слов них про це са 
на жи вот ну сре ди ну, про ши ре ње про из вод-
них ка па ци те та и на сту пи на ме ђу на род ним 
сај мо ви ма. Ви ше ин фор ма ци ја о про гра му 
и пра те ћа до ку мен та ци ја на ла зе се на сај ту 
www.ras.gov.rs. Г. О.

Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку (РЗС) про сеч не 
пла те у Ср би ји до са да је 

ра чу нао на осно ву узор ка од 
8.000 фир ми, од но сно њи хо вих 
ло кал них је ди ни ца, а од ове 
го ди не ра чу на ће их на осно ву 
при ја ва По ре ској упра ви о об-
ра чу на тим по ре зи ма и до при-
но си ма.

На чел ни ца Оде ље ња за тр-
жи ште ра да у Ре пу блич ком за-
во ду за ста ти сти ку Ве сна Пан-
те лић из ја ви ла је за Бе ту да се 
про сек пла та у Ср би ји од 1963. 
го ди не ра чу на на осно ву ме-
сеч ног ис тра жи ва ња о за по-
сле ни ма и за ра да ма за по сле-
них (РАД-1), то ком ко га ода бра-
не фир ме по пу ња ва ју обра зац 
о бро ју за по сле них и ма си ис-
пла ће них за ра да у од ре ђе ном 
ме се цу.

– Име на 8.000 фир ми и њи хо-
вих ло кал них је ди ни ца у ко ји ма 
ра ди 800.000 рад ни ка, што је 
око 40 од сто фор мал но за по-
сле них у Ср би ји, ко је ула зе у 
ис тра жи ва ње, не мо гу би ти до-
ступ на јав но сти јер ста ти сти ка 
не ма пра во об ја вљи ва ња ин ди-
ви ду ал них по да та ка – ре кла је 
Ве сна Пан те лић.

До да ла је да су из узор ка од 
8.000 фир ми ис кљу че ни за по-
сле ни у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва и Ми ни стар ству 

од бра не, као и за по сле ни на 
при вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма.

Она је ре кла да узо рак за из-
ра чу на ва ње про сеч них пла та у 
Ср би ји чи не ве ћим де лом ве ли-
ке фир ме за то „што за по шља-
ва ју ве ли ки број за по сле них 
ко ји су пред мет ис тра жи ва ња 
РАД-1, а по ред то га лак ше мо гу 
да од го во ре зах те ву ста ти сти ке 
и сва ког ме се ца до ста вља ју по-
дат ке о бро ју за по сле них и ма си 
ис пла ће них за ра да.

Пре ма по да ци ма РЗС, у Ср-
би ји је ак тив но 87.000 пра вних 
ли ца, где је за по сле но око 
1.500.000 љу ди, и 165.000 пред-
у зет ни ка, где је за по сле но око 
300.000 љу ди.

Ме то до ло ги ја из ра чу на ва ња 
про сеч не пла те иста је и у све-
ту, али у раз ви је ним зе мља ма 
не ма то ли ко не фор мал но за по-
сле них, ко ји не мо гу би ти об у-
хва ће ни об ра чу ном про сеч них 
за ра да, по ја сни ла је Ве сна Пан-
те лић.

Она је на ја ви ла да ће у фе бру-
а ру јав ност би ти ин фор ми са на 
о но вом из во ру и но вој ме то-
до ло ги ји за об ра чун про сеч них 
за ра да, као и о упо ред ном при-
ка зу про сеч них за ра да за 2017. 
го ди ну на ба зи ис тра жи ва ња 
РАД-1 и на ба зи по да та ка из По-
ре ске упра ве.

По ре ска упра ва, пре ма ње-
ним ре чи ма, не рас по ла же ин-
фор ма ци јом о то ме да ли је 
сва ка за ра да за ко ју је под не та 
по ре ска при ја ва о об ра чу на тим 
по ре зи ма и до при но си ма (ППП-
ПД обра зац) за и ста и ис пла ће на, 
па ће се но ви по да ци о про сеч-
ним за ра да ма од но си ти на об ра-
чу на те, не на ис пла ће не за ра де.

– РЗС ће у фе бру а ру об ја ви-
ти упо ред не по дат ке по јед ној 
и дру гој ме то до ло ги ји, али не 
оче ку је мо од сту па ња ве ћа од 
је дан до два од сто на оп штем 
ни воу, осим код про сеч них пла-
та у оп шти на ма где ће се од са-
да ра чу на ти про сек за ра да оних 
ко ји у њој жи ве, а не оних ко ји 
ра де у тим оп шти на ма – об ја-
сни ла је Пан те лић.

Но ва ме то до ло ги ја из ра-
чу на ва ња пла та за узо рак ће 
узи ма ти све по ре ске при ја ве, 
а про сеч не пла те ће се из ра чу-
на ва ти на осно ву об ра чу на тих 
за ра да за те ку ћи ме сец, што 
зна чи да у про сек не ће ула зи ти 
ван ред не ис пла те за ра да пред 
пра зни ке ко је се не од но се на 
тај ме сец, као што је до са да 
био слу чај.

Пре ма по да ци ма За во да за 
ста ти сти ку, про сеч на не то за ра-
да за но вем бар про шле го ди не 
у Ср би ји из но си ла је 47.575 ди-
на ра. Нај ви ше пла те би ле су у 
бе о град ском ре ги о ну – 58.902 
ди на ра, док су нај ни же у Шу-
ма ди ји и за пад ној Ср би ји, где је 
про сек био 40.696 ди на ра по за-
по сле ном.  Г. О.

РАЗ ВОЈ НА АГЕН ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ

По др шка пре ра ђи вач кој ин ду стри ји

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ЗА ВОД ЗА СТА ТИ СТИ КУ МЕ ЊА НА ЧИН ОБ РА ЧУ НА ПРО СЕЧ НИХ ПЛА ТА 

Про сеч на за ра да по но вој 
ме то до ло ги ји
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По сле не ко ли ко го ди на та во ре ња и на 
иви ци ли кви да ци је, кра ље вач ко пред у зе-
ће „Пласт-ме тал”, не ка да по зна ти је као „За-
штит на ра ди о ни ца”, нај зад се на ла зи на пу-
ту оздра вље ња.

Др жа ва је, на и ме, у пот пу но сти пре у зе ла 
вла сни штво над овом не ве ли ком фир мом 
ко ја углав ном за по шља ва осо бе са ин ва-
ли ди те том (ОСИ) и пре по ло ви ла ду го ве од 
око 60 ми ли о на ди на ра, чи ме је ин ва ли ди-
ма ко ли ко-то ли ко омо гу ће но да жи ве не са-
мо од со ци јал не по мо ћи не го и – од ра да.

Свих 57 за по сле них, од ко јих је 54 ОСИ, 
углав ном про из вод них рад ни ка мај сто ра 
ра зних стру ка (ов де и ди рек тор ра ди и као 
ин же њер-кон струк тор), при о ну ло је на по-
сао и за не што ви ше од го ди ну да на ста би-
ли зо ва ло пред у зе ће.

Овај ко лек тив да нас, са про из вод ним 
про гра ми ма ко ји и у же сто кој кон ку рен ци ји 
има ју про ђу на тр жи шту, мо же го то во у пот-
пу но сти да из др жа ва се бе, чак и да по ве ћа 
про из вод њу у оба сво ја по го на, ши ре ћи ле-
пе зу ме тал не га лан те ри је, кон фек циј ских 
и дру гих про из во да. Ти ме су ство ре ни и 
усло ви за за по шља ва ње бар још де се так од 
укуп но 560 ОСИ ко ли ко их има на еви ден-
ци ји НСЗ у Кра ље ву.

Али, пред вред ним рад ни ци ма „Пласт-ме-
та ла” са да је но ви про блем: из „за ра да”, од-

но сно на кна да ко је им др жа ва ис пла ћу је у 
ви си ни две тре ћи не ми ни мал ца, они ни су 
у ста њу да из два ја ју и но вац за на бав ку ре-
про ма те ри ја ла, а до ба вља чи углав ном тра-
же пла ћа ње уна пред. Због то га је на ро чи то 
угро жен про грам про из вод ње са вре ме них, 
мо бил них и пот пу но опре мље них бол нич-
ких кре ве та са не про мо чи вим ду ше ком, и 
њи ма слич них кре ве та за по тре бе Вој ске 
Ср би је, ге рон то ло шких цен та ра, деч јих об-
да ни шта, од ма ра ли шта. До ве де на је у пи та-
ње и про из вод ња но вих, ди ги та ли зо ва них 

ма ши на за пре мо-
та ва ње тка ни на и 
дру гих „ме тра жних” 
ма те ри ја ла. Сто га 
за по сле ни апе лу ју 
на др жа ву и ло кал-
ну са мо у пра ву да им 
по мог ну у на бав ци 
обрт них сред ста ва 
да би на ста ви ли про-
из вод њу и та ко (за)
ра ди ли за се бе и – 
но ва рад на ме ста за 
ОСИ.

– Да има мо обрт-
ног ка пи та ла мо гли 
би смо од мах да за-
по сли мо нај ма ње 

де сет осо ба са ин ва ли ди те том, ма да смо 
и то ком ми ну ле го ди не за по сли ли њих 
13. Ако др жа ва већ сти му ли ше при ват не 
фир ме ко је за по сле тек по не ког ин ва ли-
да, за што не би сти му ли са ла и нас као сво-
је пред у зе ће, бар са пет ми ли о на ди на ра, 
а с тим нов цем мо гли би смо пот пу но да 
оздра ви мо – за кљу чу је ди рек тор Дра ган 
Ми ла ши но вић, ко ји се свој ски бо ри за оно 
што је још пре о ста ло од овог је дин стве ног 
кра ље вач ког пред у зе ћа.

Д. Сто јић

Не за по сле ност је у Ју жно-
бач ком окру гу у 2017. го-
ди ни сма ње на за 17 од сто, 

а у Но вом Са ду за го то во 22 од-
сто, на гла си ла је на кон фе рен ци-
ји за но ви на ре Та тја на Ви до вић, 
ди рек тор ка Фи ли ја ле НСЗ Но ви 
Сад. Го во ре ћи о ре зул та ти ма ко ји 
су по стиг ну ти у ре а ли за ци ји про-
гра ма и ме ра ак тив не по ли ти ке 
за по шља ва ња спро ве де ним у 
2017. го ди ни, ди рек тор ка Ви до-
вић је ре кла да је Фи ли ја ла Но ви 
Сад и то ком прет ход не го ди не 
на ста ви ла успе шну ин тен зив ну 
са рад њу са по сло дав ци ма.

– Ре зул тат то га је 22,5 од сто 
ви ше сло бод них рад них ме ста 
у од но су на 2016. го ди ну. За хва-
љу ју ћи по др шци Вла де Ср би је, 
Ми ни стар ства за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, Вла де Вој во ди не и гра да 
Но вог Са да ко ји су из сво јих 

ак ци о них пла но ва за по шља ва-
ња из дво ји ли знат на сред ства, 
то ком про шле го ди не је 2.300 
не за по сле них са на ше еви ден-
ци је об у хва ће но фи нан сиј ским 
ме ра ма ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња. Осим то га још око 

8.300 ли ца је об у хва ће но не фи-
нан сиј ским ме ра ма. Три про-
шло го ди шња сај ма за по шља ва-
ња оку пи ла су нај ве ћи број по-
сло да ва ца до са да. За бе ле же на 
је ре корд на по ну да сло бод них 
рад них ме ста, а по се ти ло их 

је ви ше од 5.000 не за по сле-
них Стра ни ин ве сти то ри по пут 
„Ли ре” и „Дел фи ја” зна чај но су 
ути ца ли на сма ње не не за по сле-
но сти у Но вом Са ду, јер су за по-
сли ли 6.500 љу ди у 2017. го ди ни 
– ис та кла је Та тја на Ви до вић. 

У скла ду са На ци о нал ним ак-
ци о ним пла ном за по шља ва ња 
за 2018. го ди ну, усво је ним кра-
јем де цем бра про шле го ди не, 
Фи ли ја ла Но ви Сад ће и ове 
го ди не спро во ди ти ме ре ак-
тив не по ли ти ке за по шља ва ња 
на ме ње не пр вен стве но под сти-
ца њу за по шља ва ња осо ба ко ја 
те же до ла зе до по сла. Бу џет за 
ту на ме ну је по ве ћан у од но су 
на прет ход ну го ди ну, а уско ро 
се оче ку је и рас пи си ва ње јав-
них по зи ва На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње на те ри то ри ји 
це ле Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ро слав Мек те ро вић

КРА ЉЕ ВАЧ КИ „ПЛАСТ-МЕ ТАЛ” КО ЈИ УГЛАВ НОМ ЗА ПО ШЉА ВА ОСИ – НА ПУ ТУ ОЗДРА ВЉЕ ЊА

Не до ста је са мо обрт ни ка пи тал

ТР ЖИ ШТЕ РА ДА У ЈУ ЖНО БАЧ КОМ ОКРУ ГУ

Не за по сле ност сма ње на за 17 од сто

Та тја на Ви до вић (у сре ди ни)

По гон кон фек ци је у „Пласт-ме та лу”
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Пот пред сед ник По кра-
јин ске вла де Ђор ђе Ми-
ли ће вић и по кра јин ски 

се кре тар за спорт и омла ди-
ну Вла ди мир Ба тез уру чи ли су 
тра ди ци о нал но спорт ско при-
зна ње „Ви хор” ко је По кра јин-
ска вла да до де љу је нај бо љем 
спор ти сти и спор тист ки њи из 
Вој во ди не, као и нај у спе шни јим 
спорт ским еки па ма у му шкој и 
жен ској кон ку рен ци ји. 

При зна ње за нај бо љег спор ти-
сту и спор тист ки њу у 2017. до де-
ље но је рва чу Вик то ру Не ме шу и 
атле ти чар ки Ива ни Шпа но вић. У 
кон ку рен ци ји нај бо љих му шких 
еки па при зна ње је при па ло Од-
бој ка шком клу бу „Вој во ди на” из 
Но вог Са да, док је у кон ку рен ци-
ји нај бо љих жен ских еки па на-
гра ђен Сто но те ни ски клуб „Оби-
лић-Але ва” из Но вог Кне жев ца.

Од 2016. го ди не ово пре сти-
жно при зна ње, ко је са др жи и 
фи нан сиј ску по др шку за да љи 
рад, до де љу је се и нај у спе шни-
јим спор ти сти ма и ор га ни за ци-
ја ма осо ба са ин ва ли ди те том. 
На гра ду „Ви хор” за 2017. го ди ну 
по но во је до би ла на ша нај бо ља 
па ра о лим пиј ка, сто но те ни сер ка 
Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић ко-
ја је у про шлој го ди ни осво ји ла 

злат ну ме да љу на Свет ском пр-
вен ству у екип ној кон ку рен ци ји, 
та ко ђе и на Европ ском пр вен-
ству ти ту лу нај бо ље и у по је ди-
нач ној и у екип ној кон ку рен ци-
ји. Ово при зна ње у ка те го ри ји 
му шких спор ти ста ОСИ до био 
је сто но те ни сер Ми тар Па ли ку-
ћа, осва јач брон зе са Европ ског 
пр вен ства по је ди нач но и екип-
но и екип не брон зе са Свет ског 
пр вен ства у кла си 5. Нај бо ље 
еки пе спор ти ста ОСИ у 2017. го-
ди ни у Вој во ди ни ко је су до би ле 
при зна ње „Ви хор” би ле су СТК 

ОСИ „Спин” из Но вог Са да, чи је 
су чла ни це на ше тро феј не ре-
пре зен та тив ке – па ра о лим пиј-
ке Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић, 
На да Ма тић и Би ља на Убо вић. 
Ме ђу му шким еки па ма ово при-
зна ње, као нај бо ља, до би ла је 
еки па Сто но те ни ског клу ба ОСИ 
Зре ња нин К2 чи ји су чла но ви Го-
ран Пер лић, Бо рис Сто иљ ко вић 
и Ми лан Зе лен, ко ји су, та ко ђе, 
би ли ве о ма успе шни на европ-
ском и свет ском шам пи о на ту.  

Че сти та ју ћи на гра ђе ни ма 
пот пред сед ник Ми ли ће вић је 

ре као да су ове на гра де за слу-
жи ли сјај ним ре зул та ти ма ко је 
су оства ри ли и по бе да ма ко-
је су из во је ва ли на спорт ским 
бо ри ли шти ма ши ром пла не те. 

Ре сор ни се кре тар Вла ди мир 
Ба тез ис та као је да је 2017. би-
ла успе шна за срп ски и вој во-
ђан ски спорт, те да су на ши 
спор ти сти на ста ви ли са кон ти-
ну и те том по сти за ња вр хун ских 
ре зул та та, и да ће По кра ји на 
учи ни ти све што је нео п ход но 
да та ко бу де и убу ду ће.

Ми ро слав Мек те ро вић

У Ча је ти ни је осно ва на Зе мљо рад нич ка 
за дру га „Зла ти бор ска вре ла”, ко ја има за 
циљ уна пре ђе ње по љо при вред не про из-
вод ње у овој оп шти ни. При мар ни циљ је да 
се сви ма ко ји се ба ве би ло ко јом гра ном по-
љо при вре де пру жи по др шка у про из вод-
њи и омо гу ћи си гу ран от куп про из во да. 

Де та љан про грам ра да за дру ге, на Осни-
вач кој скуп шти ни при сут ни ма је пред ста вио 
члан рад не гру пе, Ми ли ја Је зди ми ро вић.

На пр вој сед ни ци Скуп шти не за дру ге, 
за ди рек то ра је иза бран Ду шан Кне же вић 
(вла сник Ве те ри нар ске ста ни це у Ча је ти ни), 
за пред сед ни ка Скуп шти не Го ран Ви лић 
(вла сник ИМ „Зла ти бор-Ча је ти на”), за пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра Ко ста Ми ха и ло-

вић, a за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра 
Ра де Ви рић.

Осни вач кој скуп шти ни при су ство вао је 
пред сед ник За дру жног са ве за Ср би је, Ни-
ко ла Ми ха и ло вић, ре кав ши да је про грам 
ра да но во фор ми ра не за дру ге у Ча је ти ни 
до бро осми шљен.

Пред сед ник Управ ног од бо ра но во о сно-
ва не за дру ге, и ди рек тор за дру ге „Срп ско-
ру ског при ја тељ ства”, Ко ста Ми ха и ло вић, 
ис та као је да је под руч је оп шти не Ча је ти на 
ве о ма по год но за раз вој сто чар ске про из-
вод ње, ка ко круп не та ко и сит не сто ке. Са-
мим тим и про из вод ње ме са, си ра, кај ма ка, 
мле ка и дру гих млеч них про из во да ко ји 
су на Зла ти бо ру дав но оце ње ни као вр-

ло ква ли тет ни. Ме ђу тим, зла ти бор ски сир 
и кај мак ни су за шти ће ни као ре ги о нал ни 
про из во ди, па се на пи ја ци Зла ти бор ови 
про из во ди из це лог ре ги о на про да ју као 
зла ти бор ски. Сто га ће, ка же Ми ха и ло вић, 
је дан од ци ље ва за дру ге „Зла ти бор ска вре-
ла” би ти и за шти та ге о граф ског по ре кла 
зла ти бор ских про из во да. Д. Ро сић

ПО КРА ЈИН СКА СПОРТ СКА НА ГРА ДА „ВИ ХОР” ЗА 2017.

Признања и спор ти сти ма 
са ин ва ли ди те том

Нај бо љи спор ти сти у АПВ при ли ком до де ле го ди шњег при зна ња

ОСНО ВА НА ЗА ДРУ ГА „ЗЛА ТИ БОР СКА ВРЕ ЛА”

До бро осми шљен про грам
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Пред сед ник Са ве за ин-
ва ли да ра да Ср би је, Бо-
жи дар Це кић, ко ји је и 
члан Са ве та Вла де Ср би је 
и члан Ве ћа са мо стал них 
син ди ка та Ср би је, бо ра-
вио је у рад ној по се ти По-
жа рев цу, од но сно по дру-
жни ци Удру же ња „Град ска 
ор га ни за ци ја ин ва ли да” 
ра да у овом гра ду.

Је дан од глав них раз ло-
га по се те Бо жи да ра Це ки-
ћа баш овом удру же њу је-
су њи хо ви ре зул та ти, као 
и сте пен ор га ни за ци је 
за хва љу ју ћи ко ме су у про шло сти у ви ше 
на вра та ста ли у за шти ту сво јих чла но ва, и 
то ве о ма успе шно.

У раз го во ру са пред сед ни ком удру же ња, 
Све то за ром Бо жи но ви ћем, и чла но ви ма 
Скуп шти не Удру же ња, Це кић је под се тио 
да је по след њих го ди на до не то ви ше за кон-

ских про пи са ко ји омо гу ћа ва ју бо ље усло-
ве за жи вот и рад ин ва ли да.

– Ин ва ли ди ма тре ба ство ри ти усло ве под 
ко ји ма се не ће осе ћа ти не ко ри сним чла но-
ви ма дру штва. О том пси хо ло шком мо мен ту 
тре ба на ро чи то во ди ти ра чу на, јер је ва жно 
да се сва ко од нас осе ћа ко ри сним – на вео 
је пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би-

је, Бо жи дар Це кић, за хва љу ју ћи чи јем за-
ла га њу је у овом али и оста лим, срод ним 
удру же њи ма про те кле го ди не одр жа но ви-
ше окру глих сто ло ва и три би на. 

Њи хов циљ исто ве тан је ци љу и овог са-
стан ка, а то је да се по мог не удру же њи ма 
ко ја бри ну о ин ва ли ди ма да још бо ље раз у-
ме ју но ве про пи се ко ји се од но се на за шти-
ту ове осе тљи ве гру пе ста нов ни ка.

Пред сед ник Удру же ња ин ва ли да ра да 
По жа ре вац, Све то зар Бо жи но вић, ис та као 
је ва жност ове по се те на гла сив ши да ће она 
умно го ме до при не ти бо љем ра ду Удру же-
ња „Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да”.

„Сма тра мо да је са да наш нај ва жни ји по-
сао да ис ко ри шћа ва мо но ве мо гућ но сти 
ко је нам се пру жа ју у све ве ћем оби му. Би-
ће за то по тре бан му ко тр пан рад, али ако 
у на ма по сто ји не по ко ле бљи ва од лу ка за 
на пре дак, он да не ма раз ло га да сум ња мо у 
наш успех”, за јед нич ки је за кљу чак уче сни-
ка овог са стан ка.

 С. Бо жи но вић

У Пи ро ту је окон чан дво-
днев ни, ше сти са јам пе-
гла не ко ба си це. Пре ма 

оце ни струч ног жи ри ја на чи-
јем је че лу проф. др Бра ни слав 
Злат ко вић, нај у ку сни ју и нај бо-

љу пе гла ну ко ба си цу на пра вио 
је Го ран Па нић, из еки пе „Мур-
џа”. Дру го ме сто при па ло је Де-
ја ну Ђор ђе ви ћу из „Злат не пот-
ко ви це”, док је брон за но од лич-
је по нео Ми лан Са вић из „ММ”. 

На гра ду за про мо ци ју овог 
спе ци ја ли те та по нео је Да ли-
бор То шић из еки пе „Бо е ма”, 
ко ји је био по бед ник у ви ше на-
вра та. 

Уз по се ти о це из це ле Ср би је 
са јам је ви де ло и ви ше хи ља-
да Бу га ра, ко ји су ов де до шли 
у пе де се так ауто бу са и мно го-
број ним ауто мо би ли ма, а ма-
ни фе ста ци ју „пи рот ске ви ја гре” 
отво рио је ми ни стар по љо при-
вре де, Бра ни слав Не ди мо вић. 
Он је ис та као да ску по ви по пут 
Сај ма пе гла не ко ба си це да ју 
сна жан им пулс ло кал ној еко но-
ми ји и кућ ном бу џе ту 

Гра до на чел ник Пи ро та мр 
Вла дан Ва сић на отва ра њу ово-
го ди шњег Сај ма пи рот ске пе гла-
не ко ба си це ис та као је за до вољ-
ство огром ном по се ће но шћу, 

по себ но због ве ли ког бро ја ту-
ри ста из Бу гар ске, по же лев ши 
до бро до шли цу при сут ни ма.

– Је дан про из вод ко ји се пра-
вио у по дру ми ма, га ра жа ма, 
ра ди о ни ца ма, из ву кли смо на 
све тлост да на и ста ви ли ра ме уз 
ра ме са дру гим брен до ви ма ко-
је Пи рот има, по пут кач ка ва ља 
и ћи ли ма, и омо гу ћи ли љу ди ма 
ко ји се ба ве пре ра дом и ме са и 
млеч них про из во да и си ра да 
за ра ђу ју ти ме што про да ју сво је 
про из во де. Све то иде у ко рист 
и ло кал не еко но ми је и ту ри зма 
и кућ них бу џе та и ја же лим да 
све ви ше љу ди ра ди овај по сао 
и да то ра де све озбиљ ни је – ка-
зао је гра до на чел ник Ва сић. 

Пре ма оп штој оце ни, ово је 
до са да нај у спе шни ји са јам.

Г. О. 

ПО ЖА РЕ ВАЧ КО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПРИ МЕР У БОР БИ ЗА ИН ВА ЛИ ДЕ РА ДА

Успе шно шти те сво је чла но ве

Пред сед ник СИР Бо жи дар Це кић и пред сед ник ин ва ли да  
ра да По жа ре вац са чла но ви ма Скуп шти не удру же ња

ШЕ СТИ СА ЈАМ ПЕ ГЛА НЕ КО БА СИ ЦЕ

Под сти цај 
ло кал ној 
еко но ми ји
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Оп шти на Оџа ци и ху ма ни тар на ор га-
ни за ци ја ЕХО Но ви Сад, и ове го ди не на-
ста вља ју успе шну са рад њу на ре а ли за-
ци ји про јек та по мо ћи у ку ћи за ста ри је 
осо бе.

Ла тин ка Ва сиљ ко вић, пред сед ни ца 
Оп шти не Оџа ци, и Тил да Ђен ге Слиф ка, 
ди рек тор ка ЕХО, не дав но су пот пи са ле 
уго вор о са рад њи на ре а ли за ци ји овог 
про јек та, у ци љу уна пре ђе ња по ло жа ја 
ста ри јих осо ба у оп шти ни Оџа ци, за ко ји 

је ло кал на са мо у пра ва из дво ји ла 3,1 ми-
ли он ди на ра.

ЕХО ће об у чи ти 18 ге рон то до ма ћи ца 
ко је ће пру жа ти по моћ у ку ћи за 124 ста-
ри је осо бе са под руч ја оп шти не, а про-
је кат ће тра ја ти до 31. ју ла 2018. го ди не.

Кроз ову услу гу ста ри јим осо ба ма се, 
у скла ду са про це ном њи хо вих по тре ба, 
обез бе ђу је по моћ у сва ко днев ним жи-
вот ним ак тив но сти ма.

Д. Ко раћ

Сом бор ско удру же ње ста-
рих за на та, у са рад њи са 
На ци о нал ном слу жбом 

за за по шља ва ње, одр жа ло је 
не ко ли ко ра ди о ни ца у окви-
ру ко јих су де ца са смет ња ма у 
раз во ју на у чи ла пр ве ко ра ке у 
осва ја њу тај ни за нат ског ра да. 
Циљ ових ра ди о ни ца је сте да 
се по мог не уче ни ци ма Шко ле 
за вас пи та ње де це са смет ња ма 
у раз во ју да про на ђу свој пут и 
раз ви ју спо соб ност ства ра ња. 

Пр ва лек ци ја би ла је из ме-
до ко ла чар ства. Де ца су учи ла о 
ста рим за на ти ма и ка ко да обо-
је ли ци дер ско ср це.

– Ли ци дер ско ср це пра ви мо 
од ме да, бра шна и во де. То је 
ста ра ре цеп ту ра. Ра ди мо јед но 

ср це не де љу да на, ја ко пу но по-
сла има са њим – об ја шња ва Не-
ли Ја но вић, ме до ко ла чар. 

Ве сна За рић, ко ја је та ко ђе 
по ја шња ва ла де ци тај не за на та, 
по сле гу бит ка по сла од лу чи ла 
је да пра ви су ве ни ре са мо ти-
ви ма Сом бо ра. Ка же да јој овај 
за нат да нас ис пу ња ва вре ме да 
и жи ви од ње га. 

– По че ла сам пр во да ра дим 
де ку паж, а он да сам пре шла на 
осли ка ва ње ста кла. Ис по чет ка 
је то би ло из хо би ја, али ка да 
сам ви де ла да ми иде, по че ла 
сам ма ло озбиљ ни је ти ме да се 
ба вим, па сам оти шла и на курс 
– ка же Ве сна За рић. 

Ра ди о ни це по пут ове у Сом-
бо ру су зна ча јан ко рак да се 

за на ти са чу ва ју од за бо ра ва. 
Гор да на Пре до је вић, са вет ник 
у На ци о нал ној слу жби за за-
по шља ва ње у Сом бо ру, ка же 
да НСЗ ор га ни зу је обу ке у ко је 
укљу чу ју и мла де. 

– Очу ва ња ста рих за на та не-
ма без ова квих ра ди о ни ца. 

Тре ба за ин те ре со ва ти де цу и 
у мла ђем уз ра сту, ко ја би кроз 
игру на у чи ла да пра ве играч-
ке, су ве ни ре, јер мо жда ће им 
то по мо ћи да лак ше про на ђу 
пут ко јим ће ићи – ка же Гор да на 
Пре до је вић.

Г. О.

НЕГОТИН

Пакети за 
најугроженије

У ја ну а ру је на ста вље на по де ла ху ма ни-
тар не по мо ћи со ци јал но нај у гро же ни јим 
по ро ди ца ма, за ко ју је сред ства обез бе ди ла 
оп шти на Не го тин. На спи ску љу ди, ко ји су 
па ке те са нај о снов ни јим на мир ни ца ма до-
би ли око но во го ди шњих и бо жић них пра-
зни ка, би ло је 850 но си ла ца до ма ћин ста-
ва, за ко је је про це ње но да жи ве у те шким 
усло ви ма. 

Сред ства за ху ма ни тар ну по др шку нај у гро-
же ни јим Кра јин ци ма обез бе ђе на су за хва љу-
ју ћи ре ба лан су оп штин ског бу џе та, а сва ки 
од па ке та са нај ну жни јим по треп шти на ма 
вре дан је око 1.000 ди на ра. 

По моћ су рас по де љи ва ли во лон те ри Цр-
ве ног кр ста, ко ји је при ско чио и са сво јим ху-
ма ни тар ним за ли ха ма, кон зер ви ра ном хра-
ном и сред стви ма за хи ги је ну.  

Не го тин ска ху ма ни тар на ор га ни за ци ја је 
поделила и пакете по мо ћи Цр ве ног кр ста у 
хра ни и хи ги је ни нај у гро же ни јим жи те љи ма 
у се о ским на се љи ма, пре ма спи ско ви ма са-
чи ње ним у ме сним кан це ла ри ја ма. Том при-
ли ком је рас по де ље но 450 по ро дич них па ке-
та хра не и хи ги је не, нај ви ше за ста ра ли ца и 
осо бе ко је су со ци јал но угро же не. 

Ј. Ста но је вић

РАДИОНИЦЕ ЗА МАЛИШАНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У СОМБОРУ 

Деца упознају тајне
старих заната

ОЏАЦИ

Помоћ у кући за старије особе

Организатори и геронтодомаћице



15ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2018.

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са-
да у окви ру сво јих про сто ри ја има и 
Днев ни цен тар, у ко јем се чла но ви ма 

Удру же ња и оста лим пен зи о не ри ма Но вог 
Са да пру жа ју број не услу ге и по год но сти.

На кон ре но ви ра ња про сто ри ја згра де 
Удру же ња 2015. го ди не, ко је је фи нан сиј ски 
по др жа ла ло кал на са мо у пра ва, отво рен је 
мо де ран и функ ци о на лан Днев ни цен тар у 
ко јем днев но бо ра ви око 60 пен зи о не ра.    

Чла но ви Удру же ња и оста ли пен зи о не-
ри мо гу да до би ју је дан то пли оброк, да се 
оши ша ју, да до би ју услу гу кро ја ча, пра ња и 
пе гла ња ве ша, да на ба ве по вољ но зим ни цу, 
огрев, па ке те хра не и кућ них по треп шти на, 
а та ко ђе да се дру же и да се ба ве спорт-
ско-ре кре а тив ним, кул тур но-умет нич ким и 
дру гим ак тив но сти ма.

– Ко ри сни ци цен тра мо гу, из ме ђу оста-
лог, да се укљу че у Спорт ску сек ци ју и у 
рад на шег кул тур но умет нич ког дру штва, 
да из ме ре крв ни при ти сак и ше ћер у кр-
ви, да до би ју прав ни са вет и са вет со ци-
јал ног рад ни ка, да при су ству ју пре да ва-
њи ма, да чи та ју књи ге из би бли о те ке, и да 
уче ству ју у обу ци за рад на ра чу на ри ма, а 

о њи ма се бри ну и две ге рон то до ма ћи це 
– ис та кла је Ми ле на Жар ко вић, ко ор ди на-
тор ра да цен тра.

Да би Днев ни цен тар успе шно ра дио 
Удру же ње са ра ђу је са број ним јав ним уста-
но ва ма и ор га ни за ци ја ма у гра ду, као и са 

ло кал ном са мо у пра вом и по кра јин ском 
вла шћу.

Ре дов но функ ци о ни са ње цен тра оси гу ра-
ва се про јект ним ак тив но сти ма Удру же ња, 
апли ци ра њем на кон кур се гра да Но вог Са да 
и Вла де Вој во ди не. Дра ган Ко раћ

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

Услу ге у днев ном цен тру

Ми ле на Жар ко вић са ко ри сни ци ма цен тра

Кра јем ја ну а ра у Ја го ди ни је 
пр ви пут одр жан Са јам ства ра-
ла штва осо ба са ин ва ли ди те том, 
на ко јем је уче ство ва ло 11 удру-
же ња из По мо рав ског окру га. 
Циљ ове ма ни фе ста ци је био је 
про фе си о нал на ре ха би ли та ци-
ја и лак ше за по шља ва ње осо-
ба са ин ва ли ди те том. Је дан од 
ор га ни за то ра сај ма, пред у зе ће 
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 „Бу дућ ност Пет”, 
осно ва но је 2017. го ди не, с ци-
љем пру жа ња по мо ћи осо ба ма 
са ин ва ли ди те том кроз за по-
шља ва ње и оспо со бља ва ње за 
пру жа ње услу га у обла сти ма 
по сло ва ња пред у зе ћа. У ком па-
ни ји пла ни ра ју да ове го ди не за-
по сле 300 рад ни ка, од ко јих ће 
ве ћи на би ти ОСИ.

У Ср би ји жи ви 800.000 осо ба 
са ин ва ли ди те том а пре ци зних 
по да та ка ко ли ко њих ра ди не ма, 
јер иако за кон про пи су је да сва-

ки по сло да вац на пе де се то ро за-
по сле них тре ба да има и нај ма-
ње две осо бе са ин ва ли ди те том, 
у прак си ни је увек та ко. Про шле 
го ди не, за хва љу ју ћи про гра ми-
ма и ме ра ма ко је спро во ди НСЗ, 
за по сле но је 114 осо ба са ин-
ва ли ди те том, а за те на ме не из-
дво је но је ви ше од 18 ми ли о на 
ди на ра. Та ко ђе, у раз ли чи те еду-
ка ци је, са ве то дав не услу ге и сај-
мо ве за по шља ва ња укљу че но је 

215 осо ба са ин ва ли ди те том и 
до не то 167 ре ше ња за про це ну 
рад не спо соб но сти.

У окви ру сај ма одр жан је окру-
гли сто на те му „Ак тив не ме ре 
за по шља ва ња осо ба са ин ва ли-
ди те том”, на ко ме је би ло ре чи о 
ак тив ним ме ра ма ко је се од но-
се на под сти ца је по сло дав ци ма 
при ли ком за по шља ва ња ОСИ. 
По себ но је ис так нут зна чај ор га-
ни зо ва ња ова квог сај ма за по ве-

ћа ње сто пе за по сле но сти ОСИ. 
На сај му је пот пи сан Ме мо ран-
дум о уна пре ђе њу по ло жа ја осо-
ба са ин ва ли ди те том По мо рав-
ског окру га из ме ђу пред став ни-
ка осам удру же ња, На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, фир ме 
„Бу дућ ност Пет”, Град ског цен тра 
за со ци јал ни рад и На ци о нал не 
ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли-
ди те том Ср би је. Циљ Сај ма ства-
ра ла штва осо ба са ин ва ли ди-
те том је ја ча ње ре ги о нал не ин-
фра струк ту ре за по др шку ОСИ 
у По мо рав ском окру гу и про мо-
ци ја њи хо вог ства ра ла штва.

Сво је ра до ве на Сај му пред-
ста ви ла су удру же ња из Ја го-
ди не, а два ва у че ра од по сто 
хи ља да ди на ра, по клон фир ме 
„Бу дућ ност Пет”, до би ли су Оп-
штин ска ор га ни за ци ја сле пих 
и сла бо ви дих из Па ра ћи на и 
Удру же ње за осо бе са Да у но-
вим син дро мом из Ја го ди не.

Г. О.

СА ЈАМ СТВА РА ЛА ШТВА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЈА ГО ДИ НИ

Да лак ше до ђу до по сла
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хроника

БА БУ ШНИ ЦА

Осно ва но  
удру же ње  
ин ва ли да ра да 
и ОСИ

Кра јем про шле го ди не у Ба бу шни ци је 
осно ва но Удру же ње ин ва ли да ра да и осо ба 
са ин ва ли ди те том, на зах тев ин ва ли да ра да 
и уз са гла сност оп шти не Ба бу шни ца и ло-
кал не са мо у пра ве.

Циљ удру же ња је сте је дин стве но за сту-
па ње ин те ре са ин ва ли да ра да и осо ба са 
ин ва ли ди те том на те ри то ри ји це ле оп шти-
не. Пре ма ре чи ма иза бра ног пред сед ни ка, 
Во ји сла ва Пеј чи ћа, Удру же ње ће ор га ни зо-
ва ти пре да ва ња, три би не о пра ви ма, ле че-
њу и по ло жа ју ових осо ба у дру штву, во лон-
тер ске ак ци је и да ва ти раз не вр сте нов ча не 
и дру ге по мо ћи. Би ће од ре ђен дан удру же-
ња, а са ра ђи ва ће са свим удру же њи ма пи-
рот ског, ни шког, као и ле ско вач ког ре ги о на. 
Но во фор ми ра но удру же ње на ла зи ће се у 
про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра оп-
шти не Ба бу шни ца. 

Д. Го лу бо вић

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Кла до-
во кра јем ми ну ле го ди не за вр ши ло је 
ре но ви ра ње свог објек та по вр ши не 

160 ква драт них ме та ра. Си ни ша Ста мен ко-
вић, пред сед ник Удру же ња, ка же за „Глас 
оси гу ра ни ка” да је то би ло ге не рал но сре-
ђи ва ње про сто ри ја ко је су у упо тре би го-

то во по ла ве ка, од 1970. го ди не. За гра ђе-
вин ске ра до ве и из ме ну елек тро и дру ге 
ин ста ла ци је утро ше но је два ми ли о на ди-
на ра, а не што ви ше од ми ли он пла ће на је 
од ре ђе на опре ма за рад. Ово је оства ре но 

уз по моћ ло кал не са мо у пра ве, при вред них 
су бје ка та оп шти не, ма лих пред у зет ни ка и 
за на тли ја, уз не мер љив во лон тер ски рад 
не ко ли ко пен зи о не ра. До нов ча них сред-
ста ва до ла зи ло се и спо ро и те шко, за то су 
се и ра до ви оду жи ли на две го ди не. 

Гра дић Кла до во има 8.913 жи те ља. Пен-
зи о не ра је око шест хи ља да. Нај број ни ји 
су они са ста ро сном пен зи јом, њих је око 
3.200. Про сто ри је Клу ба Удру же ња пен зи-
о не ра и ин ва ли да ра да (јер дом има две 

кан це ла ри је) ни су за тво ре ног ти па. Ко год 
же ли мо же у ре но ви ра ним про сто ри ја ма 
да про ве де део вре ме на, где се слу жи ка фа 
уз ко ју иде и ра тлук, а има и без ал ко хол них 
пи ћа. Мо же да се од и гра и ко ја пар ти ја ша-
ха или да се ко ри сти ком пју тер. Клуб при ма 
око 80 го сти ју. По ред са рад ње са удру же-
њи ма из Ср би је, са рад ња је ус по ста вље на 
и са пен зи о нер ским удру же њи ма из Европ-
ске уни је, из Турн Се ве ри на (Ру му ни ја) и Ви-
ди на (Бу гар ска). Урош Ба но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ КЛА ДО ВО

Ре но ви ран Дом пен зи о не ра

Бес пла тан пре воз
На ини ци ја ти ву Удру же ња пен зи о не ра, 
оп шти на Кла до во је за ста ри је од 65 
го ди на обез бе ди ла но вац за суб вен ци-
о ни са ње јав ног пре во за у при град ском 
са о бра ћа ју. На бес плат ни пре воз од по-
чет ка ове го ди не жи те љи мо гу да ра чу-
на ју у да не ка да се ис пла ћу је пен зи ја и 
пи јач ним да ни ма (су бо та). У удру же њу 
под се ћа ју за ин те ре со ва не су гра ђа не да 
што пре тре ба да се обра те удру же њу 
ка ко би до би ли пре во знич ку ле ги ти-
ма ци ју.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОБРЕ НО ВАЦ

За вр ше на на бав ка угља и зим ни це

У обре но вач ком Удру же њу пен зи о не ра за вр ше но је при ја вљи ва ње за ин те ре со ва-
них чла но ва за на бав ку угља за ову го ди ну. При ја ви ло се око 1.500 пен зи о не ра за ко је 
је обез бе ђе но 3.200 то на су вог и 7.000 то на си ро вог угља из ко лу бар ског угље но ко па. 
Утвр ђен је рас по ред до ста ве на кућ не адре се и ис по ру ка у фе бру а ру. Куп ци ма је ма-
тич но удру же ње омо гу ћи ло да угаљ на ба ве под по вољ ним усло ви ма на ви ше ра та, 
као и зим ни цу и основ не жи вот не на мир ни це. 

Пред сед ник оп шти не Обре но вац Ми ро слав Чуч ко вић из ја вио је да су до сре ди не ја-
ну а ра из да те 5.243 се ни ор кар ти це, што је ви ше од тре ћи не пен зи о не ра обре но вач ке 
оп шти не. М. Ашко вић
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Ван ред на са мо по на зи ву и ре до сле ду 
одр жа ва ња, али већ тра ди ци о нал на „пред-
но во го ди шња” Скуп шти на Удру же ња пен-
зи о не ра гра да Кра ље ва, по ка за ла је да су 
оства ре ни ре зул та ти из ван ред ни, што је и 
јед но гла сна оце на свих 40 чла но ва Скуп-
шти не. 

Иако ће би ланс за це ло куп ну ми ну лу го-
ди ну на днев ни ред сти ћи за два-три ме се-
ца, већ је „ок то бар ски пре сек” по ка зао да 
та ко по вољ ну оце ну не ће бит ни је про ме-
ни ти ни из ве шта ји за но вем бар и де цем бар 

не го ће је, на про тив, са мо по твр ди ти. Кра-
ље вач ки пен зи о не ри, а не са мо чла но ви 
ове ор га ни за ци је, мо гу да бу ду и те ка ко 
за до вољ ни ра дом свог удру же ња.

– За кључ но са 31. ок то бром про шле го-
ди не на под руч ју Кра ље ва би ло је 30.494 
пен зи о не ра. Од тог бро ја, 18.758, или 64,2 
од сто чла но ви су на шег удру же ња сра-
змер но струк ту ри ко ри сни ка пен зи ја, а 
у члан ству има мо и пен зи о не ре из дру-
гих сре ди на. Сви они пла ћа ју чла на ри ну 
од је дан до три од сто, за ви сно од ви си не 

пен зи је, што је у про се ку око 309 
ди на ра и тај но вац се сли ва у наш 
Фонд со ли дар но сти. За хва љу ју ћи 
то ме, као и не ким дру гим при хо ди-
ма, ор га ни зо ва ли смо и спро ве ли 
број не ак ци је со ли дар но сти, по чев 
од по мо ћи со ци јал но угро же ни ма, 
по мо ћи по ро ди ца ма умр лих, да ва-
ња по зај ми ца, на бав ке жи вот них 
на мир ни ца и огре ва на ра те, до ор-
га ни зо ва ња од ла ска у ба ње, из ле-
та и дру гих ак тив но сти – на гла сио 
је Ти мо ти је Ни ко лић, пред сед ник 
Удру же ња, на сед ни ци Скуп шти не.

По сле рад ног де ла Скуп шти не, 
при ре ђе на је и ма ла пред но во го-

ди шња све ча ност.  
Д. Сто јић

Кра јем де цем бра про шле го ди не Из вр-
шни од бор Град ског удру же ња пен-
зи о не ра Пи рот одр жао је по след њу 

сед ни цу ко ја је би ла све ча ног ка рак те ра, у 
су срет пред сто је ћим пра зни ци ма. Сед ни-
ци је пред се да вао Ђор ђе Ми тић, пред сед-
ник Из вр шног и Град ског од бо ра удру же ња 
пен зи о не ра. 

Он је на гла сио да је сре ћан што је Удру-
же ње го ди ну за вр ши ло успе шно, кон ста ту-
ју ћи да је це ло ку пан го ди шњи план ра да и 
ак тив но сти успе шно ре а ли зо ван. 

Ми тић је по себ но ис та као да су нов ча на 
сред ства стро го на мен ски тро ше на. 

– По ма га ли смо нај у гро же ни је пен зи о не-
ре са под руч ја на ше оп шти не па је пе де се-
так њих до би ло по моћ из сред ста ва Удру-
же ња а је дан број је ко ри стио по зај ми цу 
без ка ма те и на от пла ту у не ко ли ко ра та. 
Три де се так њих је до би ло но вац за ку по-
ви ну ле ко ва. На ба вље но је 1.800 ку би ка 
огрев ног др ве та, уз от пла ту на ра те. Пен-
зи о не ри ма са ни жим при ма њи ма по де ли-

ли смо па ке те у вред но сти од 1200 ди на ра. 
Та ко је у 2017. го ди ни по де ље но 740 па ке та 
– ис та као је Ђор ђе Ми тић.

Ми тић је у из ве шта ју по себ но ис та као да 
је у 2017. го ди ни учла ње но бли зу шест сто-
ти на но вих чла но ва, али да на то ме још тре-

ба ра ди ти. То ком про шле го ди не Град ски 
од бор пен зи о не ра Пи рот ор га ни зо вао је 
шест из ле та за сво је чла но ве, под на зи вом 
„Упо знај мо за ви чај и до мо ви ну”. За јед но-
днев не из ле те пут је пла ћа ло удру же ње.

С. Па на ки јев ски

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Ак тив ни 
и ве се ли 
по че так  
го ди не

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ди-
ми тров град ор га ни зо ва ло је за јед нич-
ки до чек пра во слав не Но ве го ди не у 
Ди ми тров гра ду. По ред чла но ва удру-
же ња, про сла ви су се при дру жи ли и 
пен зи о не ри из Пи ро та, као и број ни го-
сти пен зи о не ри из гра да Го деч из су сед-
не Бу гар ске.

До чек пра во слав не Но ве го ди не, ко ји 
је одав но по стао тра ди ци ја овог удру-
же ња, про те као је у из у зет но ве се лој ат-
мос фе ри, до бром рас по ло же њу и дру-
же њу свих при сут них.

Тре ба на по ме ну ти да су у Ди ми тров-
гра ду већ по че ле при пре ме за ор га ни-
за ци ју тра ди ци о нал не Ме ђу на род не 
окру жне олим пи ја де тре ћег до ба ко ја 
је за ка за на за по че так апри ла. На овом 
спорт ском над ме та њу ће, пре ма ре чи-
ма чла но ва удру же ња, уче ство ва ти све 
еки пе Удру же ња пен зи о не ра Пи рот ског 
окру га а на ја вље не су и че ти ри еки пе из 
Ре пу бли ке Бу гар ске. А. Р.

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПИ РОТ

Бри га о члан ству

ВАН РЕД НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА КРА ЉЕ ВА

Ре зул та ти – из ван ред ни

Ти мо ти је Ни ко лић (ле во) и пред сед ник  
Над зор ног од бо ра Же ли мир Ан ђел ко вић  
под но се из ве штај Скуп шти ни
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погледи

Бу ра се по ди гла још про шлог ју ла, ка да 
је бри тан ски јав ни сер вис, не вољ но и 
на зах тев вла де, об ја вио ли сту сво јих 

нај пла ће ни јих зве зда, укуп но њих 96 са за-
ра да ма ви шим од 150.000 фун ти го ди шње, 
ко ли ко при бли жно за ра ђу је пре ми јер, и 
ка да су на ви де ло иза шле не ке не по јам но 
ви со ке су ме.

По да ци ни су би ли да ти у ег закт ним из-
но си ма, већ оквир но, у 14 плат них гру па, 
од нај ни же у ра спо ну од 150.000 до 199.000 
фун ти, до нај ви ше од 2,2 до 2,25 ми ли о на 
го ди шње, са ра диј ским во ди те љем Кри сом 
Еван сом, је ди ним у вр ху вр хо ва.

Нај бли жи ње му, спорт ски ко мен та тор Га-
ри Ли не кер био је знат но ни же (1,75 ми ли-
о на), па во ди тељ Гре јем Нор тон још да ље 
(осам сто хи ља да) док је жен ска пред став-
ни ца Кла у ди ја Винклман је два ушла у пр-
вих де сет. Са за ра дом од 450.000 до 500.000 
пла си ра ла се на де ве то ме сто. Али го ра од 
са ме по зи ци је на ранг ли сти је сте чи ње-
ни ца ко ја је иза шла на ви де ло да нај бо ље 
пла ће на же на у Би-Би-Си ју за ра ђу је че ти ри 
пу та ма ње од нај бо ље пла ће ног му шкар ца, 
као уоста лом и то да же не чи не тек јед ну 
тре ћи ну елит не гру пе 150+.  

Са прет пла том за јав ни сер вис од 147 фун-
ти го ди шње, бри тан ска јав ност сма тра да има 
пра во да зна све, па је по во дом об ја вље них 
по да та ка по кре ну то мно штво пи та ња о то ме 
ко ли ко гра ђа ни да ју и шта до би ја ју за уз врат 
и, уоп ште, у ка квој је све то ре ла ци ји са не-
при стој но ви со ким за ра да ма по је ди на ца.

У са мој ку ћи ре ак ци је су би ле дру ге вр сте 
и сва ка ко лич ни је. По го то во је по ра жа ва ју-
ћа би ла сли ка ма ло број но сти же на у ску пи-
ни ода бра них или тач ни је не чи је при су ство 
и не чи је од су ство.

Ке ри Греј си, уред ни ца за Ки ну, са се ди-
штем у Пе кин гу, јед на од че тво ро спољ но-
по ли тич ких ре ги о нал них уред ни ка, са из не-
на ђе њем је на спи ску нај пла ће ни јих от кри-
ла име на дво ји це сво јих ко ле га, уред ни ка за 

Се вер ну Аме ри ку и Бли ски ис ток. Ма да сви 
у истом ран гу, они су има ли 50 од сто ви шу 
пла ту од ње них 135.000, као и од за ра де дру-
ге ко ле ги ни це, уред ни це за Евро пу.

Про те сто ва ла је код ме наџ мен та и ре кла 
да не при ста је да ра ди под не рав но прав ним 
усло ви ма. Од го вор је до шао у ви ду по ну ђе не 
по ви ши це од 45.000. Очи глед но се ни су раз у-
ме ли. Од би ла је за то што би и са та ко ве ли ким 
по ве ћа њем и да ље за о ста ја ла за ко ле га ма.

„Стал но сам го во ри ла ше фо ви ма да не 
тра жим ви ше нов ца, ја сам са свим до бро 
пла ће на, већ са мо тра жим да се Би-Би-Си 
при др жа ва за ко на и под јед на ко вред ну је 
же не и му шкар це, пла ћа их исто за исте по-
сло ве”, на пи са ла је у отво ре ном пи сму, по сле 
остав ке ко ју је под не ла по чет ком ја ну а ра.

У обра ћа њу гле да о ци ма и слу ша о ци ма 
Ке ри Греј си је ку ћу у ко јој ра ди три де це-
ни је оп ту жи ла за „тај ни и не ле гал ни” си стем 
на гра ђи ва ња, чи ме не са мо да се кр ши за-
кон, већ је то до ве ло и до кри зе по ве ре ња 
у ре до ви ма за по сле них. За хва љу ју ћи об ја-
вље ној ли сти, же не су пр ви пут има ле чврст 
до каз за оно што су до са да са мо сум ња ле, 
да је њи хов рад пот це њен.

На по ме ну ла је, та ко ђе, да је про блем све-
о бу хват ни ји, да су по го ђе не и же не ко је 
ни су ни ка кве „зве зде”, већ му ко трп но ра де 
као про ду цен ти, са скром ним пла та ма и не-
по вољ ним уго во ри ма, а на ши ри ну ја за до-
дат но ути че и ет нич ка при пад ност. 

Углед на но ви нар ка, са вр хун ским ква ли-
фи ка ци ја ма, на пу сти ла је Пе кинг са ве ли-
ким жа ље њем, ка ко је на пи са ла. Ипак, из 
Би-Би-Си ја не од ла зи. Вра ти ла се у лон дон-
ску ре дак ци ју, где ју је до че ка ла оп шта по-
др шка, и то не са мо жен ског де ла.

Ма да је у слу ча ју Греј си је ве ру ко вод ство 
ку ће оста ло при ста ву да је ис прав но по сту-
пи ло, јер по сто је „раз ли ке у уло га ма” ко је 
оправ да ва ју јаз, ат мос фе ра у ку ћи је про ме-
ње на и са свим је из ве сно да ства ри ви ше не 
мо гу би ти исте. 

Ге не рал ни ди рек тор То ни Хол је још ра ни-
је на ја вљи вао, од го ва ра ју ћи на про тест но 
пи смо ко је су му упу ти ле но ви нар ке чим је 
фа мо зни спи сак об ја вљен, да ће род не не-
јед на ко сти би ти ис пра вље не до 2020. и да 
фер усло ви у по гле ду за ра да и уче шћа же на 
на ру ко во де ћим по зи ци ја ма пред ста вља ју 
су штин ско опре де ље ње кор по ра ци је.

Те ма је до дат но ак ту е ли зо ва на при бли-
жа ва њем 6. апри ла и да ту ма до ка да ве ли ке 
ком па ни је са ви ше од 250 за по сле них мо-
ра ју да об ја ве по дат ке о свим за ра да ма и 
бо ну си ма упра во да би на све тло да на иза-
шле пра ве чи ње ни це о то ме ка ко и ко ли ко 
же не за о ста ју у при ма њи ма. 

Оба ве зу ју ћи про пис је до нет још 2016. али 
је фир ма ма оста вљен рок од две го ди не да 
са ме уре де сво је нор ма ти ве и ускла де их са 
но вим за ко ном о јед на ко сти из 2010. ко ји је 
об је ди нио сва до са да шња ле ги сла тив на ре-
ше ња про тив ра зних ви до ва дис кри ми на ци-
је, док је по је ди нач ни за кон о јед на ко сти у 
за ра да ма за исти рад из гла сан још 1970.

Уочи ис те ка ро ка око 500 фир ми обе ло-
да ни ло је сво ју си ту а ци ју, ме ђу њи ма и Би-
Би-Си. Раз ли ка на ште ту же на из но си 10,7 
од сто, док је про сек за це лу Бри та ни ју 18 
од сто, па у ком па ни ји сма тра ју да је њи хов 
ре зул тат со ли дан.

Тек име но ва ни др жав ни се кре тар за 
кул ту ру и ме ди је Мет Хен кок твр ди, ме ђу-
тим, да би бри тан ска ме диј ска пер ја ни ца 
мо ра ла да пре ду зме мно го од луч ни ју и 
ефи ка сни ју ак ци ју у от кла ња њу не јед на-
ко сти.

Из нео је и ра ди кал но ми шље ње да би 
Би-Би-Си тре ба ло да раз мо три да вр хун ска 
при ма ња за по сле них огра ни чи на 150.000 
фун ти, сра змер но стан дар ди ма у јав ном 
сек то ру. Ра ди кал но сва ка ко за оне ко ји 
при ма ју не ко ли ко пу та ви ше од ли ми ти ра-
не су ме, да не по ми ње мо шам пи о на чи ја је 
за ра да ве ћа пет на е сто стру ко.

Д. Дра гић

ОСТАВ КА ВО ДЕ ЋЕ НО ВИ НАР КЕ БИ-БИ-СИ ЈА ЗБОГ ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

Не ће по ви ши цу,  
већ јед на ке усло ве: 
Ке ри Греј сиМу шке

зве зде
нај пла ће ни је
Уред ни ца за Ки ну Ке ри Греј си тра жи да  
бу де јед на ко вред но ва на, а у отво ре ном  
пи сму оп ту жи ла јав ни сер вис за „тај ни и  
не ле гал ни” си стем на гра ђи ва ња
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Иако им је са нај ви шег 
ме ста у Ва шинг то ну 
по ру че но да су  
до бро до шли у  
Аме ри ку, Нор ве жа ни  
за то ни су  
за ин те ре со ва ни – јер 
им је бо ље код ку ће

Кад се аме рич ки пред сед ник 
До налд Трамп не дав но јав-
но за пи тао за што ме ђу ми-

гран ти ма ко ји до ла зе у ње го ву зе-
мљу не ма ви ше Нор ве жа на ко ји 
су та мо до бро до шли, за раз ли ку 
од оних из Сал ва до ра, са Ха и ти-
ја и из Афри ке, Нор ве жа ни су то 
схва ти ли као ком пли мент, али ни-
су би ли им пре си о ни ра ни. У сво-
јим тви тер ре ак ци ја ма ста ви ли су 
до зна ња да не ма ју ама баш ни ка-
квих раз ло га да се се ле у Аме ри ку 
– јер им је бо ље код ку ће.

„За што би смо се од ре кли бес-
плат не здрав стве не за шти те, 
бес плат ног шко ло ва ња, по у-
зда них јав них услу га, пе то не-
дељ них го ди шњих од мо ра и 
за га ран то ва них пен зи ја”, би ла 
је срж тих ре ак ци ја – јер све га 
на ве де ног у Аме ри ци не ма.

Трам по ва по ну да и од го во ри 
на њу скре ну ли су ме диј ску па-
жњу на Нор ве шку ко ја ни је че сто 
у ве сти ма, јер за то не ма раз ло га. 
Бо га та кра ље ви на је про шле го-
ди не про гла ше на за „нај срећ ни-
ју зе мљу све та”, има од ли чан жи-
вот ни стан дард, ду жи оче ки ва ни 
жи вот ни век од Аме ри ке, као и 
до бре од но се са Европ ском уни-
јом, али ни је за ин те ре со ва на за 
члан ство у њој...

Нор ве шка је исто вре ме но 
и зе мља ко ја има нај бо га ти ји 
пен зиј ски фонд на све ту чи ја је 
вред ност у сеп тем бру про шле 
го ди не до сти гла би ли он – хи-
ља ду ми ли јар ди – до ла ра. Тај 
број се пи ше као је ди ни ца по-
сле ко је иде 12 ну ла!

То је, кад се пре ра чу на, по 
190.000 до ла ра по гла ви сва ког 
од 5,2 ми ли о на Нор ве жа на.

Тај фонд, ство рен то ком 1990. 
од ви шка при хо да од наф те ко је 
Нор ве шка има у оби љу, прак-
тич но је нај ве ћи по је ди нач-
ни свет ски ин ве сти тор – сво ју 
вред ност одр жа ва вла сни-
штвом ак ци ја го то во свих ком-
па ни ја ко је се ко ти ра ју на свет-
ским бер за ма.

По знат је још и по то ме што 
има свој етич ки ко декс: не ула-
же, на при мер, у ком па ни је ко је 
се ба ве про из вод њом оруж ја, 
оне за ко је је до ка за но да кр ше 
људ ска пра ва, а не дав но је од-
лу чио да про да свој удео у ком-
па ни ја ма ко је се ба ве наф том и 
га сом са обра зло же њем да би 
стал но опа да ње це на фо сил них 
го ри ва мо гло да му на шко ди.

Про шле го ди не по ве ла се де-
ба та и о то ме сме ли фонд да 
се ме ша у уну тра шња пи та ња 
око 9.000 свет ских ком па ни ја 
чи је ак ци је по се ду је – а раз лог 
је био ин си сти ра ње да се сма-
ње да нас дра стич не раз ли ке у 
при ма њи ма за по сле них и ме-
наџ мен та.

Де ли кат не етич ке од лу ке до-
но се се у Етич ком са ве ту фон да 
ко ји ра ди при ку пља ња ин фор-
ма ци ја о по доб но сти по је ди-
них ком па ни ја у том по гле ду 
ан га жу је свет ску ис тра жи вач ку 
фир му ко ја се ба ви еко ло шким 
и дру штве ним ри зи ци ма у гло-
бал ном би зни су. Ре зул тат тог 
аран жма на је да су ин ве сти ци је 
по ву че не и из свет ске ду ван ске 

ин ду стри је, као и из нај ве ћих 
еми те ра угљен-ди ок си да, ко ји 
нај ви ше до при но се гло бал ном 
за гре ва њу, од но сно штет ним 
кли мат ским про ме на ма.

Фон дом ина че упра вља Цен-
трал на бан ка Нор ве шке и он је 
де фак то „бла го ви кин га” (ви-
кин зи су ста ри скан ди нав ски 
ратници чи је је злат но до ба би-
ло из ме ђу 8. и 11. ве ка – пр ва 
нор ве шка др жа ва је осно ва на 
још у де ве том ве ку, 872, а у ме-
ђу вре ме ну је би ла и у уни ја ма 
са Дан ском и Швед ском).

Фонд је и ме та фо рич на „ка-
си ца пра си ца” ове на ци је ко ја 
слу жи за евен ту ал не „цр не да не”. 
Др жа ва ина че рет ко по се же за 
па ра ма из овог из во ра да би за-
кр пи ла не ке ма ње ру пе у бу џе ту.

Што се пен зи ја ти че, иако је 
овај фонд но ми нал но „пен зи-
о нер ски”, за ре дов ну ис пла ту 
пен зи ја по сто ји по се бан опе ра-
тив ни фонд. Нор ве шки пен зиј-
ски си стем је, као што се мо же 
и оче ки ва ти, ме ђу нај да ре жљи-
ви ји ма.

На основ ну др жав ну пен зи-
ју има пра во сва ки Нор ве жа нин 
ко ји на пу ни 67 го ди на. Она се ме-
ђу тим у це ло сти ис пла ћу је са мо 
оним гра ђа ни ма ко ји су у Нор ве-
шкој жи ве ли нај ма ње 40 го ди на 
по што су на пу ни ли 16, док се, у 
слу ча је ви ма ка да је тај број ма-
њи, и пен зи је сра змер но ума њу ју.

Др жав не пен зи је се фи нан-
си ра ју по по зна том нам прин-

ци пу да се до при но си ма оних 
ко ји ра де из др жа ва ју они ко ји 
су свој рад ни век за вр ши ли. Ду-
го роч на прет ња то ме је и та мо 
не по во љан де мо граф ски тренд: 
да је од нос рад но ак тив них и 
пен зи о не ра све не по вољ ни ји 
за ове пр ве, то јест да све ма-
ње за по сле них фи нан си ра све 
ви ше пен зи о не ра (тре нут ни од-
нос је дво је рад но ак тив них на 
јед ног ко ји то ви ше ни је). Пре ма 
јед ној сту ди ји Ује ди ње них на-
ци ја, број Нор ве жа на ста ри јих 
од 65 го ди на ће до 2050. на ра-
сти на 25 од сто укуп ног ста нов-
ни штва, са 16 од сто ко ли ко их је 
би ло 2015.

Са да шња основ на др жав на 
пен зи ја је око 1.700 евра ме-
сеч но (у нор ве шким кру на ма) 
за пен зи о не ре ко ји жи ве са ми, 
и ускла ђу је се сва ке го ди не. За 
оне ко ји ни су оства ри ли ни ка-
кву дру гу пен зи ју (из рад ног 
од но са, лич ним пен зиј ским 
оси гу ра њем) по сто је до да ци за 
су пру жни ка и за де цу мла ђу од 
18 го ди на.

За по сле ни има ју по себ но (и 
оба ве зно) пен зиј ско оси гу ра ње 
у аран жма ну са по сло дав ци ма 
(до при нос по сло дав ца је 7,8 
од сто од не то пла те, а за по сле-
ног 14,1), као и по се бан си стем 
„пен зиј ске штед ње”, а за ни мљи-
во је да се не ки Нор ве жа ни ко ји 
има ју ма ле пен зи је због ве ли-
ких тро шко ва жи во та од лу чу ју 
да жи ве у не кој дру гој зе мљи, 
где им пен зи је ви ше вре де.

Они ко ји су ра ди ли и упла ћи-
ва ли до при но се мо гу да ра чу на-
ју да ће им пен зи ја би ти око 67 
од сто од по след ње не то пла те.

Ма ко ли ко ста би лан био, ни 
пен зиј ски си стем Нор ве шке ни-
је мо гао да из бег не гло бал ни 
тренд ре фор ми са ња. Про ме не 
су у овом слу ча ју по кре ну те још 
2001, с пла ном да се окон ча ју 
тек 2025.

Са ре зер вом од хи ља ду ми ли-
јар ди до ла ра, сва ка ко да не ма 
раз ло га за жур бу.

М. Бе кин

ЗЕ МЉА СА НАЈ БО ГА ТИ ЈИМ ПЕН ЗИЈ СКИМ ФОН ДОМ НА СВЕ ТУ

Пен зиј ски фонд
– бла го ви кин га 
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на лицу места

Ово го ди шњој про сла ви Све-
тог Са ве, кр сне сла ве Удру же ња 
пен зи о не ра ки кинд ске оп шти-
не, при су ство ва ли су го сти из 
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја 
из Апа ти на, Бе ле Цр кве, Зе му-
на, Срем ских Кар ло ва ца, Но вог 
Ми ло ше ва и Рас ти не код Сом-
бо ра. Ни су из о ста ли ни пред-
став ни ци Асо ци ја ци је се ни о ра 
из Те ми шва ра са ко јом ки кинд-
ско Удру же ње са ра ђу је го ди на-
ма. Ме ђу зва ни ца ма су би ли и 
Ми о драг Бу ла јић, члан Град ског 
ве ћа Ки кин да, Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, и Ве лин ка На крај ку-

ћин, ди рек тор ка фи ли ја ле Фон-
да ПИО у Ки кин ди.

Хим ну Све том Са ви от пе ва-
ли су хор Кул тур но-умет нич ког 
дру штва „Сун ча на је сен” и про-
то је реј у пен зи ји Јо ван Си ла шки. 
Усле ди ло је осве ће ње и ре за ње 
слав ског ко ла ча ко ји је уме си-
ла Ка та Ге цић, ку ма сла ве. Хор је 
по све тио још три пе сме све цу, а 
ре ци то вао је мла ђа ни Сло бо дан 
Ми шков, унук пен зи о нер ског 
брач ног па ра Жи во ји на и Ка те 
Иса ков. О пр вом срп ском про-
све ти те љу бе се дио је про то је реј 
Јо ван Си ла шки, члан Удру же ња 
пен зи о не ра у Ки кин ди. С. З.

Сва ке го ди не уочи ве ли-
ког хри шћан ског пра зни-
ка Св. Са ве у бу гар ском 

гра ду Пер ни ку одр жа ва се ме-
ђу на род ни кар не вал оби чај них 
ма ски и ет но хра не. Као при мер 
до бре прак се пре ко гра нич не 
са рад ње ов де се, уна зад го ди-
на ма, тра ди ци о нал но три да на 
дру же љу би те љи ста рих и већ 
за бо ра вље них је ла и оби ча ја из 
Ма ке до ни је, Ср би је и Бу гар ске.

У име ту ри стич ке ор га ни за-
ци је гра да до ма ћи на Пер ни ка 
уче сни ке из Бу гар ске и го сте из 
Ср би је и Ма ке до ни је по здра-
вио је Јор дан Ди чев.

Ту ри стич ку ор га ни за ци ју Ле-
сков ца Бу га ри ма су сво јим га-
стро ном ским до при но сом тим-
ски пред ста ви ли Ве сна Ђор ђе-

вић, Љу би ца Ари за но вић и Ран ко 
Цо јић. Ка пи тен ле ско вач ког ти ма 
Ве сна Ђор ђе вић, ина че умет нич-
ки ру ко во ди лац КУД-а „Пен зи о-
нер“ ле ско вач ког Удру же ња ста-
ро сних пен зи о не ра, ис та кла је 
да се Ле сков ча ни сва ке го ди не са 
овог, али и дру гих ре ги о нал них 
су сре та у пре зен та ци ји на род них 
оби ча ја и ет но хра не вра ћа ју са 
мно штвом при зна ња. 

– На ша ста ра је ла су би ла вр-
ло за па же на, а ле ско вач ка су-
ка на ба ни ца је опет нај бо ља, а 
то смо и са ми ви де ли по што је 
од мах на кон пре зен та ци је за 
трен не ста ла, јер су је бу гар ски 
гур ма ни бр зо раз гра би ли – по-
но сна је Ве сна Ђор ђе вић.

Сва ке го ди не у окви ру тра-
ди ци о нал ног ле ско вач ког кар-

не ва ла ме ђу мно го број ним 
уче сни ци ма из зе мље и ино-
стран ства на ђу се и кар не ва ли-
сти из бу гар ског гра да Пер ни ка 

са ко ле дар ским и па стир ским 
игра ма и бо га тим ма ска ма као 
по бед ни ци и ово го ди шњих су-
сре та. Т. С.

МЕ ЂУ НА РОД НИ КАР НЕ ВАЛ МА СКИ И ЕТ НО ХРА НЕ 

Ле ско вач ка су ка на ба ни ца нај бо ља

Ле ско вач ки спе ци ја ли те ти у Бу гар ској

Ма ри ја Ло шонц, ста ро сна пен-
зи о нер ка из Зре ња ни на, не дав-
но је успе шно ре а ли зо ва ла сво ју 
иде ју о бес плат ној пле сној шко-
ли за пен зи о не ре. Иза све га је 
же ља да се кроз јед ну ко ри сну и 
ле пу ак тив ност нај ста ри ји су гра-
ђа ни из Зре ња ни на оку пља ју и 
дру же ме ђу соб но, али и са мла-

ЗРЕ ЊА НИН

Бес плат на  пле сна шко ла за пен зи о не ре

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У КИ КИН ДИ ПРО СЛА ВИ ЛО СВЕ ТОГ СА ВУ

На сла ви и го сти из Те ми шва ра

Колеге из Ру му ни је на Са вин да ну код ки кинд ских пен зи о не ра
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Удру же ње пен зи о не ра Кру шев ца (УПК) 
ор га ни зо ва ло је јед но днев но дру же ње са 
чла но ви ма ове ор га ни за ци је из оп шти не 
Алек сан дро вац у свом до му у Оби ли ће-
вој ули ци. Пре ма ре чи ма Ми ло ја Бо ги ће-
ви ћа, пред сед ни ка УПК, ова ор га ни за ци је 
је у 2017. го ди ни оства ри ла из у зет не ре-
зул та те у сво јој фи нан сиј ској кон со ли-
да ци ји, али и дру штве ним, кул тур ним и 
со ци јал ним обла сти ма. Фор ми ран је КУД 
са број ним сек ци ја ма и чла но ви ма, ко ји 
су на сту пи ли ви ше пу та на ра зним ма ни-
фе ста ци ја ма. У но вој 2018. го ди ни би ће 
ин тен зи ви ра не ак тив но сти, а по себ но у 
обла сти ма со ци јал не по ли ти ке и по бољ-
ша њу стан дар да пен зи о не ра у свим обла-
сти ма.

Сло бо дан ка Ди шић, се кре тар ка Удру же-
ња пен зи о не ра Алек сан дров ца, ис та кла је 
да је од 6.100 пен зи о не ра у Жу пи, учла ње но 
3.500 у 48 ме сних ор га ни за ци ја и да је то да-
ле ко из над ре пу блич ког про се ка. У овој го-
ди ни су по де ли ли ве ли ки број со ци јал них 
па ке та (са мо стал но и у са рад њи са Фон дом 
ПИО), ор га ни зо ва ли број не из ле те, пу то ва-
ња и дру же ња, а оства ри ли су и ве о ма до-
бру са рад њу са удру же њи ма из Кру шев ца, 
Ја го ди не и Кра гу јев ца. У Књи жев ном клу бу 
„Жу па“, ко ји во ди Јо ван Пеј чић, ак тив ни су и 
мла ди ства ра о ци из свих обла сти кул ту ре.

У ви ше сат ном дру же њу до ма ћи на и го-
сти ју на сту пи ле су чла ни це Фол клор не сек-
ци је КУД Удру же ња пен зи о не ра Кру шев ца, 
Ми ћа Јо ва но вић је сви рао на фру ли, Ми ро-

љуб Ми ка Не сто ро вић је ре ци то вао, а све је 
то пра тио Ор ке стар РТК, на че лу са Ду ша-
ном Ду цом Пеј чи ћем. Ж. М. 

У Не го ти ну је и овог ја ну а ра, 
на Бо го ја вље ње, одр жа на 
кул тур но-за бав на ма ни-

фе ста ци ја „Ве се ла чар ши ја”, ко ју 
под по кро ви тељ ством оп шти не 
се дам го ди на за ре дом при ре-
ђу ју Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и 
Дом кул ту ре „Сте ван Мо кра њац”. 
Цен тар Не го ти на је и ове го ди не 
уго стио ви ше сто ти на рас по ло-
же них Кра ји на ца. За хва љу ју ћи 
већ ухо да ном ти му љу ди за ду-
же ном за ор га ни за ци ју, ули ца 
кња за Ми ха и ла је ста нов ни ке Не-
го ти на и окол них се ла до че ка ла 
пе смом и отво ре ног ср ца. Би ло 
је то пра знич но оку пља ње, ко је 
је, по јед но гла сном ми шље њу и 
из ја ва ма по се ти ла ца, по да ри ло 
сви ма се ћа ње на дух ста ре чар-
ши је, на Не го тин, по знат по свом 
ге о граф ском и исто риј ском од-

ре ђе њу али и по љу ди ма ко ји се 
свр ста ва ју у ве ли ка не и нај зна чај-
ни је лич но сти 18. и 19. ве ка. Реч 
је о сто ле ћи ма ка да је на ста ја ла и 
ста са ва ла ули ца у ко јој се ево већ 
се дам го ди на на ма ни фе ста ци ји  
„Ве се ла чар ши ја” оку пља ју гра-

ђа ни жељ ни бли ско сти, му зи ке и 
сме ха, от кри ва ју ћи у пра вом сми-
слу за до вољ ство дру же ња кроз 
под се ћа ње на исто ри ју и тра ди-
ци ју.  

– Ово де ша ва ње ко је ор га-
ни зу је мо у чар ши ји по зна тој 

по ду ху ко ји је кра си, тре ба да 
до при не се да се раз ви ју и по-
бољ ша ју ту ри стич ки са др жа-
ји. „Ве се ла чар ши ја”, уоста лом, 
про мо ви ше наш град, на шу тра-
ди ци ју, ве ли ка не по ко ји ма смо 
по зна ти. Она чу ва дух про шлих 
ве ко ва и вред но сти ко је има мо 
– ис та као је из ме ђу оста лог Вла-
ди мир Ве лич ко вић, пред сед ник 
оп шти не, отва ра ју ћи ја ну ар ско 
са бо ро ва ње у Не го ти ну.  

До бром рас по ло же њу Не го-
ти на ца до при не ли су му зи ча ри 
и број ни из ла га чи на ви ше од 20 
штан до ва. Из ло же но је оби ље 
слат ких и сла них по сла сти ца за 
нај мла ђе по се ти о це, док су ста-
ри ји мо гли да ужи ва ју де гу сти ра-
ју ћи ку ва но ви но и ра ки ју из по-
дру ма кра јин ских про из во ђа ча. 

Јо ван ка Ста но је вић

ЈА НУ АР СКО СА БО РО ВА ЊЕ КРА ЈИ НА ЦА

„Ве се ла чар ши ја” у ср цу Не го ти на

ђим ге не ра ци ја ма. За по моћ 
се обра ти ла Ма ри ји Јан ко вић, 
се кре тар ки, и Сто јан ки Ле кић, 
пред сед ни ци Са ве та МЗ Вељ-
ко Вла хо вић у Зре ња ни ну, са 
пред ло гом да омо гу ће да се, 
без на кна де, у са ли њи хо ве 
ме сне за јед ни це ова бес плат-
на шко ла пле са одр жа ва два 

пу та не дељ но, утор ком и че-
тврт ком од 19 ча со ва. Оне су 
ра до при хва ти ле по ме ну ту 
ини ци ја ти ву и ути ца ле да Са-
вет МЗ зва нич но одо бри ову 
кре а тив ну ак тив ност зре ња-
нин ских пен зи о не ра, уз по зив 
да им се гра ђа ни тре ћег до ба 
и убу ду ће обра ћа ју за по моћ 

ра ди ре а ли за ци је слич них 
ини ци ја ти ва.

Та ко са да ви ше од че тр де сет 
по ла зни ка ове пле сне шко ле 
има ју при ли ку да на у че да пле-
шу или игра ју – по из бо ру, тан го, 
вал цер, сал су, вла шко или ужич-
ко ко ло... уз струч ну по моћ Зо-
ра на Си мо но ви ћа, учи те ља пле-

са из Зре ња ни на, ко ји се овом 
де лат но шћу ба ви већ 35 го ди на. 
Све то у опу ште ној и по зи тив-
ној ат мос фе ри, јер, ка ко ка же 
Си мо но вић, „за уче ње пле са је 
по треб на до бра во ља, до бар ри-
там и оба ве зно осмех на ли цу за 
до бро рас по ло же ње”.   

М. Мек те ро вић

ЗРЕ ЊА НИН

Бес плат на  пле сна шко ла за пен зи о не ре

ПЕН ЗИ О НЕ РИ КРУ ШЕВ ЦА УГО СТИ ЛИ ГОСТЕ ИЗ АЛЕК САН ДРОВ ЦА

Дру же ње Кру ше вља на и Жу пља на
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пензионерски кутак
СРБИЈА

Ма сов но се пли ва ло за 
Бо го ја вљен ски крст

У Ср би ји се већ тра ди ци о нал но го ди на ма уна зад ор га ни-
зу је пли ва ње за Бо го ја вљен ски ча сни крст и рет ко је ме сто 
у ко ме они нај хра бри ји 19. ја ну а ра не ско че у хлад ну во ду да 
би нај бр жи из нео крст на оба лу. Та ко је би ло и овог ја ну а ра 

СРЕМ

Бо жићна чаролија
Мно ги до ма ћи ни су то га ју тра до че ка ли по ло жај ни ка, до-

ма ћи це су бри ну ле о бо жић ном руч ку, а де ца су се ра до ва ла 
про на ђе ном нов чи ћу у че сни ци и дру гим оби ча ји ма. У по је-
ди ним срем ским се ли ма мла ди су на ко њи ма ја ха ли ули ца ма 
и уз бо жић не пе сме свра ћа ли у дво ри шта до ма ћи на че сти та-
ју ћи им пра зник. Ста ри ји Срем ци ка жу да су не ка да мом ци на 
ко њи ма нај че шће на вра ћа ли у ку ће у ко ји ма су би ле де вој ке 
за уда ју. Ни ове го ди не ни су из о ста ле ва тре на се о ским ули-
ца ма, око ко јих су се на бо жић но ве че оку пи ли и ста ри и мла-
ди, уз ку ва но ви но и ра ки ју. Са мо је снег из о стао, да упот пу ни 
бо жић ну ча ро ли ју.  Г. В.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Свечано и уз  
по што ва ње оби ча ја

У оп шти ни Кња же вац је, као и ра ни јих го ди на, све ча но обе-
ле жен Бо жић. Град је укра шен све тиљ ка ма, оки ћен јел ка ма, а 
бад ња ци су већ ра но ују тро на Бад њи дан по ста вље ни по ред 
ула зних вра та или на сте пе ни шти ма. Сла ви ло се у ку ћа ма и на 
тр го ви ма уз по што ва ње оби ча ја.

Све ча ност је по че ла на Бад њи дан све ча ном ли тур ги јом, 
а на ста ви ла се ве чер њом слу жбом у цр кви све тог Ђор ђа, а 
за тим ли ти јом ко ја је од цр кве Ка ра ђор ђе вом ули цом во ди-
ла до град ског тр га ис пред До ма кул ту ре, где је по тра ди ци-
ји ор га ни зо ва но на ла га ње бад ња ка. По тра ди ци ји, мла ди ћи 
об у че ни у ка рак те ри стич ну оде ћу ишли су на Бад ње ве че од 
ку ће до ку ће и пе ва ли бо жић не пе сме – ко ле де. Уку ћа ни ма 
су че сти та ли Бо жић, а они су их ка ко оби ча ји на ла жу ча сти ли 
хра ном, пи ћем и нов цем. Де ца су у бо жић ној че сни ци тра жи-
ла злат ни ке и сре бр ња ке. За тим је усле ди ло па ље ње град-
ског бад ња ка ко ме је при су ство ва ло ви ше од хи ља ду Кња-
жев ча на.  Д. Ђ. 

ТР СТЕ НИК

Про сла ви ли Бад ње 
ве че 

Пли ва ње за ча сни крст у Ру ми

у Вла со тин цу, Вуч ју, Ле сков цу, Тр сте ни ку, Свр љи гу, Ни шу, Ру-
ми...

Уз оне ко ји се не ли бе да за пли ва ју ре ка ма у ко ји ма је тем-
пе ра ту ра во де тек не ко ли ко сте пе ни, на оба ла ма су и број ни 
по сма тра чи ко ји уз ку ва но ви но, ра ки ју, пих ти је или слич не 
спе ци ја ли те те на ви ја ју за пли ва че. 

По бед ник уз сим бо лич ну нов ча ну на гра ду обич но на по-
клон до би је и лан чић са кр сти ћем.   Г. О.

Па ље ње бад ња ка ис пред цр кве  
Све та Тро ји ца

Ве ли ки број Тр сте-
ни ча на про сла вио је 
Бад ње ве че у пор ти 
цр кве Све та Тро ји ца. 
Осве шта ње и па ље-
ње бад ња ка оба ви ли 
су све ште ни ци тр-
сте нич ке цр кве, ко-
ји су се за тим, као и 
пред сед ник оп шти не 
Тр сте ник, Алек сан-
дар Ћи рић, обра ти ли 
при сут ни ма и че сти-
та ли им пра зни ке. 
Ово тра ди ци о нал но 
оку пља ње пра тио је 
и ве ли чан стве ни ва-
тро мет уз по здрав 
ме ђу оку пље ни ма 
„Мир бож ји, Хри стос 
се ро ди”. Д. И. 
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КИ КИН ДА

Пу ним је дри ма у но ву 
го ди ну

Ки кин да је до стој но ис-
пра ти ла ста ру и спрем но 
до че ка ла но ву го ди ну. Већ 
го ди на ма оп штин ски Де-
да Мраз по кло ни по не-
ко ли ко хи ља да па ке ти ћа 
нај мла ђим су гра ђа ни ма. 
У да ри ва њу ма ли ша на ло-
кал ној упра ви при дру жи-
ле су се и број не ор га ни-
за ци је и уста но ве.

И оста ли жи те љи има ли 
су при ли ку да узму до бар 
за лет за на ред ни пе ри од. 
Ис пред Град ске ку ће при-
ре ђен је Но во го ди шњи 
ва шар. Он је де сет да на 
ну дио Ки кин ђа ни ма ре кви зи те и по кло не за но во го ди шње 
и бо жић не пра зни ке. Тај ба зар био је про пра ћен на сту пи ма 
ло кал них му зич ких са ста ва и ин тер пре та то ра. Град ска упра-
ва ча сти ла је из ла га че и про дав це бес плат ним ко ри шће њем 
штан до ва, а они су се оду жи ли ра зно вр сним при год ним ар-
ти кли ма по при сту пач ним це на ма. Штанд Цр ве ног кр ста је и 
овог пу та имао ху ма ни тар ни ка рак тер, а „Чај од ср ца“ је при-
ку пио по за ма шан нов ча ни до бро вољ ни при лог уз окре пље-
ње вру ћим на пит ком. Из нос при ку пљен на овај на чин би ће 
усме рен на пле ме ни те ак ци је. С. З.

ЛЕ СКО ВАЦ 

У рит му ја бла нич ког 
ср ца...

До чек пра во слав не Но ве го ди не у Ја бла нич ком управ ном 
окру гу нај у спе шни је је ор га ни зо ван у Ле ба ну, Бој ни ку и Ме две-
ђи, оп шти на ма ко је гра ви ти ра ју пла нин ској ле по ти ци Ра да ну. 

Ле бан ча ни су ор га ни зо ва ли до чек ис пред та мо шњег Кул-
тур ног цен тра, уз му зи ку, ва тро мет и ку ва но ви но и ра ки ју. 
Слич но је би ло и ис пред спорт ске ха ле у Бој ни ку где су на сту-
па ли по зна ти во кал ни из во ђа чи. У Ме две ђи је ор га ни зо ва но 
Гу слар ско но во го ди шње ве че, као и на ступ КУД „Ја бла нич ко 
ко ло” са спле том ига ра и пе са ма са ју га Ср би је под име ном „У 
рит му ја бла нич ког ср ца”...

Пред сед ник оп шти не Вла со тин це Зо ран То до ро вић упри-
ли чио је тра ди ци о нал ни но во го ди шњи при јем у оп шти ни су-
ми ра ју ћи јед но го ди шње раз вој не ре зул та те.

У Цр ној Тра ви ни је би ло ор га ни зо ва ног до че ка, као ни у 
Ле сков цу, и та мо су сред ства пла ни ра на за ову на ме ну пре-
у сме ре на у ху ма ни тар не свр хе. Би ло је и стра на ца, нај ви ше 
„ком ши ја”, Бу га ра и Ма ке до на ца. Т. С.

СВР ЉИГ

Сла ви ли уз му зи ку  
и пе сму 

У клу бу Удру же ња пен зи о не ра Свр љиг уз му зи ку и пе сму 
до че ка на је пра во слав на Но ва го ди на (на слици). Те ве че ри 30 
пен зи о не ра у соп стве ној ре жи ји уз бо гат ме ни са свр љи шким 
спе ци ја ли те ти ма има ло је про вод за пам ће ње. Игра уз му зи ку 
ло кал ног бен да и пе сма са мих пен зи о не ра ство ри ла је див ну 
ат мос фе ру. Исте ве че ри обе ле же но је и не ко ли ко ро ђен да на 

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Ве се ло за до чек
Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев-

ске Па лан ке за сво је чла но ве ор га ни зо ва ло је до чек Но ве 2018. 
го ди не. До ма ћин до че ка би ла је ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
ме сне за јед ни це „До њи град”, где су љу ди тре ћег до ба, уз пе сму, 
игру, ша лу, иће и пи ће, ис пра ти ли ста ру и до че ка ли но ву го ди ну. 

За јед но са па ла нач ким пен зи о не ри ма уз кол це и по ко ји 
тан го Но ву 2018. го ди ну до че ка ле су и њи хо ве ко ле ги ни це и 
ко ле ге из не ко ли ко гра до ва Ср би је.  Сл. К. 

Но во го ди шња при ред ба у Вла со тин цу

и сла вље ни ци ма су уру че ни при год ни по кло ни. И на до че ку 
пра во слав не Но ве го ди не пен зи о не ри су сви ма по же ле ли до-
бро здра вље и мно го сре ће и ра до сти у жи во ту. Раз ви ла се и 
ду гач ка пен зи о нер ска при ча пу на ша ла и ве се ља. Ути сци су 
вр ло по вољ ни и већ се раз ми шља о но вим дру же њи ма, ко ја су 
у про гра му Ак ти ва же на овог удру же ња.     С. Ђ.

Но во го ди шњи ва шар ис пред 
Град ске ку ће у Ки кин ди
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активности

Пред сед ник По кра јин ске вла-
де, Игор Ми ро вић, отво рио је 
26. ја ну а ра Дру ги ме ђу на род ни 
ша хов ски тур нир Са ве за сле пих 
Вој во ди не у Но вом Са ду. Ме ђу-
на род ни ша хов ски тур нир – по 
по зи ву, у пот пу но сти је фи нан-
си ра ло Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња.

Ша хов ски тур нир у Но вом 
Са ду је на нај бо љем пу ту да по-
ста не тра ди ци о на лан у че му ће 
има ти и мак си мал ну по др шку 
По кра јин ске вла де. – До стиг ну-
тим сте пе ном со ци јал не по др-
шке ли ци ма за ин ва ли ди те том, 
укљу чу ју ћи и сле пе и сла бо ви-
де, ме ри се ци ви ли за циј ски на-
пре дак и уку пан ху ма ни, де мо-

крат ски ка па ци тет сва ког дру-
штва. Не сме мо да за бо ра ви мо 
ни чи ње ни цу да од го ва ра ју ћи 
сте пен те по др шке мо же мо да 
оства ри мо са мо ако схва ти мо и 
искре но при хва ти мо да је про-
блем ин ва лид но сти про блем 
це ле за јед ни це, а не са мо тих 
осо ба и њи хо вих по ро ди ца – 
ис та као је Ми ро вић.

Вла ди мир Па нин, пред сед ник 
Са ве за сле пих Вој во ди не, ис та-
као је да је њи хо ва ор га ни за ци-
ја ко ја во ди бри гу о око 3.300 
сле пих и сла бо ви дих чла но ва 
(од то га 119 де це) по сле ова-
квих под сти ца ја до би ла на ду 
да ће им на ша др жа ва по мо ћи 
у ак тив но сти ма ко је спро во де у 
ин те ре су ове по пу ла ци је. 

На овом тро днев ном тур ни ру, 
ко ји је успе шно ор га ни зо вао Са-
вез сле пих и сла бо ви дих Вој во-
ди не, ко ји је ујед но на овај на чин 
обе ле жио и ју би леј – 69 го ди на 
по сто ја ња и ра да, уче ство ва ло је 

24 так ми ча ра из Сло вач ке, Ру му-
ни је, Бу гар ске, Сло ве ни је, Ма ке-
до ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це-
го ви не (Фе де ра ци је и Ре пу бли ке 
Срп ске) и Ср би је. 

М. Мек те ро вић

У ци љу до при но са 
про мо ци ји ак-
тив ног и до сто-

јан стве ног ста ре ња у 
Ср би ји, Удру же ње гра-
ђа на „Сна га при ја тељ-
ства” – Amity и пор тал 
Пен зин че твр ту го ди-
ну за ре дом по зи ва ју 
за ин те ре со ва не гра-
ђа не, ко ји има ју 60 го-
ди на или су ста ри ји, да 
уче ству ју на кон кур су 
„Дра га но ва на гра да” 
за нај бо љи пу то пис 
ста ри јих осо ба. 

Пу то пи сни ра до ви ко ји ула зе 
у из бор за на гра ду раз вр ста-
ни су у пет ка те го ри ја: нај бо ља 
жен ска пу то пи сна при ча, нај-
бо ља му шка пу то пи сна при ча, 
нај бо ља при ча о пу то ва њу по 
Ср би ји, нај бо ља при ча о пу то-
ва њу у ино стран ство и нај бо ља 
пу то пи сна пе сма.

Да би се при ја ви ли на кон-
курс и рав но прав но се бо ри ли 
за не ку од на гра да, кан ди да ти 
тре ба да ис пу не сле де ће усло-
ве: 

• аутор/ка пу то пи сног ра да 
тре ба да има нај ма ње 60 го ди-
на,

ЧЕ ТВР ТИ КОН КУРС ЗА НАЈ БО ЉИ ПУ ТО ПИС СТА РИ ЈИХ ОСО БА

Дра га но ва на гра да 2018

ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ША ХОВ СКИ ТУР НИР СА ВЕ ЗА СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Уз по др шку др жа ве

Игор Ми ро вић на отва ра њу тур ни ра

• у за гла вљу пр ве стра не по-
треб но је на ве сти ко јој од пет 
ка те го ри ја рад при па да,

• пу то пи сни рад мо же да бу де 
до мак си мум пет ку ца них стра-
на,

• по жељ но је да фонт сло ва 
бу де Ti mes New Ro man, ве ли чи-
на сло ва 12, 

• онај ко пи ше ру ком, тре ба да 
пи ше чит ким штам па ним сло-
ви ма,

• мо же се по сла ти са мо је дан 
пу то пи сни рад,

• на кра ју ра да по треб но је 
на пи са ти лич не по дат ке: име и 
пре зи ме, го ди не, адре са ста но-
ва ња, те ле фон фик сни или мо-

бил ни, имејл адре са (уко ли ко је 
аутор/ка има).

На гра ђе ни пу то пи сни ра до ви 
би ће об ја вље ни у по себ ној пу-
бли ка ци ји, а за јед но са ра до ви-
ма ко ји су до би ли по себ не по-
хва ле мо ћи ће да се про чи та ју и 
на пор та лу Pen zin.rs и ин тер нет 
стра ни ци Удру же ња Amity. Сто-
га, уче сни ци кон кур са тре ба на 
кра ју пу то пи сног ра да да на зна-
че да ли су са гла сни да се, уко-
ли ко уђе у из бор, њи хов рад и 
об ја ви.

Ра до ви се мо гу сла ти до 1. 
мар та 2018. го ди не, на адре-
су: Amity, Па ри ске ко му не 1/12, 
11070 Но ви Бе о град, са на зна-

ком: „За кон курс” или на имејл 
адре су: mi ra @a mity-yu.org, та ко-
ђе са на зна ком у на зи ву пи сма 
„За кон курс”. 

Жи ри ће од лу ку о из бо ру нај-
бо љих пу то пи сних ра до ва са-
оп шти ти до 1. ма ја 2018. го ди не. 
За ауто ре нај бо љих ра до ва у 
свих пет ка те го ри ја и за њи хо ве 
при ја те ље, у ма ју 2018. би ће ор-
га ни зо ва но на град но пу то ва ње 
по Ср би ји. Уче сни ци кон кур са 
има ће при ли ку да чи та ју сво је 
пу то пи сне ра до ве на књи жев-
ним ве че ри ма ко је ће у ма ју 
би ти ор га ни зо ва не у не ко ли ко 
гра до ва у Ср би ји.

Г. О.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Љ. К., Ва ље во: Имам тро је де це по осно ву че га сам оства-
ри ла до дат ни стаж у тра ја њу од две го ди не. Да ли се и овај 
стаж ра чу на као услов за сти ца ње пен зи је?

?К. Ђ., Љу бо ви ја: Имам 80 го ди на и при мам на кна ду за ту ђу 
по моћ и не гу у из но су од 10.002 ди на ра, а у Ва шим но ви-
на ма сам про чи та ла да она у ства ри из но си 16.346,66 ди-

на ра.
Ни сам пен зи о нер и не мам ни ка ква дру га при ма ња, а не по-

крет на сам и при ну ђе на да пла ћам же ну ко ја ме не гу је. При 
том ку пу јем и ле ко ве, пе ле не и хра ну.

Ко ме да се обра тим за по ве ћа ње на кна де за ту ђу по моћ и 
не гу?

?Д. Б., Алек си нац: Ко ме тре ба да се обра тим ра ди ре гу ли са-
ња рад ног ста жа као ак тив ног спор ти сте у сле де ћим клу-
бо ви ма: ФК На пре дак, Алек си нац, ФК Ја стре бац, Ниш, ФК 

Га ле ни ка Зе мун и ОФК Бе о град?

?Е. В., Бе о град: У рад ној књи жи ци мо је мај ке упи са но је око 
17 го ди на рад ног ста жа, а она је ро ђе на 1958. го ди не. Ме-
ђу тим, при ли ком про ве ре упла те рад ног ста жа утвр ђе но 

је да јој је упла ће но око осам го ди на рад ног ста жа, док оста-
так ни је. С об зи ром на то да се њој по го ди на ма при бли жа ва 
ста ро сна пен зи ја, стра ху је мо да не ће оства ри ти то пра во, јер 
по сло да вац ни је упла тио до при но се. Ка ко до ћи до пра вед но 
сте че не пен зи је у овом слу ча ју, а да то ни су на те за ња, ту же ња 
и дру ге си ту а ци је где је све чи сто ка да је у пи та њу рад ник, а да 
је за та јио по сло да вац?

?М. В., Ле ско вац: Од ско ро сам ко ри сник аустриј ске пен зи је 
па ме ин те ре су је да ли мо рам лич но да пу ту јем у Аустри ју 
да бих из ва дио по твр ду о жи во ту, од но сно да бих до ка зао 

да сам жив.

До дат ни стаж ни је стаж оси гу ра ња

Ви си на на кна де за ту ђу 
по моћ и не гу

Спорт ски стаж

Пра во на пен зи о ни са ње  
уз „ру пу” у ста жу

По твр да о жи во ту

ОД ГО ВОР: Стаж по осно ву 
ро ђе ња тре ћег де те та пред-
ста вља по се бан стаж и ни је 
исто што и стаж оси гу ра ња. То 
зна чи да овај по себ ни стаж не 
пред ста вља услов за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју јер се 
као услов за пен зи ју зах те ва 
на вр ше ње од ре ђе них го ди на 
ста жа оси гу ра ња. Прак тич но, 

стаж од две го ди не по осно ву 
ро ђе ња тре ћег де те та се не 
узи ма у об зир при ли ком про-
це не ис пу ње но сти усло ва за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
али ула зи у уку пан пен зиј ски 
стаж при ли ком об ра чу на из-
но са пен зи је и на тај на чин не-
знат но ути че на по ве ћа ње тог 
из но са.

Од го вор: На ве де ни из нос 
(16.346,66 ди на ра) при ма ју оси-
гу ра ни ци и ко ри сни ци пен зи-
је ко ји су пра во на ту ђу по моћ 
и не гу оства ри ли пре ко Фон да 
ПИО. Бу ду ћи да Ви ни сте пен зи-
о нер, пра во на ову на док на ду 

сте оства ри ли пре ко над ле жног 
цен тра за со ци јал ни рад и тај 
из нос се раз ли ку је од оног ко ји 
про пи су је За кон о ПИО.

У ве зи са Ва шом те шком ма те-
ри јал ном си ту а ци јом, обра ти те 
се цен тру за со ци јал ни рад. 

Од го вор: Свој ство оси гу ра-
ни ка по осно ву ба вље ња спор-
том мо же да се при зна спор ти-
сти ко ји је био члан спорт ског 
клу ба ко ји се так ми чио у са ве-
зном ран гу или у спор то ви ма у 
ко ји ма се так ми че по је дин ци. 

По треб но је под не ти зах тев 
за утвр ђи ва ње свој ства оси-
гу ра ни ка над ле жној фи ли ја ли 
Фонда ПИО, на осно ву ко га се 
спро во ди по сту пак и до но си 
ре ше ње. Уз зах тев за утвр ђи ва-
ње свој ства оси гу ра ни ка спор-
ти сте по треб но је при ло жи ти: 
зва нич не до ка зе – јав не ис пра-
ве из ко јих се ви ди да се ли це 

у од ре ђе ном пе ри о ду ба ви ло 
спор том (ре ги стра ци ја, здрав-
стве ни кар тон, за пи сни ци са 
утак ми ца и сл.), по твр ду – до каз 
ко јег ран га је био клуб у вре ме 
ка да је спор ти ста био члан тог 
клу ба, од но сно по твр де ма тич-
ног клу ба, од го ва ра ју ћег гран-
ског и Спорт ског са ве за Ср би је 
и до каз о шко ло ва њу у вре ме 
ка да се на ла зио у клу бу. Уко-
ли ко се ра ди о по је ди нач ним 
спор то ви ма – до ста ви ти до каз 
да ли је спор ти ста био члан ре-
пре зен та ци је и да ли су му ре-
зул та ти у том спор ту би ли на 
ме ђу на род ном ни воу. 

Од го вор: Оси гу ра ник, ка да 
на вр ши за ко ном про пи са не 
го ди не жи во та, мо же да оства-
ри пра во на ста ро сну пен зи ју 
уко ли ко има нај ма ње 15 го ди-
на ста жа оси гу ра ња за ко је су 
пла ће ни до при но си. Уко ли ко 
оси гу ра ник не ма ре ги стро ва-
не при ја ве М-4 са по да ци ма о 
ста жу и за ра да ма за од ре ђе-
не го ди не у елек трон ској ба зи 
ма тич не еви ден ци је Фон да, то 
мо же да зна чи да по сло да вац 
ни је у за кон ском ро ку до ста-
вио при ја ве по да та ка о упла ти 
до при но са (М-4 обра зац), на 
осно ву ко јих се уно се по да ци 
у ба зу по да та ка, или да за тај 
пе ри од ни је упла тио до при но-
се за пензијско и инвалидско 
осигурање. За ко ном о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но 

оси гу ра ње про пи са но је да на-
пла ту до при но са оба вља По ре-
ска упра ва где мо же те да про-
ве ри те да ли су до при но си пла-
ће ни или да се зах те вом обра-
ти те Ар хи ву гра да за по твр ду 
о пла ће ним до при но си ма. Уко-
ли ко до при но си за пензијско 
и инвалидско осигурање ни су 
пла ће ни, тре ба ло би се обра ти-
ти бив шем по сло дав цу, По ре-
ској по ли ци ји или над ле жном 
су ду. У за ви сно сти од ме се ца у 
ком је ро ђе на, Ва ша мај ка сти-
че услов за ста ро сну пен зи ју 
2021. го ди не ка да на вр ши 63 
го ди не и два ме се ца или 2022. 
го ди не са 63 го ди не и че ти ри 
ме се ца жи во та, под усло вом да 
има нај ма ње 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња за ко је су пла ће ни 
до при но си.

Од го вор: Фонд ПИО бес плат-
но ове ра ва по твр де о жи во ту 
ко ри сни ци ма ко ји има ју пре-
би ва ли ште у Ср би ји, а при ма ју 
ино стра ну пен зи ју. Ове ра по-
твр да о жи во ту мо же се оба ви-
ти у свим фи ли ја ла ма Фон да, 
слу жба ма фи ли ја ла и ис по ста-
ва ма, а ко ри сни ку је по треб на 
са мо лич на кар та ра ди иден ти-
фи ка ци је.

Ко ри сник пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
(пен зи ја, нов ча на на кна да итд.) 
по твр дом о жи во ту ис пла ти о цу 
оси гу ра ња до ка зу је да је жив.

Ко ри сник пен зи је по до ма-
ћим про пи си ма, од но сно нов-
ча не на кна де, та ко ђе је ду жан 
да до ста ви по твр ду о жи во ту 
Фон ду ПИО, уко ли ко та кав зах-
тев до би је од Фон да.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ – СКАНДИНАВКА: починак, епизода, троугао, Радман, Отар, ас, ви, ев, к, а, Атина, радикал, аде, аба, д, на, ор, Ин, Меси, 
нераст, мантил, малер, е, еротика. БЕЛА УКРШТЕНИЦА: с-Новка, ер-пион, вакуоле, ез-слом, Рготина, новинар, авети-и, аорист, 
мрест-у, е-некад, рио-ини, иг-Ињис, корвета, ареа-ањ, дно-е. РЕБУС: Ивана Жигон.
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У овој укрштеници сами уписујете црна поља. 
Њихов број уписан је у заградама на крају сваког 
описа речи.

ВОДОРАВНО: 1. Ознака за север – Женско име (1), 
2. Хемијски симбол за ербијум – Пешак у шаху (1), 3. 
Мехурићи у протоплазми ћелија (0), 4. Иницијали 
романописца Золе – Крах, пропаст (1), 5. Место у 
Србији (0), 6. Журналиста (0), 7. Страшило, неман (мн.) 
– Аутомобилска ознака Италије (1), 8. Пређашње 
свршено време у граматици (1), 9. Мрешћење 
риба – Хемијски симбол за уран (1), 10. Ознака 
за електрон – У неко раније време (1), 11. Река 
(шпански) – Други, остали (1), 12. Идуће године (скр.) 
– Италијански кошаркашки клуб (1), 13. Врста брода 
(0), 14. Равна површина (лат.) – Прво и седамнаесто 
слово ћирилице (1), 15. Доњи део, данце – Ознака за 
енергију (3)

УСПРАВНО: 1. Један континент (1), 2. Разговарање 
– Име композитора Стравинског (3), 3. Хемијски 
симбол за азот – Потврђено потписом и печатом 
– Поредак, низ (3), 4. Релаксирати се – Име глумца 
Бекјарева (1), 5. Свирачица виолине (мн.) – Ознака за 
обим (1), 6. Поредак војника – Ознака за тону – Име 
глумице Манчић (3), 7. Име раније скијашице Прел – 
Узимање ваздуха у плућа (1) 

СКАНДИНАВКА

АНАГРАМ

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

ВАЖИ И НАГОН...
... ка глуми!

Решењем се добија име и презиме наше глумице.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ГРАДИЋ КОД    
НОВОГ САДА

ОЧИСТИТИ  
У  ВОДИ

ВРСТА  
ИГЛЕ

НЕСТAТИ 
ИЗ ЖИВОТA

ЈЕДAН 
ЕКСТРЕМИТЕТ

ГРAД У  
ТУРСКОЈ

ПОПУТ,  
НA НAЧИН

ОДМОР

ДЕО НЕКЕ 
СЕРИЈЕ

ДЕО РAВНИ       
СA ТРИ ДУЖИ

МУШКО  
ИМЕ

БРОЈНИ 
ПОКAЗAТЕЉИ

ГРУЗИЈ. 
РЕЖИСЕР. 

ЛОРСЕЛИЈAНИ

ПРВAК, 
ШAМПИОН

ГАЛАМА,    
ВРИСКА

ЛИЧНA 
ЗAМЕНИЦA

ЕВЕНТУАЛНО 
(СКР.)

ЛУКA ЈУЖ 
ЈЕМЕНA

ОЗНAКA 
ЗA КAРAТ

НAТAЋИ 
НA НЕШТО

ОЗНAКA 
AМПЕРA

ГРAД  
У ГРЧКОЈ

ПАКАО 
(МИТ.)

ЧЛAН РAДИКAЛ. 
СТРAНКЕ

РЕЧНО ОСТРВО     
(МН.)

ГРУБО  
СУКНО

ПОВЕРЕНА 
СТВАР

ОЗНAКA 
НЕМАЧКЕ

СИМБОЛ 
НАТРИЈУМА

НЕХАЈ,    
НЕБРИГА

ОРЕГОН 
(СКР.)

ХЕМИЈСКИ 
СПОЈЕВИ

СИМБОЛ  
ЗА ИНДИЈУМ

ФУДБАЛЕР, 
ЛИОНЕЛ

ДРВЕНИ  
ПЛУГ

ПРИПЛОДНИ 
ВЕПАР

ИМЕ 
ВОДИТЕЉКЕ   

КИШ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ДЕО 
ОДЕЋЕ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
ВЕСТ

ПЕХ, 
НЕЗГОДА

ОЗНАКА 
ШПАНИЈЕ

СИМБОЛ ЗА 
КАЛИЈУМ

ЉУБАВНО 
ПЕСНИШТВО



Да ли сте зна ли ... При руч ник о жи во ту
Плит ки нај бр же по то ну.
Љу ди су исто ми шље ни ци, сви ми сле да су па мет ни.
Глад по је де част.
Бо гат си ако на у чиш да бу деш за до во љан оним што имаш.
Бе да се лак ше под но си од не прав де. 
Адво ка ти по сто је да се љу ди не сва ђа ју – џа бе

Љу би ша Ми хај ло вић

Мо лим за реч
Пен зи о не ри су до би ли по ви ши цу од све га два од сто. Три од сто 

су узе ли уну ци.
До че као сам 1. ја ну ар, али ме је са че као 1. фе бру ар.
Не кад су бок се ри ме ња ли лич ни опис, а да нас то ра де пла сти-

ча ри.
Уну ци су љу бо мор ни. Де де има ју се ни ор кар ти це, а њи ма ни су да те 

ју ни ор кар ти це.
Да ли је ко ша ва хо но рар ни са рад ник Град ске чи сто ће?
По што има све га 28 да на, фе бру ар је про гла шен пен зи о нер ским 

ме се цом.
Чим су чу ли да су пен зи о не ри до би ли по ви ши цу, врап ци су се 

ма сов но вра ти ли у пар ко ве.
Но ви сло ган – ПППП. Пра ви Пен зи о нер По ма же По том ке.

Де јан Па та ко вић

Пра зна гла ва
Осо бе ко је код нас не псу ју су кул ту ро ло шки фе но ме ни.
Ја сам екс перт за же не. Све ми при зна ју да ве ћег те о ре ти ча ра 

од ме не ни су ви де ле.
Он је ду хов но бо гат чо век, ко јег кер не ма за шта да ује де.
Мо је лу ди ло је по зи тив но, али је до бро то што ни је за ра зно.
Све иде из гла ве. За то ми је и пра зна.
Ја сам ку ва ње учио на ин тер не ту. За то ће мо да нас вир ту ел но 

да ру ча мо.
Мо ји уку ћа ни не ће ни шта да ра де, док их не суб вен ци о ни шем.

Зо ран Т. По по вић

Отво ре но пи та ње
Из на ше по ро ди це за по слен је са мо де да. Он при ма пен зи ју. 
До че ка ли су све што смо од њих оче ки ва ли.
За тва ра ње фи нан сиј ске кон струк ци је код нас је увек отво ре но 

пи та ње.
Па ме тан и бу да ла се не дру же. Они су бра ћа. 
Чим сам из ву као де бљи крај, од мах сам се по ву као у се бе. 
Је ди но ја по но сно тр пим сва ку лаж, ре че бил борд.
Но ви не чи там кад имам вре ме на, а та бло и де ре дов но гле дам. 
От ка ко смо про на шли пут у бо љу бу дућ ност, не ми че мо се с ме ста.

Ми лен Ми ли во је вић

Хе ми ја и фи зи ка
Ко не уме да бу де сам, тај не зна да бу де ни са ким.
Не мо гу ни ког да про ме ним, а се бе не ћу.
Те шко му је да жи ви, а бо ји се да умре.
Кад се већ ва ља мо по бла ту, бар да је ле ко ви то.
Кад не ста не „хе ми је”, сму чи вам се „фи зи ка”.

Ми ли ца Чу лић
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ту ма чи као кр ње оче во пре зи ме. Та ко ђе, Ма ри ја Луј за, по 

– да за сва ку го ди шњи цу бра ка по сто-

– да је Гри го риј Алек сан дро вич, тј. 

цр кви у Мо скви. Њи хо ва кћи, Је ли са ве та Гри гор јев на, но си-

ла је пре зи ме Тјом ки на, са од ба че ним пр вим сло гом, што се 

свом пр вом бра ку ца ри ца Фран цу ске, скло пи ла је мор га нат-

је тач но утвр ђе ни по кло ни ко ји се да ру-

кнез По тем кин-Та ври че ски, ру ски вој-

ски дру ги брак са швап ским гро фом од Нај пер га на кон смр ти 

ју? За пр ву го ди шњи цу се да ру је па мук, 

ско во ђа, др жав ник, гроф и пре све тли 

свог пр вог му жа, На по ле о на I, а над вој во да Франц Фер ди нанд 

за де се ту ка лај, за два де се ту пор це лан, 

кнез Ми ље ник, пре ма не ким из во ри-

Хаб збур шки и Со фи ја Хо тек или вој вот ки ња од Хо ен бер га, за-

за три де се ту би се ри, че тр де се ту ко рал, пе де се ту зла то, ше-

ма, од 1775. го ди не био мор га нат ски су пруг ца ри це Ка та ри-

кљу чи ли су из љу ба ви мор га нат ски брак 1900. го ди не.

зде се ту ди ја мант и за се дам де се ту пла ти на.

не Ве ли ке? Не ки исто ри ча ри твр де да су се кнез По тем кин и 

ца ри ца Ка та ри на тај но вен ча ли 1775. го ди не у Ваз не сењ ској 

дру штве ног ран га.

– да јед на од нај ста ри јих са чу ва них вен ча ни ца у 

– да мор га нат ски брак је сте брак из-

Ср би ји је сте вен ча ни ца прин цес кро ја од бе лог са-

ме ђу осо ба не јед на ког дру штве ног ран-

те на ко ју је 1878. го ди не у Бе о гра ду но си ла Дра га 

га? Ови бра ко ви су углав ном скла па ни 

Кан дић на вен ча њу са Љу бо ми ром Ко ва че ви ћем, 

из ме ђу му шкар ца из кра љев ске ку ће и 

исто ри ча рем и по ли ти ча рем? Ова вен ча ни ца чу-

же не ко ја ни је из кра љев ске ку ће (или је пле беј ског по ре-

ва се у Му зе ју при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, 

кла или за ни ма ња ко је је сма тра но ни ским). Ти ту ле, пра ва, 

као и вен ча ни ца са ши ве на у чу ве ном бе о град ском 

имо ви на или по вла сти це ко је муж по се ду је не мо гу се пре-

кро јач ком са ло ну Бер те Ал ка лај ко ју је 1911. го ди не у Ни шу но-

но си ти на же ну и де цу ро ђе ну у овом бра ку. Овај брак је та-

си ла Да ни ца Па ли го рић на вен ча њу са Ни ко лом Јор го ва но ви-

ко ђе по знат и као „ле во ру ки брак”, јер на це ре мо ни ји вен ча-

ћем, пе ша диј ским ма јо ром. Оби чај да се у за пад ним зе мља ма 

ња мла до же ња др жи сво јом ле вом ру ком де сну ру ку мла де, 

но се вен ча ни це по те као је од фран цу ске вој вот ки ње Ане од 

уме сто де сном ру ком ле ву ру ку мла де, ка ко је оби чај. Та ко ђе 

Бре та ње ка да се 1499. го ди не уда ла, по тре ћи пут, за Лу ја XII.

је би ло мо гу ће, ма да ре ђе, да се же на уда за чо ве ка ни жег 


