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На основу члана 7 Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, 33/2016 и 11/2017), Републички фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање расписује

О Г Л А С 
за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију

за 2018. годину

1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, 
у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на 
територији Републике Србије и чија пензија износи до 24.980 динара.

 
2. Право да се јаве на оглас имају корисници пензија из категорије запослених, самосталних делатности и 

пољопривредника, који, осим пензије која је до 24.980 динара, немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас 
имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора 
(прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31. 1. 2018. године 1€ = 118,7428 динара), под условом да збир тих пензија 
износи до 24.980 динара. 

3. Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у 
последњих пет година.

4. Уз пријаву, потребно је поднети:
- пензијски чек /уколико је корисник већ примио пензионерску картицу, статус пензионера доказује овом картицом 
-  доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима 

(извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања),
-  попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где желе да користе рехабилитацију, о другим личним 

примањима, о томе да у претходних пет година нису користили рехабилитацију о трошку Фонда и да овлашћују 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у њихово име и за њихов рачун закључи уговор о 
пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију,

- расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује.

5. Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта, а корисници са територије АП 
Косово и Метохија са пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе 
најближој организацији корисника пензија или најближој филијали Фонда према месту пребивалишта, односно 
боравишта.

6. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. 

7. Пријаве на оглас се подносе до 13. априла 2018. године.

8. На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети 
приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли. 

9. Комисија из тачке 8 овог огласа дужна је да у року од три дана размотри поднете приговоре и утврди коначну 
ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију и објави је на огласној табли организације 
корисника пензија, односно Савеза пензионера Србије и Синдиката пензионера Србије „Независност” и на огласној 
табли Дирекције Фонда, Дирекције Покрајинског фонда, филијале Фонда, односно службе филијале и испоставе.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
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у жижи

Ко ри сни ци пен зи ја 
чи ја су примања за 
ја ну ар 2018. го ди не  
ни жа од 24.980 ди на ра 
мо гу до 13. апри ла 
да се при ја вљу ју за 
де се то днев ну 
ре ха би ли та ци ју у 
ба ња ма Ср би је о  
тро шку Фон да ПИО

Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње рас пи сао је 28. 

мар та оглас за при јем зах те ва 
за упу ћи ва ње ко ри сни ка пен зи-
ја на бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
у 2018. го ди ни, а пен зи о не ри 
ће мо ћи да се при ја вљу ју до 13. 
апри ла.

За дру штве ни стан дард ко-
ри сни ка пен зи ја у 2018. го ди ни 
опре де ље но је 421,16 ми ли о на 
ди на ра, од но сно 0,1 од сто из-
вор них при хо да Фон да. За-
хва љу ју ћи ви шим пла ни ра ним 
из вор ним при хо ди ма, за дру-
штве ни стан дард је из дво је но 
око 27,3 ми ли о на ди на ра ви ше 
у од но су на про шлу го ди ну.

За фи нан си ра ње тро шко ва 
ре ха би ли та ци је ко ри сни ка у 
2018. из два ја се 93,3 од сто укуп-
ног из но са ових сред ста ва, од-
но сно 392,94 ми ли о на ди на ра.

Ка ко су це не ре ха би ли та ци-
је и сме шта ја оста ле исте као и 
прет ход не го ди не, про це њу је се 
да ће ове го ди не око 1.500 ко-
ри сни ка ви ше у од но су на 2017. 
мо ћи да ис ко ри сти сво је пра во 
на бес пла тан опо ра вак у не кој 
од 24 уста но ве у ба ња ма Ср би је.

За ре ха би ли та ци ју о тро шку 
Фон да ПИО у тра ја њу од 10 да-
на ове го ди не мо гу да кон ку ри-
шу ко ри сни ци ста ро сних, ин ва-
лид ских и по ро дич них пен зи ја, 
са пре би ва ли штем у Ре пу бли ци 
Ср би ји, чи ја је пен зи ја за ја ну ар 
2018. го ди не ни жа од 24.980 ди-
на ра, као и ко ри сни ци пен зи ја 
ко ји су то пра во оства ри ли при-
ме ном до ма ћих про пи са и на 
осно ву ме ђу на род них уго во ра, 
под усло вом да збир тих пен зи-
ја не пре ла зи на ве де ни из нос.

Још је дан услов је, као и до 
са да, да пен зи о не ри ово пра во 
ни су ко ри сти ли у по след њих 
пет го ди на.

Под се ћа мо да је из ме ном 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 да пра во на бес пла тан сме-

штај и пре воз, по ред пра ти о ца 
де те та, има и пра ти лац сле пог 
ли ца, као и да пен зи о не ри ко ри-
сте ре ха би ли та ци ју пре ма ис ка-
за ној же љи, 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.

У про те клој го ди ни је за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
би ло опре де ље но 393,93 ми-
ли о на ди на ра, од но сно за 33 
ми ли о на ди на ра ви ше у од но су 
на 2016. Ка да је реч о бес плат-
ној ре ха би ли та ци ји, од укуп-
но 40.447 под не тих при ја ва, на 
опо ра вак о тро шку Фон да ПИО 
у 2017. го ди ни упу ће но је не што 
ви ше од 12.200 пен зи о не ра, а 
од тог бро ја 96 од сто је ово пра-
во и ис ко ри сти ло.

За фи нан си ра ње дру гог ви да 
дру штве ног стан дар да – кул-

тур них и спорт ско-ре кре а тив-
них ак тив но сти, чи ји је циљ 
под сти ца ње ин те гра ци је ста-
ри јих ли ца у дру штво, утро-
ше но је 5,66 ми ли о на ди на ра. 
Ова сред ства су ис ко ри шће-
на за по др шку ор га ни за ци је 
Олим пи ја де спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба, одр жа не 
у Вр њач кој Ба њи. Ова ма ни-
фе ста ци ја је у 2017. има ла око 
1.250 уче сни ка из 228 гра до-
ва и на се ља, од ко јих је би ло 
1.030 так ми ча ра.

Со ли дар на 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 у 2017. 
го ди ни ре а ли зо ва на је кроз по де-
лу 18.450 па ке та по мо ћи, за шта је 
укуп но утро ше но 9,76 ми ли о на 
ди на ра. 

 В. Ка дић

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ПО ЧЕ ЛА ПРИ ЈА ВА ЗА БЕС ПЛАТ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У 2018.

У ба ња ма око 14.000 пен зи о не ра

Про лом ба ња
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актуелно

СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА ФОНДА ПИО

За дру штве ни стан дард
пен зи о не ра 27 ми ли о на ви ше
Управ ни од бор Ре пу блич-

ког фон да ПИО одр жао 
је, 22. мар та, сед ни цу на 

ко јој је, по ред оста лог, усво јен 
Про грам ра да РФ ПИО за 2018. 
го ди ну.

За ме ник ди рек то ра Фон да 
ПИО, др Алек сан дар Ми ло ше-
вић, под се тио је да су Фи нан-
сиј ским пла ном Фон да за 2018. 
го ди ну пред ви ђе на сред ства у 
из но су од 615,58 ми ли јар ди ди-
на ра. Пла ни ра ним при хо ди ма 
од до при но са по кри ва се 69,74 
од сто пла ни ра них рас хо да и 
из да та ка Фон да, док пла ни ра-
но уче шће до та ци ја из бу џе та 
у укуп ним при хо ди ма и при ма-
њи ма Фон да из но си 30,14 про-
це на та.

– У Про гра му ра да Фон да за 
2018. го ди ну у фо ку су нам је по-
ве ћа ње ажур но сти у до но ше њу 
ре ше ња, ства ра ње пред у сло ва 
за елек трон ски М-4 обра зац, 
по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка 
е-услу га и ус по ста вља ње елек-
трон ског ак та. Ове го ди не смо 
пр ви пут де фи ни са ли ја сне ин-
ди ка то ре на осно ву ко јих ће мо 
пра ти ти сте пен оства ри ва ња 
ци ље ва, од но сно по ко ји ма ће-
мо ме ри ти ефи ка сност опе ра-
тив них ак тив но сти – из ја вио је 
за ме ник ди рек то ра Фон да др 
Алек сан дар Ми ло ше вић.

Чла но ви Управ ног од бо ра 
усво ји ли су и План јав них на-
бав ки РФ ПИО за 2018. го ди ну. 

На чел ник Оде ље ња за на бав ке 
Дар ко Та на ско вић, при ли ком 
обра зла га ња ове тач ке днев-
ног ре да, ре као је да је пред лог 
Пла на јав них на бав ки за 2018. 
го ди ну са чи њен на осно ву ре-
ал них по тре ба свих ор га ни за-
ци о них је ди ни ца Фон да, ка ко 
би се обез бе ди ло не сме та но 
функ ци о ни са ње Фон да, а по го-
то во у де лу ко ји чи ни основ ну 
де лат ност Фон да – оства ри ва-
ње пра ва из ПИО и ис пла та пра-
ва. Та на ско вић је на вео и јед ну 
од но ви на за ову го ди ну.

– Ку по ви ном софт ве ра за 
елек трон ску пи сар ни цу и упра-
вља ње до ку мен ти ма омо гу ћи-
ла би се из ра да си сте ма ко ји ће 
по др жа ти ауто ма ти за ци ју кан-
це ла риј ског по сло ва ња, ко ри-

шће њем си сте ма за упра вља-
ње до ку мен ти ма, при ла го ђе-
ног про пи си ма ко ји уре ђу ју ту 
област. Си стем тре ба да обез бе-
ди ком плет но пра ће ње пред ме-
та и пред ста вља увод у фор ми-
ра ње елек трон ског ак та, што је 
стра те шко опре де ље ње Фон да 
у на ред ном пе ри о ду – об ја снио 
је Та на ско вић.

На сед ни ци је та ко ђе усво је на 
од лу ка о из два ја њу сред ста ва 
за ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка 
пен зи ја и утвр ђи ва њу тро шко-
ва ре ха би ли та ци је за 2018. го-
ди ну. Ка ко је на вео ди рек тор 
Сек то ра за фи нан сиј ске по сло-
ве Фон да Иван Ми мић, на име 
дру штве ног стан дар да ко ри-
сни ка пен зи ја из два ја ју се сред-
ства у из но су од 421,16 ми ли о на 

ди на ра, што је 0,1 од сто из вор-
них при хо да Фон да.

– За хва љу ју ћи ви шим пла-
ни ра ним из вор ним при хо ди-
ма има мо за око 27,3 ми ли о на 
ди на ра сред ста ва ви ше за ову 
на ме ну, у од но су на прет ход ну 
го ди ну. Од укуп ног из но са сред-
ста ва, за фи нан си ра ње тро шко-
ва ре ха би ли та ци је ко ри сни ка у 
2018. из два ја се 93,3 од сто, од-
но сно 392,94 ми ли о на ди на ра 
– на вео је Иван Ми мић, и до дао 
да су це не ре ха би ли та ци је ко ри-
сни ка пен зи ја и сме шта ја пра ти-
ла ца сле пих ли ца и де це ко ја су 
оства ри ла пра во на по ро дич ну 
пен зи ју по осно ву не спо соб но-
сти за са мо ста лан жи вот и рад, 
исте као и прет ход не го ди не.

В. Ка дић

Због ве ли ког ин те ре со ва ња 
вој них пен зи о не ра да се про-
ду жи рок за за кљу чи ва ње уго-
во ра о ван суд ском по рав на њу, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је до-
не ла За кљу чак од 8. мар та 2018. 
го ди не ко јим је про ду же но за-
кљу чи ва ње уго во ра о ван суд-
ском по рав на њу по зах те ви ма 
под не тим до 31. де цем бра 2018. 
го ди не.

Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње ће 
свим ко ри сни ци ма вој них пен-
зи ја, од но сно чла но ви ма њи-
хо вих по ро ди ца, ко ји ни су за-
кљу чи ли уго вор о ван суд ском 
по рав на њу, по но во до ста ви ти 
оба ве ште ње на кућ ну адре су.

Ко ри сни ци вој них пен зи ја, 
од но сно чла но ви њи хо вих по-
ро ди ца ко ји не при ме на ве де но 

оба ве ште ње тре ба да се у што 
кра ћем ро ку обра те над ле жној 
фи ли ја ли Фон да ра ди под но ше-
ња Зах те ва за ис пла ту раз ли ке 
пен зи је по осно ву ван ред ног 
ускла ђи ва ња пен зи ја, на осно ву 
ко га ће би ти за кљу чен уго вор о 
ван суд ском по рав на њу. Обра-
зац на ве де ног зах те ва мо же 
се пре у зе ти са зва нич ног сај та 
Фон да – www.pio.rs или у сва-

кој фи ли ја ли Фон да. Ко ри сни ци 
вој них пен зи ја, од но сно чла но-
ви њи хо вих по ро ди ца са пре би-
ва ли штем ван те ри то ри је Ре пу-
бли ке Ср би је, мо гу ра ди сма ње-
ња тро шко ва и бр зи не во ђе ња 
по ступ ка овла сти ти дру го ли це 
да у њи хо во име пре ду зме све 
прав не рад ње по треб не за ис-
пла ту по овом осно ву.

Г. О.

УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИХ ВОЈ НИХ ЛИ ЦА

Про ду жен рок до кра ја 2018. го ди не

Са седнице УО РФ ПИО
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Про мо тив ни ти раж пен зи-
о нер ских кар ти ца, ко ји 
је ура ђен за 4.560 пен-

зи о не ра, у сра змер ном бро ју 
за сва ку фи ли ја лу Фон да ПИО, 
по де љен је ко ри сни ци ма. Пред-
став ни ци го то во свих ло кал них 
са мо у пра ва су се укљу чи ли у 
ову ак ци ју фи ли ја ла РФ ПИО с 
ци љем да ди рект но по др же ак-
тив но сти ко је су до бро бит за 
гра ђа не и да на пра ви на чин 
ин фор ми шу и сво је су гра ђа не, 
али и ин сти ту ци је ло кал не са-
мо у пра ве и при вред не су бјек-
те да од са да има мо но ви, ва-
ли дан и си гу ран до ку мент ко ји 
ће пен зи о не ри ма омо гу ћи ти 
да без бед но и јед но став но до-
ка жу свој пен зи о нер ски ста-
тус. На овај на чин, јав ност се, у 
крат ком пе ри о ду, упо зна ла са 
пен зи о нер ском кар ти цом, као 
зва нич ним до ку мен том Фон да 
ПИО ко ји ће по бољ ша ти ква ли-
тет жи во та пен зи о не ра.

У сва ко днев ном жи во ту пер-
со на ли зо ва на кар ти ца Фон да 
ПИО се по сте пе но по зи ци о-
ни ра и ве о ма до бре ре ак ци је 
сти жу на адре су Фон да. Кар ти-
це по сте пе но пре у зи ма ју уло гу 
пен зиј ског че ка, ре ше ња о пра-
ву или по твр де да је не ко пен-
зи о нер, по оби му лич них по да-
та ка пот пу но су без бед не и увек 
при ру ци ка да за тре ба.

На кон про мо тив ног ти ра жа, 
Фонд ПИО је при сту пио из ра-
ди кар ти ца за све пен зи о не-
ре али, на рав но, овај ве ли ки 
по ду хват се ре а ли зу је сук це-
сив но, та ко што јед на по јед на 
оп шти на у ве ћим гра до ви ма, 
од но сно јед на по јед на фи ли-
ја ла, до би ја ју кар ти це за све 
пен зи о не ре. На овај на чин ће 
се обез бе ди ти и јед но став ни ја 
и бр жа рас по де ла.

До са да су од штам па не и пер-
со на ли зо ва не пен зи о нер ске 
кар ти це за све пен зи о не ре ко-
ји жи ве на те ри то ри ји оп шти на 
Но ви Бе о град, Зе мун, Сур чин и 
Чу ка ри ца и рас по де ла кар ти ца 
овим ко ри сни ци ма је у то ку.

Ка ко би се из бе гло че ка ње у 
ре до ви ма и на нај бр жи на чин 
омо гу ћи ло пен зи о не ри ма да 
пре у зму сво је кар ти це, по ну ђен 
је мо дел оп ти мал не рас по де ле 
по пр вом сло ву пре зи ме на за 
ко је су опре де ље ни од ре ђе ни 
да ни: по не дељ ком кар ти це пре-
у зи ма ју ко ри сни ци чи ја пре зи-
ме на по чи њу на сло ва од А до Д; 
утор ком од Ђ до К; сре дом од Л 
до Н; че тврт ком од Њ до С, док 
пет ком кар ти це мо гу да пре у зму 
пен зи о не ри чи ја пре зи ме на по-
чи њу од сло ва Т до Ш, као и они 
чи ја пре зи ме на по чи њу на W, X, 
Y, Z и Q. Пен зи о не ри ни су ли ми-
ти ра ни да ту ми ма пре у зи ма ња 
сво јих кар ти ца, од но сно мо ћи 
ће да их пре у зму ка да то њи ма 
бу де од го ва ра ло, лич но, у то ку 
рад ног да на, од 8 до 15 ча со ва, 
уз лич ну кар ту или па сош.

У слу ча ју да је не ко од ко ри-
сни ка из објек тив них раз ло га 
спре чен да по диг не сво ју кар-
ти цу у скла ду са утвр ђе ним 
рас по ре дом, то мо же да учи ни 
на кнад но, у да ни ма од ре ђе ним 
пре ма по чет ном сло ву пре зи-
ме на, по што про цес пре у зи-
ма ња кар ти це ни је вре мен ски 
огра ни чен.

По ро дич ни пен зи о не ри, ро-
ди те љи, ста ра те љи и хра ни те-
љи при ли ком до ла ска по пен-
зи о нер ску кар ти цу тре ба ло би 
да по не су и по след њи чек од 

пен зи је, од но сно из ве штај ко-
ри сни ка из бан ке, бу ду ћи да се 
њи хо ви по да ци из лич не кар те 
раз ли ку ју од по да та ка ко ри сни-
ка пен зи је.

Фонд има у ви ду чи ње ни цу 
по себ них по тре ба и здрав стве-
них мо гућ но сти од ре ђе них ко-
ри сни ка, као и да има оних ко ји 
су сме ште ни у уста но ве со ци-
јал не за шти те, та ко да ће би ти 
омо гу ће но пре у зи ма ње кар ти-
це сва ко ме од њих.

Пре ко ме ди ја, пре ко ли ста 
„Глас оси гу ра ни ка”, пре ко сај та 
Фон да и оба ве ште ња у фи ли ја-
ла ма, слу жба ма и ис по ста ва ма, 
Фонд ће ре дов но оба ве шта ва ти 
ко ри сни ке где, ка да и ка ко мо гу 
пре у зе ти сво ју кар ти цу.

На кон из ра де и рас по де ле 
пен зи о нер ских кар ти ца за те-
че ним ко ри сни ци ма пен зи ја, 
по че ће из ра да кар ти ца за но-
ве ко ри сни ке ко ји су укљу че ни 
у ис пла ту по сле 26. фе бру а ра 
2018. го ди не. Г. О.

ПО ЧЕ ЛА РАС ПО ДЕ ЛА ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ КАР ТИ ЦА ФОН ДА ПИО

Кар ти цу ће има ти сва ки 
пен зи о нер у Ср би ји

По де ла  
пен зи о нер ских 
кар ти ца  
у Бе о гра ду
Бе о град ски пен зи о не ри 
са оп шти на Но ви Бе о град, 
Зе мун и Сур чин 19. мар та 
по че ли су да пре у зи ма ју сво је 
пен зи о нер ске кар ти це у згра-
ди Слу жбе Фи ли ја ле за град 
Бе о град I у Бу ле ва ру умет но-
сти 10, пре ма по чет ном сло ву 
пре зи ме на, од но сно пре ма 
утвр ђе ном рас по ре ду ко ји 
ва жи за све фи ли ја ле Фон да 
ПИО. Пен зи о не ри са оп шти-
не Чу ка ри ца од 21. мар та 
кар ти це мо гу да по диг ну у 
ис по ста ви Фи ли ја ле за град 
Бе о град, Чу ка рич ка па ди на, 
Стру гар ска 1а. Оче ку је се да 
ће већ у пр вој не де љи апри ла 
по че ти рас по де ла пен зи о нер-
ских кар ти ца за пен зи о не ре 
Но вог Са да.

Пен зи о не ри ма Зре ња ни на пр ве кар ти це је 20. мар та, у Град ској 
ку ћи, уру чи ла ди рек тор ка зре ња нин ске фи ли ја ле Фон да ПИО,  
Ја сми на Жи во вић Се љин, уз при су ство по моћ ни ка  
гра до на чел ни ка Си ме Са ла пу ре

Пен зи о не ри Но вог Бе о гра да, Зе му на и Сур чи на пре у зи ма ју  
сво је кар ти це
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поводи

Ми ни стар ство за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, у 

са рад њи са Аген ци јом Ује ди ње-
них на ци ја за же не, по во дом 8. 
мар та, ор га ни зо ва ло је На ци о-
нал ну кон фе рен ци ју „Же не из 
ру рал них кра је ва – рав но прав-
не гра ђан ке Ср би је”. Кон фе рен-
ци ја је одр жа на у Па ла ти Ср би-
ја, а по ред пред став ни ка др жа-
ве и ме ђу на род них ор га ни за ци-
ја, го во ри ло је и не ко ли ко же на 
из се о ских под руч ја.

Пред сед ни ца На род не скуп-
шти не Ре пу бли ке Ср би је Ма ја 
Гој ко вић ис та кла је да се те ма 
пра ва же на на се лу да нас не 
раз ма тра са мо у Ср би ји, већ да 
је то по ста ла јед на од нај ва жни-
јих те ма у све ту, има ју ћи у ви ду 
да же не из се о ских под руч ја 
чи не ви ше од јед не че твр ти не 
свет ске по пу ла ци је, и да су че-
сто за не ма ре не и дис кри ми ни-
са не у од но су на же не ко је жи ве 
у гра до ви ма. Се о ска под руч ја 
се да нас, ка ко је на ве ла, су о ча-
ва ју са број ним иза зо ви ма, а у 
та квим усло ви ма је по себ но те-
жак по ло жај же на.

– Мно га ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да се же не на се лу су о ча ва ју 
са не за по сле но шћу, да су пре оп-
те ре ће не по сло ви ма у до ма ћин-
ству, да не ма ју аде кват ну бри гу о 
свом здра вљу. Та ко ђе, же не ко је 
жи ве у се о ским под руч ји ма на ше 
др жа ве жи ве у тра ди ци о нал ним, 
па три јар хал ним сре ди на ма, што 
до во ди до то га да су му шкар ци 
углав ном вла сни ци имо ви не, и 
же не су ти ме мно го ма ње не за-
ви сне од же на ко је жи ве у град-
ским сре ди на ма – ре кла је пред-
сед ни ца пар ла мен та.

Она је на гла си ла да је на си-
ље у по ро ди ци још јед на ва жна 
те ма ко ја по га ђа же не у Ср би ји, 
што у знат но ве ћој ме ри по га ђа 
же не на се лу. Има ју ћи у ви ду да 
је на си ље у по ро ди ци нај че шће 
та бу те ма у се о ским сре ди на ма, 
же не ни су још до вољ но охра-
бре не да на си ље у по ро ди ци 
при ја ве, ре кла је пред сед ни ца 
На род не скуп шти не и по ру чи ла 
да је сра мо та би ти на сил ник, а 
не жр тва на си ља.

На кон фе рен ци ји је го во ри-
ла и ми ни стар ка без порт фе ља 
за ду же на за де мо гра фи ју и по-
пу ла ци о ну по ли ти ку Сла ви ца 
Ђу кић Де ја но вић. Го во ре ћи о 
ста ти стич ким по ка за те љи ма, 
ре кла је да је у про се ку око 10 
од сто же на у оп шти на ма из 
ру рал них под руч ја без основ-
не шко ле, од но сно без ика кве 
школ ске спре ме. По да ци та ко-
ђе го во ре да је од укуп ног бро ја 
но си ла ца по ро дич них га здин-
ста ва у овим оп шти на ма, на ни-
воу чи та ве зе мље тек 17 од сто 
же на, од ко јих је по ло ви на ста-
ри ја од 65 го ди на, а две тре ћи не 
су удо ви це.

– Мо ра мо да по др жи мо сва-
ку же ну, ма где она жи ве ла. Она 
за слу жу је да бу де еду ко ва на, 
да не гу је сво је здра вље, да јој 
здрав стве на услу га бу де до-
ступ ни ја, да има по др шку парт-
не ра и по ро ди це у не зи и од го ју 
де те та, да бу де еко ном ски рав-
но прав на. А ако је у го ди на ма, 
она за и ста има пра во, а ми оба-
ве зу, да до сто јан стве но ста ри, 
али има пра во и на ак тив ну ста-
рост – за кљу чи ла је ми ни стар ка 
Ђу кић Де ја но вић.

До ма ћин кон фе рен ци је, ми-
ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Зо ран Ђор ђе вић, на гла сио је 

да по ло жај же на у Ср би ји тре ба 
уна пре ђи ва ти и да за то по сто ји 
до ста про сто ра.

– Вла да Ре пу бли ке Ср би је и 
ми ни стар ство на чи јем сам че-
лу ра ди ће на то ме да по ло жај 
же на у Ср би ји бу де још бо љи, 
да же не у Ср би ји бу ду це ње не 
и по што ва не, а да наш од нос 
пре ма њи ма бу де при мер сви-
ма ка ко тре ба да се оп хо де пре-
ма же на ма – ре као је ми ни стар 
Ђор ђе вић.

Он је на ја вио до но ше ње но-
вог За ко на о род ној рав но прав-
но сти, ко ји ће вр ло бр зо би ти 
у скуп штин ској про це ду ри, а 
би ће ура ђен на нај мо дер ни ји 
и нај са вре ме ни ји на чин, у че му 
по моћ пру жа швед ска Вла да.

Ди рек тор ка РФ ПИО Дра га-
на Ка ли но вић у свом из ла га њу 
на кон фе рен ци ји изнела је низ 
по да та ка из обла сти ПИО по-
љо при вред ни ка, са по себ ним 
освр том на оси гу ра ње же на 
и на пра ва ко ја по том осно ву 
оства ру ју. Је дан од по да та ка 
ко ји за бри ња ва је сте да је ис-
пла та по љо при вред них пен-
зи ја тек са 10 од сто по кри ве на 
из вор ним при хо ди ма, од но сно 
до при но си ма из оба вља ња ове 
де лат но сти, док оста так пред-
ста вља до та ци ју др жа ве. Ди-
рек тор ка Фон да је ис та кла да 

се мо ра при сту пи ти ре фор ми 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра-
ња за по љо при вред ну де лат-
ност, уз по себ но во ђе ње ра чу на 
о по ло жа ју же на у том си сте му, 
јер је еко ном ски и со ци јал но 
рав но пра ван и ста би лан по ло-
жај же не у ру рал ним кра је ви ма 
Ср би је јед но од ве о ма ва жних 
пи та ња на ко је др жа ва тре ба 
аде кват но да од го во ри.

– Осим то га, по треб но је и 
да ље по ди за ти свест о зна ча ју 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња и ин фор ми са ти же не 
о мо гућ но сти ма ре гу ли са ња 
овог об ли ка оси гу ра ња. Фонд, 
за јед но са ре сор ним ми ни стар-
ством, на раз ли чи те на чи не до-
при но си ре ша ва њу овог про-
бле ма и тру ди се да мак си мал-
ном опе ра тив но шћу, ши ре њем 
сво је мре же услу га и стал ним 
ин фор ми са њем јав но сти под-
стак не ре гу ли са ње тог об ли ка 
оси гу ра ња – ре кла је ди рек тор-
ка Фон да ПИО, Дра га на Ка ли но-
вић.

За кључ ци са ове кон фе рен-
ци је тре ба ло би да по слу же као 
тач ке ослон ца но вим стра те ги-
ја ма и про гра ми ма др жа ве ко ји 
ће до при не ти да се по ло жај же-
на из ру рал них сре ди на у свим 
сег мен ти ма по бољ ша.

В. Ка дић

НА ЦИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА „ЖЕ НЕ ИЗ РУ РАЛ НИХ КРА ЈЕ ВА – РАВ НО ПРАВ НЕ ГРА ЂАН КЕ СР БИ ЈЕ”

Пра ва се о ских же на

Учесници конференције одржане поводом Дана жена
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На Бе о град ском сај му је, од 
28. фе бру а ра до 1. мар-
та, ор га ни зо ван пе ти Са-

јам за тре ће до ба 55 плус. Са јам 
је ор га ни зо ва ла из да вач ка ку ћа 
Se ni or me dia, из да вач ме сеч ни ка 
„Пен зи ја”, а по др шку су пру жи ли 
Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град, Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Скуп шти на гра да 
Бе о гра да, Ре пу блич ки фонд ПИО, 
Град ски за вод за јав но здра вље и 
дру ги.

Са јам на ме њен ста ри ји ма 
отво ри ли су пот пред сед ник 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и ми-
ни стар тр го ви не, ту ри зма и те-
ле ко му ни ка ци ја Ра сим Ља јић и 
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња Зо-
ран Ђор ђе вић.

Ми ни стар Ђор ђе вић за хва лио 
је пен зи о не ри ма на ука за ном по-
ве ре њу и обе ћао да их вла да не-
ће из не ве ри ти и за бо ра ви ти.

– Сво јим за ла га њем и ра дом 
за слу жи ли сте си гу ран, до сто јан-
ствен и ква ли те тан жи вот. Све оно 
што је до са да ура ђе но ни је са мо 
учи ни ло на шу зе мљу бо љом, све 
ви ше по што ва ном и ува жа ва ном 
сву да у све ту, не го је омо гу ћи ло 
да на ши гра ђа ни из да на у дан 
жи ве све бо ље – из ја вио је ми ни-
стар Ђор ђе вић.

Он је на ја вио да ће се, у скла-
ду са до го во ром Ми ни стар ства 
за рад и Бе о град ског сај ма, од 
на ред не го ди не у вре ме одр жа-
ва ња Сај ма књи га одр жа ва ти и 
Са јам за тре ће до ба под на зи вом 
Са јам по ро ди це, са же љом да се 
нај ста ри ји при бли же мла ди ма, да 
се ус по ста ви ме ђу ге не ра циј ска 
са рад ња и да то по ста не тра ди ци-
ја у Ср би ји.

Ра сим Ља јић, пот пред сед ник 
Вла де и ми ни стар тр го ви не, ту-
ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, у име 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је 
Алек сан дра Ву чи ћа, отво рио је 
ову ма ни фе ста ци ју и из ра зио за-
хвал ност пен зи о не ри ма за пру-
же ну по др шку ре фор ма ма ко је 
вла да спро во ди, а ко је да ју пр ве 
опи пљи ве ре зул та те.

– Ви сте под не ли те рет тих ре-
фор ми. Ус пе ли смо да обез бе ди-
мо да пен зи је бу ду ре дов не, да се 
по ве ћа ва ју у скла ду са ре ал ним 
еко ном ским мо гућ но сти ма, са 
ра стом за по сле но сти и БДП-а, и 
же ли мо да пен зи је и да ље по ве-
ћа ва мо из го ди не у го ди ну – ре-
као је ми ни стар Ља јић.

Про бле ми са ко ји ма се љу ди 
тре ће жи вот не до би су о ча ва ју су 
у фо ку су и Ми ни стар ства за рад 
и це ле вла де, ре као је ми ни стар 
Ља јић и на гла сио да др жа ва мо-
ра, по ред со ци јал не по ли ти ке 
за сно ва не на ја кој еко но ми ји, да 
обез бе ди и усло ве за дру штве ну 
укљу че ност ста ри јих.

– Бу ди те уве ре ни да ће мо уз 
по бољ ша ње ма те ри јал ног ста ту-
са ра ди ти и на по бољ ша њу усло-

ва да се дру жи те ме ђу соб но. Јер 
нај бо љи ин ди ка тор сре ће је сте 
осе ћај при пад но сти. Тре ба да 
осе ћа те при пад ност сво јим удру-
же њи ма пен зи о не ра, клу бо ви ма, 
а др жа ва је у оба ве зи да вам ту 
по мог не – из ја вио је Ра сим Ља јић.

То ком два да на тра ја ња сај ма 
по се ти о ци ма су на штан до ви ма 
раз ли чи тих удру же ња, ор га ни-
за ци ја и др жав них институцијa 
би ле до ступ не ра зно вр сне услу-
ге, по пу сти, по кло ни, про гра ми и 
про из во ди ко ји има ју за циљ под-
сти ца ње ак тив ног жи во та ста ри је 
по пу ла ци је, а био је при ре ђен и 
бо гат кул тур но-за бав ни про грам 
у окви ру ко га је би ло игре и пе-
сме, би ра ла се нај леп ша да ма тре-
ћег до ба, и још мно го то га.

Свој ин фо пулт је, у окви ру 
штан да Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, и овог пу та имао Фонд 
ПИО, а по се ће ност је као и прет-
ход них го ди на би ла ве ли ка. Са да-
шњи и бу ду ћи пен зи о не ри мо гли 
су да до би ју све ин фор ма ци је у 
ве зи са пра ви ма из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, да узму 
уве ре ње о сво јим по да ци ма из 
ма тич не еви ден ци је, као и да до-
би ју је дин стве ни пин код, по мо ћу 
ко га мо гу да ко ри сте елек трон ске 
сер ви се на сај ту Фон да. Ве ли ки 
број ко ри сни ка се та ко ђе рас пи-
ти вао о пен зи о нер ским кар ти ца-
ма, ко је су пред ста вље не на ин фо 
пул ту Фон да ПИО.

В. Ка дић

ПЕ ТИ СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА

Све за се ни о ре на јед ном 
ме сту

И ове го ди не иза бра на мис се ни ор
Као и ра ни јих го ди на, ве ли ко ин-
те ре со ва ње вла да ло је за из бор 
нај леп ше се ни ор ке. За ла ска ву 
ти ту лу так ми чи ло се се дам да ма: 
Ве ри ца Ћир ко вић (60), Ду шан ка 
Ми ју шко вић (63), Гор да на Ма ти је-
вић (65), Ве ра Па вло вић (66), Дра-
ги ца Пе кеч (60), Мир ја на Вра чар 
(68) и Ми ра Иван че вић (70). 
Ми ра Иван че вић, не ка да шња 
про фе сор ка фи зич ког вас пи та-
ња из Бе о гра да, про гла ше на је за 
нај леп шу да му на так ми че њу и 
ни је кри ла за до вољ ство због то-
га. Пр ва пра ти ља би ла је Мир ја на 
Вра чар, а дру га Дра ги ца Пе кеч. Мира Иванчевић са пратиљама

Министар Зоран Ђорђевић са руководством и запосленима Фонда
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представљамо

Од 12. фе бру а ра 2018. 
но ви ди рек тор Фи ли ја ле 
РФ ПИО Вр бас је Ду шан 
Ки ли бар да, ди пло ми ра-
ни еко но ми ста. Ки ли-
бар да је ро ђен у Вр ба су 
1973. го ди не, основ ну 
шко лу је по ха ђао и за вр-
шио у Вр ба су, а сред њу 
по љо при вред ну шко лу 
у Цр вен ки. Зва ње ди пло ми-
ра ног еко но ми сте сте као је на 
Фа кул те ту за услу жни би знис у 
Срем ској Ка ме ни ци.

Ра дио је у Јав ном пред у зе ћу 
за пре воз пут ни ка у Вр ба су на 
по сло ви ма ше фа и ди рек то ра 
са о бра ћа ја. Оба вљао је и функ-
ци ју чла на Оп штин ског ве ћа 
за ду же ног за са о бра ћај и пут ну 

ин фра струк ту ру. Члан је струч-
ног шта ба ју ни ор ске и се ни ор-
ске ре пре зен та ци је Ре пу бли ке 
Ср би је у кик бок су. До бит ник 
је при зна ња „Нај бо љи тре нер” 
у Вој во ди ни, као и при зна ња 
Спорт ског са ве за Ср би је као 
за слу жни тре нер ре пре зен-
та ци је у кик бок су, а члан је и 
бор да ди рек то ра Бал кан ске 
фе де ра ци је у овом спор ту.

Но ва ди рек тор ка ча чан ске 
фи ли ја ле Фон да ПИО, Све тла-
на Рац ко вић, ро ђе на је 1978. 
у Чач ку. Као ву ко вац ча чан-
ске гим на зи је 1997. упи су је 
Еко ном ски фа кул тет у Бе о-
гра ду, ко ји за вр ша ва фе бру-
а ра 2002. са про сеч ном оце-
ном 9,11. Од мах на кон сту ди-
ја за по шља ва се у Ме ри ди јан 
бан ци, за тим у Ча чан ској 
бан ци, а од 2004. до 18. мар-
та 2018. ра ди у ком па ни ји Хи-
по Ал пе Адри ја Ли зинг д.о.о., 
нај пре као кре дит ни ре фе-
рент, за тим ру ко во ди лац по-
слов ни це Ча чак и од 2006. 
као ре ги о нал ни ди рек тор за 
област цен трал не, за пад не 
и ју жне Ср би је. Се бе опи су је 
као вред ну, од го вор ну, енер-
гич ну, дру штве ну, ко му ни ка-
тив ну и пред у зи мљи ву осо бу, 
увек жељ ну зна ња и уче ња. 
Уда та је и мај ка дво је де це.

Све тла на ка же да је за по-
сао у Фон ду кон ку ри са ла 
из же ље да поч не да ра ди у 
озбиљ ној, ста бил ној и си гур-
ној др жав ној фир ми ко ја по-
слу је по ја сно де фи ни са ним 
пра ви ли ма и про це ду ра ма и 
у ко јој се без из у зет ка по шту-

ју про пи си. По но сна је што је 
по ста ла део јед не та кве ин-
сти ту ци је.

Овај по сао, по ред то га што 
је озби љан, ја сан, пре ци зан 
и вр ло ра зно вр стан и за ни-
мљив, сма тра и из у зет но ле-
пим јер се ов де у окви ру ја сно 
де фи ни са них за кон ских окви-
ра љу ди ма да је пра во ко је им 
при па да. По себ но је, ка ко ка-
же, срећ на, по ча ство ва на и за-
хвал на што је до би ла при ли ку 
да је у по сао упу ти прет ход на 
ди рек тор ка, Крин ка Лу кић, 
вр хун ски про фе си о на лац са 
огром ним ис ку ством и не мер-
љи вим зна њем у овој обла сти, 
и јед на див на осо ба и ве ли ки 
чо век.

НО ВИ РУ КО ВО ДИ О ЦИ ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО

Све тла на Рац ко вић
– ди рек тор ка Фи ли ја ле Ча чак

Ду шан Ки ли бар да 
– ди рек тор Фи ли ја ле Вр бас

Лесковац: по моћ породиљама
Сред стви ма из бу џе та гра да Ле сков ца не дав но је ис пла ће на пр-

ва фи нан сиј ска по моћ ово го ди шњим по ро ди ља ма. За 228 мла дих 
мај ки из дво је но је не што ви ше од три ми ли о на ди на ра.

Не за по сле не по ро ди ље до би ле су фи нан сиј ску по моћ од 20.000 
ди на ра за на бав ку бе би-опре ме и про из во да за не гу и ис хра ну 
одој ча ди. Стал но упо сле ним мла дим мај ка ма ло кал на са мо у пра ва 
истог да на је по де ли ла ва у че ре у вред но сти од по 10.000 ди на ра 
као пр ву фи нан сиј ску по моћ.

На овај на чин ло кал на са мо у пра ва гра да Ле сков ца да је пу ну по-
др шку де мо граф ском раз во ју гра да и ју га Ср би је, а то ће и убу ду ће 
чи ни ти, по ру чу ју из ка би не та ле ско вач ког гра до на чел ни ка др Го-
ра на Цве та но ви ћа. Та ко ђе, ло кал на са мо у пра ва гра да на Ве тер ни-
ци ће фи нан сиј ски по мо ћи и да ље уре ђе ње ле ско вач ког по ро ди-
ли шта и бол нич ког цен тра у це ли ни.    

Отво рен „Кон ти нен тал” у  
Но вом Са ду

Алек сан дар Ву чић, 
пред сед ник Ре пу бли-
ке Ср би је, све ча но је 7. 
мар та отво рио Цен тар 
за ис тра жи ва ње и раз-
вој не мач ке мул ти на ци-
о нал не ком па ни је „Кон-
ти нен тал” у Но вом Са ду. Ова ком па ни ја, ко ја за по шља ва ви ше од 
233.000 љу ди у 56 зе ма ља све та већ је упо сли ла пр вих 100 на ших 
ви со ко спе ци ја ли зо ва них ин же ње ра за раз ли чи те про јек те, а на-
ја вље но је да ће у на ред ним го ди на ма отво ри ти још 500 рад них 
ме ста у обла сти софт ве ра и си стем ског ин жи ње рин га. 

Ме ђу број ним ви со ким зва ни ца ма овом до га ђа ју су при су-
ство ва ли и Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра јин ске вла де, Ак-
сел Дит ман, ам ба са дор СР Не мач ке у Ре пу бли ци Ср би ји, Ми лош 
Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, и Курт Ле ман, тех нич ки 
ди рек тор „Кон ти нен та ла”. 

Не го тин: по моћ мај ка ма са тро је 
и ви ше де це

Оп шти на Не го тин је 
и овог мар та по во дом 
Да на же на скром ним 
по кло ни ма че сти та ла 
пра зник мај ка ма, ко је су 
у ми ну лој го ди ни ро ди-
ле тре ће, че твр то, пе то и 
сва ко на ред но де те. По-
клон че стит ке са по де-
сет хи ља да ди на ра по мо ћи и бу ке те цве ћа до би ла је 31 Не го тин ка, 
а на све ча но сти ор га ни зо ва ној тим по во дом, обра тио им се Вла ди-
мир Ве лич ко вић, пред сед ник оп шти не. 

За јед но крат ну нов ча ну по моћ мај ка ма тре ћег, че твр тог, пе тог и 
сва ког на ред ног де те та, ко ју су Не го тин ке до би ле пре ко Цен тра за 
со ци јал ни рад, ове го ди не из бу џе та оп шти не из дво је но је 310.000 
ди на ра. 

Оп шти на Не го тин, ина че, од 2015. го ди не ре а ли зу је до де лу јед-
но крат не нов ча не по мо ћи по ро ди ља ма. Уз то за пр во ро ђе но де те у 
по ро ди ци оп шти на до де љу је јед но крат ну по моћ од 30.000 ди на ра, 
за дру го де те 35.000, за тре ће, че твр то и сва ко на ред но 40.000 ди-
на ра. Ро ђе ње бли за на ца оп шти на Не го тин ро ди те љи ма че сти та са 
70.000, а ро ђе ње трој ки са 100.000 ди на ра.  
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Са јам КОН ТЕХ у Но вом Са ду

Ви кенд за 
љу би те ље  
хра не и пи ћа

На „Про лећ ном укус фе сту”, 
сај му до ма ће хра не и пи ћа, 31. 
мар та и 1. апри ла у Бе о гра ду 
пред ста ви ло се око 100 из ла га ча 
са ви ше од 3.000 раз ли чи тих до-
ма ћих про из во да из це ле Ср би је 
и ре ги о на.

По се ти о ци у хо те лу „Ме тро пол” 
има ли су при ли ку да ку пе и де гу-
сти ра ју нај у ку сни је вр сте си ре ва, 
су хо ме сна тих про из во да и ви на. 
По ред пре по зна тљи вих до ма ћих 
спе ци ја ли те та, на фе сти ва лу су 

мо гле да се де гу сти ра ју и је дин-
стве не ком би на ци је аро ма као 
што су сла до лед од си ра или ка-
ча мак са срп ском мо ца ре лом, а 
тр пе зу су упот пу ни ли слат ка за-
до вољ ства и осве жа ва ју ћи при-
род ни на пи ци.

између два броја

Не го тин  
на Сај му 
ту ри зма 
у Кра јо ви

На Ме ђу на род ном 
сај му ту ри зма у Кра јо ви 
„Ol te nia 2018”, одр жа-
ном сре ди ном мар та у 
су сед ној Ру му ни ји, Ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Не го тин пред-
ста ви ла је по тен ци ја ле 
за раз вој кул тур ног, ру-
рал ног, вин ског и ма ни-
фе ста ци о ног ту ри зма ис то ка Ср би је. Не го тин ски штанд је био ве о ма за па жен упр кос кон ку-
рен ци ји број них из ла га ча. 

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Не го тин успе шно је на сту пи ла и на 40. Ме ђу на род ном 
сај му ту ри зма у Бе о гра ду, где је пред ста ви ла мо гућ но сти ове оп шти не у обла сти вин ског, 
се о ског и вер ског ту ри зма.

Про сеч на за ра да у ја ну а ру 50.048 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји у ја ну а ру 2018. из но си ла је 50.048 ди на ра, док 

нај ве ћи број за по сле них – 28 од сто при ма пла ту од 25.001 до 30.000 ди на ра, об ја-
вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (РЗС).

Ста ти сти ка РЗС по ка зу је и да две тре ћи не за по сле них има за ра ду ни жу од про-
сеч не пла те у Ср би ји или јед на ку са њом. Об у хват за об ра чун за ра да је са да пот пун 
– 1,75 ми ли о на за по сле них у Ср би ји, од че га тре ћи на у јав ном сек то ру. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, про сеч на пла та у јав ном сек-
то ру у ја ну а ру из но си ла је 56.585 ди на ра, а ван јав ног сек то ра 46.681 ди нар.

Про сеч на пла та за по сле них у прав ним ли ци ма у ја ну а ру је би ла 52.959 ди на ра, а пла те пред у зет ни ка и за по сле них код њих у про се ку 
27.305 ди на ра. Ја ну ар ска ста ти сти ка ура ђе на је пре ма ме то до ло ги ји ускла ђе ној са европ ском прак сом.

Два на е сти Са јам по-
слов них мо гућ но сти и 
струч них прак си КОН ТЕХ, 
одр жан је 21. и 22. мар та 
на Фа кул те ту тех нич ких 
на у ка у Но вом Са ду.

КОН ТЕХ сту ден ти ма и 
ди плом ци ма тех нич ких и 
тех но ло шких фа кул те та, 
ну ди при ли ку да се упо-
зна ју са мо гућ но сти ма 
пла ни ра ња и раз во ја ка-
ри је ре у ком па ни ја ма ко је 
с успе хом по слу ју у на шој 
зе мљи.

Са јам, по ред при ли ке 
за за по шља ва ње ну ди и 
ра зно вр сну по ну ду струч-
них прак си и по ве зу је ком па ни је са обра зов ним ин сти ту ци ја ма и људ ским ре сур си ма, сту ден-
ти ма од но сно ди плом ци ма као кан ди да ти ма за по сао.

У то ку Сај ма ком па ни је су пред ста ви ле сво ју де лат ност сту ден ти ма кроз не по сре дан кон такт 
с њи ма и пре зен та ци је. Сту ден ти и кан ди да ти мо гли су на ли цу ме ста по сло дав ци ма да уру че 
свој рад не би о гра фи је.

На КОН ТЕХ-у је уче ство ва ла 31 ком па ни ја а њи хо ве штан до ве је об и шло око де сет хи ља да 
сту де на та и по се ти ла ца.
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актуелно

При вред на ко мо ра Вој во-
ди не и лист „По љо при-
вред ник” ор га ни зо ва ли 

су 9. мар та у Но вом Са ду за јед-
нич ки те мат ски скуп о фи нан-
си ра њу по љо при вре де уз по-
др шку др жа ве у 2018. го ди ни. 
Скуп је био из у зет но по се ћен, 
а уче ство ва ли су пред став ни-
ци Ми ни стар ства по љо при вре-
де, По кра јин ског се кре та ри ја та 
за по љо при вре ду, Раз вој ног 
фон да Вој во ди не, Га ран циј ског 
фон да, По кра јин ског фон да за 
раз вој по љо при вре де, За дру-
жног са ве за Вој во ди не, као и 
ло кал них са мо у пра ва, по љо-
при вред них ор га ни за ци ја, чла-
но ви Срп ског удру же ња мла дих 
по љо при вред ни ка и Мре же 
мла дих по љо при вред ни ка Ср-
би је. 

О зна ча ју и ци ље ви ма ску па 
увод ну реч да ла је др Гор да на 
Ра до вић, ди рек тор ка „Днев ник 
– По љо при вред ни ка” АД. У име 
до ма ћи на, Бо шко Ву чу ре вић, 
пред сед ник При вред не ко мо-
ре Вој во ди не, по себ но је ука зао 
на зна чај по љо при вре де као 
при вред не гра не где ве ли ки 
про блем пред ста вља ни зак ни-
во ула га ња у про из вод њу због 
че га др жа ва тре ба и да ље да на-
ста ви са по ли ти ком зна чај ни јег 
фи нан си ра ња агра ра. Кон ста-
то вао је и да је, осим сред ста-
ва ИПАРД про гра ма, по зи тив но 
што се на ста вља са свим до ма-
ћим про гра ми ма фи нан си ра ња 
по љо при вре де, ме ра ма Ре пу-

блич ке и По кра јин ске вла де ко-
је су ко ор ди ни са не и спро во де 
се на це лој те ри то ри ји зе мље с 
ци љем ја ча ња кон ку рент но сти 
по љо при вред них про из во ђа ча 
на до ма ћем и ино стра ном тр-
жи шту. 

По моћ ник ми ни стра по љо-
при вре де, шу мар ства и во до при-
вре де, Не над Ка та нић, го во ре ћи 
о ме ра ма аграр не по ли ти ке у 
овој го ди ни ис та као је да уред бе 
о рас по де ли под сти ца ја ка сне, 
али да ће у аграр ној ка си би ти 
се дам од сто ви ше пла ни ра них 
сред ста ва не го про шле го ди не.

– Од три де се так ми ли јар ди 
ди на ра две тре ћи не ће би ти 

усме ре но на ди рект на да ва ња 
по љо при вред ни ци ма, а 18 од-
сто на ме ре ру рал ног раз во-
ја. Пред ви ђе на су и сред ства 
за кре дит ну по др шку, као и 
по себ не под сти ца је. И у овој 
го ди ни оста ју под сти ца ји за 
биљ ну про из вод њу од 4.000 
ди на ра по хек та ру за нај ви ше 
20 хек та ра, а и да ље су ве ли ка 
да ва ња пред ви ђе на у сек то ру 
сто чар ства – ре као је Не над 
Ка та нић. 

Та ко ће, из ме ђу оста лог, Ми-
ни стар ство под сти ца ти ову 
про из вод њу – за хва љу ју ћи 
отва ра њу тр жи шта за из воз ју-
не ћег ме са у Тур ску и Ки ну, са 

10.000 ди на ра по ума ти че ном 
гр лу ју не та. 

– Тре нут но не по сто ји ли мит 
под сти ца ја ко јим би се огра-
ни чио број ју на ди у то ву. Та ко 
сто ча ри ко ји се опре де ле за ову 
вр сту то ва има ју шан су да уз за-
ра ду до би ју и суб вен ци је др жа-
ве по сва ком ис по ру че ном гр лу 
– ре као је по моћ ник ми ни стра 
Ка та нић.

По кра јин ски се кре тар за по-
љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство, Вук Ра до је вић, ис та-
као је овом при ли ком да су Вла-
да Вој во ди не и ње гов Се кре та-
ри јат про шле го ди не у бу џе ту 
из дво ји ли око осам ми ли јар ди 
ди на ра у раз вој агра ра и да ће 
та кву под сти цај ну по ли ти ку на-
ста ви ти и у 2018. го ди ни.

– Про шле го ди не су уло же на 
ве ли ка сред ства у про јек те на-
вод ња ва ња од ко јих је 11 у то ку, 
ура ђе на је про јект на до ку мен-
та ци ја за још 13, а за 14 но вих 
при ку пља ће се ове го ди не про-
јект на до ку мен та ци ја. Циљ је да 
се за две-три го ди не обез бе ди 
на вод ња ва ње за но вих 120.000 
хек та ра – ис та као је Ра до је вић 
на гла ша ва ју ћи да су ла не уве де-
не но ве ли ни је за фи нан си ра ње 
по љо при вред не про из вод ње, 
а да су као по себ на ка те го ри ја 
пре по зна ти мла ди по љо при-
вред ни ци до 40 го ди на ко ји ће и 
ове го ди не мо ћи да ра чу на ју на 
зна чај ну по др шку кроз старт-ап 
про гра ме.

Ми ро слав Мек те ро вић

ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ УЗ ПО ДР ШКУ ДР ЖА ВЕ У 2018. ГО ДИ НИ

Ви ше сред ста ва не го ла не

Помоћник министра пољопривреде, Ненад Катанић, представља 
подстицајне мере Владе Републике Србије

Сва ког по след њег ви кен да у мар ту у Ме-
лен ци ма се ор га ни зу је са јам пче лар ства 
„Пче ла фест”. Та ко је би ло и ове го ди не, упр-
кос хлад ној ко ша ви. Са јам је био при ли ка 
да пче ла ри на ба ве опре му пред по сло ве 
ко ји их че ка ју у ко шни ца ма, али и да чу ју 
реч струч ња ка, по себ но у окол но сти ма ко је 
им је при ре дио хла дан март.

Же ља ор га ни за то ра, Пче лар ског дру штва 
„Ру сан да” из Ме ле на ца, је сте да ова ма ни-
фе ста ци ја по ста не цен трал ни до га ђај кра-
јем мар та, не са мо у сред њем Ба на ту, већ и 
у чи та вој Вој во ди ни, ко ји ће оку пља ти све 
ви ше љу ди.

Пче ла ри из Ру му ни је и Хр ват ске да ли су 
овом ску пу ме ђу на род ни ка рак тер, а осим 
њих ве ли ком бро ју по се ти ла ца пред ста-

ви ли су се и про из во ђа чи ра са да, су ше ног 
во ћа, ви на, али је до ми ни ра ла пче лар ска 
опре ма. То ни је нео бич но ка да се зна да је 
сре ди на се зо не и да и у овом де лу Ба на та 
ра сте број пче ли њих дру шта ва.

Дру штво пче ла ра „Ру сан да” има ло је по-
др шку ак ти ва же на „Ђур ђе вак” из Ме ле на-
ца. По што су чла ни це овог удру же ња по-
зна те по пра вље њу кроф ни, ре ши ле су да 
ову по сла сти цу по де ле по се ти о ци ма. Ис пе-
кле су око 600 кроф ни. 

У про гра му ма ни фе ста ци је уче ство ва ло 
је и ви ше од 100 де це из се ла. 

Г. О.

Одр жан че твр ти Пче ла фест у Ме лен ци ма
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У окви ру обе ле жа ва ња Да на же на, 
Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не (УПВ) 
– Сек ци ја за раз вој жен ског би знис 

ли дер ства и Асо ци ја ци ја по слов них же на 
из Но вог Са да пот пи са ле су Ме мо ран дум о 
са рад њи. На овај на чин озва ни чен је њи хов 
за јед нич ки рад на уна пре ђе њу еко ном ских 
пра ва же на, раз во ју жен ског пред у зет ни-
штва и под сти ца њу жен ског би знис ли дер-
ства. Ме мо ран дум је у име Уни је пот пи сао 
пред сед ник Стан ко Кр стин, а у име Асо ци-
ја ци је по слов них же на Гор да на Чуч ко вић, 
чла ни ца Управ ног од бо ра. Пот пи си ва њу 
Ме мо ран ду ма при су ство ва ле су пред став-
ни це ру ко вод ста ва Сек ци је за раз вој жен-
ског би знис ли дер ства УПВ и Асо ци ја ци је 
по слов них же на. 

Ме ди ји ма је том при ли ком пред ста вљен 
штам па ни ма те ри јал са ак ту ел ним по да ци-
ма о по ло жа ју же на у пред у зет ни штву, са 
по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку за 2017. го ди ну. Из ме ђу оста лог, на ве де-
но је да је са мо за по сле ност у Ре пу бли ци 
Ср би ји дво стру ко ве ћа код му шка ра ца не-
го код же на, од но сно да је 28 од сто му шка-
ра ца и 13 про це на та же на ста ро сти из ме-
ђу 15 и 64 го ди не са мо стал но за по сле но. 
Удео жен ских фир ми – ми кро пре ду зе ћа и 
пред у зет нич ких рад њи у укуп ном бро ју 
ма лих и сред њих пред у зе ћа у Ср би ји из-

но си око 30 од сто и оне су ви ше скон цен-
три са не у сек то ру услу га – око 80 по сто. 
Та ко ђе, мо гло се чу ти да пред у зет ни штво 
же на у на шој зе мљи ка рак те ри ше и ви со ка 
сто па за тва ра ња фир ми, од но сно, 47 од сто 
пред у зе ћа ко ја су осно ва ле и во ди ле же не 
је уга ше но. 

Као за кљу чак ис так ну то је да су ри зи ци-
ма од не у спе ха по себ но из ло же на пред у-
зе ћа же на у сво јој ра ној фа зи, јер је жен ско 
пред у зет ни штво крх ки је и те же одр жи во, 
те да је по треб на до след ни ја по др шка дру-

штва, пре вас ход но у по чет ној фа зи по сло-
ва ња пред у зе ћа.

Има ју ћи у ви ду на ве де не по дат ке, пот пи-
сни це Ме мо ран ду ма су се до го во ри ле да, из-
ме ђу оста лог, за јед но ор га ни зу ју еду ка ци је, 
струч не ску по ве, са ве то ва ња, се ми на ре и дру-
ге об ли ке струч ног обра зо ва ња за са да шње и 
бу ду ће пред у зет ни це, да спро во де ис тра жи-
ва ња о по тре ба ма и пре пре ка ма ко је има ју 
у свом по сло ва њу, а пред ла га ће и про пи се и 
но ве по ли ти ке у ци љу уна пре ђе ња по ло жа ја 
же на у би зни су. М. Мек те ро вић

У Ли ков ном са ло ну До ма кул-
ту ре у Тр сте ни ку у при су ству 
ве ћег бро ја из ла га ча, пред став-
ни ка јав ног и по ли тич ког жи-
во та, одр жа на је пр ва из ло жба 
жен ског пред у зет ни штва. Ор-
га ни за то ри су би ли Ре ги о нал на 
при вред на ко мо ра Кру ше вац и 
Удру же ње пред у зет ни ка. У де лу 
из ло жбе ног про гра ма про мо-
ви са на је и књи га „Са обе стра-
не по зор ни це” пред у зет ни це и 
књи жев ни це Ду шке Вељ ко вић 
из Кру шев ца.

– Би ло је ово ле по дру же ње, 
ми ни-из ло жба ра до ва и услу га 
ко је пред у зет ни це ра де. Упри-
ли чен је и кул тур но-умет нич ки 
про грам, као и пред ста вља ње 

књи ге Ду шке Вељ ко вић чи ја је 
не пре су шна ин спи ра ци ја би-
ла ње на мај ка, умет ни ца о ко-
јој је на пи са ла књи гу – ре кла 
је украт ко Ма ри ја Ве ско вић из 

При вред не ко мо ре Ср би је и 
Ре ги о нал не при вред не ко мо ре 
Кру ше вац.

Из ло жба је оку пи ла пред у-
зет ни це из Тр сте ни ка и окол-

них ме ста. Сво је слат ке про из-
во де, не ко ли ко вр ста ко ла ча 
из ло жи ла је Зо ри ца Ми кић из 
по сла сти чар ни це „Га ле ри ја”. У 
му зич ком де лу про гра ма на-
сту пио је Алек са Ђо нић, уче-
ник му зич ке шко ле „Кор не ли је 
Стан ко вић”. Чла ни це удру же-
ња „Је фи ми јин вез” пред ста-
ви ле су свој стан дард ни вез, 
пле те ње, хе кла ње, оцр та ва ње 
на ста клу, као и три ко та жу. На 
кра ју из ло жбе по де ље ни су по-
кло ни по во дом 8. мар та, Ме ђу-
на род ног да на же на. Из ла га чи 
су се по бри ну ли за по слу же ње 
тра ди ци о нал них срп ских је ла и 
ра зних вр ста ко ла ча.

Д. Ива но вић

ТРСТЕНИК: ПР ВА ИЗ ЛО ЖБА ЖЕН СКОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Од ве за и слат ки ша до књи га

МЕ МО РАН ДУМ О СА РАД ЊИ УПВ И АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ПО СЛОВ НИХ ЖЕ НА ИЗ НО ВОГ СА ДА

По треб на до след ни ја 
по др шка дру штва

Гор да на Чуч ко вић и Стан ко Кр стин по сле пот пи си ва ња ме мо ран ду ма
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на лицу места

Тач на ин фор ма ци ја је по ла 
пу та до ре ше ња про бле ма, 
по ру чу ју из овог ма лог  
уто чи шта за ста ри је

Ин фор ма тив ни цен тар за ста ри је 
осно ва ла је Уста но ва Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град (УГЦБ) уз по др шку 

Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња 2011. го ди не. 
Иде ја је би ла да се фор ми ра је дин ствен и 
све о бу хва тан ин фор ма тив ни цен тар ко ји 
мо же да пру жи кон крет не од го во ре на сва 
пи та ња ко ја се ти чу по бољ ша ња ква ли те-
та жи во та ста ри јих љу ди. За ин те ре со ва ни 
гра ђа ни ко ји ма је по треб на бр за ин фор ма-
ци ја, смер ни ца, са вет, ако же ле да са не ким 
по при ча ју, или има ју не ких не до у ми ца и 
пи та ња из раз ли чи тих обла сти, мо гу се ин-
фор ми са ти пу тем те ле фо на 0800/115-116 
(по зив бес пла тан са мо са фик сне мре же „Те-
ле ком Ср би ја”) или до ћи лич но у про сто ри-
је цен тра у Бе о гра ду, Кра љи це На та ли је 52.

Ин фор ма тив ни цен тар је на ме њен од ра-
слим и ста рим ли ци ма ко ји ма је по треб на 
ин фор ма тив на и са ве то дав на услу га из раз-
ли чи тих обла сти (со ци јал на и здрав стве на 
за шти та, пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, услу ге ко је се пру жа ју на ни воу ло-
кал не са мо у пра ве, из до ме на ко му нал них 
и дру гих слу жби, обра зо ва ња, кул ту ре, из 
обла сти еду ка ци је и др.), као и чла но ви ма 
њи хо вих по ро ди ца и при ја те љи ма, ако они 
ни су у мо гућ но сти да са ми до ђу до же ље не 
ин фор ма ци је.

Од го во ри на све ове не до у ми це ко је му-
че ста ри је гра ђа не пру жа ју се те ле фо ном 
и лич но, до ла ском у Цен тар. Обез бе ђен је 
ин ди ви ду ал ни, са ве то дав ни и груп ни рад, 
а све у ци љу пру жа ња струч не по мо ћи по-
је дин ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма да би 
се спре чио на ста нак со ци јал них про бле ма 
или убла жи ле њи хо ве по сле ди це.

Струч ни са рад ни ци су до бри слу ша о ци 
ко ји на гла ша ва ју и су ге ри шу зна чај по ро-
дич них ве за, кон та ка та са при ја те љи ма и 
окру же њем ра ди убла жа ва ња уса мље но-
сти свих ка те го ри ја ста ри јих, а на ру чи то 
ли ца ко ја због здрав стве ног ста ња не на пу-
шта ју свој дом.

– Ак тив но сти ко је ор га ни зу је Ин фо цен тар 
ре а ли зу ју се углав ном кроз груп ни рад. Уса-
мље ност и изо ло ва ност во де нај че шће у де-
пре си ју. Ко ри сни ци се кроз груп ни рад мо-

ти ви шу и под сти чу да се укљу че и ко му ни ци-
ра ју. Кроз груп но ис ку ство мно ги про бле ми 
се лак ше пре по зна ју, ре ша ва ју и пре ва зи ла-
зе. Што се ти че бро ја по зи ва упу ће них Ин фо 
цен тру, нај ви ше их је из Бе о гра да, што је и 
ра зу мљи во с об зи ром на број ност ста рих у 
глав ном гра ду – ка же Рад ми ла Об ра до вић, 
со ци о лог Ин фор ма тив ног цен тра за ста ри је.

Она до да је да све ста ро сне струк ту ре ко-
ри сте услу ге Цен тра.

– Са ско ро под јед на ком за сту пље но шћу 
по зи ва ју нас осо бе од 61 до 85 го ди на, али 
је нај ви ше оних из ме ђу 66 и 70 го ди на. Лич-
ни по зи ви ста рих су нај број ни ји, а не што 
ре ђе то чи не и њи хо ви нај бли жи. По зи ва 
нас знат но ви ше же на не го му шка ра ца. Око 
тре ћи на ко ри сни ка ин те ре су је се за пи та-
ња из обла сти со ци јал не за шти те (нај ви ше 
за сме штај у дом за ста ре и по моћ у ку ћи), 
за тим сле де пи та ња из здрав стве не за шти-
те – ре зи ми ра Рад ми ла Об ра до вић.

Са ве то ва ли шта се одр жа ва ју сва ког че-
тврт ка: пр ви че твр так у ме се цу ре зер ви сан 
је за прав но са ве то ва ли ште, дру гог че тврт-
ка се одр жа ва пси хо ло шко са ве то ва ли ште, 
тре ћи че твр так је ре зе р ви сан за здрав стве-
но са ве то ва ли ште, а сва ког че твр тог че тврт-
ка у ме се цу је са ве то ва ли ште за ис хра ну на 
ко јем се мо гу чу ти са ве ти ну три ци о ни сте.

На ини ци ја ти ву са мих ко ри сни ка, а у 
ци љу бо ље со ци ја ли за ци је и пре вен ци је 
де мен ци је, сре дом се у Ин фо цен тру УГЦБ 
одр жа ва курс ен гле ског је зи ка ко ји ко ор-
ди ни ше во лон тер ка, пен зи о ни са на на став-
ни ца ен гле ског је зи ка, Ја дран ка Ку зми нац.

Ка да је реч о раз ви ја њу ка па ци те та за 
пру жа ње раз ли чи тих услу га из со ци јал-
не за шти те, Рад ми ла Об ра до вић ка же да 
те услу ге мо ра да пра ти и ин фор ми са ње 
ста нов ни штва о пра ви ма и мо гућ но сти-
ма за њи хо во ко ри шће ње. Ис ти че да бо-
ља до ступ ност ин фор ма ци ја упо зна је све 
се ни о ре са услу га ма и ука зу је на ре сур се 
ко ји мо гу да им по мог ну у сва ко днев ном 
жи во ту.

Та ња Ми чић, пен зи о нер ка, са ве ли ким 
за до вољ ством го во ри о са ве то ва ли шти ма 
ко је ор га ни зу је Ин фо цен тар.

– Ова са ве то ва ли шта су под јед на ко ко-
ри сна и по треб на и пен зи о не ри ма ко ји су 
за до вољ ни и ис пу ње ни, као и они ма ко ји 
ни су. Ов де се раз ме њу је не ве ро ват на енер-
ги ја, раз го ва ра се о све му. Сва ки су срет у 
Цен тру је ко ри стан за све нас. Ми слим да је 
од из у зет ног зна ча ја ор га ни за ци ја за ко ју је 
за слу жна Рад ми ла Об ра до вић. Ми се ов де 
осе ћа мо као јед на по ро ди ца, као код сво је 
ку ће, јер сви до ђу на сво ју ча ши цу раз го во-
ра – го во ри Та ња Ми чић.

Пен зи о нер ка Ја дран ка Бе равс ка же да 
је пр вог да на по од ла ску у пен зи ју до шла 
у Цен тар и до би ла по треб не ин фор ма ци-
је. Дра го јој је да сво је вре ме мо же да по-
пу ни ра зним за ни мљи вим ак тив но сти ма. 
Већ три го ди на до ла зи на ен гле ски је зик да, 
ка ко ка же, раз го ва ра ју, чи та ју, при ча ју, пре-
во де, уче пе сме и пе ва ју. Пре за до вољ на је 
свим ак тив но сти ма ко је ор га ни зу је Цен тар, 
као и са ве ти ма струч них ли ца.

Дра га на Гру јић

У ПО СЕ ТИ ИН ФОР МА ТИВ НОМ ЦЕН ТРУ ЗА СТА РИ ЈЕ УГЦБ

У жи во ту је до бро има ти 
пу то каз

Инфо центар УГЦБ: веома добра посећеност трибина
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Иза стра них ре чи фи лан-
тро пи ја, ем па ти ја, во лон-
те ри зам, ин клу зи ја, ин те-

гра ци ја, си нер ги ја, ан ти ди скри-
ми на ци ја, сто је пра ви, истин ски, 
по је ди нач ни жи во ти љу ди, на ших 
су гра ђа на. Сто ји чо век. А сва ки 
чо век је по се бан, је дин ствен. Од 
сва ког мо же мо, ако хо ће мо, ако 
их при ме ти мо, ви ди мо и чу је мо, 
мно го да на у чи мо.

За ин ва лид ска ко ли ца сте пе ни-
це су ар хи тек тон ска пре пре ка, за 
чо ве ка у ин ва лид ским ко ли ци ма 
ви ше од пре пре ке. Пу них осам 
го ди на Дра ган Ста но је вић је стан 
на пу штао са мо уз по моћ при ја те-
ља, и то због од ла ска у бол ни цу. 
Иако се ње го во здрав стве но ста-
ње с вре ме ном по гор ша ва ло, од 
2011. го ди не Дра га нов жи вот је, 
ипак, дру га чи ји. Те го ди не до био 
је по крет ни лифт ко јим да нас из-
ла зи сва ко днев но да срет не ком-
ши је и при ја те ље, да ку пи днев не 
но ви не ко је чи та уз пр ву ка фу, да 
раз ме ни са не ким по глед, осмех, 
или са мо ре чи „до бро ју тро”. Ње-
го ва ма ло број на род би на жи ви у 
ино стран ству и са њи ма је, од ка-
да му је пре ми ну ла мај ка, из гу био 
сва ки кон такт. Aли он у Бе о гра ду 
има не ког бли жег од ро ђа ка – во-
лон тер ку Гор да ну Па вло вић, ко ја 
је већ пет го ди на, сва ко днев но, 
ње гов нај ве ћи осло нац.

Дра ган ка же да је, од ка да она 
до ла зи, ње гов жи вот дру га чи ји 
са мим тим што сва ког да на зна да 
мо же не ког да оче ку је. Ве о ма му 
зна чи то што на њу увек мо же да 

ра чу на. Гор да ни мо же и да се ја-
ви те ле фо ном кад год му не што 
за тре ба.

– Го ца је мој при ја тељ, има мо 
од нос као да се по зна је мо сто го-
ди на, а не као да до ла зи код ме не 
да во лон ти ра. Ви ђа мо се и ви кен-
дом. Че сто ми свра ћа ју и пру жа ју 
по др шку ње на де ца, Фи лип (29) и 
Са ра (16). На сре ћу жи ви мо бли зу, 
и ка да Го ца због лич них оба ве за 
не мо же, по се ћу је ме не ко од њих 
дво је. Ра ни је сам мо гао са мо по-
вре ме но да ра чу нам на дру га ре, 
бли ске при ја те ље – по ја шња ва 
Дра ган.

Гор да на је са мо хра на мај ка 
тро је де це. Ра ди ла је као мо де-
лар ко жних јак ни до ин ва лид ске 
пен зи је, у ко јој је од ка да јој је 
опе ри са на ане у ри зма. Ка да не-
ким сво јим по слом про ла зи по-
ред Дра га но ве згра де, оба ве зно 

свра ти да се ви де, и да ма кар на-
крат ко по раз го ва ра ју. У оп шти ну 
Зве зда ра је пре пет го ди на оти-
шла да се рас пи та у ве зи са ре но-
ви ра њем ста ре и тро шне ку ће у 
ко јој жи ви. Ис по ста ви ло се да је, 
а да то ни је ни слу ти ла, раз лог за 
по се ту оп шти ни пре у сме рен у са-
свим дру ги ток. Су срет са Рад ми-
лом Уро ше вић, ко ор ди на тор ком 
Во лон тер ског сер ви са Зве зда ра, 
пру жио јој је шан су да во лон ти ра. 
Од та да, ка ко ка же, ње на је ду ша 
ис пу ње на, иако јој је ма те ри јал на 
си ту а ци ја те шка. По себ но на гла-
ша ва да су ње на де ца на у чи ла да 
ви ше це не жи вот, здра вље, и да 
су сте кли увид у истин ске жи вот-
не вред но сти.

Дра га нов и Гор да нин пр ви су-
срет био је крат ко упо зна ва ње 
уз ка фу и до го вор. Да нас Гор да на 
зна мно го о Дра га но вом де тињ-
ству ко је је про вео пре те жно у 
бол ни ца ма, о ње го вом из у зет но 
те шком здрав стве ном ста њу и 
ма те ри јал ном по ло жа ју, о то ме 
ка ко је бо лест узи ма ла с го ди на-
ма да нак го то во све му. Гор да на 
зна мно го о ње го вим по тре ба ма, 
на ви ка ма, ста во ви ма...

– Оба вљам ком плет ну на бав-
ку, чи стим ку ћу, по ди жем но вац, 
пла ћам ра чу не, и, што је ве о ма 
ва жно, од ла зим код ле ка ра да 
на ба вим ле ко ве и да оба вим све 
што мо гу у Дра га но во име. Раз го-
ва ра мо сва ко днев но, на број не 
те ме, а не кад се, ка ко то већ ра де 
пра ви при ја те љи, и по сва ђа мо. 
По вре ме но се на љу тим, ка да он, 

на при мер, ни је рас по ло жен да 
по чи стим ку ћу, али сам су тра дан 
опет ту за ње га. Слич не смо на ра-
ви и ле по са ра ђу је мо. Мо ја ћер ка, 
ко ја по ха ђа тек стил ну шко лу, на-
вра ти и са дру га ри цом да га оби-
ђе – ка же Гор да на Па вло вић.

По ред кућ них по сло ва, број-
них по ро дич них оба ве за, Гор да на 
има вре ме на и енер ги је за хо би и 
број на ин те ре со ва ња. Из ра ђу је 
тор бе, стол ња ке, ја стуч ни це. Де-
ку паж тех ни ком је овла да ла у ра-
ди о ни ци Во лон тер ског сер ви са 
Зве зда ра. Чак је и члан клу ба пен-
зи о не ра, у ко ји ре дов но од ла зи и 
са ко јим пу ту је. На кон сва ког из-
ле та, Дра га ну, док за јед но гле да ју 
фо то гра фи је, де таљ но пре но си 
ис ку ства и ути ске са пу то ва ња. 
Гор да на ка же да во ли да ку ва, али 
да Дра ган пра ви не пре ва зи ђе не 
сар ме и пих ти је. Дра ган је скром-
ни ји ка да при ча о сво јим ве шти-
на ма у ку хи њи.

– Обич но дра ге во ље ку вам, 
али кад ми се не што је де он да то 
и спре мам са апе ти том. Спре мам 
по вре ме но и па ла чин ке, ма да је 
за слат ке ђа ко ни је углав ном за-
ду же на Го ца. Ми слим да је ва жно 
би ти ху ман и по мо ћи не ком у си-
ту а ци ји као што је мо ја. Ве ру јем, 
ипак, да не мо же сва ко то да ра ди. 
Тре ба же ле ти, осе ћа ти по тре бу да 
не ко ме по мог неш, као што то по-
ка зу ју Го ца и ње на де ца – ис ти че 
Дра ган.

Гор да на је по но сна на ћер ке и 
си на. Сма тра да је и Дра ган сви ма 
њи ма по мо гао, јер га по зна ју, јер 
сви за јед но раз ме њу ју емо ци је и 
уза јам но ја ча ју сво ју лич ност. По-
себ но ис ти че зна чај ис ку ства ко ја 
сти чу за јед но, као и да не по сто ји 
ни јед на ма те ри јал на на док на да 
ко ја мо же да се ме ри са оним што 
чо век за уз врат до би ја ка да во-
лон ти ра. 

У до тра ја лом, тро шном ста ну, 
Дра ган Ста но је вић сва ке го ди-
не сла ви сла ву. За ње гов ро ђен-
дан, та ко ђе, оку пља ју се дра ги 
при ја те љи и, на рав но, Гор да на 
са де цом. Јер пра ви дом не чи не 
зи до ви не го љу ди. Љу ди од ко јих 
мо же мо, са мо ако их ви ди мо и чу-
је мо, мно го да на у чи мо.

Је ле на Оцић

ВО ЛОН ТЕ РИ И ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Ка да не ког мо гу да оче ку јем

Во лон тер ски рад у Ср би ји
Нај ве ћа во лон тер ска ор га ни за ци ја у Ср би ји је Цр ве ни крст са 
60.000 во лон те ра ан га жо ва них у раз ли чи тим обла сти ма и тај 
во лон тер ски рад је су штин ски до при нос Цр ве ног кр ста раз во-
ју дру штва.
У Бе о гра ду, по ред Во лон тер ског сер ви са оп шти не Зве зда ра, 
још не ко ли ко оп шти на на овај на чин по ма же су гра ђа ни ма, 
а во лон тер ски сер ви си по сто је и у дру гим гра до ви ма. При 
Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср би је још 1990. го ди не је осно ван 
Во лон тер ски сер вис Ср би је, ко ји се ба ви раз ме ном во лон те ра 
и про мо ци јом во лон ти ра ња.
У све ту се сва ки тре ћи чо век ба вио во лон тер ским ра дом, а 
ре зул та ти гло бал не сту ди је „Глас љу ди”, спро ве де не у 56 зе ма-
ља, по ка за ли су да се Ср би ја по бро ју во лон те ра на ла зи на 45. 
ме сту свет ске ли сте.

репортажа

Драган Станојевић и Гордана Павловић
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репортажа

Ка да се, у но вем бру про-
шле го ди не, не ко ли ко 
пен зи о нер ки оку пи ло на 

про мо тив ном до га ђа ју „Су пер-
ба ке по сла сти чар ни ца” ни су ни 
слу ти ле да ће при ву ћи то ли ку 
ме диј ску па жњу, и да ће, за и ста, 
по не ти епи тет су пер у јав но сти. 

„Су пер ба ке по сла сти чар ни-
ца” под ра зу ме ва по кре та ње и 
отва ра ње по сла сти чар ни це у 
ко јој ће ра ди ти пен зи о нер ке, 
од но сно ба ке, с ци љем да се 
кроз са мо о др жи ви про је кат со-
ци јал ног пред у зет ни штва кре и-

ра мо гућ ност и окру же ње у ком 
би оне по вре ме но ра ди ле. Та ко 
би мо гле не са мо да оства ре 
до дат не при хо де уз пен зи ју, не-
го и да обо га те свој дру штве ни 
жи вот. У ци љу ре а ли за ци је ове 
иде је, по кре ну та је ини ци ја ти ва 
за груп но при ку пља ње сред-
ста ва пу тем ин тер нет кам па ња 
на In di e go go on li ne плат фор ми. 

У „Су пер ба ке по сла сти чар-
ни ци” чу ва ће се од за бо ра ва 
тра ди ци о нал ни ре цеп ти, а при-
пре ма ће их, на рав но, ба ке. Сви 
ко ји су по др жа ли ову ак ци ју, 
за пра во су уна пред ре зер ви са-
ли слат ке ђа ко ни је ко је ће им 
за уз врат би ти при пре мље не у 
бу ду ћој по сла сти чар ни ци.

Ма рио Ми ла ко вић, по кре тач 
„Су пер ба ка”, био је ин спи ри сан 
при ме ри ма со ци јал них пред-
у зе ћа у европ ским зе мља ма, и 

уме ћем и зна њем ста-
ри јих љу ди. Са ма иде ја 
ро ди ла се у Бе чу, где је 
чуо за ре сто ран у ком 
ра де ба ке. То ком кам-
па ње ко ја је тра ја ла 12 
да на, при ку пље на је 
су ма од 5.000 до ла ра, 
што је нај ма њи мо гу-
ћи из нос по тре бан за 
отва ра ње и опре му ку-
хи ње. Ма рио ис ти че да 
при ку пље на сред ства 
охра бру ју, јер го во ре о 
по ве ре њу ко је ни је из-
гу бље но, као и о со ли-

дар но сти ме ђу љу ди ма. 
Ма рио је три да ме по зна вао, 

а оста ле су се са ме при кљу чи ле. 
Јед на од су пер ба ка, Све тла на 
Чон ка, на феј сбу ку је чу ла за ак-
ци ју. Сма тра да је ак ти ван жи вот 
у тре ћем до бу пре леп. За њу је 
овај про је кат но ви иза зов и још 
јед но по твр ђи ва ње. По ма ло је 
би ла не по вер љи ва са мо ка да 
је реч о то ме да је мо гу ће да се 
по тре бан но вац при ку пи пре ко 
ин тер не та. 

– Пен зи о нер ка сам већ 14 
го ди на, а 35 го ди на сам ра ди-
ла. По при ро ди сам ра до зна-
ла, во лим да се дру жим. Имам 
че тво ро уну ка. Си но вље ва де-
ца су баш ма ла, и за њих че сто 
„уска чем” и по ма жем у чу ва њу 
и ку ва њу. По ред тих оба ве за 
и љу ба ви пре ма ку ли нар ству, 
имам и број на дру га ин те ре со-

ва ња. Пе ва ла сам у хо ру, во лим 
да од ла зим на ба зен, да пу ту јем. 
То ли ко то га мо же да се ура ди у 
то ку да на, а нај ва жни ја је до бра 
ор га ни за ци ја – на гла ша ва Све-
тла на Чон ка.

По ред то га што нам от кри ва 
ча ри ак тив ног ста ре ња, по де-
ли ла је са на ма и не ке од тај ни 
за из ра ду нај у ку сни јих ко ла ча.

– Пре ма ста ром, од ба ке и ма-
ме на сле ђе ном ре цеп ту спре-
мам лон дон ске штан гли це, а 
глав ни шмек и ми рис им да је 
пу тер. Глав на ца ка за жер бо 
коц ке је у то ме што се у те сто 
ста вља по ла пу те ра и по ла ма-
сти. Исто при ме њу јем и ка да 
спре мам ле њу пи ту – искре на је 
Све тла на Чон ка.

И Ду ши ца Ра шић је за кам па-
њу са зна ла пре ко феј сбу ка. Ка-
да је оти шла у Ноћ ни су пер мар-
кет, где су „Су пер ба ке” има ле 
штанд, ис по ста ви ло се да јед ну 
од њих по зна је од ра ни је.

– Ужи вам у ку хи њи, и док сам 
би ла за по сле на жар ко сам же-
ле ла да се ви ше ба вим ко ла чи-
ма, али ни сам има ла до вољ но 
вре ме на. За то је овај про је кат 
као ство рен за ме не, јер сам 
од пре го ди ну да на у пен зи ји. 
То ли ко во лим да де ко ри шем 
ко ла че да у бо јан ка ма мо јих 
уну ка увек ви дим бу ду ћу тор-
ту. Пра вим све вр сте ко ла ча, 
улеп ша вам их, са ма осли ка вам 
тор те, а на пр ви раз го вор о 

„Су пер ба ка по сла сти чар ни ци” 
до не ла сам „кор пи це” да се сви 
по ча сте. Од ма лих но гу сам то 
во ле ла да ра дим. Са да ме нај-
ви ше ин спи ри шу мо ји уну ци. 
Уз по ро дич не оба ве зе и 35 го-
ди на ра да у књи го вод ству, уса-
вр ша ва ла сам пра вље ње ко ла-
ча. Дав но сам на ру чи ва ла број-
не књи ге из ко јих сам учи ла 
ову ве шти ну. Ни у вре ме санк-
ци ја, ка да ни је би ло стру је, ни-
сам од у ста ја ла. Ето, ис трај ност 
се ис пла ти ла и ус хи ће на сам 
што се же ље ис пу ња ва ју – не 
скри ва за до вољ ство Ду ши ца 
Ра шић.

Ова су пер ба ка на гла ша ва 
зна чај ак тив ног ста ре ња и за 
те ло и за дух. Твр ди да су ди-
сци пли на и ис трај ност ве о ма 
ва жне у жи во ту, јер је она ди-
ја бе ти чар ви ше од два де сет го-
ди на, али да је уз див не ле ка ре, 
иако мо ра да се уз др жа ва од 
слат ки ша, бо лест не оме та да с 
љу ба вљу и пре да но шћу из ра ђу-
је рас ко шне ко ла че.

Да љи по сао, на ста вак кам па-
ње и ве ли ки ан га жман око по-
сла сти чар ни це тек пред сто ји. 
Већ се мо же ре ћи да сва ки ре-
цепт ко ји са др жи ма кар пр сто-
хват љу ба ви да је су пер ре зул-
тат – па би ла то кам па ња, био то 
на чин при ку пља ња сред ста ва 
и оку пља ње ти ма (су пер ба ка) 
или из ра да са мих ко ла ча.

Је ле на Оцић 

„СУ ПЕР БА КЕ ПО СЛА СТИ ЧАР НИ ЦА”: СЛАТ КИ РЕ ЦЕПТ ЗА СПОЈ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ И СА ВРЕ МЕ НОГ

Уз пр сто хват љу ба ви

Вредна екипа мајстора за слатке ђаконије
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Ко ор ди на ци о но те ло за род-
ну рав но прав ност Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је, у са рад њи са 
На ле дом и Ет но мре жом Ср би-
је, до де ли ло је Град ској ор га-
ни за ци ји ин ва ли да ра да Ша-
бац и Ми ро сла ви Сав ко вић (на 
слици), пред сед ни ци ове ор га-
ни за ци је, при зна ње „Чу вар тра-
ди ци је” за из у зе тан до при нос у 

очу ва њу кул тур ног на сле ђа Ср-
би је. Ово при зна ње је и ве ли ко 
хва ла за све чла ни це, тка ље, 
ве зи ље ра ди о ни це „Ста ри за-
на ти” ГО ИР Ша бац, за Му зеј гра-
да Шап ца, Град ску упра ву, ко ја 
кроз про јек те по др жа ва жи вот 
и рад ра ди о ни це.

Да град по др жа ва на по-
ре ша бач ких ин ва ли да ра да 

све до чи и уго вор о са рад њи 
на про мо ци ји и за шти ти „Те ке-
ри шког пе шки ра” као град ског 
брен да ко ји су у Град ској ку ћи 
пот пи са ли гра до на чел ник Шап-
ца Не бој ша Зе ле но вић и ко ор-
ди на тор Ет но мре же Ива Ра дић. 

Ори ги нал ни те ке ри шки пе шкир 
чу ва се у На род ном му зе ју у 
Шап цу. Ре пли ку пе шки ра руч но 
из ра ђу је Град ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да, са свим де та љи-
ма и по гре шка ма ко је са др жи и 
ори ги нал ни пе шкир.

Циљ про јек та је осна жи ва ње 
ка па ци те та ло кал них про из во-
ђа ча за из ра ду те ке ри шког пе-
шки ра и фор мал на но ми на ци ја 
за На ци о нал ну ли сту не ма те ри-
јал ног кул тур ног на сле ђа, као 
и при дру жи ва ње те ке ри шког 
пе шки ра ли сти аутен тич них ди-
пло мат ских по кло на у окви ру 
Ини ци ја ти ве 1.000 же на.

До са да је око 100 же на ан га-
жо ва но на овом по слу у тра ја њу 
од три ме се ца, а иде ја је да се на 
овај на чин упо сли хи ља ду же на 
из свих кра је ва Ср би је. 

Г. О. 

На ре ги о нал ном так ми че њу уче нич-
ких ком па ни ја одр жа ном не дав но 
у Ни шу, мла ди љу ди, пред у зет ни-

ци сред ње шко ле „Ду шан Три ву нац Дра-
гош” из Свр љи га, осво ји ли су пр во ме сто 
и пла сман на др жав но пр вен ство. Они су 
из ло жи ли про из во де од ле ко ви тог би ља а 
при зна ње су осво ји ли у кон ку рен ци ји 31 
еки пе ју го и сточ не Ср би је.

Свр љи шки сред њо школ ци се у сво јој 
ком па ни ји „Jo int Ven tu re” ба ве про из вод-
њом и про да јом чо ко ла де од ле ко ви тог би-
ља „ча ји те”, ко ја се то пље њем ко ри сти као 
чај, а еко ном ску ра чу ни цу за вр ша ва ју про-
из вод њом еко пе ле та од остат ка си ро ви не. 
Ком па ни ју во де: Или ја Ни ко лић, Пе ђа Бла-
го је вић,  Сте фа ни Вуч ко вић, Ка та ри на Пе-
тро вић, Урош Жи кић, а про фе сор мен тор је 
Ми лан Ни ко лић. 

Овај мла ди тим је иде ју про на шао у са-
мој при ро ди и ле ко ви том би љу, а за тим су 
на са вре мен и мо де ран на чин ме ша ви ном 
на не, бо ров ни це, зо ве, цр не ри би зле, ја бу-
ке, бру сни це и ме да на пра ви ли чо ко ла ду. 
Днев но мо гу да про из ве ду до 50 чо ко ла ди-
ца, а по по тре би и ви ше. За ли ха не ма. Ка да 
се ис то пи, чо ко ла да мо же да се по пи је као 
чај, а од оста та ка ма те ри ја ла – си ро ви не 
пра ве еко пе лет за гре ја ње. 

Про фе сор мен тор Ми лан Ни ко лић ка же 
да еки па од лич но функ ци о ни ше. По бе ди ли 

су на Сај му у Ни шу и до на ред ног др жав ног 
так ми че ња по пра ви ће уоче не не до стат ке. 
Др жав но так ми че ње је у ма ју у Бе о гра ду и 
оче ку ју пла сман на европ ско пр вен ство. 
Ле ла Ми тић, ди рек тор ка Сред ње шко ле 
„Ду шан Три ву нац Дра гош” у Свр љи гу, пре-
за до вољ на је ре зул та ти ма уче нич ке ком па-
ни је и ка же да има ју пу ну по др шку шко ле и 
ло кал не за јед ни це.

Ина че, про грам уче нич ке ком па ни је је 
део про јек та „Де це ни ја пред у зет ни штва” 
ко ју спро во ди Вла да Ре пу бли ке Ср би је, 
а ова так ми че ња ре а ли зу је ор га ни за ци ја 
„До стиг ну ћа мла дих у Ср би ји” уз са рад њу 
и фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства при-
вре де, Аме рич ке ор га ни за ци је за ме ђу на-
род ни раз вој УСА ИД, уз по моћ ком па ни је 
Te le Gro up и Ро да цен тра.  С. Ђор ђе вић

СВР ЉИ ШКИ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ УСПЕ ШНИ ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ 

Чо ко ла да од ле ко ви тог би ља

По бед ници Сај ма у Ни шу, уче ни ци из Свр љи га

ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА РАДА ША БАЦ ЧУ ВАР ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

При зна ње за очу ва ње кул тур ног на сле ђа Ср би је

Те ке ри шки пе шкир
Вој ник Ми ле та Ми лу ти но вић, из Се дла ра код Сви лајн ца, ра-
њен је у Цер ској би ци и сам је мо рао да под ве же ра не са два 
пе шки ра ко је је про на шао у на пу ште ној ку ћи у Те ке ри шу. То 
је би ла де во јач ка спре ма Пер се Спа јић. По сле то га бо рио се 
у Ко лу бар ској би ци, а при ли ком по вла че ња пре ко Ал ба ни-
је из гу био је је дан пе шкир. Све вре ме ра то ва ња чу вао је тај 
пе шкир као ре ли кви ју. При ли ком обе ле жа ва ња 60 го ди на од 
Цер ске бит ке, 1974. го ди не, по тра жио је ку ћу Пер се Спа јић, 
али су и Пер са и њен су пруг пре ми ну ли, а пе шкир је по кло нио 
Му зе ју док се ре пли ка чу ва у спо мен-ком плек су на Те ке ри шу.

кроз Србију
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кроз Србију

Ху ма ни тар на ак ци ја „Чеп за осмех” тра је 
већ не ко ли ко го ди на. Чла но ви Удру же ња 
пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не укљу чи ли 
су се у тај пле ме ни ти по ду хват на по зив уче-
ни ка ОШ „Ђу ра Јак шић” из Ки кин де. У пр вој 
по ло ви ни мар та 2016. го ди не пен зи о не ри 
су пре да ли основ ци ма 20 ба ло на на пу ње-
них пла стич ним че по ви ма. Та да су при ре-
ди ли за јед нич ки кон церт у са ли До ма пен-
зи о не ра, а чеп је пред ста вљао ула зни цу.

У је сен исте го ди не пен зи о не ри су го сто ва-
ли на ма ни фе ста ци ји по све ће ној ме ђу ге не ра-
циј ској са рад њи у ОШ „Ђу ра Јак шић”. Та да су 
до ма ћи ни ма уру чи ли 37 ба ло на че по ва.

Пре да јом че по ва на ре ци кла жу обез бе-
ђу је се на бав ка ин ва лид ских ко ли ца за де-
цу са по себ ним по тре ба ма. Од кра ја ми ну ле 
го ди не ус по ста вље на је са рад ња пен зи о-
нер ског удру же ња са Цен тром за пру жа ње 
услу га со ци јал не за шти те гра да Ки кин де 
„На ша ку ћа”. Већ је пре да то 80 ба ло на че по-
ва (на слици). Уско ро пред сто ји но ва ве ли ка 
ис по ру ка. Пен зи о не ри по се ћу ју при ред бе 
и из ло жбе ове де це са по себ ним по тре ба ма 
а уче их и да игра ју на род на ко ла.

Пре ра дом пла стич них че по ва не за га ђу-
је се при ро да. Њи хо вом ре ци кла жом омо-
гу ћу ју се сред ства за на бав ку ин ва лид ских 

по ма га ла. За јед нич ко са ку пља ње ства ра 
усло ве за дру же ње и уза јам не по се те. Та ко 
је чеп по стао по вод за тро стру ки осмех.

С. За ви шић

Не го тин ће и ове го ди не, на 
вас кр шњи по не де љак и уто-
рак, би ти у цен тру па жње кул-

тур не јав но сти, а пре свих љу би те ља 
до бре пе ва не и сви ра не вла шке му-
зи ке, као и бо га тог кул тур ног на сле-
ђа Вла ха. Упра во та кве об је ди ње не 
са др жа је по ну ди ће Удру же ње за 
очу ва ње кул ту ре и тра ди ци је Вла ха 
„Гер ги на”, ор га ни за тор исто и ме ног 
фе сти ва ла вла шке му зи ке, ко ји ове 
го ди не обе ле жа ва свој де се то го ди-
шњи ју би леј. У су срет цен трал ним 
фе сти вал ским му зич ким да ни ма 9. и 
10. апри ла, прет хо ди ће не ко ли ко за-
ни мљи вих про мо ци ја у окви ру ви ше днев-
ног про гра ма под на зи вом „Да ни Гер ги не”. 

Зва нич но, Де се ти фе сти вал вла шке му зи-
ке „Гер ги на” би ће отво рен у по не де љак 9. 
апри ла, так ми че њем мла дих на да вла шке 
му зи ке. За при зна ње нај бо љег во кал ног 

ин тер пре та то ра и ин стру мен та ли сте, ко ји-
ма ће при па сти нов ча не на гра де у из но су 
од по 10.000 ди на ра над ме та ће се 21 при-
ја вље ни му зи чар. Све у куп ном по бед ни ку 
при па шће 15.000 ди на ра и фе сти вал ска 
по ве ља „Бо жи дар Ја ну цић”. На сту пе ће оце-
њи ва ти пе то чла ни жи ри ко ме ће пред се да-

ва ти ком по зи тор, ет но му зи ко лог про фе сор 
др Ди ми три је Го ле мо вић. 

Дру го ве че „Гер ги не” је ре ви јал но. Де се-
тог апри ла оку пи ће се ви ше од 20 звуч них 
име на вла шке му зи ке. У пра те ћим про гра-
ми ма фе сти ва ла ме ста ће би ти за из ло жбу 
вла шке но шње и пред ме та до ма ће ра ди но-
сти, али и умет нич ких де ла де се так по зна-
тих сли ка ра под те мат ским на зи вом „Са вре-
ме на вла шка умет ност”. 

Де се ти ју би лар ни фе сти вал вла шке му-
зи ке „Гер ги на” има ће ин тер на ци о нал ни ка-
рак тер с об зи ром на то да су уче шће по твр-
ди ли умет ни ци из Ма ке до ни је и су сед них 
зе ма ља Ру му ни је и Бу гар ске.   

Ге не рал ни по кро ви те љи фе сти ва ла су Ми-
ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу-
бли ке Ср би је, На ци о нал ни са вет Вла ха, оп-
шти на Не го тин, Елик сир Пра хо во и Ни ко лић 
пре воз, уз по моћ пред у зет ни ка из Не го тин-
ске Кра ји не.  Јо ван ка Ста но је вић

ЈУ БИ ЛАР НИ ФЕ СТИ ВАЛ ВЛА ШКЕ МУ ЗИ КЕ 

Де це ни ја по сто ја ња „Гер ги не”

АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИНД СКЕ ОП ШТИ НЕ

Чеп за тро стру ки осмех

СЕ НИ ОР ФЕСТ У БЕ О ГРА ДУ

Бес плат ни 
фил мо ви

Сва ке не де ље у ве ли кој са ли бе о-
град ске оп шти не Ста ри град одр жа ва ју 
се бес плат не филм ске про јек ци је на ме-
ње не нај ста ри јим жи те љи ма ове бе о-
град ске оп шти не. У зим ском пе ри о ду 
про јек ци је су од 17 ча со ва, а у лет њој 
се зо ни фил мо ви се при ка зу ју од 19 ча-
со ва. Овај по пу лар ни про грам но си на-
зив Се ни ор фест.  Г. О. 



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2018. 17

Удру же ње пен зи о не ра Кру шев ца ин тен-
зив но раз ви ја сво ју про грам ску ак тив ност, 
а по себ но у до ме ну кул ту ре, у че му је ме ђу 
нај ак тив ни ји ма у Ср би ји.

– Удру же ње пен зи о не ра Кру шев ца фор-
ми ра ло је кул тур но-умет нич ко дру штво 
ко ме је за не пу ну го ди ну да на при сту пи ло 
ви ше од сто чла но ва. У фол кло ру је ак тив-
но три де се так љу ди, жен ска пе вач ка гру па 
из во ди из вор не на род не и ста ре срп ске пе-
сме, а ак тив ни су и ре ци та то ри и сли ка ри 
ама те ри. КУД је сво је про грам ске са др жа је 

пред ста вио у дру гим оп штин ским и град-
ским удру же њи ма пен зи о не ра, у ге рон то-
ло шким и кул тур ним цен три ма а ода зи ва се 
свим по зи ви ма за го сто ва ња и на сту пе – ка-
же Дра ги ша Сте па но вић, пред сед ник КУД.

Пре ма ње го вим ре чи ма, кул тур ни по-
сле ни ци нај ста ри је ге не ра ци је Кру ше вља-
на свих про фи ла и ви до ва ства ра ла штва, 
оку пље ни у овом дру штву, до при но се по-
ве ћа њу угле да Удру же ња пен зи о не ра Кру-
шев ца. У про гра ми ма на сту па Ор ке стар 
КУД, пе ва чи из вор них на род них ме ло ди ја, 

а хор „Би сер” ин тер пре ти ра ста ро град ске 
пе сме.

Ства ра о ци овог КУД одр жа ли су не дав но 
свој прет пре ми јер ни це ло ве чер њи кон церт 
у Кул тур ном цен тру Кру шев ца, а пре ми јер но 
су се пред ста ви ли у Кру ше вач ком по зо ри шту, 
где су оду ше ви ли број ну пу бли ку. Фол клор на 
сек ци ја је из ве ла игре из Шу ма ди је, а чла но ви 
Ли ков ног клу ба из ло жи ли су сво је сли ке.

Сви чла но ви КУД на сту па ју во лон тер ски, 
од из во ђа ча до му зи ча ра и ко ре о гра фа.

Ж. М.

Пе та ре ги о нал на ма ни-
фе ста ци ја пен зи о не ра 
под име ном „Ево ру ка, 

при ја те љу” одр жа на је кра јем 
мар та у ве ли кој са ли До ма пен-
зи о не ра у Ле сков цу. Ову му зич-
ко-по ет ску при ред бу већ по ла 
де це ни је са ве ли ким успе хом 
ор га ни зу је Клуб пен зи о не ра 
из Удру же ња пен зи о не ра у Ле-
сков цу. Ово го ди шњи про грам 
је са сим па тич ним ко мен та ри-
ма успе шно во ди ла Сла ђа на 
Мла де но вић, стал ни са рад ник 
ле ско вач ког удру же ња при пад-
ни ка тре ћег до ба.

То ком ово го ди шњих су сре та 
пен зи о не ра у бо га том про гра-

му уче ство ва ле су сек ци је пен-
зи о не ра из Вра ња, Ни ша, Кња-
жев ца, Свр љи га, Кур шу мли је, 
Сме де рев ске Па лан ке, гра да 
до ма ћи на Ле сков ца, као и пред-
став ни ци пен зи о не ра оп шти на 
из Ја бла нич ког и оста лих пет 
окру га са ју га Ср би је.

Пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра Ле сков ца и Ја бла нич-
ког управ ног окру га Бра ти-
слав Здрав ко вић по здра вио је 
углед не го сте, уз на по ме ну да 
ће се до ма ћи ни и пен зи о не ри 
го сти то ком рад них са ста на ка 
при ли ком бо рав ка у Ле сков цу 
до го во ри ти о да љим за јед нич-
ким ак тив но сти ма на очу ва њу 

жи вот ног стан дар да на ше нај-
ста ри је по пу ла ци је.

У име „Клу ба при ја тељ ства” 
из Ле сков ца го сти ма из ви ше 
гра до ва Ср би је и пред став ни-
ци ма број них ло кал них ме ди ја 
обра ти ла се Ми ра До бре но вић, 
пред сед ни ца овог је дин стве-
ног клу ба, ко ја је на гла си ла да 
је ме ђу соб но при ја тељ ство нај-
леп ши по клон ко ји јед ни дру ги-
ма мо гу да по кло не. По ру чи ла 
је да се на да да ће у здра вљу 
за јед но про сла ви ти и на ред не 
ју би ле је. 

Ле сков ча ни су го сти ма пред-
ста ви ли за ни мљив про грам: на-
род ни оби чај при ли ком уда је 
кће ри под име ном „Че шљан ка” 
(на сли ци), да нас је ди но за сту-
пљен у се ли ма Ле сков ца и око-
ли не. Тај му зич ко-сцен ски пер-
фор манс успе шно је ре жи ра ла 
Ве сна Ђор ђе вић, ру ко во ди лац 
му зич ко-по ет ске сек ци је ле ско-
вач ког Удру же ња пен зи о не ра. 
Ве се ље се на ста ви ло уз при мо-
пре да ју за хвал ни ца и по кло на 
за успо ме ну.

Т. Сте ва но вић

„ЕВО РУ КА, ПРИ ЈА ТЕ ЉУ” У ЛЕ СКОВ ЦУ

При ја тељ ство 
као при ви ле ги ја

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КРУ ШЕВ ЦА ФОРМИРАЛО КУД

Одржали це ло ве чер њи кон церт

АК ТИВ НО СТИ ООИР
И ОСИ КЊА ЖЕ ВАЦ 

Пу то ва ња 
и из ле ти

Оп штин ска ор га ни за ци-
ја ин ва ли да ра да по сто ји од 
1955. го ди не, а 2015. је пре ра-
сла у мул ти ин ва лид но удру-
же ње под на зи вом Оп штин-
ска ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да и осо ба са ин ва ли ди те-
том, та ко да да нас у сво јим ре-
до ви ма има љу де раз ли чи тих 
об ли ка ин ва лид но сти – ин ва-
ли де ра да, дис тро фи ча ре, па-

ра пле ги ча ре, глу ве, на глу ве и 
сла бо ви де.

– На ша ор га ни за ци ја бро ји 
око хи ља ду чла но ва, со ци јал-
но-ху ма ни тар ног је ка рак те ра 
и сход но то ме ми се тру ди мо 
да на шем члан ству обез бе ди-
мо оно што им је по треб но, а 
оно што по себ но ис ти чем је сте 

да смо већ са чи ни ли план из-
ле та и пу то ва ња за ову го ди ну 
– ка же Љу бин ко То шић, пред-
сед ник ор га ни за ци је.

Та ко је за април пла ни ран 
оби ла зак Кур шу мли је, ма на-
сти ра св. Ни ко ле, Лу ков ске и 
Про лом ба ње. У ма ју ће по-
се ти ти Тр сте ник и ма на сти ре 

Љу бо сти њу и Жу чу, Ма та ру шку 
ба њу, Кра ље во, а за ју ни пла-
ни ра ју пу то ва ње за Бе о град. У 
дру гој по ло ви ни го ди не пу то-
ва ће у До њи Ми ла но вац, Те-
ки ју, Кла до во, Ниш, Ле ско вац, 
Вла ди чин Хан, Сур ду ли цу, Сви-
лај нац, Аран ђе ло вац.

Д. Ђор ђе вић 
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погледи

У бор би про тив „ти хе епи де ми је” 
ко ја по га ђа нај ви ше ста ре, али и 
не са мо њих, Бри та ни ја отва ра 
но ви фронт

„Се ти те се ка да сте по след њи пут не стр-
пљи во ста ја ли у ре ду на ка си док је ста ри-
ја го спо ђа ис пред вас при ча ла ка сир ки о 
свом од ла ску код ле ка ра. Да ли би сте има ли 
дру га чи ји став и ма ло раз у ме ва ња при са-
зна њу да је тај дво ми нут ни раз го вор мо жда 
је ди ни со ци јал ни кон такт те же не у чи та вој 
не де љи?”

Мо ре ко мен та ра и пи та ња (по пут на ве де-
ног), чла на ка, ана ли за, сту ди ја по све ће них 
про бле му све ве ћег бро ја уса мље них, за су-
ли су бри тан ски ме диј ски про стор као ни-
кад до сад. И не са мо бри тан ски.

Од јед ном се сви ба ве уса мље ни ма, на 
овај или онај на чин, от ка ко је, сре ди ном ја-
ну а ра, ре со ри ма у вла ди Ве ли ке Бри та ни је 
при до дат и је дан на ме њен овој те ма ти ци, 
а ми ни стар ка за спорт и ци вил но дру штво 
Треј си Кра уч (42) до би ла до дат но за ду же ње 
и по ста ла пр ва ми ни стар ка за уса мље ност.

По тез вла де на и шао је на не у о би ча је но 
ве ли ки пу бли ци тет код ку ће, као и ши ром 
све та, иза зи ва ју ћи раз ли чи те, че сто скеп-
тич не, по не где чак и под сме шљи ве ре ак-
ци је.

Нај ма ње је спор но оно што је пре ми јер ка 
Те ре за Меј кон ста то ва ла у са оп ште њу: „За 
су ви ше ве ли ки број љу ди уса мље ност је ту-
жна ре ал ност мо дер ног жи во та”. Ди ле ма је, 
ме ђу тим, да ли се тој ту жној ре ал но сти мо-
же ефи ка сно су прот ста ви ти „би ро крат ским 
ре ше њи ма” ка ко су мно ги ока рак те ри са ли 
овај ре сор ни ис ко рак.

Чи ње ни це су, раз у ме се, су мор не. Пре ма 
из ве шта ју ко ми си је Џо Кокс, пу бли ко ва ном 
у де цем бру про шле го ди не, де вет ми ли о на 
(или 14 од сто) Бри та на ца че сто или стал но 
осе ћа се уса мље ним, а 200.000 гра ђа на не 
чу је фа ми ли ју или при ја те ље по ме сец да на 
(ту је не где ве ро ват но и она го спо ђа с по-
чет ка тек ста).

„Уса мље ност је огром но зло овог до ба. 
За не ко ли ко по след њих де це ни ја, од лич не 
не сре ће еска ли ра ла је у дру штве ну епи де-
ми ју. Све ви ше нас жи ви мо са ми, све ви ше 
ра ди мо од ку ће. Ви ше вре ме на не го пре де-
сет го ди на про во ди мо са ми. И по не кад се 
чи ни да нам је смарт фон нај бо љи при ја тељ.”

Ово је по во дом об ја вљи ва ња из ве шта ја 
из ре кла Реј чел Ривз, ла бу ри стич ка по сла-
ни ца, ко пред сед ни ца Ко ми си је и на да све 
при ја те љи ца тра гич но на стра да ле 42-го-
ди шње Џо Кокс, та ко ђе по сла ни це и по-
све ће не ак ти вист ки ње ко ја је свој крат ки 

13-ме сеч ни век у Пар ла мен ту ис пу ни ла ан-
га жо ва њем упра во на пи та њу уса мље но сти 
и на по ри ма да тај про блем до би је трет ман 
ка кав по сво јој озбиљ но сти за вре ђу је.

Све то што је она за по че ла, а ни је сти гла 
да за вр ши, до би ја свој при род ни на ста вак, 
нај пре за хва љу ју ћи ње ним ко ле ги ни ца ма 
и ра ду ко ми си је ко ја но си ње но име, што 
је са да пре по зна то и при хва ће но као на-
ци о нал ни про је кат. Та ко је име но ва ње ми-
ни стра за уса мље ност за пра во при зна ње 
ње ном де лу.

Не де љу да на уочи ре фе рен ду ма о из-
ла ску Бри та ни је из Европ ске уни је, у ју ну 
2016, Кок со ву је усред да на, на ули ци, у 
ње ном из бор ном окру гу на се ве ру Ен гле-
ске, пре срео, из бо но жем и упу цао по ре-
ме ће ни на па дач, нео на ци ста, због ње не 
„из дај нич ке де лат но сти, по др шке Евро пи 
и ми гран ти ма”.

Тај зло чин, про фил уби це (жи вео сам, без 
ика квих кон та ка та са око ли ном), а за тим 
ре зул тат из ја шња ва ња у ко рист бри тан ског 
рас ки да са Евро пом, да ли су пој му уса мље-
но сти, у кон крет ном слу ча ју, јед ну но ву 
те гоб ну ди мен зи ју. „Уса мље но остр во уса-
мље них љу ди” по ста ла је од ред ни ца за Бри-
та ни ју у иро нич ним но вин ским на сло ви ма.

Да ли су Бри тан ци баш уса мље ни ји од 
оста лих Евро пља на (не ра чу на ју ћи но ви 
по ли тич ки пеј заж), то сва ка ко ни је ла ко 
утвр ди ти. Пи та ње је да ли је и мо гу ће. Што 
се Бри та ни је ти че, твор ци сту ди је ви де раз-
ло ге ис ки да них дру штве них ни ти у сла бље-
њу син ди ка та, цр кве, ло кал них па бо ва и 
ве за на рад ном ме сту. „Ка да кул ту ра и за јед-
ни ца ко ји су нас не кад по ве зи ва ли не ста ну, 

мо же те да се осе ти те на пу ште ним и од се че-
ним од дру штва”, ка же Рив со ва.

То че сто би ва пр ви ко рак у ствар ну изо-
ла ци ју. Та ко се ја вља и на ра ста про блем 
ко ји до при но си уру ша ва њу фи зич ког и 
мен тал ног здра вља, ка ко је из ра чу на то, у 
при бли жном сте пе ну као и го ја зност или 
пу ше ње 15 ци га ре та днев но, а на оп штем 
пла ну ко шта дру штво 32 ми ли јар де фун ти 
го ди шње.

Је дан од глав них за да та ка ко ји че ка ми-
ни стар ку Кра уч и ње не ти мо ве је сте утвр-
ђи ва ње ствар ног ста ња, а На ци о нал на 
ста ти стич ка слу жба тре ба ло би прет ход-
но да уста но ви ме тод ме ре ња. Не тре ба 
би ти стру чан, па за ми сли ти ко ли ко је то 
ком плек сан по ду хват, јер уса мље ност је 
че сто не ви дљи ва и по сто ји и та мо где се 
не оче ку је.

За јед нич ки по ду хват под ра зу ме ва ће ко-
ор ди ни са ну ак тив ност ви ше ми ни стар ста-
ва и ин сти ту ци ја, по др шку ве ли ког би зни са, 
ан га жман до бро во ља ца. У пла ну је фор ми-
ра ње мул ти ми ли он ског фон да из ко јег би 
се фи нан си ра ли раз ли чи ти про јек ти ка ко 
би се са др жај но обо га тио жи вот у ло кал-
ним за јед ни ца ма.

У јав но сти су се, пак, чу ли ко мен та ри да 
би уме сто ам би ци о зних пла но ва и ула га ња 
би ло до вољ но вра ти ти оно што је љу ди-
ма од у зе то, по пут днев них цен та ра ко ји су 
штед ње ра ди ма сов но по за тва ра ни ши ром 
зе мље, чи ме су при пад ни ци нај ра њи ви је 
ка те го ри је ли ше ни мо гућ но сти да мо но то-
ни ју са мач ког жи во та раз ве дре и олак ша ју 
кроз су сре те са вр шња ци ма.

Д. Дра гић

УСА МЉЕ НОСТ КАО ПО ЛИ ТИЧ КО ПИ ТА ЊЕ

Ми ни стар за за бо ра вље не

Ми ни стар ка на те ре ну: Треј си Кра уч (ле во)
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Иако су им пен зи је 
ви ше од на ци о нал ног 
про се ка за ра да, раз лог 
за не за до вољ ство је 
– ми ни мал но по ве ћа ње

Шпан ски пен зи о не ри 
су ове го ди не два пу-
та – 22. фе бру а ра и 17. 

мар та – из ла зи ли на цен трал не 
тр го ве у око сто ти ну гра до ва да 
про те сту ју због сво јих пен зи ја. 
Не због њи хо вог сма ње ња, не го 
због ми ни мал ног по ве ћа ња. Вла-
да пре ми је ра Ра хо ја је, на и ме, за 
ову го ди ну пред ви де ла по ве ћа-
ње од (за кон ски ми ни мал них) 
0,25 од сто, што по про це ни пен-
зи о нер ских удру же ња и нај ве ћег 
шпан ског син ди ка та не пра ти ин-
фла ци ју, ко ја је у про шлој го ди ни 
до ба ци ла тек до 1,2 од сто.

Та мо шњи пен зи о не ри су, ме-
ђу тим, по ви ши цом не за до вољ ни 
и због још јед ног ин ди ка то ра: од 
вла де је тра же но да об ја сни ка ко 
то да је на ци о нал ни БДП ла не по-
рас тао за три од сто, а пен зи је су 
по ве ћа не тек за че твр ти ну про-
цен та?

Об ја шње ње Ра хо је ве кон зер-
ва тив не вла де је да се во ди ра чу-
на о одр жи во сти си сте ма, ко ји је 
пред истим иза зо ви ма као и си-
сте ми у дру гим зе мља ма: у го ди-
на ма ко је до ла зе све ма ње за по-
сле них ће пу ни ти пен зиј ске фон-
до ве ко је ће ко ри сти ти све ви ше 
пен зи о не ра. Шпа ни ја, на и ме, има 
јед ну од нај ни жих сто па ра ђа ња 
у ЕУ, па ће, пре ма де мо граф ским 
про јек ци ја ма, до 2031. сва ки че-
твр ти Шпа нац, од но сно 25,6 од-
сто ста нов ни штва би ти ста ри је од 
64 го ди не.

Шпан ским пен зи о не ри ма да-
нас је (ре ла тив но) бо ље не го 
њи хо вим ко ле га ма дру где: ка ко 
је не дав но об ја вио ма дрид ски 
днев ник „Ал па ис”, по зи ва ју ћи се 
на ана ли зе ОЕЦД, при хо ди оних у 
до бу из ме ђу 66 и 75 го ди на су за 
шест од сто ве ћи од на ци о нал ног 
про се ка за ра да.

Го ди шњи про сек пла та у Шпа-
ни ји је, до ду ше, за 6.500 евра ни-
жи од про се ка ОЕЦД (гру па ци је 
од 35 раз ви је них зе ма ља), што би 

мо гло да бу де јед но од об ја шње-
ња за овај па ра докс. Шпан ци су, 
уоста лом, у по след њој де це ни ји 
би ли у ве сти ма по то ме што су 
упра во пен зи је мно гим по ро-
ди ца ма омо гу ћи ле да пре гу ра ју 
гло бал ну еко ном ску кри зу ко ја је 
из би ла 2008.

Шпан ске пен зи је су из ме ђу 
2007. и 2017. но ми нал но по ра сле 
за 53 од сто, ма да је ре ал но по ве-
ћа ње, кад се узме у об зир ин фла-
ци ја, 34 од сто. Про сеч на пен зи ја 
је при том са 764 евра по ра сла на 
920 (нај ни жа пен зи ја је 550, а нај-
ви ша 2.500 евра), док су исто вре-
ме но про сеч не пла те стаг ни ра ле. 

Из пер спек ти ве ММФ-а, чи ји је 
по след њи из ве штај о ста њу шпан-
ских фи нан си ја био по во љан, али 
са упо зо ре њи ма да по сто је не ки 
ло ши трен до ви ме ђу ко ји ма је и 
на по ме на да би ко ли ко о ста ри јој 
ге не ра ци ји, тре ба ло бри ну ти и о 
мла ђој, ка ко не би до шло до „ме-
ђу ге не ра циј ског кон флик та”.

Шпа ни ја је из над про се ка ЕУ и 
у од но су про сеч не пен зи је пре ма 
по след њој про сеч ној пла ти: та мо 
је тај ко е фи ци јент 81,9 од сто, док 
је про сек у ЕУ у овом по гле ду око 
50 од сто. Шпан ски си стем је да ре-
жљив и по то ме што за сва ки уло-
же ни евро ис пла ћу је 1,44 евра.

У Шпа ни ји је у то ку ре а ли зо-
ва ње пен зиј ске ре фор ме ко ја је 
по кре ну та у два ко ра ка, 2011. и 
2013, ка да је оза ко ње но по сте пе-
но (до 2027) по ди за ње ста ро сне 
гра ни це за од ла зак у пен зи ју, са 

65 на 67 го ди на (да нас је сва ки 
пе ти пен зи о нер мла ђи од 65). Та-
ко ђе је про ме њен и број го ди на 
ста жа ко ји се ко ри сти за из ра чу-
на ва ње пен зи ја, са по след њих 15 
го ди на, на по след њих 25. То ће се, 
ме ђу тим, у це ло сти при ме њи ва ти 
тек од 2022 – тре нут но се об ра чу-
на ва ју при хо ди за по след њих 19 
го ди на ста жа.

Та ко ђе, да би не ко до био сто 
од сто од ова ко из ра чу на те пен зи-
је, мо ра да има нај ма ње 35 го ди на 
рад ног ста жа, с тим што ће се то 
од 2027 – опет за рад одр жи во сти 
си сте ма – по ве ћа ти на 37 го ди на.

Ре форм ски аманд ма ни усво је-
ни 2013. пред ви де ли су да се од 
иду ће го ди не при ме њу је и „фак-
тор одр жи во сти”, то јест укљу чи-
ва ње ко е фи ци јен та оче ки ва ног 
жи вот ног ве ка у мо мен ту из ра чу-
на ва ња пен зи је, што ће за ре зул-
тат има ти да ће се сва ких де сет го-
ди на по чет на об ра чу на та пен зи ја 
сма њи ва ти за по 10 од сто.

Том при ли ком про ме њен је и 
си стем ин дек си ра ња пен зи ја, што 
је по све му су де ћи био раз лог за 
нај но ви је про те сте. Пен зи је се са-
да го ди шње по ве ћа ва ју не са мо 
узи ма ју ћи у об зир ин фла ци ју, не-
го и још не ко ли ко фак то ра, ме ђу 
ко ји ма су и при хо ди пен зиј ског 
фон да, број пен зи о не ра и слич-
но, с тим што је до њи ли мит упра-
во при ме ње но по ве ћа ње од 0,25 
од сто, а гор њи ин декс по ве ћа ња 
це не по тро шач ке кор пе плус 0,50 
од сто.

Глав ни пен зиј ски фонд Шпа ни-
је пу ни се ина че до при но сом од 
4,7 од сто од пла те ко ји пла ћа ју 
за по сле ни и 23,6 од сто ко је из-
два ја ју по сло дав ци. По во дом нај-
но ви јих про те ста, вла да је из не ла 
по да так да је про шле го ди не за 
пен зи је по тро ше но 139 ми ли јар-
ди евра.

У по ме ну том из ве шта ју ММФ 
из ју ла про шле го ди не, оде љак 
о пен зи ја ма кон ста ту је да је нео-
п ход но обез бе ди ти фи нан сиј ску 
ста бил ност пен зиј ског си сте ма, 
што под ра зу ме ва да се усво је не 
ре фор ме при ме не у це ли ни, уз 
исто вре ме но уз др жа ва ње од ве-
ћих јед но крат них по ве ћа ња, па 
и ауто мат ске ин дек са ци је, што је, 
ка ко се чи ни, вла да пре ми је ра Ра-
хо ја по ку ша ла да при ме ни ми ни-
мал ним го ди шњим по ве ћа њем.

Ра хој је, при др жа ва ју ћи се пре-
по ру ка ММФ, на су гра ђа не апе-
ло вао и да ви ше ула жу у при ват не 
пен зиј ске фон до ве, што се Шпан-
ци ма ни је до па ло и због че га су га 
оп ту жи ли да же ли да „при ва ти зу-
је пен зи је”. И вла да и гра ђа ни ће, 
ме ђу тим, у го ди на ма ко је до ла зе 
мо ра ти да се на ви ка ва ју на чи-
ње ни цу да ће се да ре жљи вост 
пен зиј ског си сте ма не из бе жно 
сма њи ва ти и да ће стал но би ти 
на клац ка ли ци из ме ђу фи скал но 
мо гу ћег и, ка ко су то по ка за ли и 
нај но ви ји про те сти – со ци јал но 
при хва тљи вог.

М. Бе кин

ЗА ШТО СУ НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ КО ЈИ МА ЈЕ БО ЉЕ ОД ДРУ ГИХ

Шпан ци тра же ви ше
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Ако је не дав на све ча на про-
сла ва Ме ђу на род ног да на же на 
би ла пра ви по ка за тељ и на ја-
ва још бо љих да на, он да кра-
ље вач ким пен зи о не ри ма тек 
пред сто ји истин ско сла вље 14. 
апри ла ка да обе ле жа ва ју 72. го-
ди шњи цу осни ва ња и Дан сво га 
удру же ња и, по тра ди ци ји, одр-
жа ва ју све ча ну Го ди шњу скуп-
шти ну.

Осим при год не све ча но сти, 
та да ће се на днев ном ре ду на-
ћи и ре дов ни го ди шњи из ве-
штај о ра ду удру же ња то ком 
про шле го ди не, ко ја је би ла ве-
о ма успе шна. По да ци из из ве-

шта ја го во ре да је око 60 од сто 
пен зи о не ра са под руч ја Кра ље-
ва у члан ству овог удру же ња, 
ко је је за хва љу ју ћи по нај ви ше 
соп стве ним при хо ди ма, пре 
све га од чла на ри не, али и ра ци-
о нал ној, на мен ској по тро шњи, 
па и оро че ној уште ђе ви ни, ор-
га ни зо ва ло и успе шно спро ве-
ло број не ак тив но сти. 

Ме ђу тим ак тив но сти ма у пр-
вом ре ду је со ли дар на по моћ 
со ци јал но угро же ни ма и по ро-
ди ца ма умр лих чла но ва, по том 
сле ди обез бе ђе ње огре ва и ра-
зних пре храм бе них на мир ни ца 
на ви ше ме сеч них ра та, па бес-

ка мат не по зај ми це, као и мно ги 
дру ги ви до ви со ли дар но сти и 
уза јам не по мо ћи.

Упр кос знат ним из да ци ма, 
ово удру же ње је 2017. за вр ши-
ло са по зи тив ним сал дом и со-
лид ном уште ђе ви ном.

– За хва љу ју ћи до ма ћин ском 
га здо ва њу, тим нов цем ус пе ли 
смо да оства ри мо за вид ну ак-
тив ност и ре зул та те го то во у 
свим на шим про грам ским ци ље-
ви ма и за да ци ма – кон ста то вао 
је Ти мо ти је Ни ко лић (на слици), 
ви ше го ди шњи пред сед ник овог 
кра ље вач ког удру же ња.

Д. Сто јић

Ак тив ност Удру же ња пен-
зи о не ра гра да Ни ша 
би ла је усме ре на на за-

шти ту стан дар да и по бољ ша ње 
ква ли те та жи во та нај ста ри јих 
су гра ђа на. Учи ње но је ко ли ко 
се мо гло, али увек мо же ви ше 
и бо ље, па је за да так да се у на-
ред ном пе ри о ду још ви ше во ди 
ра чу на о очу ва њу ма те ри јал ног 
и со ци јал ног ста ту са пен зи о не-
ра. Ово је, у нај кра ћем, основ на 
по ру ка са сед ни це Скуп шти не 
пен зи о не ра Ни ша на ко јој је 
раз ма тран из ве штај о ра ду за 
2017. го ди ну.

У ни шком Удру же њу пен зи о-
не ра ис ти чу да на ста вља ју ду-
го го ди шњу тра ди ци ју по де ле 
па ке та жи вот них на мир ни ца и 
сред ста ва за хи ги је ну. Про шле 
го ди не чла но ви ма је по де ље но 
ви ше од че ти ри хи ља де па ке та 
вред них бли зу два ми ли о на ди-
на ра. Ове го ди не пла ни ра ју да 
па ке те до би ју ско ро сви чла но-
ви, а на ста вља се и са по зај ми-
ца ма из фон да со ли дар но сти. 

Ина че, са Град ском ор га ни за-
ци јом Цр ве ног кр ста Удру же ње 
ни шких пен зи о не ра оства ру-
је из у зет ну са рад њу. Ор га ни-

зо ва но је ви ше пре да ва ња из 
обла сти здрав стве не за шти те, 
пре вен ти ве, пра вил не упо тре-
бе ле ко ви тог би ља ко ја су би ла 
до бро по се ће на.  

Ни шки пен зи о не ри са ра ђу ју 
и са удру же њи ма из окру же ња 
и из чи та ве Ср би је. При су ство-
ва ли су мно гим ма ни фе ста ци-
ја ма у Свр љи гу, Бе лој Па лан ци, 
Пи ро ту, Ди ми тров гра ду, али 

су би ли го сти и на го ди шњим 
скуп шти на ма удру же ња пен-
зи о не ра Кру шев ца, Алек син-
ца, Про ку пља, Ме ро ши не, 
Кра ље ва, Чач ка, Вра ња. План 
је да се пен зи о нер ска са рад-
ња и су сре ти са вр шња ци ма 
не гу ју и обо га ћу ју са др жа ји ма 
при мер еним нај ста ри јој по-
пу ла ци ји. По себ но је ис так ну-
то да је Удру же ње у са рад њи 

са ме сним ор га ни за ци ја ма и 
град ском оп шти ном Ме ди ја на 
про шле го ди не ор га ни зо ва ло 
102 из ле та на ко је је ишло шест 
хи ља да ни шких пен зи о не ра 
а 48 нај ста ри јих су гра ђа на је 
бес плат но ле то ва ло у Грч кој. 
И за ову го ди ну су пла ни ра ни 
број ни из ле ти а пр ви су за ка за-
ни већ за на ред ни ме сец.  

Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КРАЉЕВA 

Ре зул та ти све бо љи

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

Стан дард и да ље нај ве ћа 
бри га
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Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ча је-
ти на јед но је од нај ста ри јих на овом 
под руч ју, али се сло бод но мо же ре-

ћи јед но од нај ор га ни зо ва ни јих. Бро ји око 
1.000 чла но ва, ко ји ма је ра зним ак тив но-
сти ма и услу га ма олак шан сва ко днев ни жи-
вот. Ин те ре со ва ње за члан ство је ве ли ко, 
ка же пред сед ник удру же ња Слав ко Пан-
то вић, а ор га ни за ци ји ула же мак си мал не 
на по ре да упот пу ни кул тур ни и дру штве ни 
жи вот пен зи о не ра, ор га ни зу ју ћи број не ак-
тив но сти, дру же ња и из ле те.

У про шлој го ди ни Удру же ње пен зи о не ра 
оп шти не Ча је ти на ис пу ни ло је све пла ни-
ра не ак тив но сти, ка же Слав ко Пан то вић и 
на да се да би 2018. го ди на мо гла би ти још 
успе шни ја јер су и ове го ди не из оп штин-
ског бу џе та за по тре бе нај ста ри јих из дво-
је на зна чај на нов ча на сред ства. То им да је 
мо гућ ност да ре а ли зу ју мно го број не пла-
но ве, са ак цен том на пру жа ње по мо ћи пен-
зи о не ри ма са нај ни жим при ма њи ма.

У удру же њу је мо гу ће то ком це ле го ди не 
на ба ви ти огрев, мед, су хо ме сна ту ро бу... на 
ви ше ме сеч них ра та. И са рад ња са Фон дом 
ПИО је из у зет но до бра.

Чла но ви ча је тин ског удру же ња ре дов но 
уче ству ју на ге не ра циј ским дру же њи ма ши-
ром Ср би је. Са ра ђу ју са де се ти на ма пен зи-
о нер ских ор га ни за ци ја у Ср би ји, дру же се и 
пу ту ју. За до бро рас по ло же ње је за слу жна 
фол клор на сек ци ја са око 30 чла но ва, ко ји 
се сва ке сре де оку пља ју на про ба ма. 

Удру же ње је и ове го ди не ор га ни зо ва ло 
про сла ву по во дом Да на же на. Уз ве че ру, 
му зи ку и плес, ча је тин ске пен зи о нер ке су 

са сво јим ка ва ље ри ма про ве ле још јед но 
ле по ве че.

Пен зи о не ри из овог кра ја има ју мо гућ-
ност да, уз ко ри шће ње ва у че ра за од мор, 
по по вољ ним усло ви ма от пу ту ју у Вр њач ку 
Ба њу и Атом ску ба њу До ња Треп ча. Они ко-
је ви ше при вла чи мо ре и ове го ди не мо ћи 
ће да ле ту ју у Ђе но ви ћи ма на Цр но гор ском 
при мор ју.

Дра га на Ро сић

Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Ле ба не одр жа ло је го-
ди шњу скуп шти ну на ко јој су 
све стра но са гле да ни ре зул та ти 
овог удру же ња у про те клом пе-
ри о ду. Де ле га ти скуп шти не су 
јед но гла сно усво ји ли го ди шњи 
из ве штај о ра ду за про шлу го-
ди ну и пла ни ра не ак тив но сти 
за те ку ћу, 2018. го ди ну. Скуп-
шти на је да ла пу ну по др шку ак-
тив но сти ма ру ко во де ћег ти ма 
Удру же ња.

У обра ћа њу де ле га ти ма скуп-
шти не, пред сед ни ца Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Ле ба не 
Ми ли ца Бан ко вић ис та кла је 
стал ну бри гу овог удру же ња 
за што бо љи ква ли тет жи во та 
пен зи о не ра са нај ни жим при-
ма њи ма.

– Удру же ње ле бан ских пен-
зи о не ра и ове го ди не ће би ти 

усме ре но, пре све га, на по бољ-
ша ње ква ли те та жи во та на ших 
нај ста ри јих су гра ђа на са ни жим 
при ма њи ма. Је дан од на ших 
при о ри те та је и ре но ви ра ње 
про сто ри ја удру же ња, за шта 
има мо про је кат и на ме ра ва мо 
да апли ци ра мо код над ле жних 

ор га ни за ци ја ра ди при ба вља-
ња нео п ход них сред ста ва. Од 
ло кал не са мо у пра ве гра да на 
оба ли Ја бла ни це ове го ди не 
смо до би ли на по клон но ви 
ком пју тер и ин тер нет ве зу ко ји 
ће нам знат но олак ша ти ко му-
ни ка ци ју са дру гим удру же њи-

ма у ре ги о ну – ис та кла је пред-
сед ни ца Бан ко вић.

Пен зи о не ри Ле ба на ће овог 
про ле ћа по се ти ти Цр ну Го ру и 
ма на стир Острог, оби ћи ће ко-
ле ге и при ја те ље на Охри ду, а 
би ће ор га ни зо ван и бо ра вак 
чла но ва у Ре ха би ли та ци о ном 
цен тру Ба ње Ко ви ља че.

Удру же ње пен зи о не ра оп шти-
не Ле ба не је, по ред ле ско вач ког 
удру же ња, не што ве ћег по бро ју 
члан ства, ве о ма ак тив но у ра ду 
Скуп шти не пен зи о не ра Ја бла-
нич ког управ ног окру га и Удру-
же ња пен зи о не ра ју го и сточ не 
Ср би је. Ле бан ски пен зи о не ри 
да ју пу ни до при нос у ре а ли за ци-
ји не дав но за цр та них за да та ка у 
по ди за њу стан дар да нај ста ри јих 
чла но ва, де фи ни са них то ком по-
след ње за јед нич ке сед ни це у Ле-
сков цу. Т. Сте ва но вић

АК ТИВ НО СТИ ЧА ЈЕ ТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА

Ве ли ко ин те ре со ва ње за 
учла ње ње

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЛЕ БА НЕ 

Бри га за нај ста ри је са ни жим пен зи ја ма
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Спорт ско при зна ње 
пен зи о не ри ма

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло вац до бит ник је 
Спе ци јал ног при зна ња Спорт ског са ве за оп шти не Аран ђе ло-
вац. У обра зло же њу на гра де ка же се да Удру же ње већ ви ше 
го ди на „про па ги ра, про мо ви ше, сти му ли ше и на гра ђу је здра-
ве сти ло ве жи во та ста ри јих осо ба оба по ла...” Ова кав при ступ 
ре зул ти рао је и еви дент ним спорт ским по ка за те љи ма.

Так ми че ћи се у ди сци пли на ма ко је су при ла го ђе не осо ба-
ма тре ћег до ба, чла но ви Удру же ња су нај бо ље ре зул та те по-
сти гли у 2017. го ди ни. Ап со лут ни су по бед ни ци Ре ги о нал них 
су сре та у Ла по ву са че ти ри пр ва и два тре ћа ме ста од шест 
ди сци пли на. 

Кру на успе ха је дру го и пе то ме сто на де се тој Олим пи ја ди тре-
ћег до ба у Вр њач кој Ба њи где се над ме та ло 190 еки па. М. М.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ 

Мо же и бо ље
Ових да на ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра (МОП) Бе ле во-

де одр жа ла је ре дов ну го ди шњу скуп шти ну на ко јој се оце-
њи вао рад у 2017. го ди ни. Скуп шти ни су при су ство ва ли број-
ни пред став ни ци ме сних ор га ни за ци ја пен зи о не ра оп шти не 
Чу ка ри ца (на сли ци). 

МОП Бе ле во де има 352 чла на, а пре сед ник је Ста ни ка Вук-
са но вић, ко ја је под не ла из ве штај о ра ду ор га ни за ци је за 

про шлу го ди ну. Из из ве шта ја се ви ди да по сто је број не по-
те шко ће, а по себ но фи нан сиј ске, јер МОП функ ци о ни ше ис-
кљу чи во од чла на ри не. 

Ипак, и про шле го ди не су ор га ни зо ва ни број ни из ле ти за 
чла но ве и по де ље но је не ко ли ко па ке та по мо ћи. За 2018. го-
ди ну пла ни ра се ви ше из ле та, са још бо љом при пре мом, дру-
же ња пен зи о не ра, по моћ угро же ни ма и још мно го то га. Чла-
но ви ове ме сне ор га ни за ци је оку пља ју се два пу та ме сеч но 
уз му зи ку што им по ма же да за бо ра ве на про бле ме ко ји их 
сва ко днев но при ти ска ју .

Све ча но сти је при су ство вао и пре сед ник УПО Чу ка ри ца Сло-
бо дан Ђо кић ко ји је по хва лио рад МОП Бе ле во де, по же лев ши 
им да у овој го ди ни бу ду још ак тив ни ји и кре а тив ни ји. М. Р.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Уре ђе ње ме сних 
од бо ра

Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Ве ли ка Пла на ба ви ло се 
уре ђи ва њем про сто ри ја сво-
јих ме сних од бо ра. Нај пре су у 
ме сном од бо ру пен зи о не ра се-
ла Ми ло ше вац, фи нан сиј ским 
сред стви ма ло кал не са мо у пра-
ве, спу ште ни пла фо ни, окре че-
не кан це ла ри је...

– Та ко ђе, до де ље не су и сре-
ђе не про сто ри је ме сним од бо-
ри ма пен зи о не ра у Ра кин цу и 
Тр нов чу. За наш би фе-ка фе клуб у Ве ли кој Пла ни, где се на ши 
чла но ви од ма ра ју уз чи та ње но ви на, гле да ње ТВ-а, игра ње 
ша ха, ку пи ли смо но ви на ме штај и окре чи ли га. По сле пу них 
де сет го ди на ак ти ви ра ли смо рад ме сног од бо ра пен зи о не ра 
у Ве ли ком Ораш ју и за но ву пред сед ни цу иза бра ли Гор да ну 
Јо ва но вић. По ред ак ти ва же на, до бро ра ди и на ша ша хов-
ска сек ци ја. Ша хи сти су за вр ло крат ко вре ме на два тур ни ра 
осво ји ли пр во ме сто и пе ха ре – ка же с по но сом Ми о драг Ми-
ка Ми ло са вље вић (на сли ци), пред сед ник ве ли ко пла њан ских 
пен зи о не ра. Сл. К.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

На род не умо тво ри не
Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла на, 

по во дом Ме ђу на род ног да на же на, ор га ни зо вао је из ло жбу на-
род ног ства ра ла штва, на ко јој су при ка за ни хе кла ни, штри ка ни, 
ве зе ни и тка ни руч ни ра до ви. По ред то га, по се ти о ци су мо гли 
да ви де и већ по ма ло за бо ра вље не сит не ко ла че, ур ма ши це, 
по љуп чи ће, кроф не, као и раз не вр сте пи та, до ма ћих со ко ва...

Чла ни це Ак ти ва же на ве ли ко пла њан ских пен зи о не ра при-
пре ми ле су ову из ло жбу да би све да ме, за њи хов пра зник, а 
по себ но оне мла де, ви де ле ка ко су не ка да ма ме, ба ке, стри не... 
ве зле, хе кла ле, из че га су на ши ста ри ји је ли, јед ном реч ју, да се 
на род не умо тво ри не и оби ча ји отрг ну од за бо ра ва. Сл. К.
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БА ЈИ НА БА ШТА

Пен зи о нер ска  
ку пу си ја да

У д р у  ж е  њ е 
пен зи о не ра из 
Ба ји не Ба ште че-
сто ор га ни зу је 
дру же ња сво јих 
чла но ва. Кра јем 
фе бру а ра јед но 
та кво дру же ње 
одр жа но је у 
До му пен зи о не-
ра под на зи вом 
„Пен зи о нер ска 
ку пу си ја да”. На 
оку пу је би ло 
око 100 при-
пад ни ка тре ћег 
до ба. Они су уз 
му зи ку и ру чак 
про ве ли пу них 
осам ча со ва за-
јед но.

– Оку пи ли смо 
се по угле ду на Ку пу си ја ду ко ја се одр жа ва у Мр ча јев ци ма. 
Мај стор за ку ва ње Ми шо Си мић са сво јом еки пом при пре-
мио је свад бар ски ку пус са ов че ти ном у лон ци ма од гли не. 
Ово ор га ни зо ва ње у соп стве ној ре жи ји није пуно коштало. За 
ру чак и пи ће по же љи сва ки уче сник из дво јио је по 400 ди-
на ра – ка же пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Ба ји не Ба ште 
Не дељ ко Ра кић. М. А.

РУ МА

Бе о гра ђа ни у Ру ми
Не дав но су се ко ри сни ци ма ГЦ „Срем” пред ста ви ли чла но-

ви клу ба „Сав ски ве нац 3 – Га ври ло Прин цип” из Бе о гра да. То-
га да на Ру мља ни су ужи ва ли у пе сми, игри и глу ми чла но ва 
јед ног од клу бо ва у Ге рон то ло шком цен тру „Бе о град”, а по-
том и у за јед нич ком дру же њу. Г. В.

Чла ни це Ак ти ва же на тр сте нич ког пен зи о нер ског удру же ња 
и ове го ди не су, уз по моћ оп шти не Тр сте ник, ор га ни зо ва ле про-
сла ву по во дом 8. мар та. Са до ма ћи ни ма су се за ба вља ли пен зи-
о не ри из Кру шев ца, Кра ље ва, Кра гу јев ца, Вр њач ке Ба ње, Ја го-
ди не, са ко ји ма Тр сте ни чан ке већ ду го успе шно са ра ђу ју.

И Удру же ње пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште по во дом Да на 
же на ор га ни зо ва ло је про сла ву на ко јој се оку пи ло 250 пен-
зи о нер ки и пен зи о не ра из гра да до ма ћи на, за тим из Ужи ца, 
Љу бо ви је, Сре бре ни це, Бра тун ца, Ске ла на, а дру же ње је по-
тра ја ло до по но ћи.

У Удру же њу пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не већ се уста ли-
ло да 8. мар та, на Дан же на, чла но ви КУД „Сун ча на је сен” при-
пре ме и из ве ду при го дан про грам.

Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ва ље ва ор га ни зо ва ла 
је про сла ву са го сти ма из Шап ца и Ми о ни це, а ни ле ско вач ке 
пен зи о нер ке ни су оста ле без ве се лог осмо мар тов ског дру-
же ња. Ве се ло је би ло и у Обреновцу, Руми, Вра њу и мно гим 
дру гим пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма, из ве сти ли су нас на-
ши до пи сни ци. Г. О.

Мај стор за свад бар ски ку пус 
 Ми шо Си мић

ПО ВО ДОМ ДА НА ЖЕ НА

Ве се ло дру же ње 
пен зи о не ра
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?И. П., Вра ње: На осно ву овла шће ња за по ро дич ну пен зи-
ју мо је уну ке (сту ди ра и жи ви у Че шкој), под нео сам зах-
тев над ле жној фи ли ја ли Фон да ПИО. Мој син, пре ми ну ли 

ко ри сник пен зи је, имао је стаж оства рен у Ср би ји и у БиХ (Са-
ра је ву). У фи ли ја ли су ми ре кли да ће уско ро сти ћи ре ше ње о 
при зна ва њу пра ва на по ро дич ну пен зи ју по под не том зах те ву 
за рад ни стаж оства рен у Ср би ји, а за стаж оства рен у БиХ ре-
ше ње ће до не ти у Са ра је ву и ода тле ис пла ћи ва ти. Шта ја као 
овла шће но ли це тре ба да ура дим да би мо ја уну ка при ма ла 
пен зи ју по оба ре ше ња у Че шкој? Ко ме да до ста вљам до ка зе 
о сту ди ра њу?

?П. С., Пре ше во: Да ли ин ва лид ски пен зи о не ри МУП Ре пу-
бли ке Ср би је има ју исти ста тус као ин ва лид ски вој ни пен-
зи о не ри? Да ли ин ва лид ски пен зи о нер МУП Ре пу бли ке 

Ср би је (по ли цај ац) кр ши би ло ко ји за кон и да ли ће би ти по-
зван на по нов ни кон трол ни пре глед ако бу де иза бран за пред-
сед ни ка или чла на не ког од од бо ра удру же ња пен зи о не ра не-
ке оп шти не, а у за ви сно сти од функ ци је при ма или не при ма 
па у шал ни нов ча ни до да так?

?С. Ц., Љу бо ви ја: Оства рио сам пра во на сра змер ни део 
ста ро сне пен зи је по ре ше њу цр но гор ског но си о ца оси гу-
ра ња на рад ни стаж оства рен у Цр ној Го ри. Ме ђу тим, до 

са да ни сам при мио ни шта по том ре ше њу.
Обра тио сам се Фон ду ПИО, Фи ли ја ла Ло зни ца, и до био ин-

фор ма ци ју да се по сту пак по нов ног од ре ђи ва ња из но са пен-
зи је по Спо ра зу му за кљу че ном из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Цр-
не Го ре во ди по слу жбе ној ду жно сти.

Ин те ре су је ме да ли се по сту пак по нов ног утвр ђи ва ња из но-
са пен зи је по спо ра зу му из ме ђу две зе мље во ди исто вре ме-
но за све оси гу ра ни ке ко ји су има ли стаж у Цр ној Го ри, или за 
сва ког по себ но, или се ра ди по го ди на ма оства ри ва ња пра ва, 
од но сно ка да ћу до ћи на ред за оства ри ва ње ис пла те пен зи је 
од цр но гор ског но си о ца оси гу ра ња?

?А. М., Зе мун: Уско ро пу ним услов за ста ро сну пен зи ју, 
а имам 20 го ди на рад ног ста жа. Ин те ре су је ме да ли ће 
из нос мо је пен зи је би ти исти као из нос пен зи је мо је ко-

ле ги ни це ко ја ће у пен зи ју оти ћи са ис пу ње на оба усло ва, 
од но сно она има и го ди не ста ро сти и ста жа за од ла зак у пен-
зи ју. Обе ра ди мо исти по сао на став ни ка у про све ти. Дру гим 
ре чи ма, да ли је пен зи ја ма ња за оно га ко је оства рио 20 го-
ди на рад ног ста жа у од но су на оно га ко је оства рио 35 го ди на 
рад ног ста жа?

До ста вља ње до ка за о сту ди ра њу

Пра во на рад ин ва лид ских  
пен зи о не ра МУП

Пре ра чун са бив шим ре пу бли ка ма

Ду жи стаж, као и ве ће за ра де ути чу 
на ви си ну пен зи је

Од го вор: Сту ден ти ко ји сту-
ди ра ју на ви со ко школ ској уста-
но ви у ино стран ству има ју пра-
во на по ро дич ну пен зи ју за вре-
ме сту ди ра ња, а нај ду же до на-
вр ше не 26. го ди не жи во та. По-
твр да о ста ту су сту ден та на фа-
кул те ту у дру гој др жа ви, ко ја се 
до ста вља до кра ја ок то бра, тре-
ба да бу де пре ве де на од стра не 
овла шће ног суд ског ту ма ча. Сту-
ден ти ма ко ји не до ста ве школ-
ску по твр ду до 30. но вем бра по 
слу жбе ној ду жно сти се до но си 
ре ше ње о пре стан ку пра ва на 
по ро дич ну пен зи ју. Ко ри сни ци-

ма пен зи ја ко ји има ју пре би ва-
ли ште ван те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је, Фонд је омо гу ћио ис пла-
ту на де ви зни ра чун бан ке у дру-
гој др жа ви у ко јој ко ри сник има 
ре гу ли са но пре би ва ли ште. По 
до би ја њу ре ше ња о пра ву на по-
ро дич ну пен зи ју, ко ри сник пра-
ва тре ба да се из ја сни о на чи ну 
ис пла те пен зи је. Уко ли ко је то 
ис пла та ван Ср би је, по треб но је 
да се под не се Зах тев за ис пла ту 
ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би-
је. За ре гу ли са ње ис пла те де ла 
пен зи је из Са ра је ва, обра ти те се 
њи хо вом фон ду.

Од го вор: За кон о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу за 
од ре ђе не ка те го ри је оси гу ра-
ни ка (при пад ни ци МУП, БИА, 
Вој ске Ре пу бли ке Ср би је и сл.) 
про пи су је по себ не усло ве под 
ко ји ма оства ру ју пра во на пен-
зи ју у од но су на оста ле оси гу-
ра ни ке, али ин ва лид ски пен зи-
о нер МУП Ср би је je ко ри сник 
пра ва из ка те го ри је за по сле них 
и не ма исти ста тус као ко ри-
сник вој не ин ва лид ске пен зи је. 
Ко ри сник ин ва лид ске пен зи је 
ко ји се за по сли или поч не да 
оба вља са мо стал ну де лат ност, 
по зи ва се на по нов ну оце ну 

рад не спо соб но сти и у за ви-
сно сти од оце не ор га на ве шта-
че ња, од лу чу је се о пра ву на 
ин ва лид ску пен зи ју, док ко ри-
сник вој не ин ва лид ске пен зи је 
мо же по но во да се за по сли, да 
оба вља са мо стал ну или по љо-
при вред ну де лат ност, тј. мо же 
по но во би ти у оси гу ра њу без 
ика квих огра ни че ња.

Ко ри сник ин ва лид ске пен зи-
је мо же да за кљу чи уго вор о де-
лу, аутор ски уго вор или да оба-
вља при вре ме не и по вре ме не 
по сло ве, без по зи ва ња на кон-
трол ни пре глед и об у ста вља ња 
ис пла те ин ва лид ске пен зи је.

Од го вор: Пре пот пи си ва-
ња би ла те рал них спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу са бив-
шим ре пу бли ка ма, за од лу чи-
ва ње о пра ву из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња био је 
над ле жан фонд код ко га је оси-
гу ра ник оства рио по след ње 
оси гу ра ње, а при утвр ђи ва њу 
усло ва за пен зи о ни са ње, као и 
за од ре ђи ва ње ви си не пен зи је, 
узи ман је у об зир стаж на вр шен 
у свим бив шим ре пу бли ка ма. 

Ка сни је, пот пи си ва њем би-
ла те рал них спо ра зу ма о со ци-
јал ном оси гу ра њу, уве де не су 
но ве про це ду ре код по нов ног 

од ре ђи ва ња пен зи је, та ко зва ни 
пре ра чун са бив шим ре пу бли ка-
ма, ко ји се ра ди по слу жбе ној ду-
жно сти, на осно ву ме ђу на род ног 
спо ра зу ма. По нов ним од ре ђи ва-
њем пен зи је, тј. пре ра чу ном за 
ко ри сни ке пен зи ја ко ји су сво је 
пра во оства ри ли на осно ву ста-
жа из две или ви ше ре пу бли ка 
бив ше СФРЈ, сва ки но си лац оси-
гу ра ња, тј фонд, пре у зи ма оба-
ве зу пре ра чу на из но са и ис пла те 
пен зи је за стаж ко ји је оства рен 
у тој бив шој ре пу бли ци, пре ма 
сво јим за кон ским про пи си ма. 
Пре ра чун се ра ди за сва ког ко ри-
сни ка по себ но.

Од го вор: И Ви као и Ва ша ко-
ле ги ни ца ис пу ња ва те оба усло-
ва за пен зи ју ако има те на вр-
ше не 62 го ди не жи во та, што је 
ста ро сни услов за же не у 2018. 
го ди ни, с тим што Ви има те ма-
ње ста жа (услов је ми ни мум 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња). На 
ви си ну ста ро сне пен зи је ути-
че ду жи на пен зиј ског ста жа 
и оства ре не за ра де од но сно 

осно ви це оси гу ра ња за сва ку 
ка лен дар ску го ди ну, јер го ди-
шњи лич ни ко е фи ци јент, ко ји 
пред ста вља од нос укуп не за ра-
де за сва ку ка лен дар ску го ди ну 
и про се че не го ди шње за ра де у 
Ре пу бли ци за ту го ди ну, мно жи 
се са бро јем го ди на пен зиј ског 
ста жа. Ду жи стаж оси гу ра ња 
као и ве ће за ра де ути чу на ви-
си ну пен зи је.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА ОСМОСМЕРКА
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: нискост, ескорта, скандал, крстина, рик, Нес, Отава, и, ми, то, н, класа, окно, тн, Слава, т, та, Срби, ратник, 
Силвија, ин, око, нек, Анс, атар, си, т, Ракел, рвачи, о, Антарес. ОСМОСМЕРКА: југ, АНАГРАМ: Космај.

 У лику осмосмерке треба пронаћи све наведене појмове. 
На крају ће остати три поља, која читана редом дају назив 
једне стране света.

АЛТИМЕТАР, АЉАСКА, АНКЕР,  
АОРИСТ, АРТИКЛ, ИНТРАДА,  

ИСТОК, КАМИЛА, КАНТАР,  
КАРТЕР, КАТАРКА, ЛАКАТ,  
 МАРТ, МИТАР, ОМАРИК,  

ПАСТИЛА,  ПРЕДИВО, РЕМАРК, 
РИКША, СКАСКА, СТАНАРИНА,  
СТАРАТЕЉ, ТАКТИКА, ТАРАТОР,   

ТАРНЕР, ХРАСТ, ШАСИЈА.  

АНАГРАМ
МАЈСКО сунце кад загреје

њему жури читав град...
Излетиште ово красно

воли цео Београд.
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Да ли сте зна ли ... Ју би леј
Де јан Па та ко вић, са рад ник „Гла са 

оси гу ра ни ка” од пр вог бро ја, обе ле-
жио је ју би леј – 60 го ди на ра да. Мар та 
1958, још као уче ник, об ја вио је пр ву 
ка ри ка ту ру у „Је жу”, а две, три го ди не 
ка сни је цр тао је и за „Здрав стве ни рад-
ник”, пре те чу на шег „Гла са”. У сво јој бо-
га тој ка ри је ри, но ви на ра, ху мо ри сте, 
ка ри ка ту ри сте, ра дио и ТВ сце на ри сте, 
об ја вио је хи ља де ка ри ка ту ра, афо ри-
за ма, са ти рич них при ча, имао ве ли-

ки број ра дио еми си ја и те ле ви зиј ских се ри ја и до био зна ча јан број 
на гра да и при зна ња. И да нас цр та и пи ше за „По ли ти ку”, „Блиц”, „Јеж”, 
„Ениг ма ти ку”, „Раз би бри гу”, Ве че с Ива ном Ива но ви ћем и, на рав но, за 
„Глас оси гу ра ни ка”. По ред но вих афо ри за ма под се ти ће мо се и на не-
ке Де ја но ве при ло ге из про шлог ве ка.

Вре ме плов
Не ма ви ше ко да ми ис пу ња ва же ље. И злат на ри би ца узе ла от-

прем ни ну.
Знам пен зи о не ре ко ји сва ког да на ви де ме со. Она ко, у про ла зу.
По сла ни ци су се до ка за ли и на те ле ви зи ји. Увек има ју шта да не ка-

жу.
Из ви ни те што имам ма ле ру ке па не мо гу да по ка жем ко ли ки 

су ми ус пе си.
По што смо се уве ри ли у тач ност из ре ке „Па ра вр ти где бур ги ја не-

ће”, на гло је па ла про да ја бур ги ја.
Наш ла ви ринт је спе ци фи чан. Сва ка стран ка пред ла же дру ги 

из лаз.
Во да по ску пе ла. Сад је под јед нак лук суз ку па ти се у мо ру или у ка ди.

Мо лим за реч
РТС се по но си сво јом Ша ре ни цом, ТВ Пинк сво јом, а на ша Ша ре ни-

ца је ста ри ја од обе за јед но.
Ју на ки ња ри ја ли ти ја стал но ва ра деч ка. Њој је сва ки дан 1. 

април.
У бор би за ве ћи на та ли тет, те ле ви зи ја би мо гла да ре при зи ра се ри-

ју „Вра ти ће се ро де”.
Ако вре ме ста не, не ка то бу де пр вог апри ла. Па да се ша ли мо 

це ле го ди не.
Џе по ви ми се нон-стоп жа ле на не до ста так ин ве сти ци ја.
Мла ди је два че ка ју да до би ју по сао па да мо гу да иду на по-

слов ни ру чак.
За Ус крс пен зи о не ри при пре ма ју пра знич ни ру чак, али ће им до ру-

чак и ве че ра би ти пра зни.
У лек ти ру се уво де и де ла Ага те Кри сти. Из гле да да су ње ни ју-

на ци ве ћи зма је ви од Чи ка Јо ве Зма ја.
Док тор при мио од ме не ко вер ту и обе ћао да ћу ових да на и ја до ћи 

на ред.
Де јан Па та ко вић
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– да се то ком 19. и по чет-

– да су на под руч ју Ри бар ске 

Европ ска ели та ро ђе на у 19. ве ку ра до је по се ћи ва ла ба ње, 

ку па ти ла се по ле ген ди ве зу је за до ба ца ри це Ми ли це, ко ја 

где су се ле чи ли го то во сви здрав стве ни про бле ми.

је, по не ким из во ри ма, до ла зи ла у Ри бар ску ба њу да би не-

ком 20. ве ка у Ср би ји раз ви-

ба ње про на ђе ни ар хе о ло шки 

ја ла чи нов нич ка, ин ду стриј-

оста ци ко ји ука зу ју на то да је тај 

ска, по слов на и ин те лек ту ал-

про стор био на се љен још у пра-

на кла са гра ђа на – про то тип 

и сто риј ско до ба? Ри бар ска ба ња 

мо дер ног чо ве ка, чи ји је дан ис пу њен стре сом и оба ве за ма? 

је име до би ла по ри ба ри ма ко ји су на ње ним из во ри ма пе ца-

Ти љу ди су че сто од мор и ре лак са ци ју тра жи ли у ба ња ма. 

ли па стрм ку из у зет ног ква ли те та за кне за Ла за ра. На ста нак 

го ва ла сво ју ле по ту.

– да по сле Дру гог свет ског ра та ба ње у Ср би ји по чи њу убр-

– да ни до ла зак тур ских осва ја-

– да су још пре 2.000 го ди на 

за но да се раз ви ја ју? Гра де се хо те ли, ле чи ли шта, про ши ру-

ча ни је на у дио срп ским ба ња ма 

ста ри Ри мља ни, осво јив ши у 

ју се сме штај ни ка па ци те ти, ба ње се мо дер ни зу ју... што је, са 

већ их је обе ле жио ти пич но ис точ-

свом по хо ду на свет и про сто-

сво јим успо ни ма и па до ви ма, на ста вље но до да на шњих да на.

њач ким укра си ма: тур ским ку па-

ре да на шње Ср би је, от кри ли 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у пе-

ти ли ма или ама ми ма? Ови ама ми 

да ово под не бље има из у зет на ле ко ви та свој ства? Због то га 

ри о ду ја ну ар/де цем бар 2017. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји 

пре жи ве ли су до да нас, а нај по зна ти ји амам је у Со ко ба њи. 

су из гра ди ли рим ска ку па ти ла – тер ме, чи јих оста та ка има 

бо ра ви ло је укуп но 3.085.866 ту ри ста, а у ба ња ма се од ма-

По ред ње га да нас су у упо тре би и ама ми у Но во па зар ској и 

још на те ри то ри ји Ср би је. По крај из во ра ми не рал них во да 

ра ло њих 519.151, што је де вет од сто ви ше у од но су на 2016. 

Бре сто вач кој ба њи.

они су гра ди ли ба зе не и ви ле, где су се опу шта ли и ле чи ли. 

го ди ну.

Из тог пе ри о да су са чу ва ни оста ци ку па ли шта – бал неа, ко је 
по ми њу и не ки исто ри ча ри и пу то пи сци.

МИ НИ-МИ НИ ПРИ ЧА

Сед ма си ла
Но ви на ри су, при ча се, сед ма си ла. Ми ни стри их бој ко ту ју, 

по сла ни ци из бе га ва ју, ди рек то ри ту же, стра нач ки ли де ри 
им за тва ра ју вра та пред но сом, фуд бал ски тре не ри их шу ти-
ра ју, пе ва чи их кри ти ку ју.

Но ви на ри су за и ста сед ма си ла, али ових шест си ла их рас-
ту ри ше.


