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Др жа ва Ср би ја 15. фе бру-
а ра сла ви Дан др жав но-
сти Ср би је и Дан Вој ске 

Ср би је а Срп ска пра во слав на 
цр ква хри шћан ски пра зник 
Сре те ње Го спод ње.

Дан др жав но сти, 15. фе бру-
ар Ре пу бли ка Ср би ја пра зну је 
као се ћа ње на по че так „срп ске 
ре во лу ци је” – Пр вог срп ског 
устан ка 1804. го ди не ка да је у 
Ора шцу по че ла бор ба за осло-
бо ђе ње од Ту ра ка, и ка да је на 
исти дан 1835. го ди не скуп шти-
на у Кра гу јев цу про гла си ла пр-
ви Устав Ср би је. 

Овај да тум је је дан од нај бит-
ни јих у по ли тич ком, кул тур ном 
и исто риј ском ка лен да ру Ср-
би је. Дан др жав но сти Ср би је 
сла вио се до на стан ка Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца, по сле че га је уки нут, да би 
у Ср би ји по но во по чео да се 
сла ви од 2002. го ди не, пре ма 
од лу ци Скуп шти не Ср би је од 
10. ју ла 2001. го ди не. Пра зну је 
се 15. и 16. фе бру а ра. 

Сре те ње се као Дан Вој ске 
Ср би је обе ле жа ва од 2007. 
го ди не, по од лу ци ко ја је 
потписана кра јем 2006. године.

Сре тењ ски устав Кња жев-
ства Ср би је (Уста въ Кня же ства 
Сер бїе) по знат је под овим на-
зи вом за то што је из гла сан на 
скуп шти ни ко ја је за по че та на 
хришћански пра зник Сре те-
ње Го спод ње. Устав је из дат и 
за кле твом по твр ђен као пр ви 
устав Кне же ви не Ср би је ко ји 
је до нет у Крагујевцу 1835. го-
ди не, а фор мал но ни ка да ни је 

при знат. То је и пр ви устав мо-
дер не срп ске др жа ве. Је дан 
је од нај мо дер ни јих, нај де мо-
крат ски јих и нај ли бе рал ни јих 
уста ва свог до ба. Њи ме је у Ср-
би ји уки нут фе у да ли зам (ме ђу 
пр ви ма у Евро пи) и ујед но је 
пред ста вљао нај и сточ ни ји од-
бле сак Фран цу ске ре во лу ци је. 
Ва жио је за ,,су ви ше  ли бе ра-
лан”, па је за хва љу ју ћи су прот-
ста вља њу Осман ског цар ства, 
Ру си је и Аустри је, као и кне за 

Ми ло ша Обре но ви ћа, био ве о-
ма крат ког ве ка (тра јао је све га 
55 да на).

Тво рац уста ва био је Ди ми-
три је Да ви до вић, уче ни Србин 
из Аустрије (Земун) и кне жев 
се кре тар. Са чи њен је на осно-
ву фран цу ских устав них по ве-
ља и по угле ду на фран цу ску 
кон сти ту ци ју то га до ба. У ње му 
је из вр ше на по де ла вла сти на 

за ко но дав ну, из вр шну и суд-
ску. За ко но дав на и из вр шна 
власт при па да ле су кне зу и Др-
жав ном са ве ту, а суд ска не за-
ви сним су до ви ма.

Циљ до но ше ња сре тењ ског 
уста ва био је су зби ја ње ап-
со лу ти зма кне за Ми ло ша. Од 
1817. до 1835. го ди не про тив 
ње га је ди за но шест бу на. Не-
по сред ни по вод за до но ше ње 
Сре тењ ског уста ва би ла је Кнез 
Ми ле ти на бу на. По бу ње ни ци 
под вођ ством Ка ра ђор ђе вог 
бар јак та ра кне за Ми ле те Ра до-
је ви ћа у ја ну а ру 1835. за у зе ли 
су Ја го ди ну и Кра гу је вац. Бу ну 
су по др жа ли и кне ги ња Љу би-
ца и Ми ло шев нај мла ђи брат 
го спо дар Је врем. То ма Ву чић-
Пе ри шић, ко ман дант Кне же ве 
гар де, ус пео је да од по бу ње-
ни ка од бра ни кне жев двор, 
али је Ми лош био при ну ђен да 
пре го ва ра. Би ла је ово бу на без 
про ли ве не кр ви, али и сна жна 
де мон стар ци ја су прот ста вља-
ња Ми ло ше вом ап со лу ти зму и 
су ро во сти. Кнез је по том обе-
ћао са зи ва ње Ве ли ке На род не 
скуп шти не и до но ше ње уста ва 
у ро ку од ме сец да на.

И по ред то га што је крат-
ко тра јао, зна чај сре тењ ског 
уста ва је у то ме што је он пр ви 
мо де ран срп ски устав у ко јем 
су из ра же не основ не по тре бе 
срп ског дру штва.

Г. О.

Дан др жав но сти и 
Сре те ње Го спод ње

У сусрет пролећу
Према црквеној доктрини, 40. дана по рођењу Исуса Христа 
Богородица је отишла у храм да принесе жртву и тамо 
срела старца Симеона Богопримца који је у малом Исусу 
препознао спаситеља. Тај сусрет малог Исуса и праведног 
старца представља сусрет бога са својим народом, односно 
црквом, и означава хришћански празник Сретење Господње, 
који се прославља од 541. године.
У народу се верује да на Сретење почиње прелазак из зиме 
у пролеће. Обично се каже да ако је на Сретење облачно – 
онда ће крај зиме бити леп, а ако је ведро, биће хладан и 
ветровит.
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Фи ли ја ле По кра јин ског 
фон да су, у 2016. го ди-
ни, по сти гле ажур ност 

у до но ше њу ре ше ња по зах те-
ви ма гра ђа на у 93 од сто слу ча-
је ва, што је, по оце ни ди рек то-
ра По кра јин ског фон да, до бар 
ре зул тат:

– Фи ли ја ле По кра јин ског 
фон да ПИО у 2016. го ди ни за-
при ми ле су 91.261 зах тев и са 
зах те ви ма из прет ход них го ди-
на има ле су укуп но за ре ша ва-
ње 105.189 зах те ва. Од тог бро-
ја у ка лен дар ској го ди ни је ре-
ше но 94.467 зах те ва, од че га је 
93 од сто у за кон ском ро ку, што 
је у ни воу ажур но сти по стиг-
ну те у 2015. го ди ни. По ред ре-
дов них ак тив но сти фи ли ја ле 
су по сту па ле и по за кључ ци ма 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, чи ме 
је обим њи хо вог по сла знат но 
уве ћан. У Ма тич ној еви ден ци-
ји у 2016. го ди ни до шло је до 
зна чај не про ме не за по сло дав-
це у сми слу за кон ске оба ве зе 
пре да је при ја ва М-4, ко је се од 
мар та 2016. го ди не до ста вља ју 
елек трон ским пу тем. Ти ме је 
умно го ме олак ша на оба ве за 
по сло дав ци ма, јер ви ше не че-
ка ју у ре до ви ма на шал те ри ма 
фи ли ја ла ра ди пре да је при ја ва 
М-4, ни ти до ста вља ју фи нан-
сиј ску до ку мен та ци ју, а про ве-
ра по да та ка вр ши се на осно ву 
по да та ка о пла ће ним до при но-
си ма, ко је По ре ска упра ва про-
сле ђу је Цен трал ном ре ги стру. 
У са рад њи са По ре ском упра-
вом ра ди мо на из на ла же њу ре-
ше ња да ови по да ци бу ду што 
пре ци зни ји, ка ко би уско ро 
Фонд пре шао на фор ми ра ње 

елек трон ске М-4, без по сре до-
ва ња по сло да ва ца - на гла ша ва 
Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО.  

Пред сед ник сте Рад не гру-
пе ко ја се ба ви ана ли зом ор-
га ни за ци је Фон да. Мо же ли се 
већ са да го во ри ти о кон крет-
ним ре зул та ти ма ана ли зе?

– Ана ли за и по слов них про-
це са и уна пре ђе ње ор га ни за-
ци је Фон да је стра те шки бит-
на ак тив ност за Фонд, и Рад на 
гру па је ве о ма од го вор но и 
по све ће но при сту пи ла овим 
по сло ви ма. Би ло ка кав пред-
лог за про ме ну зах те ва прет-
ход ну све о бу хват ну ана ли зу у 

це лом си сте му, хо ри зон тал но 
и вер ти кал но, ка да се у об зир 
узи ма ју по тре бе, мо гућ но сти, 
сви чи ни о ци ко ји ути чу на про-
цес, по сто је ћи ка па ци те ти и 
про јек то ва ни ци ље ви Фон да. 
Из тог раз ло га је по сао ана ли-
зе ор га ни за ци је и уну тра шње 
ор га ни за ци је и си сте ма ти за ци-
је по сло ва у Фон ду за да так на 
ко ме смо, уз ре дов не ак тив но-
сти, кон ти ну и ра но ан га жо ва ни. 
Наш рад и на ла зи да ће ре зул тат 
кроз пред ло ге о ко ји ма ће се 
на нај ви шем ни воу да ље рас-
пра вља ти, пре не го што пре-
то чи мо пред ло ге у но ви пра-
вил ник о ор га ни за ци ји Фон да 
и пра вил ник о уну тра шњој 
ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци-
ји по сло ва. Циљ нам је да до-
ђе мо до ре ше ња ор га ни за ци је 
Фон да ко је ће би ти при мен љи-
во у на шој кон сте ла ци ји, ко је 
ће ува жи ти ра ци о на ли за ци ју 
по сло ва, ка дро ва и ква ли фи-
ка ци о ну струк ту ру, уз на че ло 
ефи ка сно сти, по треб них ни воа 
до ступ но сти ко ри сни ци ма и 
оси гу ра ни ци ма и мак си мал ну 
упо тре бу но вих тех но ло ги ја у 
по слов ним про це си ма. Же ли-
мо да кре и ра мо оп ти мал ну ор-

га ни за ци ју и си сте ма ти за ци ју 
по сло ва, флек си бил ну у при-
ме ни, ко ја по др жа ва пре ра спо-
де лу по сла и обез бе ђу је рав но-
мер ну оп те ре ће ност свих за-
по сле них, а ко на чан ефе кат се 
мо ра са гле да ва ти у по ве ћа њу 
ажур но сти у до но ше њу ре ше-
ња о пра ви ма из ПИО и ква ли-
тет ни јој услу зи.

У ко јој ме ри на ква ли тет 
по слов них про це са ути че 
при ме на ИСО стан дар да у 
по сло ва њу?

– Ин сти ту ци ја као што је 
Фонд, на ко ју је упу ће но више 
од че ти ри ми ли о на гра ђа на, у 
ко јој се број при мље них зах-
те ва на го ди шњем ни воу ме-
ри сто ти на ма хи ља да, ко ли ко 
и управ них ака та до не тих по 
истим тим зах те ви ма, ко ја има 
раз ви је ну ин фра струк ту ру у це-
лој зе мљи, мо ра на све рас по-
ло жи ве на чи не да обез бе ди јед-
но о бра зност у ра ду, у сва кој ор-
га ни за ци о ној је ди ни ци и пре ма 
сва ком гра ђа ни ну. Осим ујед на-
че ног ра да, мо ра се одр жа ва-
ти и ква ли тет пру же не услу ге, 
као и без бед ност ин фор ма ци ја 
и по да та ка ко ји ма Фон да рас-
по ла же. Ова ко зах тев не ци ље-

интервју

СЛАВ КО ИМРИЋ, ДИ РЕК ТОР ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ПИО

Ажур ност на ви со ком ни воу

 Славко Имрић, директор ПФ ПИО

По др шка ре сор ног ми ни стар ства
Са рад ња са ре сор ним ми ни стар ством и По кра јин ским се кре-
та ри ја том за со ци јал ну по ли ти ку је стал на и са др жај на?
– Фонд је дру штве но од го вор на ин сти ту ци ја и у го то во свим 
ак тив но сти ма ко је има мо са ге рон то ло шким цен три ма, 
пен зи о нер ским удру же њи ма, клу бо ви ма за ста ре, ба ња ма, 
са на ци о нал ним ма њи на ма и слич но, има мо пу ну по др шку 
ре сор ног Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња и По кра јин ског се кре та ри ја та за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва. На 
та кву по др шку од го ва ра мо ве ћом ак тив но шћу и по ја ча ном 
од го вор но шћу и то је пра ви на чин да увек бу де мо уз сво је 
оси гу ра ни ке и ко ри сни ке.
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актуелно

ве ус пе ли смо да до стиг не мо 
и одр жи мо упра во уво ђе њем 
ме ђу на род них стан дар да у све 
по слов не про це се и потпро-
це се и то стан дард ква ли те та 
услу га и стан дард без бед но сти 
ин фор ма ци ја. Про це ду ре по 
свим по слов ним про це си ма су 
усво је не, при ме њу ју се, по по-
тре би ажу ри ра ју, и за про те кле 
три го ди не отка ко смо уве ли 
стан дар де ре ал но смо уна пре-
ди ли рад Фон да. Пред сто ји нам 
ре сер ти фи ка ци ја, што је ре дов-
на оба ве за на кон три го ди не од 
им пле мен та ци је стан дар да, и 
сви за по сле ни се озбиљ но и од-
го вор но спре ма ју за тај про цес.

Чи ње ни ца је да са по себ-
ном па жњом одр жа ва те са-
рад њу са ин ва лид ским и пен-
зи о нер ским ор га ни за ци ја ма

– То је кон стант на и кон струк-
тив на са рад ња, ко ја увек да је 
до бар ре зул тат. У 2016. го ди ни 
смо на ро чи то че сто ко му ни ци-
ра ли, јер смо  по чет ком го ди-
не усво ји ли но ви Пра вил ник о 
дру штве ном стан дар ду ко ри-
сни ка, про ши рен но вим ви до-
ви ма по мо ћи ко ју Фонд обез-
бе ђу је пен зи о не ри ма. Би ло је 
бит но да ин фор ма ци ја о то ме 
шта пен зи о не ри мо гу оства-
ри ти од бе не фи та у Фон ду и 
на ко ји на чин, до ђе до сва ког 
пен зи о не ра. У то ме нам је по-
мо гло Удру же ње пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да, као и оста ла 
град ска и оп штин ска удру же ња 
ак тив ном са рад њом са фи ли ја-
ла ма По кра јин ског фон да, та ко 
да је дру штве ни стан дард, ко ји 
фи нан си ра Фонд, ре а ли зо ван 
на нај бо љи и нај пра вич ни ји на-
чин. Обез бе ди ли смо да 2.836 
пен зи о не ра из фи ли ја ла По-
кра јин ског фон да ко ри сти бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју у не кој 
од 24 ба ње у Ср би ји, а до нај у-
гро же ни јих пен зи о не ра сти гла 
је со ли дар на по моћ у хра ни, 
ле ко ви ма, ме ди цин ском ма те-
ри ја лу, огре ву или сред стви ма 
за хи ги је ну, у укуп ном из но су 
већем од 1,8 ми ли о на ди на ра. 
По сти гли смо да по бољ ша мо 
стан дард они ма ко ји су нај у гро-
же ни ји и то све уз по моћ пен зи-
о нер ских ор га ни за и ја. Струч ни 
љу ди из По кра јин ског фон да су 
по др жа ли и ак тив но сти Са ве за 
ин ва ли да ра да Вој во ди не уче-
шћем на те мат ским ску по ви ма 
ове ор га ни за ци је.

Дра ган Ко раћ

Ре пу блич ки фонд ПИО је и 
у 2016. го ди ни, као и ра ни-
јих го ди на, у са рад њи са 

пен зи о нер ским ор га ни за ци ја-
ма и за по сле ни ма у РХ цен три-
ма и ба ња ма Ср би је већ по сло-
вич но до бро спро вео цео по сао 
око сла ња ко ри сни ка пен зи ја 
на ре ха би ли та ци ју о тро шку 
Фон да у ба ње и ле чи ли шта Ср-
би је. Да под се ти мо, Управ ни 
од бор РФ ПИО је, у скла ду са 
од ред ба ма Пра вил ни ка о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја РФ ПИО, до нео од лу ку 
о из два ја њу сред ста ва за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 

за 2016. го ди ну у укуп ном из но-
су од око 360 ми ли о на ди на ра. 
Од укуп но из дво је них сред ста-
ва 93,3 од сто, од но сно не што 
ви ше од 336 ми ли о на ди на ра, 
на ме ње но је за ре ха би ли та ци-
ју ко ри сни ка пен зи ја у ба ња ма 
Ср би је.

Ва жно је ис та ћи да је у 2016. 
го ди ни, у од но су на 2015, из-
дво је но 12 ми ли о на ди на ра 
ви ше сред ста ва за по бољ ша ње 
дру штве ног стан дар да пен зи о-
не ра, што је ре зул тат бо ље на-

пла те до при но са за ПИО у 2015. 
го ди ни у од но су на план, чи ме 
је ство рен основ за ви ши из нос 
пла ни ра них из вор них при хо да 
у 2016. го ди ни, а ти ме и основ 
за из два ја ње ви ше сред ста ва 
за дру штве ни стан дард пен зи-
о не ра.

Ка ко је на вео др Ди ка Ка је-
вић, ди рек тор Сек то ра за ме-
ди цин ско ве шта че ње РФ ПИО и 
пред сед ник Рад не гру пе за пра-
ће ње и спро во ђе ње по ступ ка 
ре ха би ли та ци је ко ри сни ка пен-
зи ја, од опре де ље них сред ста-
ва за бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
пен зи о не ра по огла су из 2016. 

го ди не, до кра ја 2016. утро ше но 
је 316 ми ли о на ди на ра, од но-
сно го то во 95 од сто сред ста ва.

– На оглас за бес плат ну ре ха-
би ли та ци ју ко ри сни ка пен зи ја, 
рас пи сан 11. апри ла 2016. го ди-
не, при ја ви ло се не што ма ње од 
39.500 пен зи о не ра свих ка те го-
ри ја. Од оних ко ји су ово пра во 
оства ри ли и на шли се на ранг 
ли ста ма, до кра ја 2016. го ди не 
у ба ња ма је бес плат но бо ра ви-
ло 10.916 пен зи о не ра из це ле 
Ср би је, а од тог бро ја 2.836 са 

под руч ја По кра јин ског Фон да. 
Нај ви ше пен зи о не ра бо ра ви ло 
је у Ни шкој Ба њи, у „Мер ку ру” у 
Вр њач кој Ба њи, у Ко ви ља чи, Ка-
њи жи, за тим у Ба њи Ју на ко вић, 
врд нич ком „Тер ма лу” и Про лом 
Ба њи. У сва кој од на ве де них ба-
ња по је ди нач но је бо ра ви ло ви-
ше од 600 ко ри сни ка – ка же др 
Ка је вић.

Пре ма ре чи ма Све тла не Ђу-
ре тић, са вет ни це ди рек то ра 
По кра јин ског фон да ПИО, нај-
ви ше пен зи о не ра свих ка те-
го ри ја из фи ли ја ла РФ ПИО са 
те ри то ри је Вој во ди не упу ће но 
је на бес плат ну ре ха би ли та ци-

ју у ба ње и ле чи ли шта Ср би је 
у 2016. го ди ни у то ку се зо не. 
По је ди нач но, нај ви ше их је бо-
ра ви ло у Ка њи жи, за тим у врд-
нич ком „Тер ма лу” и у Ба њи Ју на-
ко вић. Све тла на Ђу ре тић ка же 
да је вр ло ма ли број пен зи о не-
ра био спре чен да оде у ба њу 
или ле чи ли ште на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју у за њих пред-
ви ђе ном тер ми ну, па су уме сто 
њих упу ће ни ко ри сни ци ко ји су 
би ли сле де ћи на ранг ли ста ма. 
Она у скла ду са тим под се ћа ко-

OKO 12.000 ПЕН ЗИ О НЕ РА БО РА ВИ ЛО ТО КОМ 2016.  
НА БЕС ПЛАТ НОЈ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ

Ве ћи на би ла у  
ба ња ма у се зо ни

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

Све тла на Ђу ре тић, са вет ни ца ди рек то ра 
По кра јин ског фон да ПИО
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ри сни ке пен зи ја ко ји по ко нач-
ним ранг ли ста ма ни су упу ће ни 
на ре ха би ли та ци ју, да се мо же 
де си ти да услед од у ста ја ња од-
ре ђе ног бро ја ко ри сни ка, и они 
до би ју по зив за ре ха би ли та ци ју.

– У си ту а ци ја ма ка да су ко ри-
сни ци пен зи ја оправ да но спре-
че ни да от пу ту ју у не ку од на-
ших ба ња и ле чи ли шта у за ка за-
ном тер ми ну, они има ју оба ве зу 
да се дам да на пре пред ви ђе ног 
по ла ска о то ме пи са ним пу тем 
и оба ве сте над ле жну фи ли ја лу 
РФ ПИО. Ако не по сту пе на тај 
на чин, ри зи ку ју да из гу бе мо-
гућ ност да ко ри сте ово пра во 
о тро шку Фон да у на ред них пет 
го ди на – об ја шња ва Све тла на 
Ђу ре тић и по зи ва све ко ри сни-
ке пен зи ја ко ји кон ку ри шу за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју да 
се сло бод но обра те за по сле ни-
ма у фи ли ја ли РФ ПИО ко ја је за 
њих над ле жна увек ка да има ју 
не ке не до у ми це, или су им по-
треб не до дат не ин фор ма ци је 
око ко ри шће ња овог пра ва.

Са вет ни ца Ђу ре тић је ис та кла 

од лич ну са рад њу на те ре ну са 
чла но ви ма пен зи о нер ских ор га-
ни за ци ја, ко ле га ма у Ди рек ци ји 
РФ ПИО Бе о град и из фи ли ја ла 
РФ ПИО са под руч ја Вој во ди не 
при ли ком оба вља ња овог по-
сла, као и са за по сле ни ма у ба-
ња ма Ср би је ко ји су већ ухо да ни 
у овом за јед нич ком по слу.

Под се ћа мо да је на осно ву 
од лу ке Управ ног од бо ра РФ 
ПИО о из два ја њу сред ста ва за 
ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра у 
2015. го ди ни и Од лу ке о на чи-
ну ко ри шће ња сред ста ва пред-
ви ђе них за на кна ду тро шко ва 
ор га ни за ци ја ма ко ри сни ка пен-
зи ја у ве зи са спро во ђе њем по-
ступ ка упу ћи ва ња ко ри сни ка 
пен зи ја на ре ха би ли та ци ју за 
2015. го ди ну, омо гу ће но да не-
што ви ше од 1.000 пен зи о не ра 
ис ко ри сти ово пра во у ја ну а ру, 
фе бру а ру и мар ту 2016. го ди не. 
На овај на чин ис ко ри шће на су 
сред ства ко ја су пре о ста ла на 
осно ву не ис ко ри шће них услу га 
на ме ње них ко ри сни ци ма ко ји 
су има ли пра во на бес плат ну 

ре ха би ли та ци ју по огла су из 
2015. го ди не, али из лич них раз-
ло га ни су мо гли да га ис ко ри сте 
до кра ја те го ди не. Има ју ћи то у 
ви ду, мо же се ре ћи да је пра во 
на бес плат ну ре ха би ли та ци ју о 
тро шку Фон да ПИО у то ку ка-
лен дар ске 2016. го ди не ис ко ри-
сти ло го то во 12.000 ко ри сни ка 
пен зи ја.

По ред са рад ње на ре а ли за-
ци ји бес плат не ре ха би ли та ци је 
ко ри сни ка пен зи ја, ко ле ге из 
Фон да по хва ли ле су и до бру 
са рад њу са пен зи о нер ским ор-
га ни за ци ја ма при ли ком рас-
по де ле со ли дар не по мо ћи ко-
ри сни ци ма пен зи ја, ко ја је као 
но ви вид по ди за ња дру штве ног 
стан дар да пен зи о не ра у Ср би ји 
пр ви пут уве де на Пра вил ни ком 
2016. го ди не. За фи нан си ра ње 
тро шко ва со ли дар не по мо ћи 
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, на ни воу Ре пу блич ког 
фон да ПИО ре а ли зо ва но је 8,2 
ми ли о на ди на ра сред ста ва.

Осим бес плат не ре ха би ли-
та ци је и со ли дар не по мо ћи, 
дру штве ни стан дард ко ри сни-
ка пен зи ја у скла ду са Пра вил-
ни ком под ра зу ме ва и кул тур-
не и спорт ско-ре кре а тив не 
ма ни фе ста ци је, чи ји је циљ 
под сти ца ње ин те гра ци је ста-
рих ли ца у дру штво. У скла ду 
с тим, у ор га ни за ци ји де ве те 
Олим пи ја де спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба, одр-
жа не кра јем сеп тем бра и по-
чет ком ок то бра 2016. го ди не 
у Вр њач кој Ба њи, Фонд ПИО је 
уче ство вао са 5,2 ми ли о на ди-
на ра. На овој олим пи ја ди би ло 
је ре корд них 1.270 уче сни ка, 
а од тог бро ја ви ше од 1.000 
так ми ча ра у спорт ским ди сци-
пли на ма, што је де лом и ре-
зул тат фи нан сиј ске по др шке 
омо гу ће не про шло го ди шњим 
Пра вил ни ком о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
ко јим су пред ви ђе на и сред-
ства за ове на ме не.

М. Мек те ро вић
В. Ка дић

Врњачка бања
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актуелно

Про те кле две го ди не Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња уло жи ло је ви ше од 50 

ми ли о на ди на ра у раз вој со ци јал них уста-
но ва у Ни шу, ре као је ми ни стар Алек сан дар 
Ву лин при ли ком уру че ња кљу че ва во зи ла 
опре мље ног рам пом за пре воз ин ва ли-
да За во ду за вас пи та ње омла ди не у Ни шу. 
Во зи ло је, ина че, Ми ни стар ству до ни ра ла 
Бан ка за раз вој Са ве та Евро пе пре ко Ме-
ђу на род не ор га ни за ци је за ми гра ци је у 
окви ру бес плат не по мо ћи за збри ња ва ње 
ми гра на та.

У ни шком За во ду за вас пи та ње омла ди-
не од 2011. го ди не функ ци о ни ше и по себ-
на рад на је ди ни ца Цен тра за при хват ма-
ло лет них стра на ца. Ка па ци тет је у по чет ку 
био де сет ко ри сни ка али је кра јем про шле 
го ди не до на ци јом Швај цар ске ам ба са де 
опре мљен до дат ни про стор па је ка па ци тет 
ду пли ран. Кроз Цен тар је до са да про шло 
400 ма ло лет них стра на ца 

Алек сан дар Ву лин је на гла сио да се град 
Ниш по ка зао као град ху ма них љу ди у ко ме 
су ми гран ти мо гли да до би ју по моћ кад им 
је би ла по треб на, а одне дав но и ма ло лет ни 
ми гран ти. Он је за хва лио Раз вој ној бан ци 
Са ве та Евро пе  ко ја је да ла око три ми ли о на 
евра као по моћ Вла ди Ср би је за ре ша ва ње 
по сле ди ца ми грант ске кри зе. 

– Ово је ше сто во зи ло ко је је у град сти-
гло по сред ством Ми ни стар ства. Ниш је 
град од огром не ва жно сти за Ср би ју не са-
мо због сво је ве ли чи не већ и због љу ди ко-
ји у ње му жи ве. Ми грант ску кри зу ни је иза-

зва ла Ср би ја али се са ње ним по сле ди ца ма 
Ср би ја бо ри сва ко днев но, па је упра во због 
то га ова по моћ дра го це на. Струч ња ци из 
Цен тра за со ци јал ни рад пре у зи ма ју ста-
ра тељ ство над ма ло лет ним ми гран ти ма и 
по ку ша ва ју да са зна ју где су им ро ди те љи 
ка ко би до шло до спа ја ња по ро ди ца – ре-
као је ми ни стар Ву лин.

За хва љу ју ћи на још јед ној до на ци ји ди-
рек тор За во да за вас пи та ње омла ди не у 
Ни шу Го ран Ста мен ко вић је на ја вио да би 
у на ред ном пе ри о ду За вод тре ба ло да пре-
ра сте у уста но ву со ци јал ног ти па ко ја ће 

пру жа ти услу ге за две ма ле дом ске за јед ни-
це за сме штај де це оме те не у раз во ју. 

Бо ра вак ми ни стра Алек сан дра Ву ли на у 
Ни шу био је и при ли ка да га град ско  ру-
ко вод ство оба ве сти да про је кат „Ви шко ви 
хра не” ко ји је на ње го ву ини ци ја ти ву по-
кре нут у гра ду функ ци о ни ше без ика квих 
про бле ма и да је за ве ли ки број со ци јал-
но угро же них гра ђа на то од из у зет ног 
зна ча ја. До са да је ди стри бу и ра но ви ше 
од де сет хи ља да обро ка угро же ним Ни-
шли ја ма.

Љ. Гло го вац

За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о бу џет ском си сте му из де цем бра 2016. 
го ди не, уве ћа не су пен зи је ко ри сни ка пен-
зи ја и нов ча них на кна да за де цем бар 2016. 
го ди не за 1,5%. Уве ћа ње пен зи ја и оста лих 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, као и оп штег бо да, спро ве де но је на 
за кон ски из нос пен зи је и та ко уве ћа не пен-
зи је ис пла ће не су ка те го ри ји са мо стал них 
де лат но сти 30. де цем бра 2016. за де цем-
бар, ка те го ри ји по љо при вред них и вој них 
пен зи о не ра 5. ја ну а ра 2017. го ди не, та ко ђе 
цео из нос де цем бар ске пен зи је, а ка те го ри-
ји за по сле них из два де ла, 10. и 25. ја ну а ра 
2017. го ди не. 

Уве ћа ње пен зи ја спро ве де но је на из нос 
пен зи ја ко ју ко ри сни ци има ју по ре ше њу о 
пра ву, да кле на за кон ски из нос, а на та ко 
уве ћан из нос пен зи ја при ме њен је За кон о 

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

У де цем бру 2016. го ди не усво је не су из ме-
не За ко на о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на 
ис пла те, та ко да су из но си ли ми та ускла ђе ни 
са ра стом пен зи ја, оста лих пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и оп штег бо да 
за 1,5 од сто. Сход но то ме, од де цем бра 2016. 
го ди не, ли ми ти за при ме ну За ко на о при вре-
ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја 
из но се 25.375,00 ди на ра и 40.600,00 ди на ра, а 
пре из ме не За ко на ови из но си су би ли утвр-
ђе ни на 25.000 и 40.000 ди на ра. По ди за њем 
ли ми та на овај на чин обез бе ђе но је да ускла-
ђи ва ње пен зи ја не про у зро ку је по ве ћа ње 
бро ја ко ри сни ка ко ји ма се пен зи ја ума њу је, 
од но сно пен зи о не ри ма ко ји ма пен зи је ни су 
ума њи ва не пре по ве ћа ња пен зи ја – не ће се 
ума њи ва ти ни на да ље.

Под се ћа мо да се За кон о при вре ме ном 
уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја спро во-
ди та ко што се ко ри сни ци ма чи ја је ви си на 
пен зи је ве ћа од 25.375 ди на ра, а ма ња од 
40.600 ди на ра, пен зи ја ис пла ћу је у из но су 
ко ји се до би ја та ко што се од укуп не ви си-
не пен зи је од би ја из нос ко ји се до би ја мно-
же њем ко е фи ци јен та од 0,22 са раз ли ком 
из ме ђу укуп не ви си не пен зи је и 25.375 ди-
на ра. Ко ри сни ци ма чи ја је ви си на пен зи је 
ве ћа од 40.600 ди на ра, пен зи ја се ис пла ћу је 
у из но су ко ји се до би ја та ко што се од укуп-
не ви си не пен зи ја од би ја збир из но са ко ји 
се до би ја мно же њем ко е фи ци јен та 0,22 са 
15.225 ди на ра и из но са ко ји се до би ја мно-
же њем ко е фи ци јен та од 0,25 са раз ли ком 
из ме ђу укуп не ви си не пен зи је и 40.600 ди-
на ра.

Г. О.

НИ ШКИ ЦЕН ТАР ЗА ПРИ ХВАТ МА ЛО ЛЕТ НИХ СТРА НА ЦА

Збри ну то 400 ма лих ми гра на та

Министар Вулин у Нишу

ДЕ ЦЕМ БАР СКО ПО ВЕ ЋА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈА 

Ли ми ти ускла ђе ни са ра стом пен зи ја
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Сва ко ко се за по сли, поч-
не да оба вља са мо стал-
ну или по љо при вред ну 

де лат ност, мо ра да бу де при-
ја вљен на оси гу ра ње, ка ко би 
ка сни је мо гао да оства ри сво ја 
пра ва. Да кле, на осно ву је дин-
стве не при ја ве на оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње вр ши се 
ре ги стра ци ја оси гу ра ни ка и 
оси гу ра них ли ца у Цен трал ни 
ре ги стар оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња (ЦРО СО) ра ди оства-
ри ва ња пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, здрав-
стве ног оси гу ра ња и оси гу ра-
ња за слу чај не за по сле но сти.

По ред при ја ве на оси гу ра ње, 
пу тем је дин стве не при ја ве на 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
вр ши се и од ја ва са оси гу ра ња, 
као и при ја ва про ме не у то ку 
оси гу ра ња.

О овој те ми раз го ва ра ли смо 
са Жељ ком Си ми ћем, на чел ни-
ком Оде ље ња за ма тич ну еви-
ден ци ју Ре пу блич ког фон да 
ПИО.

– Је дин стве ну при ја ву на оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње за 
за по сле не под но си по сло да-
вац, док је у слу ча ју оси гу ра-
ни ка са мо стал них де лат но сти 
и по љо при вред ни ка си ту а ци ја 
не што дру га чи ја. Је дин стве ну 
при ја ву на оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње, тј. обра зац М, за 
пред у зет ни ке до 31. 12. 2005. 
под но си оп штин ска упра ва, а 
од 1. 1. 2006. Аген ци ја за при-
вред не ре ги стре. За ли ца ко ја су 
пре ста ла да оба вља ју са мо стал-
ну де лат ност док оства ру ју нов-
ча ну на кна ду пре ма про пи си ма 
о ра ду и за по шља ва њу обра-
зац М под но си ор га ни за ци ја за 
за по шља ва ње, док осни ва чи 
при вред них дру шта ва обра зац 
М под но се са ми. За про фе си-
о нал не де лат но сти обра зац М 
би тре ба ло да под но се про фе-
си о нал не ор га ни за ци је и удру-
же ња, а за по љо при вред ни ке 
оп штин ска упра ва, али у прак си 
то уме сто њих углав ном ра ди 
Фонд. Обра зац М Фонд под но си 

и за пен зи о не ре и чла но ве њи-
хо вих по ро ди ца – на во ди Жељ-
ко Си мић.

Ка ко је об ја снио, је дин стве на 
при ја ва на оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње под но си се ис кљу-
чи во елек трон ским пу тем и то 
на два на чи на.

– Је дин стве на при ја ва на 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње под но си се ди рект ним при-
сту пом Пор та лу Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња пу тем ин тер не та, 
ко ме за за по сле не при сту па 
по сло да вац, за пред у зет ни ке 
Аген ци ја за при вред не ре ги-
стре, од но сно за ко ри сни ке 
нов ча не на кна де На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње, 
и, на дру ги на чин, пре ко шал-
те ра РФ ПИО или РФ ЗО, где 
се је дин стве на при ја ва, осим 
за за по сле не, вр ши и за оси-
гу ра ни ке по љо при вред ни ке 
и све ка те го ри је оси гу ра ни ка 
са мо стал них де лат но сти, из у-
зев пред у зет ни ка и ко ри сни ка 
нов ча не на кна де код На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва-

ње. У оба слу ча ја под но ше ња 
је дин стве не при ја ве нео п ход-
ни су до ка зи за при ја ву, од ја ву 
или про ме ну по да та ка о оси гу-
ра њу, ко ји су про пи са ни Уред-
бом о са др жи ни, обра сцу и на-
чи ну под но ше ња је дин стве не 
при ја ве на оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње, је дин стве ним 
ме то до ло шким прин ци пи ма и 
је дин стве ном ко дек су ши фа ра 
за унос по да та ка у Је дин стве-
ну ба зу Цен трал ног ре ги стра 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра-
ња, на осно ву ко јих ове ор га-
ни за ци је вр ше унос по да та ка 
у Је дин стве ну ба зу Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња – об ја шња ва на чел-
ник Си мић и на гла ша ва да се уз 
до ка зе про пи са не на ве де ном 
уред бом не до ста вља по пу њен 
обра зац је дин стве не при ја ве 
на оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње.

Ка да је реч о ро ко ви ма, је-
дин стве на при ја ва на оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње под но си 
се у ро ку од три да на од да на 
по чет ка, од но сно пре стан ка за-

по сле ња, оба вља ња са мо стал-
не или по љо при вред не де лат-
но сти.

– Та ко ђе, уко ли ко у то ку оси-
гу ра ња на ста не про ме на ко ја се 
од но си на име и пре зи ме оси-
гу ра ни ка, школ ску спре му или 
за ни ма ње, је дин стве на при ја ва 
на оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње о про ме ни се мо ра под не ти 
у ро ку од три да на од на ста ле 
про ме не, уз до ста вља ње до ка-
за о на ста лој про ме ни на увид 
– до да је на чел ник Оде ље ња 
за ма тич ну еви ден ци ју Фон да 
ПИО.

У слу ча ју да се при ја ва или 
од ја ва са оси гу ра ња не под не су 
бла го вре ме но, оне се не мо гу 
по сле про пи са ног ро ка под не-
ти пре ко Пор та ла ЦРО СО, већ 
се под но се ис кљу чи во пре ко 
шал те ра РФ ПИО или РФ ЗО, или 
се под но си зах тев за утвр ђи ва-
ње свој ства оси гу ра ни ка, од-
но сно зах тев за пре ста нак свој-
ства оси гу ра ни ка, а Фонд ПИО 
спро во ди по сту пак и ре ше њем 
од лу чу је по ова квим зах те ви ма.

В. К.

ДА ПОД СЕ ТИ МО

Про це ду ра за при ја ву 
и од ја ву са оси гу ра ња

Жељко Симић, начелник Одељења за матичну евиденцију Републичког фонда ПИО
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између два броја

Три сто ти не зах те ва
за од мор уз ва у чер

Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства тр го ви не, ту-
ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, за ва у че ре за од мор 
у Ср би ји у 2017, од по чет ка го ди не до 15. ја ну а ра 
сти гло је 300 зах те ва.

Ка ко су на кон фе рен ци ји за но ви на ре ка за ли 
у том ми ни стар ству, 51 од сто зах те ва по сла ли су 
за по сле ни, а 35 од сто пен зи о не ри.

Нај ве ће ин те ре со ва ње гра ђа на за од мор уз 
ва у че ре за са да је за Про лом ба њу, Див чи ба ре, 
Ко па о ник и Ива њи цу.

При ја вљи ва ње за ко ри шће ње ва у че ра за од-
мор у Ср би ји по че ло је с пр вим да ном Но ве го-
ди не, а ове го ди не на рас по ла га њу гра ђа ни ма 
ће би ти 60.000 ва у че ра.

Ва у че ри ће мо ћи да се ис ко ри сте до 20. но-
вем бра, а ли ста уго сти тељ ских обје ка та ће се на 
зва нич ном сај ту Ми ни стар ства ажу ри ра ти јед-
ном не дељ но.

До 10. ја ну а ра 2017. на тој ли сти би ло је 164 
уго сти те ља.

У 2016. свих 46.000 гра ђа на ис ко ри сти ло је 
свој ва у чер за бо ра вак од ми ни мум пет да на у 
не ком од ту ри стич ких ме ста Ср би је и оства ре-
но је ви ше од 400.000 но ће ња. Про шле го ди не 
је за те на ме не би ло опре де ље но 230 ми ли о на 
ди на ра.

Пр ви ки не ско-срп ски омла дин ски 
фе сти вал фо то гра фи је

Пр ви ки не ско-срп ски омла дин ски фе сти вал фо то гра фи је одр жан 
је сре ди ном ја ну а ра у Ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду. Иде ја је би ла 
да се очу ва не за ви сност умет но сти и раз ви је соп стве ни стил, као и 
да се до при не се ко му ни ка ци ји и ства ра њу ве за из ме ђу мла дих фо-
то гра фа Ки не и Ср би је. 

Пра те ћи део овог фе сти ва ла чин ла је ,,Не де ља ки не ског до ку мен-
тар ног фил ма” ко ја je ре а ли зо ва на од 16. до 21. ја ну а ра. У ки но-са ли 
Му зе ја при ка за но је 11 до ку мен тар них фил мо ва.

У Ин ђи ји 600 
рад них ме ста

Но ви про из вод ни по гон ком па ни је ауто де-
ло ва ИГБ Ауто мо ти ве комп у Ин ђи ји, чи ја је 
вред ност 4,5 ми ли о на евра а за по шља ва 600 
но вих рад ни ка, отво рен је кра јем ја ну а ра у 
при су ству пре ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа.

Но ви по гон не мач ке фа бри ке од 7.800 ква-
дра та за вр шен је за осам ме се ци, а Вла да је 
за то из дво ји ла 1.400.000 евра.

Ком па ни ју ИГБ Ауто мо ти ве осно ва ла је 2007. го ди не не мач ка ком па ни ја I.G. Ba u er hin GmbH и она 
са да за по шља ва 2.200 рад ни ка. Та гру па ци ја има про из вод њу у Не мач кој, Че шкој, Ка на ди, Мек си ку, 
а фа бри ка у Ср би ји је нај ве ћа и за по шља ва нај ве ћи број рад ни ка. Гру па ци ја др жи 30 од сто свет ског 
тр жи шта про из вод ње гре ја ча за се ди шта и 44 од сто европ ског тр жи шта. Го ди шња про из вод ња ИГБ 
Ауто мо ти ве је 20 ми ли о на про из во да.

Све ча ном отва ра њу но вог по го на не мач ке ком па ни је при су ство ва ли су и пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић, глав ни ме на џер ком па ни је Да ли бор Бе рић, су вла сник гру па ци је I.G. Ba u er hin 
Кар стен Хил мер, као и ме на џер про из вод ње гру па ци је Ba u er hin за Евро пу Фол кер Пре шер и пред сед-
ник оп шти не Ин ђи ја Вла ди мир Гак.

Швај цар ци  
по ма жу  
за по шља ва ње 
мла дих 

За хва љу ју ћи швај цар ској 
Аген ци ји за раз вој и са рад њу, 
у Кру шев цу ће се у на ред не 
три го ди не спро во ди ти про-
је кат усме рен ка сма ње њу 
не за по сле но сти мла дих. Циљ 
про јек та „Од обра зо ва ња до 
за по шља ва ња“, ко ји парт нер-
ски спро во де вла де Швај цар-
ске и Ср би је, је сте да се мла-
ди бо ље по зи ци о ни ра ју на 
тр жи шту ра да и да се сма њи 
њи хо ва не за по сле ност, пре-
но си аген ци ја Бе та. 

Кроз про је кат тре ба да 
поч не уво ђе ње ду ал ног си-
сте ма обра зо ва ња, од но сно 
кон цеп та ко ји је дао од лич не 
ре зул та те у Швај цар ској. При-
ли ком пред ста вља ња про јек-
та на чел ник Школ ске упра ве 
Кру ше вац Зо ран Аско вић ре-
као је да у при вре ди по сто ји 
по тре ба за раз ли чи тим но-
вим про фи ли ма рад ни ка, али 
да њих не ма у шко ла ма у Ср-
би ји. На по ме нуо је да Школ-
ска упра ва Кру ше вац у са рад-
њи са Ре ги о нал ном при вред-
ном ко мо ром, На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње и 
ло кал ном са мо у пра вом ра ди 
на уво ђе њу ду ал ног обра зо-
ва ња. До дао је и да је не дав-
но пот пи сан уго вор са Фа-
бри ком ма зи ва о прак си ко ју 
ће 30 сред њо шко ла ца има ти 
у том пред у зе ћу, што је је-
дан од кон крет них ре зул та та 
на пла ну ду ал ног обра зо ва-
ња. Про је кат ће се три го ди-
не спро во ди ти у пет гра до ва 
у Ср би ји, а ње го ва укуп на 
вред ност је 6,3 ми ли о на швај-
цар ских фра на ка. 

Ни же це не ко му нал них 
услу га за по ро ди це са 
ви ше де це

У Но вом Са ду по-
ро ди це с тро је и 
ви ше де це има ју 
мо гућ ност да ма ње 
пла те оба ве зе ко му-
нал них услу га. Ума ње ње из но са пла ћа ња ће 
мо ћи да се оства ри за ко му нал не услу ге ко је 
пру жа ју јав на ко му нал на пред у зе ћа: Но во сад-
ска то пла на, Во до вод и ка на ли за ци ја и Чи сто-
ћа, пре ма са оп ште њу из Ка би не та гра до на чел-
ни ка Ми ло ша Ву че ви ћа.

Сма ње ње оба ве за пла ћа ња ко му нал них 
услу га је до 30 од сто за по ро ди це с тро је, че-
тво ро и пе то ро де це, 40 од сто за по ро ди це са 
ше сто ро, сед мо ро и осмо ро де це и 50 од сто за 
по ро ди це са де ве то ро и ви ше де це.

Циљ те ме ре је по бољ ша ње фи нан сиј ског 
по ло жа ја по ро ди ца са ви ше од три де те та до 
за вр шет ка њи хо вог ре дов ног шко ло ва ња, а 
нај ду же до 26 го ди на жи во та, ка ко се на во ди 
у са оп ште њу.

Зах тев за ума ње ње пла ћа ња ко му нал них 
услу га за 2017. го ди ну под но си се Град ској 
упра ви за со ци јал ну за шти ту.
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Де цем бар ске пла те 
по ве ћа не због ис пла та  
за пра зни ке

Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у де цем бру 
2016. го ди не из но си ла је 53.456 ди на ра, а за јед но са по-
ре зи ма и до при но си ма 73.641 ди на ра, са оп штио је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку.

У од но су на но вем бар, про сеч на не то и бру то за ра да но ми нал но су би ле ве ће за 16,8 од сто а ре-
ал но за 16,9 од сто.

Раст за ра да ис пла ће них у де цем бру, у од но су на но вем бар 2016. го ди не, ре зул тат је, пре све га, 
ди на ми ке ис пла та, на ве де но је у са оп ште њу За во да за ста ти сти ку. Тра ди ци о нал но се, кра јем де-
цем бра због но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка, ис пла ћу ју за ра де ко је би ина че би ле ис пла ће не 
по чет ком ја ну а ра. Ка ко је об ја шње но, кра јем го ди не се ис пла ћу ју и за о ста ле за ра де, као и го ди шњи 
и квар тал ни бо ну си, што је та ко ђе ути ца ло на раст за ра да ис пла ће них у де цем бру 2016.

Да се не за бо ра ви
У знак се ћа ња на жр тве Но во сад ске ра ци је из ја ну а ра 

1942, ка да је не ко ли ко хи ља да Ср ба, Је вре ја и Ро ма ба че-
но под лед Ду на ва, град Но ви Сад, Је вреј ска оп шти на Но ви 
Сад и Епар хи ја Бач ка 23.1. обе ле жи ли су овај до га ђај на Ке ју 
жр та ва ра ци је на пла тоу ис пред спо ме ни ка „По ро ди ца“. 

Обе ле жа ва њу су при су ство ва ли То ми слав Ни ко лић, 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, Ма ја Гој ко вић, пред сед ни-
ца На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, Игор Ми ро вић, 
пред сед ник По кра јин ске вла де, Ми лош Ву че вић, гра до-
на чел ник Но вог Са да, па три јарх срп ски Ири неј, епи скоп 
бач ки Ири неј, пред став ни ци Је вреј ске оп шти не Но ви Сад, 
Са ве за је вреј ских оп шти на Ср би је, Ма ти це ром ске, Ам ба-
са де Изра е ла, Ма ђар ске, пред став ни ци по то ма ка жр та ва 
ра ци је као и мно ги дру ги го сти и зва ни це.

Вен це на спо ме ник „По ро ди ца“, по ло жи ли су пред сед-
ник Ре пу бли ке Ср би је То ми слав Ни ко лић, пред сед ни ца 
На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је Ма ја Гој ко вић, гра-
до на чел ник Но вог Са да Ми лош Ву че вић, де ле га ци ја Скуп-
шти не АП Вој во ди не ко ју је пред во дио Иштван Па стор, де-
ле га ци ја По кра јин ске вла де, ам ба са до ри Изра е ла, Ма ђар-
ске, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, Ки пра и пред став ни ци 
ам ба са да Ру си је и САД, пред став ни ци Је вреј ске оп шти не 
Но ви Сад, Са ве за је вреј ских оп шти на Ср би је, Ма ти це ром-
ске, пред став ни ци по то ма ка жр та ва Но во сад ске ра ци је и 
гра ђа ни.

У окви ру про гра ма обе ле жа ва ња Но во сад ске ра ци је, 
на сту пи ли су Хор Је вреј ске оп шти не „Ха ши ра“, Хор Са бор-
не цр кве „Све ти Ге ор ги је“ и ор ке стар Гар де Вој ске Ср би је.

Ми лош Ву че вић при су ство вао је та ко ђе, са пред став ни-
ци ма Је вреј ске оп шти не Но ви Сад и обе ле жа ва њу Ме ђу-
на род ног да на се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста на Је вреј ском 
гро бљу у Но вом Са ду.

Зре ња нин:  
кар те за 2017. 
го ди ну 1.500 
 ди на ра

У са рад њи са Град ском упра-
вом, зре ња нин ски ауто бу ски 
пре во зник већ пу них де сет го-
ди на суб вен ци о ни ше град ски 
пре воз пен зи о не ра. Спо ра зум је 
по стиг нут и за ову го ди ну, а кар те 
по це ни од 1.500 ди на ра за це лу 
2017. го ди ну већ од кра ја де цем-
бра про шле го ди не про да ју се на 
Ауто бу ској ста ни ци Зре ња нин, 
као и на ки о ску у бли зи ни не ка-
да шње Спе ци ја ли стич ке по ли-
кли ни ке, од се дам до 14 ча со ва.

Ле па вест за зре ња нин ске 
пен зи о нер ке је да, за раз ли ку од 
прет ход не го ди не ка да је ста ро-
сна гра ни ца за да ме би ла ли ми-
ти ра на на 65 го ди на за ку по ви ну 
ове го ди шње по вла шће не кар те, 
у 2017. овај бе не фит оне мо гу да 
ис ко ри сте и ку пе кар ту за це лу 
го ди ну са на вр ше них 60 го ди на 
жи во та. За му шкар це је за др жа на 
ста ро сна гра ни ца од 65 го ди на.

Осим упла те од 1.500 ди на ра, 
зре ња нин ске ба ке и де ке за из-
ра ду го ди шње ауто бу ске кар те за 
по вле шће ну во жњу у Зре ња ни ну 
мо ра ју да при ло же и фо то ко пи ју 
лич не кар те и сво ју фо то гра фи ју.

Фе сти вал 
европ ског  
фил ма

Фе сти вал европ ског фил ма 
je одр жан у Бе о гра ду од 23. до 
30. ја ну а ра, а гле да о ци су има-
ли при ли ку да ви де са вре ме на 
филм ска оства ре ња из 15 зе ма-
ља Евро пе. Ор га ни зо ва ли су га 
Де ле га ци је Европ ске уни је у Ср-
би ји и ЕУ ин фо цен тра у са рад њи 
са ам ба са да ма зе ма ља чла ни ца 
ЕУ. Про јек ци је су одр жа не у ЕУ 
ин фо цен тру где су пу шта не по 
две филм ске про јек ци је, а улаз је 
био бес пла тан. Гле да о ци су се су-
сре ли са филм ским оства ре њи ма 
из: Ру му ни је, Бел ги је, Фран цу ске, 
Ки пра, Хр ват ске, Ита ли је, Хо лан-
ди је, Бу гар ске, Не мач ке, Швед ске.

Фе сти вал је за вр шен у по не-
де љак 30. ја ну а ра про јек ци јом 
швед ског фил ма ,,Пал ме” чи ја 
рад ња го во ри о жи во ту бив-
шег швед ског пре ми је ра Уло фа 
Пал меа.

Ако имаш  
до не си – ако 
не маш од не си

По узо ру на дру ге гра до ве, сре ди ном 
ја ну а ра и у Ки кин ди је по кре ну та ху ма-
ни тар на ак ци ја при ку пља ња оде ће и 
обу ће ,,Ако имаш до не си – ако не маш 
од не си”.

Због хлад не зи ме и по да тка да је сва-
ки че твр ти ста нов ник на ше зе мље си-
ро ма шан, гру па гра ђа на у Но вом Са ду 
од лу чи ла је да по мог не они ма ко ји не-
ма ју, те су, ти ме под стак ну ти, и гра ђа ни 
Ки кин де хте ли да су де лу ју у ху ма но сти.

Ђур ђи на Је рин кић, ко ор ди на тор ове 
ак ци је, по ру чу је да је за до вољ на што 
ни је по гре ши ла у про це њи ва њу ху ма-
но сти сво јих су гра ђа на и да је од зив 
био ве о ма до бар. По но сна је и на оне 
ко ји узи ма ју гар де ро бу, јер ни ко ни је 
од јед ном од нео све, и што су Ки кин ђа-
ни по ка за ли да има ју ве ли ко ср це.

Жи те љи Ки кин де ко ји има ју јак не, 
џем пе ре и оста лу то плу оде ћу ко ја им 
ни је по треб на мо гу да је до не су на пар-
кинг ко ји се на ла зи у Иве Ло ле Ри ба ра 
42б.
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У окви ру би ла те рал не са рад ње са дру-
гим зе мља ма, на ша зе мља по себ но 
пре го ва ра и за кљу чу је спо ра зу ме о 

со ци јал ном оси гу ра њу, ко јим се ре гу ли шу 
пра ва из обла сти со ци јал ног оси гу ра ња 
за на ше гра ђа не ко ји ра де у тим зе мља ма, 
од но сно стра не др жа вља не ко ји ра де на 
те ри то ри ји на ше зе мље. То прак тич но зна-
чи да ће, при ме ра ра ди, стаж оси гу ра ња 
оства рен у тим зе мља ма би ти од ути ца ја за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, а на осно ву 
прин ци па са би ра ња ста жа оси гу ра ња (ако 
је то нео п ход но). У ци љу за шти те на ших 
гра ђа на ко ји ра де у дру гим зе мља ма, на ша 
зе мља кон ти ну и ра но ра ди на за кљу чи ва њу 
спо ра зу ма са свим оним зе мља ма с ко ји ма 
не ма мо за кљу че не спо ра зу ме, а у ко ји ма 
зна ча јан број на ших гра ђа на ра ди. Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња је над ле жно за ини ци ра-
ње и за кљу чи ва ње спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу. Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње је над ле жни но си-
лац оси гу ра ња, а За вод за со ци јал но оси гу-
ра ње је ор ган за ве зу. 

За кљу чи ва ње спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу је ве о ма зна чај но, јер се ме ђу на-
род ним уго во ри ма о со ци јал ном оси гу ра-
њу, од но сно со ци јал ној си гур но сти, као тзв. 
ин стру мен ти ма ко ор ди на ци је, омо гу ћа ва 
ускла ђе на при ме на на ци о нал них за ко но-
дав ста ва др жа ва уго вор ни ца у обла сти со-
ци јал ног оси гу ра ња, а ти ме се: га ран ту је 
јед нак трет ман др жа вља на, од но сно оси-
гу ра ни ка обе др жа ве уго вор ни це у окви-
ру на ци о нал ног за ко но дав ства, утвр ђу је 
при мен љи во за ко но дав ство (пра ви ла на 
осно ву ко јих се, у сва ком кон крет ном слу-
ча ју, мо же тач но утвр ди ти да ли се при ме-
њу је за ко но дав ство јед не или дру ге др жа ве 
уго вор ни це), обез бе ђу је очу ва ње сте че них 
пра ва и га ран ту је ис пла та (тран сфер) да ва-
ња у слу ча ју про ме не пре би ва ли шта у дру-
гу др жа ву уго вор ни цу.

Ме ђу на род ни уго во ри о со ци јал ном оси-
гу ра њу мо гу би ти пот пу ни и об у хва та ти 
це ло куп ну област со ци јал ног оси гу ра ња 
(пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, здрав-
стве но оси гу ра ње, здрав стве ну за шти ту и 
ма те рин ство, оси гу ра ње за слу чај по вре де 
на ра ду и про фе си о нал не бо ле сти, оси гу-
ра ње за слу чај не за по сле но сти и до да так 
за де цу), од но сно не пот пу ни и об у хва та ти 
са мо не ку од гра на со ци јал ног оси гу ра ња. 

На ша зе мља је тре нут но у пре го во ри ма 
за за кљу чи ва ње спо ра зу ма са Аустра ли јом, 

Кве бе ком, Грч ком, Ки ном, Укра ји ном и Ад-
ми ни стра тив ног спо ра зу ма са Фран цу ском. 
Та ко ђе, у на ред ном пе ри о ду пред сто ји пот-
пи си ва ње Спо ра зу ма са Ру ском Фе де ра ци-
јом, као и по твр ђи ва ње Спо ра зу ма са Ру му-
ни јом.

По сту пак за кљу чи ва ња спо ра зу ма из ме-
ђу две др жа ве је сло жен и ду го тра јан,  јер су 
у пи та њу ду го роч ни ин те ре си две др жа ве, 
об ја шња ва за наш лист Зо ран Ми ло ше вић, 
по моћ ник ми ни стра за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

– Под па ра фи ра ним спо ра зу мом се под-
ра зу ме ва текст ко ји су  де ле га ци је две др-
жа ве ап со лут но уса гла си ле. За тим пред-
сто ји ин тер на про це ду ра ме ђу ре сор ног 
уса гла ша ва ња, од но сно про ла зак свих ад-
ми ни стра тив них то ко ва у сва кој од др жа ва. 
То зна чи да Вла да усва ја уса гла ше ни текст 
спо ра зу ма и од ре ђу је ли це овла шће но за 
ње го во пот пи си ва ње. На кон пот пи си ва ња 
спо ра зу ма, обе стра не тре ба да га по твр де 
пред сво јим пар ла мен том. На кон по твр-
ђи ва ња, спо ра зум сту па на сна гу или раз-
ме ном ин стру ме на та о по твр ђи ва њу, или 
не ком дру гом утвр ђе ном фор мом. Из на ве-
де них раз ло га по сту пак, сам по се би, ду го 
тра је. При ме ра ра ди, пре го во ри са Ру ском 
Фе де ра ци јом су тра ја ли ви ше од се дам го-
ди на. Ме ђу тим, у овом слу ча ју, за хва љу ју ћи 
по се ти ми ни стра Алек сан дра Ву ли на Ру-
си ји, по сту пак је из у зет но убр зан, та ко да 
оче ку је мо да у на ред на два до три ме се ца 
за вр ши мо цео по сту пак, це лу про це ду ру 
до усва ја ња тог спо ра зу ма на Вла ди и за-
тим се он про сле ђу је Скуп шти ни на усва ја-
ње. Иста про це ду ра, под ра зу ме ва се, тре ба 
да се спро ве де и у на шој др жа ви и у Ру си-
ји. Оног тре нут ка ка да сту пи на сна гу спо-
ра зум, ве ли ки број бе не фи та ће има ти сви 
на ши рад ни ци ко ји су би ло ка да ра ди ли у 
Ру си ји. Осим то га, спо ра зум ће се од но си ти 
и на оне ко ји ће тек ра ди ти у тој зе мљи, као 
и на др жа вља не Ру ске Фе де ра ци је ко ји су 
сво јим ра дом сте кли би ло ка кав пен зиј ски 
основ на те ри то ри ји Ср би је – по ја снио је 
по моћ ник ми ни стра Зо ран Ми ло ше вић.

Го во ре ћи о оста лим зе мља ма са ко ји ма 
се пре го во ра о за кљу чи ва њу спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу, Зо ран Ми ло ше вић 
је том при ли ком ре као:

– Тре нут но су у то ку пре го во ри са Кве-
бе ком, про вин ци јом у Ка на ди са ко јом на-
ша зе мља не ма спо ра зум јер, њи хо вим 
ин тер ним уре ђе њем, Кве бек има по себ не 
ин ге рен ци је да за кљу чу је спо ра зу ме о со-

ци јал ном оси гу ра њу, а та мо има око 10.000 
на ших оси гу ра ни ка, на ших др жа вља на. 
Сле де ћа зе мља са ко јом уоп ште не ма мо 
спо ра зум, а ве о ма би би ло бит но да има мо 
је Грч ка. Са Грч ком смо већ за по че ли пре-
го во ре и њи хов на ста вак се оче ку је у ма ју 
ове го ди не. По ред то га, ту су та ко ђе Укра-
ји на и Аустра ли ја. Ове зе мље су не ко ли ко 
пу та од ла га ле пре го во ре због сво јих уну-
тра шње-по ли тич ких де ша ва ња. Исто та ко, 
на да мо се да ће пре го во ри са Ки ном за по-
че ти у сеп тем бру или ок то бру ове го ди не. 
Про шле го ди не у но вем бру смо има ли пре-
ли ми нар не раз го во ре и за хва љу ју ћи стра-
те шком парт нер ству ко је има мо са Ки ном, 
ве о ма бла го на кло но гле да ју на за кљу чи-
ва ње спо ра зу ма са Ср би јом, што је ве о ма 
бит но. Спо ра зум са Ру му ни јом се тре нут но 
на ла зи у Скуп шти ни. Пи та ње је да на кад ће 
би ти ста вљен на днев ни ред. До са да смо са 
Ру му ни јом има ли спо ра зум ко ји је био из 
1977. го ди не и он је ре гу ли сао са мо здрав-
стве но оси гу ра ње, а са да ће би ти пот пу ни 
спо ра зум ко ји ће ре гу ли са ти и пен зиј ско 
оси гу ра ње. Ва жно је на гла си ти да је про цес 
за кљу чи ва ња спо ра зу ма од го во ран по сао, 
ко ји тра жи па жљи во и пре ци зно де фи ни са-
ње свих од ред би, јер се спро во ди ду го роч-
но. При ме ра ра ди, спо ра зум са Фран цу ском 
је за кљу чен 1951. го ди не и од тад се при ме-
њу је у прак си. Из тог раз ло га, ово ми ни-
стар ство по себ но во ди ра чу на о то ме шта 
пот пи су је, има ју ћи у ви ду да ће то ути ца ти 
и на са да шње и бу ду ће ге не ра ци је на ших 
гра ђа на ко ји ра де у ино стран ству – ис та као 
је Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник ми ни стра 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња. Г. О. 

АК ТИВ НО СТИ НА ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊУ СПО РА ЗУ МА О СО ЦИ ЈАЛ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Ак ту ел ни пре го во ри 
са ви ше зе ма ља

Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник ми ни стра 
за рад за по шља ва ње, бо рач ка  
и со ци јал на пи та ња



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2017. 11

Пре драг Ву ле тић, по кра-
јин ски се кре тар за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра-

фи ју и рав но прав ност по ло ва, и 
Ја дран ка Но ва ков, по моћ ни ца 
се кре та ра у овом се кре та ри ја-
ту, уру чи ли су у про сто ри ја ма 
Скуп шти не АП Вој во ди не уго-
во ре о до де ли сред ста ва ди рек-
то ри ма 27 уста но ва со ци јал не 
за шти те за сме штај ко ри сни ка 
чи ји је осни вач По кра јин ска 
вла да. По осно ву ових уго во ра, 
27 уста но ва со ци јал не за шти те 
за сме штај ко ри сни ка у АП Вој-
во ди ни ме ђу ко ји ма су до мо ви 
за де цу и омла ди ну у раз во ју, 
до мо ви за од ра сла ин ва лид на 
ли ца, до мо ви за сме штај ли ца 
оме те них у мен тал ном раз во ју 
и ду шев но обо ле лих ли ца и ге-
рон то ло шки цен три – до мо ви 
за ста ре, до би ле су укуп но 60 
ми ли о на ди на ра.

– Пот пи са ним уго во ри ма би-
ће им пре не то укуп но 60 ми ли-
о на ди на ра, а у са рад њи са Ми-
ни стар ством за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња овим уста но ва ма је до де-
ље но још 140 ми ли о на ди на ра. 
За 200 да на По кра јин ске вла де 
обез бе ђе но је, сим бо лич но, 200 
ми ли о на ди на ра за уста но ве 
со ци јал не за шти те у Вој во ди ни 
– ис та као је по кра јин ски се кре-
тар Пре драг Ву ле тић.   

Том при ли ком ре као је и да је 
до де лом ових сред ста ва ис пу-
њен и је дан од ци ље ва ко ји су 
до го во ре ни на не дав но одр жа-
ној за јед нич кој сед ни ци Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и По кра јин-
ске вла де. 

– По кра јин ски се кре та ри јат 
има пу ну по др шку пред сед ни ка 
По кра јин ске вла де Иго ра Ми-
ро ви ћа и свих чла но ва вла де, а 
ре зул тат те по др шке је и усво је-
ни бу џет за 2017. го ди ну ко ји је 
за 40 од сто ве ћи од пла ни ра ног 
бу џе та за 2016. го ди ну. По себ но 
нам је ва жно по ве ћа ње од 100 
од сто за уна пре ђе ње со ци јал-
не за шти те на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не, јер ће мо сле де ће 
го ди не, ко ју обе ле жа ва мо као 
го ди ну со ци јал не за шти те, у са-

рад њи са ре сор ним Ми ни стар-
ством ра ди ти на отво ре ним об-
ли ци ма за шти те и на услу га ма у 
за јед ни ци ко је су ва жне за до-
ступ ност, али и ква ли тет услу га 
ко је се пру жа ју – на ја вио је Ву-
ле тић.

До де ље на сред ства би ће ис-
ко ри шће на за по ди за ње ква-
ли те та услу га и за по ста вља ње 
стан дар да у со ци јал ној за шти ти 
По кра ји не, јер се вој во ђан ске 
уста но ве со ци јал не за шти те 
за сме штај ко ри сни ка на ла зе 
у по ступ ку тран сфор ма ци је и 
ли цен ци ра ња. На и ме, све уста-
но ве ко је су има ле ту за кон ску 
оба ве зу под не ле су већ зах те ве 
за ли цен ци ра ње у за кон ском 
ро ку, док је дан део уста но ва, и 
то оних за сме штај де це и ли ца 

оме те них у мен тал ном раз во ју, 
оче ку је тран сфор ма ци ја. Кон-
крет ни је, овим сред стви ма уна-
пре ди ће се си стем до ја ве по жа-
ра, ре кон стру и са ће се објек ти, 
об но ви ти ин ста ла ци је, а део 
сред ста ва би ће упо тре бљен за 
опре ма ње обје ка та и уво ђе ње 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. 

Ге рон то ло шком цен тру Вр-
бас, ко ји је у про це су ли цен ци-
ра ња, до де ље на су овом при-
ли ком сред ства у из но су од 3,7 
ми ли о на ди на ра, а Рад ми ла Му-
сић, ди рек тор ка ове уста но ве, 
об ја сни ла је за „Глас оси гу ра ни-
ка” ка ко ће она би ти по тро ше на.

– Сред ства ће би ти ис ко ри-
шће на за адап та ци ју ко тлар ни-
це, на бав ку но вог ко тла за цен-
трал но гре ја ње ко ји оства ру је 
уште ду у по тро шњи при род ног 
га са у скла ду са на че ли ма енер-
гет ске ефи ка сно сти. Та ко ђе, и 
за уград њу алар ма за ауто мат-
ску до ја ву по жа ра у Дом ском 
оде ље њу у Ку цу ри, у скло пу 
ис пу ње ња нео п ход них усло ва 
про тив по жар не за шти те. Овом 
до на ци јом омо гу ћу је се пре ва-
зи ла же ње још јед ног сте пе ни ка 
у по ста вља њу стан дар да и по-
бољ ша њу ква ли те та пру жа ња 
услу га сме шта ја у Ге рон то ло-
шком цен тру Вр бас – на гла си ла 
је ди рек тор ка Рад ми ла Му сић.    

Ми ро слав Мек те ро вић

За ак тив не ме ре по ли ти ке за-
по шља ва ња из дво је но је 2,8 
ми ли јар ди ди на ра и још 550 ми-
ли о на ди на ра за за по шља ва ње 
осо ба са ин ва ли ди те том, из ја вио 
је Алек сан дар Ву лин, ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња на пред ста-
вља њу ре зул та та ис тра жи ва ња 
„Ан ке та по сло да ва ца 2016/2017”, 
ко је је спро ве ла На ци о нал на слу-
жба за за по шља ва ње.

Ове го ди не, на гла сио је ми-
ни стра Ву лин том при ли ком, за 

раз не про јек те обу ка и оспо со-
бља ва ња опре де ље но 970 ми-
ли о на ди на ра.

– Бо ри ће мо се за јед но са Ми-
ни стар ством про све те да ко-
нач но поч не мо да при ла го ђа ва-
мо про цес обу ке при вре ди, а не 
обр ну то. Да пи та мо при вре ду 
шта је по треб но од обу ке да би 
смо за по сли ли љу де – ис та као 
је ми ни стар Ву лин.

Он је на вео и да ће се кроз 
НСЗ тру ди ти да бу ду што флек-
си бил ни ји и да има што ви ше 

обу ка за по зна тог, кон крет ног, 
по сло дав ца ко ји тр жи рад ну 
сна гу.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ко-
ли ко бу де мо би ли успе шни у 
по ли ти ци за по шља ва ња то ли-
ко ће мо би ти успе шни у све му 
оста лом, а ова вла да се ме ри по 
то ме у ко јој ме ри је ус пе ла да 
по ве ћа за по сле ност.

– Наш по сао је да по мог не мо 
да се љу ди за по сле оно ли ко ко-
ли ко то др жа ва мо же да ура ди, 
а да то не ура ди мо она ко ка ко 

се обич но ра ди - по ве ћа њем 
ад ми ни стра ци је и бро ја осо-
ба у јав ном сек то ру. Ми то не 
ра ди мо и ни смо ра ди ли. Наш 
циљ је да др жа ва бу де ефи ка-
сни ја и јеф ти ни ја – ја сан је био 
Алек сан дар Ву лин, ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња при ли ком 
пред ста вља ња ре зул та та ис тра-
жи ва ња „Ан ке та по сло да ва ца 
2016/2017”, ко је је спро ве ла На-
ци о нал на слу жба за за по шља-
ва ње. Г. О. 

МЕ РЕ АК ТИВ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

За про јек те обу ка 970 ми ли о на ди на ра

ДОДЕЉЕНО 60 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА УСТА НО ВА МА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

До на ци ја за по ди за ње 
ква ли те та услу га 

Ја дран ка Но ва ков и Пре драг Ву ле тић (се де у сре ди ни)
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актуелно

Да би мла ђи од 40 го ди на оста ли на се-
лу или по че ли да се ба ве по љо при вре дом 
др жа ва ће им, од ове го ди не, суб вен ци о ни-
са ти 75 од сто уло же них сред ста ва за ин ве-
сти ци је. При о ри тет ће има ти они ко ји жи ве 
у си ро ма шни јим под руч ји ма, ре као је са-
вет ник ми ни стра по љо при вре де Ра ди во је 
Над лач ки на кон фе рен ци ји за но ви на ре на 
По љо при вред ном фа кул те ту.

Тек сва ки 20. срп ски по љо при вред ник 
мла ђи је од 35 го ди на. Они али и дру ги 
мла ди ко ји же ле да се упу сте у по љо при-
вред ну про из вод њу циљ на су гру па но ве 
аграр не ме ре. Она пред ви ђа, пр ви пут 
до сад, да се но вац за ин ве сти ци ју до би ја 
уна пред, а да се тро шко ви ка сни је прав да-
ју ра чу ни ма.

Де та љи кон кур са, али и ко ли ко ће укуп но 

нов ца из бу џе та би ти из дво је но за ову на-
ме ну зна ће се уско ро.

Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по љо-
при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, ка-
же да је су шти на це ле при че да се ства ра ју 
но ви по љо при вред ни ци, они ко ји же ле да 
са дру гих про сто ра до ђу на се ло, да ту жи ве 
и оства ру ју по љо при вред ну про из вод њу и 
сво ју ег зи стен ци ју, као и да они ко ји већ жи-
ве на се лу не од ла зе од сво јих ку ћа.

Ова ква по др шка ће, ка жу струч ња ци, пр-
вен стве но зна чи ти они ма ко ји већ има ју ка-
пи тал и про из вод њу. Ипак, да ли ће мла ди 
оста ти на се ли ма или се у њих вра ти ти, за-
ви си и од ква ли те та зе мље, по чет ног ка пи-
та ла, ин фра струк ту ре, имо вин ско-прав них 
од но са, рад не сна ге, ка жу упу ће ни. У том 
по гле ду нај ви тал ни ји је ју го за пад Ср би је.

Др Ма ри ја Дроб ња ко вић са Ге о граф ског 
ин сти ту та при СА НУ ка же да су брд ско-пла-
нин ски кра је ви – про сто ри ко ји су угро же-
ни и да се те шко мо же оче ки ва ти да се мла-
ди та мо вра ћа ју.

Она сма тра да се о не кој ин тен зив ни јој 
по љо при вред ној про из вод њи мо же го во-
ри ти у кра је ви ма по ред ре ка, бли же глав-
ним са о бра ћај ним ко ри до ри ма и ве ћим 
град ским цен три ма.

Да се, на при мер, са 10.000 евра ипак мо же 
за по че ти про из вод ња, по ка зу је про шло го ди-
шња ана ли за Аме рич ке аген ци је за ме ђу на-
род ни раз вој. Пре ма не ким про ра чу ни ма, за 
пла сте нич ку про из вод њу по вр ћа по треб но је 
од 2.000 до 4.000 евра, за уз гој сви ња око 1.200 
евра, а за тов ју на ди или ма лу фар му ко за че-
ти ри пу та ви ше. Г. О.

За дру жни са вез Вој во ди не обе ле жио је 
не дав но све ча ном ака де ми јом ју би леј 
170 го ди на за дру гар ства у Вој во ди ни. 

Осим број них за дру га ра из це ле Ср би је и 
мно го број них го сти ју из ре ги о на, све ча но-
сти су при су ство ва ли и ви со ки зва нич ни ци 
из Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не у Вла ди Ре пу бли ке Ср би-
је и из По кра јин ске вла де, као и број ни на-
уч ни рад ни ци и струч ња ци из раз ли чи тих 
обла сти по љо при вред не про из вод ње.

У увод ном из ла га њу Ра ди сав Јо ва нов, 
пред сед ник За дру жног све за Вој во ди не, 
под се тио је при сут не да је за дру гар ство у 
Вој во ди ни за по че ло осни ва њем пр ве зе-
мљо рад нич ко-кре дит не за дру ге у Бач ком 
Пе тров цу 1846. го ди не ко ја је бро ја ла 50 
чла но ва, што на шу зе мљу свр ста ва у ре ги-
о не с нај ду жом тра ди ци јом за дру гар ства у 
све ту. Го во рио је и о са да шњој уло зи за дру-
га у По кра ји ни.

– У Вој во ди ни је да нас ак тив но 400 за дру-
га са 100.000 чла но ва, у про се ку јед на по 
на се ље ном ме сту. На ста вља ју тра ди ци ју и 
бо ре се за сво је ме сто на тр жи шту. По сто ји 
још до ста не ис ко ри шће них ка па ци те та за 
за дру жно ор га ни зо ва ње јер је за дру гар ство 
и са да шњост а си гур но и бу дућ ност. За дру-
га је до бро вољ но отво ре но, са мо стал но 
дру штво ко јим упра вља ју ње ни чла но ви, а 
сво јим ра дом и ко ри шће њем ње них услу га 
на те ме љу за јед ни штва и уза јам не по мо ћи 
оства ру ју сво је по је ди нач не и за јед нич ке 
ин те ре се и оства ру ју ци ље ве због ко јих је 
за дру га осно ва на – на вео је Јо ва нов у обра-
ћа њу при сут ни ма.

Игор Ми ро вић, пред сед ник По кра јин ске 
вла де, из ја вио је овом при ли ком да ће по-
др шка за дру гар ству и раз во ју ин тен зив не 
по љо при вред не про из вод ње у 2017. го ди-
ни у АП Вој во ди ни би ти још ве ћа не го до 
са да јер је По кра јин ска вла да у бу џе ту за 
ову го ди ну за по љо при вре ду усме ри ла 1,37 
ми ли јар ди ди на ра, што је го то во два пу та 
ви ше не го у 2016. го ди ни. Он је ка зао да је 
реч за дру га јед на од нај леп ших ре чи на шег 
је зи ка јер асо ци ра на за јед ни штво, со ли-
дар ност, пра вед ност, ме ђу соб ну по моћ и 
по др шку. Та ко ђе, ис та као је и да за дру га ри 
у Вој во ди ни об ра ђу ју ви ше од тре ћи не од 
укуп но 1,75 ми ли о на хек та ра об ра ди ве зе-
мље.

Вук Ра до је вић, по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство, 
ре као је да је по љо при вре де ном про из во ђа-
чу да нас ја ко те шко да сам оп ста не на тр жи-
шту. Сто га је по љо при вред ни ци ма по ру чио 
да се удру жу ју, јер су он да мно го ути цај ни ји 
и њи хо ва по ру ка се ја сни је и гла сни је чу је. 

На кон при год ног кул тур но-умет нич ког 
про гра ма при сут ни ма је пред ста вље на и 
мо но гра фи ја ,,170 го ди на за дру гар ства у 
Вој во ди ни” у ко јој је при ка зан раз вој за дру-
гар ства код нас и у Евро пи од 1846. го ди не 
до да нас. Та ко ђе, успе шним за дру га ма и ис-
так ну тим за дру га ри ма уру че не су ју би лар не 
по ве ље За дру жног са ве за Вој во ди не.

Ми ро слав Мек те ро вић

НА ГРА ДА МЛА ДИМ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ МА ЗА ОСТА НАК НА ИМА ЊУ

Но ве аграр не ме ре

ЈУ БИ ЛЕЈ: 170 ГО ДИ НА ЗА ДРУ ГАР СТВА У ВОЈ ВО ДИ НИ 

Дуга традиција

До бит ни ци по ве ље За дру жног са ве за Вој во ди не
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По чет ком ја ну а ра 2017. 
пот пи сан је про то кол о 
са рад њи из ме ђу Ми ни-

стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња и 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње (НСЗ) о укљу чи ва њу 
у ак тив но сти ве за не за по моћ и 
по др шку жр тва ма по ро дич ног 
на си ља. Про то кол, ко јим је об у-
хва ће на ова те же за по шљи ва ка-
те го ри ја ста нов ни штва, по себ но 
у обла сти ма про фе си о нал ног 
оспо со бља ва ња, кроз пре ква-
ли фи ка ци је, до ква ли фи ка ци је 
и за по шља ва ње, пот пи са ли су 
ми ни стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Алек сан дар Ву лин и ди рек тор 
На ци о нал не слу жба за за по-
шља ва ње Зо ран Мар ти но вић.

Ди рек тор НСЗ пот пи сао је 
и про то кол о са рад њи из ме ђу 
Цен тра за за шти ту жр та ва тр-
го ви не љу ди ма и На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње у ци љу 
пру жа ња ме ђу соб не по др шке 
то ком ак тив но сти ве за них за 
под сти ца ње за по шља ва ња жр-
та ва тр го ви не љу ди ма као те же 
за по шљи вих ли ца.

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин 
под се тио је том при ли ком да 

је у Ср би ји 2015. го ди не би ло 
ре ги стро ва но 18.475 при ја ва 
по ро дич ног и парт нер ског на-
си ља. Од тог бро ја, 45 од сто би-
ли су од ра сли, 12 од сто мла ди, 
а осам про це на та ста ри. Сви ти 
љу ди по тен ци јал но мо гу да се 
укљу че у тр жи ште ра да, а ве ли-
ки број њих и да нас је не за по-
слен и и да ље тр пи на си ље јер 
су еко ном ски за ви сни од дру-
гих, ис та као је Ву лин и до дао да 
је пот пи си ва ње ова два про то-
ко ла ја сан сиг нал да др жа ва же-
ли да по мог не овој ка те го ри ји 
ста нов ни штва.

Цен три за со ци јал ни рад ће, 
за јед но са НСЗ, во ди ти ра чу на 
о вре ме ну и на чи ну њи хо вог 

укљу чи ва ња у свет ра да. Уко ли-
ко се не ко при ја ви на еви ден ци-
ју НСЗ и де кла ри ше се као жр-
та ва на си ља, а да та ква при ја ва 
ни је еви ден ти ра на у цен тру за 
со ци јал ни рад, На ци о нал на слу-
жба ће о то ме оба ве сти ти над-
ле жну фи ли ја лу цен тра и са мим 
тим ће се и при ја ва на си ља еви-
ден ти ра ти, ре као је Ву лин.

Ка ко је ис так ну то, од ове го ди-
не пр ви пут су у ак тив не ме ре за-
по шља ва ња, по ред дру гих те же 
за по шљи вих ка те го ри ја, укљу-
че не и жр тве по ро дич ног на-
си ља, жр тве тр го ви не љу ди ма, 
де ца па лих бо ра ца и де ца без 
ро ди тељ ског ста ра ња ко ја из ла-
зе из си сте ма со ци јал не за шти те.

Ове ка те го ри је љу ди на ла зе 
се у по себ но те шком по ло жа ју 
јер че сто не по се ду ју од го ва ра-
ју ће струч не ква ли фи ка ци је и 
рад но ис ку ство ко је по сло дав-
ци тра же. Сто га је пр ви за да так 
да се они иден ти фи ку ју, а за тим 
и мо ти ви шу да се укљу че у свет 
ра да.

Се кре тар Цен тра за за шти ту 
жр та ва тр го ви не љу ди ма Мир-
ко Вре ћа ис та као је да је пот пи-
си ва ње овог про то ко ла ве о ма 
ва жно за жр тве тр го ви не љу ди-
ма.

– За по сли ти их, зна чи да ти 
пра во жр тва ма да ра де и обез-
бе ди ти ег зи стен ци ју за њи хо ву 
по ро ди цу, вра ти ти им осе ћај да 
су по но во рав но прав ни чла но-
ви дру штва. Ово ни је лак по сао, 
пре све га за то што го то во 90 од-
сто њих има или за вр ше ну са мо 
основ ну шко лу или ни је уоп ште 
би ло укљу че но у обра зов ни си-
стем – ис та као је Мир ко Вре ћа.

По ње го вим ре чи ма , Цен тар 
за за шти ту жр та ва тр го ви не љу-
ди ма има 250 еви ден ти ра них 
ли ца, а 30-40 њих у овом тре-
нут ку спрем но је да се укљу чи 
на тр жи ште ра да. 

Г. О.

ПО МОЋ У ЕКО НОМ СКОМ ОСНА ЖИ ВА ЊУ ЖР ТА ВА НА СИ ЉА

Потписан протокол о сарадњи

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА

Но ве осно ви це од 1. фебруара 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј-

ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
под се ћа гра ђа не ко ји са ми пла-
ћа ју до при нос за пен зи је да за 

упла те од 1. фе бру а ра 2017. ва-
же но ве осно ви це оси гу ра ња 
ко је су у од но су на прет ход ни 
пе ри од ви ше за 4,61 од сто (због 

ускла ђи ва ња са кре та њем за ра-
да у прет ход ном квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле 
за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра-

ња, не за ви сно од струч не спре-
ме ко ју има ју. По За ко ну о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца 
из но си 35 од сто про сеч не ре-
пу блич ке за ра де из прет ход ног 
тро ме сеч ја, што је 23.229 ди на ра, 
а нај ви ша пет про сеч них пла та, 
од но сно 331,840 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње је 26 од-
сто, што зна чи да ће се ме сеч ни 
из да так кре та ти у ра спо ну од 
6.039,54 до 86.278.40 ди на ра. 
Ови из но си при ме њи ва ће се за 
упла те до при но са за фе бру ар, 
март и април 2017. го ди не.

ОСНО ВИ ЦА ОСИ ГУ РА ЊА ДО ПРИ НОС МЕ СЕЧ НО

23.229 6.039,54
26.547 6.902,22
35.839 9.318,14
43.139 11.216,14
53.094 13.804,44
57.740 15.012,40
76.323 19.843,98
84.287 21.914,62

102.870 26.746,20
132.736 34.511,36
199.104 51.767,04
265.472 69.022,72
331.840 86.278,40
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на лицу места

Не го тин ци су се и овог 19. ја ну а ра, на 
Бо го ја вље ње, оку пи ли у Кнез Ми-
ха и ло вој ули ци, ко ја их је до че ка ла 

пе смом и отво ре ног ср ца на ше стој по ре ду 
ма ни фе ста ци ји „Ве се ла чар ши ја”. У про ду-
же ном ја ну ар ском пра зно ва њу Не го тин ци 
су ожи ве ли тра ди ци ју са бо ро ва ња у Кнез 
Ми ха и ло вој, јед ној од нај леп ших ули ца из 
18. и пр ве по ло ви не 19. ве ка, у ко јој се и да-
нас осе ћа дух ста рих вре ме на, не гу ју се ћа-
ња на про шло до ба и љу де, а тра ди ци ја по-
шту је. У Кра ји ни се, ина че, ве ру је да на Бо-
го ја вље ње бог де ли сре ћу, а овај пра зник се 
сла ви у мно гим ку ћа ма као кр сно име али и 
еснаф ска сла ва. 

Иде ја је ро ђе на пре шест го ди на а и 
овај пут по кро ви тељ оп шти на Не го тин и 
ор га ни за то ри Дом кул ту ре „Сте ван Мо-
кра њац” и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, по-
тру ди ли су се да про грам бу де бо гат и 
са др жа јан.   

У ду ху вре ме на ка да су у Кнез Ми ха и ло-
вој отво ре не пр ве за нат ске и тр го вин ске 
рад ње, а Не го тин ци се дру жи ли, пе ва ли и 
бе се ди ли о свом гра ду и кра јин ским ве ли-
ка ни ма, „Ве се ла чар ши ја” је оку пи ла број не 
по се ти о це и уче сни ке. Ово сво је вр сно са-
бо ро ва ње про мо ви ше нај бо ље што Не го-
тин има: гра ђан ски дух ма ле ва ро ши, до бро 
ви но, ши ро ко ср це и го сто прим ство, и као 
та кво пред ста вља јед ну од нај леп ших зим-
ских ма ни фе ста ци ја. 

Вре мен ске при ли ке не ума њу ју за до вољ-
ство уче шћа у чар шиј ском дру же њу, а то су 
и ове се зо не на си бир ском ми ну су по твр-
ди ли број ни по се ти о ци раз ли чи тих ге не-
ра ци ја. До бром рас по ло же њу Не го ти на ца 
до при не ли су број ни из ла га чи да ро ви ма за 
нај мла ђе, слат ким и сла ним по слу же њем, 
а за па же не штан до ве има ло је и Удру же ње 
ви на ра „Не го тин ска Кра ји на”, чи ји су чла-
но ви из не ли сво ја нај ква ли тет ни ја ви на и 
ра ки је и по ну ди ли их по се ти о ци ма на де гу-
ста ци ју.  

По хва ле до бро ор га ни зо ва ном са бо ру 
ко ји је до нео ши ро ке осме хе на ли ца Кра ји-
на ца има ли су сви по се ти о ци, без об зи ра на 
го ди не. Ор га ни за тор се по тру дио да обез-
бе ди и ку так за нај мла ђе су гра ђа не, па је 
уз ста рин ске слат ки ше и ба ло не, ли ци дер-
ска ср ца, за штит ни знак „Ве се ле чар ши је”, и 
дру ге ђа ко ни је, одр жа на и му зич ка за ба ва 
са по зна тим кра јин ским ани ма то ри ма, ко-
ји ма су се нај мла ђи Не го тин ци искре но об-
ра до ва ли. 

Јо ван ка Ста но је вић

Так ми че ње со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве јић” 
оку пи ло је у Ру ми 54 уче ни ка сред њих му зич-
ких шко ла и сту де на та му зич ких ака де ми ја из 
бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка. Ру мља ни 
су та ко има ли при ли ку да ужи ва ју у из во ђе њу 
мла дих пе ва ча из Љу бља не, Спли та, Бе о гра да, 
Ни ша, Кра гу јев ца и дру гих ме ста. 

По зна ти умет ни ци Рад ми ла Ба ко че вић, Гор-
да на Јев то вић, Ге ор ги Ми нов и дру ги пре 19 
го ди на осно ва ли су Фонд „Ни ко ла и Ма ри ца 
Цве јић”, а, за тим су по кре ну ли и так ми че ње 
со ло пе ва ча у Ру ми да од за бо ра ва са чу ва ју 
име свог про фе со ра Ни ко ле Цве ји ћа. У том 
срем ском ме сту жи ве ла је по ро ди ца му зич ког 
пе да го га и опер ског пе ва ча свет ског гла са, а 
ту је умет ник и са хра њен. 

Као и прет ход них осам на ест го ди на то ком 
дво днев ног так ми че ња ори ла се пе сма у из-
у зет но аку стич ној све ча ној са ли ОШ „Ду шан 
Јер ко вић”. Уче сни ци су би ли по де ље ни у ви-
ше ка те го ри ја, с тим што су по себ но оце њи ва-
ни де вој ке и мла ди ћи. 

У че твр тој „А” ка те го ри ји нај бо љи су би ли 
Ан ђе ла Јан ко вић и Пре драг Ка ча вен да, а у 
че твр тој „Б” Мир ја на Ма тић и Мла ден Про дан. 
Ка ко је ре че но на про гла ше њу по бед ни ка, у 
тре ћој ка те го ри ји би ла је нај ве ћа кон ку рен-
ци ја, а пр ва на гра да до де ље на је Не ве ни Ђо-
ко вић са ФМУ у Бе о гра ду. У дру гој ка те го ри ји, 
нај ви ша при зна ња до де ље на су Ан ђе ли То до-
ро вић са кра гу је вач ког ФИ ЛУМ и Дар ку Ми-
ло ва но ви ћу са Фа кул те та умет но сти у Ни шу. 

У пр вој ка те го ри ји за нај бо ље су про гла ше ни 
Ад на Ци нац са Кон зер ва то ри ју ма за му зи ку и 
ба лет у Љу бља ни и Бо рис Па пак са Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, а у прет ка те-
го ри ји Ма ша Пу сто врх и Кри штоф Ко ле жник, 
та ко ђе са љу бљан ске ака де ми је. Нај у спе шни-
ји так ми ча ри до би ли су ди пло ме и нов ча не 
на гра де.

До де ље не су и спе ци јал не на гра де. При зна-
ње за нај пер спек тив ни ји со пран, ко је до де љу-
је опер ска при ма до на Рад ми ла Ба ко че вић, 
до би ла је Га бри је ла Де глин са Умет нич ке ака-
де ми је све у чи ли шта у Спли ту. На гра да за ин-
тер пре та ци ју оти шла је у ру ке Сте фа ни Фин-
дрик са исте ака де ми је, а у име оп шти не Ру ма 
уру чио јој је на чел ник Све ти слав Да мјан чук.

Ла у ре ат ово го ди шњег так ми че ња је Мир-
ја на Ма тић, сту дент ки ња бе о град ског ФМУ, у 
кла си про фе со ра Ни ко ле Ки та нов ског. На ред-
но, 20. так ми че ње со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве-
јић” за ка за но је за но вем бар 2017.

Г. Ву ка ши но вић

ШЕ СТА „ВЕ СЕ ЛА ЧАР ШИ ЈА” У НЕ ГО ТИ НУ НА БО ГО ЈА ВЉЕ ЊЕ

У ду ху ми ну лих ве ко ва

Ја ну ар ском са бо ро ва њу ра ду ју се све ге не ра ци је Кра ји на ца

По бед ни ци из свих ка те го ри ја

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА У РУ МИ

Пре сти жан му зич ки до га ђај
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У оп шти ни Кња же вац је, као и 
ра ни јих го ди на, све ча но обе ле-
жен Бо жић. Град је укра шен све-
тиљ ка ма, оки ћен јел ка ма, а бад-
ња ци су већ ра но ују тру на Бад њи 
дан по ста вље ни по ред ула зних 
вра та или сте пе ни шта. Сла ви ло 
се у ку ћа ма и на тр го ви ма, уз по-
што ва ње оби ча ја у спре ма њу по-
сних је ла – на Бад ње ве че, а за Бо-
жић пе че ни ца, пе че ње, ро штиљ и 
оста ло ка ко ко во ли.

Све ча но сти по све ће не нај ра-
до сни јем хри шћан ском пра зни-
ку по че ле су на Бад њи дан све-
ча ном ли тур ги јом, а на ста ви ле 
се ве чер њом слу жбом у цр кви 
све тог Ђор ђа и по де лом бо-
жић них па ке ти ћа нај мла ђи ма, 
а за тим ли ти јом ко ја је од цр кве 
Ка ра ђор ђе вом ули цом во ди ла 
до град ског тр га, где је по тра-
ди ци ји ор га ни зо ва но на ла га-
ње бад ња ка. Бо жић ну че стит ку 
гра ђа ни ма је упу тио пред сед-
ник оп шти не Ми лан Ђо кић: „Не-
ка на ред на го ди на бу де го ди на 
сло ге, со ли дар но сти, ху ма но-

сти... са мо сло жни, ује ди ње ни, 
мо же мо да оп ста не мо и да оста-
не мо”, по ру чио је Ђо кић су гра-
ђа ни ма.

Про то је реј Си ни ша Ђор ђе вић 
го во рио је о сим бо ли ци па ље ња 
бад ња ка. 

– Бо жић се пра зну је као успо-
ме на на дан ро ђе ња Ису са Хри-
ста, си на Бо жи јег. Бо жић пра ти 
дух опра шта ња и по ми ре ња и 
то је вре ме да се љу ди по ми ре и 
опро сте јед ни дру ги ма увре де 

на не те пре ко го ди не. На Бад ње 
ве че ло жи се бад њак. Ово мла до 
др во, обич но хра сто во, сим бо-
ли ше Хри ста и ње гов до ла зак на 
свет. Ло же ње бад ња ка пред ста-
вља то пли ну Хри сто ве љу ба ви, 
за тим, бад њак је под се ћа ње на 
др во ко је су па сти ри до не ли у 
пе ћи ну и ко је је пра вед ни Јо сиф 
за ло жио ка ко би се тек ро ђе ни 
Бо го мла де нац за гре јао у хлад ној 
пе ћи ни. Уно си мо га ве че рас у на-
ше до мо ве. Он је сим бол ва тре, 

све тло сти, Ви тле јем ске пе ћи не – 
под се тио је про то је реј.

Де ца су у бо жић ној че сни ци 
тра жи ла злат ник и сре бр ња ке, а 
за тим је усле ди ло па ље ње град-
ског бад ња ка ко ме је при су ство-
ва ло ви ше од 1000 Кња жев ча на 
и ор ке стар тру ба ча, пе ва ло се и 
игра ло, а ста ри ји су мо гли да се 
окре пе гре ја ном ра ки јом и про-
ве се ле уз блех му зи ку. Па ље ње 
бад ња ка ор га ни зо ва но је и у ва-
ро ши ца ма Кал ни и Ми ни ће ву, 
као и у ве ћим се ли ма. Бо жић су 
све ча но про сла ви ли ко ри сни ци 
Ге рон то ло шког цен тра и До ма 
ста рих Ви ла Ка та ри на. По ред по-
ро дич ног оку пља ња дру жи ло се 
и по не ко ли ко по ро ди ца.

По тра ди ци ји, мла ди ћи об у-
че ни у ка рак те ри стич ну оде ћу 
ишли су на Бад ње ве че од ку ће 
до ку ће и пе ва ли бо жић не пе сме 
– ко ле де. Уку ћа ни ма су че сти та ли 
Бо жић, а они су их, ка ко оби ча ји 
на ла жу, ча сти ли хра ном, пи ћем и 
нов цем.

 Дра гић Ђор ђе вић

По кра јин ски се кре тар за 
со ци јал ну по ли ти ку, де-
мо гра фи ју и рав но прав-

ност по ло ва Пре драг Ву ле тић 
по се тио је Ге рон то ло шки цен-
тар у Су бо ти ци. Ре сор ни се кре-
тар је овом при ли ком об и шао и 
ра до ве у овој уста но ви, ко ји су 
де ли мич но фи нан си ра ни сред-
стви ма По кра јин ског се кре та-
ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку, 
де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва. 

Ге рон то ло шки цен тар Су бо-
ти ца је, у ци љу по ди за ња ква-
ли те та услу га и стан дар да, по-
чео ре но ви ра ње про сто ри ја 
на ше стом спра ту објек та. Пре 
адап ти ра ња, ове со бе су би ле 
са ве ли ким бро јем ко ри сни ка, 
док ће по за вр шет ку ра до ва 
би ти при ла го ђе не стан дар ду 
са нај ви ше че ти ри ко ри сни ка 
у со би. Ге рон то ло шки цен тар у 
три дом ска објек та рас по ла же 
ка па ци те том од 530 ко ри сни ка. 

Осим сме шта ја ста рих и не моћ-
них, ова уста но ва пру жа и не гу 
и по моћ у ку ћи у окви ру ко је је 
за по сле но 73 рад ни ка ко ји се 
бри ну за око 840 су гра ђа на. По-
кра јин ски се кре тар је ре као да 
је Ге рон то ло шки цен тар у Су бо-
ти ци је дан од ве ћих у Вој во ди-
ни, да до би ја зна чај на сред ства 
од По кра ји не, али и да се по-
след њих не ко ли ко го ди на град 
до ста укљу чио по том пи та њу.

Ди рек тор Ге рон то ло шког 
цен тра у Су бо ти ци Пе тар Ба ла-
же вић је ре као да су По кра јин-
ска вла да и Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња про шле го-
ди не овој уста но ви опре де ли-
ли ви ше од 40 ми ли о на ди на ра. 
Јед на од ва жних ин ве сти ци ја је-
сте и ма ши на за пра ње ве ша ка-
па ци те та 55 кг, ко јом се ре ша ва 
про блем пра ња ру бља за ви ше 
од 500 ко ри сни ка у Ге рон то ло-
шком цен тру.

На кон оби ла ска уста но ве, по-
кра јин ски се кре тар је одр жао 
са ста нак са ди рек то ри ма уста-
но ва со ци јал не за шти те у Су бо-
ти ци. Са стан ку су при су ство ва-
ли Не над Ко зо мо ра, ди рек тор 
До ма за де цу „Ко лев ка”, Ми ро-
сла ва Ба га вац, ди рек тор ка Цен-
тра за со ци јал ни рад Су бо ти ца, 
пред сед ник Цр ве ног кр ста Су-

бо ти ца др Си ни ша Трај ко вић, 
ди рек тор ка Фи ли ја ле Су бо ти ца 
Фон да ПИО Сне жа на Ма рић и 
члан град ског ве ћа Или ја Ђу ка-
но вић.

Пред став ни ци уста но ва упо-
зна ли су по кра јин ског се кре та ра 
са пла но ви ма за 2017. го ди ну и 
те шко ћа ма у сва ко днев ном ра ду.

Г. О.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР СУ БО ТИ ЦА

По се та по кра јин ског се кре та ра

ПРО СЛА ВА БО ЖИ ЋА У КЊА ЖЕВ ЦУ 

Ве се ло уз по што ва ње оби ча ја

Предраг Вулетић (у средини) у Суботици
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кроз Србију

Ле ско вач ка Уста но ва за ста ри ја и од ра-
сла бо ле сна ли ца ових да на ин тен зи-
ви ра ла је рад, по себ но услу гу ге рон то-

до ма ћи ца у град ским ме сним за јед ни ца ма. 
Ра ди се о по мо ћи у ку ћи ста ри јим и бо ле сним 
Ле сков ча ни ма ко ји ни су у мо гућ но сти да про-
на ђу стал ни сме штај у овој нај ве ћој ге рон то-
ло шкој уста но ви на ју гу Ср би је.

По след ње за се да ње Град ског ве ћа гра да 
на оба ла ма Ве тер ни це, би ла је при ли ка да се 
по раз го ва ра о пла ни ра ним уве ћа ним ак тив-
но сти ма у 2017. го ди ни овог ге рон то ло шког 
цен тра. Том при ли ком град ски већ ни ци су 
одо бри ли но ве це не за ван дом ске слу ге ко је 
се кре ћу од 160 до 240 ди на ра по рад ном са ту.

– На ша уста но ва је до не ла Пра вил ник о 
услу га ма пру жа ња по мо ћи ста рим ли ци ма у 
ку ћи, ко ји је у скла ду са но вим За ко ном о со-
ци јал ној за шти ти, као и са град ском Од лу ком 
о со ци јал ној за шти ти гра ђа на. На осно ву утвр-
ђе них кри те ри ју ма, ко ри сник ко ји ис пу ња ва 
усло ве за бес плат ну по моћ мо ћи ће те услу ге 
да ко ри сти у тра ја њу од око 60 са ти ме сеч но. 

У том пе ри о ду ње му ће би ти до ступ ни еду ко-
ва ни са рад ни ци на шег цен тра, по себ но ле ка-
ри за ко је је нај ве ће ин те ре со ва ње ко ри сни-
ка – ис та кла је др Гор да на Са вић, ди рек тор ка 
ле ско вач ке Уста но ве за ста ри ја и од ра сла бо-
ле сна ли ца.

Ле ско вач ки ге рон то ло шки цен тар је ме ђу 
пр ви ма до био но ви ше сто го ди шњи сер ти фи-
кат, као и ов да шњи Цен тар за со ци јал ни рад. 

– То нас још ви ше оба ве зу је да у оте жа ним 
зим ским усло ви ма ин тен зи ви ра мо свој рад, 
ка ко на те ре ну та ко и у са мој уста но ви, да 
би смо ста ри ји ма по мо гли да лак ше пре зи-
ме – уве ра ва ју нас Ја го да и Сто јан, ди пло ми-
ра ни со ци јал ни рад ни ци ове уста но ве, ко ји 
са мно го па жње и по што ва ња сва ко днев но 
ко му ни ци ра ју са нај о се тљи ви јим ко ри сни-
ци ма.

Уста но ва за ста ри ја и од ра сла ли ца Ле ско-
вац, по ре чи ма ди рек тор ке Са вић, има до бру 
са рад њу са ов да шњим Цен тром за со ци јал ни 
рад и ло кал ном са мо у пра вом гра да Ле сков ца, 
али и са бол нич ким цен тром, До мом здра-

вља и Цен тром за еко но ми ку до ма ћин ства у 
Ле сков цу и дру гим зна чај ним ор га ни за ци ја-
ма и удру же њи ма, а по себ но са ле ско вач ким 
Удру же њем ста ро сних пен зи о не ра и Клу бом 
пен зи о не ра ин ва ли да ра да. У овој уста но ви 
по себ ну па жњу по кла ња ју кул тур ном уз ди-
за њу ста ри јих су гра ђа на: ор га ни зу ју се ра зни 
му зич ко-по ет ски су сре ти, из ло жбе сли ка и 
руч них ра до ва, као и из ло жбе ста рих и по ма-
ло за бо ра вље них је ла и ко ла ча.

То ма Сте ва но вић

Ово го ди шња зи ма на ју гу Ср-
би је озбиљ но је за бри ну ла ста-
ри је и бо ле сне жи те ље Ја бла-
нич ког управ ног окру га. Дру ги 
дан Бо жи ћа у Ле сков цу је био 
не ве ро ват но хла дан – за бе ле-
же но је чак ми нус 22 сте пе на 
Цел зи ју са! До бар део ме шта на 
ус кра ћен је за озбиљ но гре ја-
ње, а по тро шач ка кор па на ле-
ско вач ким пи ја ца ма у вре ме 
пра зни ка и благ да на би ла је 
по лу пра зна за раз ли ку од не ких 
прет ход них го ди на.

Ван ред но ста ње због вре-
мен ских не при ли ка про гла ше-
но је у оп шти ни Ме две ђа, чи ји 
Цен тар за со ци јал ни рад, као и 
Оп штин ски штаб за ван ред не 
не при ли ке де жу ра ју це ло днев-
но. У обли жњем Вуч ју снег је 
при ти снуо за се о ке пла ни не Ку-
ка ви це. Осмог да на од по чет ка 
но ве го ди не ов де је из ме ре но 
у про се ку 97 цен ти ме та ра сне-
жног по кри ва ча, а истог да на на 

Зла ти бо ру сне жни на нос био је 
за 60 цен ти ме та ра ни жи. Пла-
нин ска се ла у оп шти на ма Бој-
ник, Вла со тин це и Цр на Тра ва, 
по себ но у под нож ју пла ни не 
Че мер ник, од се че на су од ва ро-
шких цен та ра што пред ста вља 
по се бан про блем за ло кал не 
до мо ве здра вља и цен тре за со-
ци јал ни рад у збри ња ва њу ста-
рих и бо ле сних. Сре ћом, ово го-

ди шњи ви рус гри па у Ја бла нич-
ком окру гу, по оце ни ле ка ра 
из ов да шњег За во да за јав но 
здра вље, го то во је за не мар љив. 
Обо ле ли, ма хом пен зи о не ри 
и де ца, ко ји се жа ле на ре спи-
ра тор не ин фек ци је, ја вља ју се 
ам бу лан та ма ле ско вач ког До-
ма здра вља, у ко јем се де жу ра 
не пре кид но у ви ше сме на. Де-
жур на је и еки па струч ња ка ле-

ско вач ког Цен тра за со ци јал ни 
рад, као и Уста но ве за ста ри ја и 
од ра сла ли ца у Ле сков цу.

– Спрем ни смо да при хва ти-
мо све бес кућ ни ке, ста ри је и 
бо ле сне су гра ђа не, од ко јих је 
ве ћи на „за бо ра вље на” од нај-
бли жих, од по ро ди це, и да их 
уто пли мо и на хра ни мо у при-
хва ти ли шту Ге рон то ло шког 
цен тра у Ле сков цу. Су де ћи пре-
ма бро ју за ин те ре со ва них, на-
ме ће се по тре ба за из град њом 
но вог ве ћег три ја жног при хва-
ти ли шта у Ле сков цу, ко је би у 
стар ту при ми ло сва ста ри ја и 
од ра сла ли ца ко ја спас од ци че 
зи ме и гла ди тра же у при хва ти-
ли шту. Ту би мо гли да се уто пле, 
да до би ју хра ну и оде ћу, као и 
аде кват ну здрав стве ну за шти-
ту у ван ред ним усло ви ма – ис-
та као је Бо бан Илић, ди рек тор 
Цен тра за со ци јал ни рад у Ле-
сков цу.

Т. Сте ва но вић

УСТА НО ВА ЗА СТА РИ ЈА ЛИ ЦА У ЛЕ СКОВ ЦУ

По моћ у ку ћи за ве ћи 
број Ле сков ча на

Док тор ка у кућ ној по се ти

ЦЕН ТРИ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД У ЈА БЛА НИЧ КОМ ОКРУ ГУ ПРИ ПРАВ НИ ЗА ПРИ ХВАТ БЕС КУЋ НИ КА

До бро ор га ни зо ва но збри ња ва ње

Ле ско вац ове зи ме
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Прак са пру жа ња по мо ћи нај у гро же ни јим гра ђа ни ма оп шти не 
Не го тин, за по че та пре се дам го ди на, на ста вље на је и то ком 
ми ну лих пра зни ка. По во дом Бо жи ћа, јед но крат ну нов ча ну 

по моћ из ло кал ног бу џе та до би ли су со ци јал но угро же ни са мо хра-
ни ро ди те љи, њих 71. Реч је о јед но ро ди тељ ским по ро ди ца ма ко је 
се на ла зе на еви ден ци ји Цен тра за со ци јал ни рад и ко ри сни ци су 
нов ча не со ци јал не по мо ћи (НСП). По пет хи ља да ди на ра јед но крат-
не нов ча не по мо ћи до би ло је и 58 со ци јал но нај у гро же ни јих ста рих 
ли ца из град ске и се о ских сре ди на, та ко ђе са еви ден ци је не го тин ске 
со ци јал не уста но ве, а то ли ко су до би ли и са мо хра ни ро ди те љи. 

Јед но крат на нов ча на по моћ со ци јал но угро же ним са мо хра ним 
ро ди те љи ма, ко ри сни ци ма НСП и нај у гро же ни јим ста рим ли ци ма 
ис пла ће на је на осно ву са гла сно сти ко ју је Оп штин ско ве ће оп шти-
не Не го тин да ло Цен тру за со ци ја ли рад.

Јед но крат ну нов ча ну по моћ од по пет хи ља да ди на ра до би ло је и 
70 по ро ди ца ко ри сни ка ту ђе по мо ћи и не ге са еви ден ци је Цен тра 
за со ци јал ни рад, а ме ђу њи ма и 19 чла но ва Удру же ња за по моћ 
осо ба ма са ин ва ли ди те том „Ду га”.

– Ло кал на са мо у пра ва нам по ма же по кри ва њем ма те ри јал них 
тро шко ва за рад и де ли мич но не ких ак тив но сти, али пр ви пут де ци 
и мла ди ма са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том је на овај на-
чин, нов ча но, пру же на по др шка, што је до и ста гест вре дан па жње 
и на дам се да ће то по ста ти тра ди ци ја – по ру чи ли су тим по во дом 
из „Ду ге”, на скром ној пра знич ној све ча но сти упри ли че ној за да ро-
дав це.   

Ова сред ства, укуп но 605.000 ди на ра, обез бе ђе на су из бу џе та 
оп шти не Не го тин и по де ље на пре ко Цен тра за со ци јал ни рад. За 
со ци јал на да ва ња у ци љу по бољ ша ња ста ту са нај у гро же ни јих ста-
нов ни ка оп шти не Не го тин, ове го ди не ће из ло кал не ка се би ти из-
дво је но шест ми ли о на ди на ра. 

Јо ван ка Ста но је вић 

Но вом оп штин ском од лу ком 
о фи нан сиј ској по мо ћи брач-
ним па ро ви ма у ци љу по ве ћа-
ња на та ли те та, бу ду ћи мла ден-
ци мо ћи ће бр же да до ђу до по-
сла. Но ви вид нов ча не по мо ћи 
од но си се на ула га ње оп шти не 
кроз по моћ мла де на ци ма за по-
кре та ње соп стве ног би зни са, 
упо шља ва ње код не ког по сло-
дав ца или на свом по љо при-
вред ном га здин ству. Нов ча ни 
из нос за овај вид по мо ћи је 
250.000 ди на ра ако жи ве у гра-
ду и 350.000 ако жи ве на се лу. 
Они ко ји се не опре де ле за не ку 
од ових оп ци ја мо гу да ко ри сте 
ста ру од лу ку о по мо ћи, али са 
сма ње ним из но си ма: 50.000 ди-
на ра за брач не па ро ве на се лу и 
30.000 ди на ра за оне ко ји ста ну-
ју у гра ду.

Обра зла жу ћи ову од лу ку, 
пред сед ни ца оп шти не Свр-
љиг Је ле на Три фу но вић ка же 
да се тра жио но ви, еко ном-
ски ис пла тив мо дел по мо ћи 
кроз са мо за по шља ва ње и за-

по шља ва ње. Мла ди мо гу да 
по кре ну соп стве ни би знис и 
ти ме ма те ри јал но оја ча ју и 
пла ни ра ју по ро ди цу. Оп шти-
на Свр љиг ће ра ди ти би знис 
пла но ве и са ве то ва ти оне ко ји 
се од лу че на ова кав ко рак, од-
но сно пред ла га ти им де фи ци-
тар на за ни ма ња у ко ја тре ба 
ула га ти. Брач ни па ро ви ко ји се 
опре де ле за са мо за по ша ва ње 
у оба ве зи су да брач ном дру гу 

упла ћу ју до при но се нај ма ње 
две го ди не. Ста ро сна гра ни ца 
је по диг ну та са 45 на 47 го ди на 
жи во та брач них дру го ва, на во-
ди Три фу но ви ће ва и под се ћа 
да Од лу ка о по мо ћи брач ним 
па ро ви ма ко ја се при ме њу је 
од 2011. го ди не ни је уки ну та, 
са мо је до пу ње на по вољ ни јим 
ре ше њи ма. 

Ина че, до са да је би ло ре зул-
та та: по ве ћан је број вен ча ња 

и број де це. Бу ду ће мла ден це 
пред сед ни ца упо зо ра ва да јед-
на од лу ка ис кљу чу је дру гу и да 
мо же да се ко ри сти са мо по моћ 
по јед ној оп штин ској од лу ци. 
Мла ден ци има ју шест ме се ци 
да се од лу че ко ју ће ко ри сти ти.

И да ље оста је на сна зи по моћ 
но во ро ђе ним бе ба ма у из но-
су од 30.000 ди на ра, по 7.000 
ди на ра ме сеч но до би ја сва ка 
бе ба до на вр ше не пр ве го ди не 
жи во та. И не за по сле не по ро ди-
ље го ди ну да на до би ја ју ме сеч-
но по 5.000 ди на ра ако жи ве у 
Свр љи гу и 7.500 ако су на се лу. 
Кра јем про шле го ди не пот пи са-
ни су и уго во ри са 19 сту де на та 
за вр ше них го ди на сту ди ја ко ји 
су ис пу ни ли кри те ри ју ме за оп-
штин ску сту дент ску сти пен ди ју. 
Они ће до би ја ти по се дам хи ља-
да ди на ра ме сеч но. Од 2003. го-
ди не ову сти пен ди ју ко ри сти ло 
је око 520 ака де ма ца са ви со-
ким про сеч ним оце на ма то ком 
сту ди ра ња.

С. Ђор ђе вић

ОП ШТИ НА СВР ЉИГ УЛА ЖЕ У МЛА ДЕН ЦЕ И ДЕ ЦУ

Нов ча на по моћ за по кре та ње по сла

По де ла нов ца: Је ле на Три фу но вић, пред сед ни ца оп шти не,  
уру чу је по моћ

ПО МОЋ ОП ШТИ НЕ НЕ ГО ТИН

Пра знич на  
по др шка за 
нај у гро же ни је

И чла но ви Удру же ња „Ду га” до би ли нов ча ну по моћ



31. јануар 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

Да ли без у слов на 
по моћ не за по сле ни ма 
под сти че при ма о це те 
по мо ћи да тра же по сао 
или их па си ви зи ра

У ово су ро во вре ме, ка да 
смо сва ко днев ни све до-
ци бе срам ног бо га ће ња 

бо га тих и оси ро ма ши ва ња си-
ро ма шних, не про ђе дан да не 
чу је мо или не про чи та мо не ку 
по тре сну при чу. 

Шта све мо же да сна ђе чо ве ка 
ка да услед ве ли ке жи вот не не-
во ље спад не на др жав ну ми ло-
сти њу, ви де ли смо је се нас и на 
фил му, у оства ре њу бри тан ског 
ре жи се ра Ке на Ло у ча овен ча-
ном на гра да ма. Рад ња фил ма 
„Ја, Да ни јел Блејк” пра ти дра му, 
на кра ју и тра ге ди ју глав ног ју-
на ка ко ји је из гу био здра вље, 
па по сао, а би ро кра те у над-
ле жној со ци јал ној слу жби од-
би ја ју да му при зна ју пра во на 
нов ча ну на док на ду, јер не ис пу-
ња ва не ке фор мал не и пот пу но 
бе сми сле не усло ве. 

Филм по ми ње мо јер за стра-
шу ју ће вер но осли ка ва ат мос-
фе ру без на ђа и би ро крат ског 
те ро ра, при ти ска ка кав се осе-
ћа ши ром Евро пе. Уто ли ко пре 
па жњу при вла чи Фин ска ко ја 
се од ва жи ла на не што но во: да 
љу ди ма без по сла ис пла ћу је на-
док на ду, али при том их осло бо-
ди оба ве за пре ма слу жби со ци-
јал ног ста ра ња ко ја им стал но 
пре ти ус кра ћи ва њем по мо ћи.

По чев од овог ја ну а ра па до 
кра ја де цем бра иду ће го ди не 
две хи ља де не за по сле них гра-

ђа на Фин ске до би ја ће од вла де 
сва ког ме се ца по 560 евра. Из-
бор је спро ве ден на су мич но из 
по пу ла ци је же на и му шка ра ца 
у жи вот ној до би од 25 до 58 го-
ди на. 

Уме сто со ци јал не по мо ћи, 
по ме ну та су ма сти за ће им као 
основ ни ме сеч ни при ход, без 
усло вља ва ња и осло бо ђе на по-
ре за. Што је још ва жни је, но вац 
ће сле до ва ти чак и у слу ча ју да 
при ма лац у ме ђу вре ме ну на ђе 
по сао.

За пра во, то је кључ на став-
ка овог екс пе ри мен та за чи је 
спро во ђе ње је за ду же на вла-
ди на аген ци ја за со ци јал но ста-
ра ње – Ке ла, у са рад њи са ви ше 
уни вер зи те та, ин сти ту та и на уч-
них уста но ва.

Ка ко је зва нич но об ја шње-
но, све се ра ди у ци љу про мо-
ви са ња за по шља ва ња, а глав-
на не по зна ни ца са др жа на је 
у пи та њу: да ли љу ди, ка да им 
обез бе ди те основ на сред ства 
за жи вот, без ика квих до дат них 
зах те ва, мо гу да се мо ти ви шу да 
тра же по сао? Или још кра ће, да 
ли ће за га ран то ва но ме сеч но 
при ма ње до при не ти по ра сту 
за по шља ва ња или не?

Увре же но је ми шље ње да но-
вац, ка да се да је „на тац ни” де-
лу је па си ви зи ра ју ће. Ми ов де 
мо же мо да се по хва ли мо ста-
рин ском из ре ком да је „бо ље 
ра ди ти за џа бе не го се де ти код 
ку ће”, али ред је и да под се ти мо 
на ње ну мо ди фи ко ва ну кон тра-
ва ри јан ту, „још је бо ље се де ти 
код ку ће и до би ја ти па ре”. Ово 
би мо гло да бу де ге сло ко ри-
сни ка со ци јал не по мо ћи, ма да 

не увек из чи сте ле њо сти и не 
њи хо вом кри ви цом.

Ра чу ни ца све от кри ва. На чин 
на ко ји си стем функ ци о ни ше је 
та кав да кад не за по сле ни „со ци-
јал ни слу чај” до би је при ли ку за 
не ки ма њи по сао, чак на не ко-
ли ко са ти не дељ но или та ко не-
што, по сле опо ре зи ва ња и сра-
змер ног ума њи ва ња по мо ћи (и 
ма ла за ра да по вла чи за со бом 
ве ли ке ре зо ве), на гу бит ку је. 
Уисти ну, бо ље му је да оста не 
код ку ће.

Екс пе ри мент је, сто га, усме-
рен ка ре фор ми це ло куп ног 
ме ха ни зма со ци јал не за шти те, 
ка ко би „бо ље ко ре спон ди рао 
са про ме на ма у све ту ра да, да 
би се сма њи ла би ро кра ти ја и 
по јед но ста вио ком пли ко ва ни 
си стем да ва ња”, ис ти чу у Хел-
син ки ју.

Сто па не за по сле но сти у овој 
нор диј ској зе мљи је по сле ре-
це си је ста би ли зо ва на на 8,1 од-
сто, што је број од око 213.000 
гра ђа на, пре ма по след њим 
рас по ло жи вим по да ци ма из но-
вем бра 2016.

У усло ви ма ре фор ми са ног 
си сте ма, та би сто па мо гла да 
бу де ни жа, јер ре ал но је оче ки-
ва ти да би љу ди рас те ре ће ни 
ег зи стен ци јал ног при ти ска, за-
хва љу ју ћи ба зич ној су ми ко ју 
до би ја ју, са ви ше жа ра и енер-
ги је по тра жи ли ме сто за се бе, 
тру де ћи се да на ђу пра ви, а не 
би ло ка кав по сао.

Исто вре ме но, па ра лел но са 
пи та њем не за по сле но сти, не 
са мо у Фин ској већ ши ром раз-
ви је ног све та, све је акут ни ји 
про блем не по пу ње но сти рад-

них ме ста. Сву да је при ме тан 
дис ба ланс из ме ђу по тре ба и 
ствар них рас по ло жи вих сна га. 

Ге не ра ци је су се шко ло ва ле 
за не ки дру га чи ји свет а при том 
ни ко ни је мо гао да пред ви ди 
ко јом ће бр зи ном елек тро ни ка 
и ауто ма ти за ци ја учи ни ти су ви-
шним на де се ти не и сто ти не хи-
ља да по сло ва.  

Тер мин че твр та ин ду стриј ска 
ре во лу ци ја већ је уве ли ко у оп-
ти ца ју, а сту ди ја о по сло ви ма 
бу дућ но сти ра ђе на за по тре бе 
Еко ном ског фо ру ма у Да во су 
са др жи по да так о гу бит ку ви-
ше од пет ми ли о на по сло ва у 
15 нај ра зви је ни јих зе ма ља до 
2020. го ди не.

Уз то иде и кон ста та ци ја да 
је већ са да при ме тан де фи цит 
у свим ка те го ри ја ма, а да ће за 
пет го ди на ком па ни је да се су-
о че са не за пам ће ним не до стат-
ком од го ва ра ју ће рад не сна ге 
у сек то ри ма сла би је пла ће них 
по сло ва.

И упра во ту се отва ра про-
стор за рад ни ке по пут оних 
ода бра них за фин ски екс пе ри-
мент ко ји ће се мо жда по ка за ти 
као ре ше ње. Да је за ми сао до-
вољ но ин три гант на и при влач-
на го во ри и чи ње ни ца да Фин-
ска је сте пр ва, али да се о слич-
ним по ду хва ти ма раз ми шља у 
Фран цу ској, Ка на ди, Хо лан ди ји, 
Ин ди ји, Шкот ској и дру где. 

Јав ност у тим зе мља ма рас-
по ло же на је за ове ини ци ја ти ве, 
је ди но су Швај цар ци, ка да им је 
иде ја по ну ђе на за из ја шња ва ње 
на про шло го ди шњем ре фе рен-
ду му, ре кли од луч но „не”.

Д. Дра гић 

УЗ ПО ЧЕ ТАК ФИН СКОГ ЕКС ПЕ РИ МЕН ТА

Но вац као пр ви ко рак
Хелсинки
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Осе ћај да се вре ме и жи вот 
убр за ва ју ни је уми шљен:  
у по зном до бу ма ње се до га ђа 
од оно га што је за пам ће ње

Од ла зак у пен зи ју сва ка ко је ве ли ка 
рас кр сни ца, јер озна ча ва крај јед-
ног жи вот ног раз до бља и по че так 

дру гог. Исто вре ме но, то је и не у мо љи ва по-
твр да про ла зно сти, не по сред но уве ра ва ње 
да ни шта не тра је за у век, да све про ла зи и 
да ће све про ћи.

Пен зи ја се обич но за ми шља као жи вот 
са од су ством стре сних оба ве за; сви ко ји 
(не)стр пљи во од бро ја ва ју за вр шне да не и 
ме се це свог зва нич ног рад ног ве ка оче ку-
ју да ће као пен зи о не ри „има ти све вре ме 
ово га све та”, да би већ на са мом по чет ку 
пен зи о нер ских да на кон ста то ва ли да им 
вре ме из ми че као пе сак из ме ђу пр сти ју. Да, 
јед но став но, не ма ју вре ме на да мно го то га 
до вр ше на вре ме, и да је за не ки по ду хват 
нај че шће по треб но ви ше вре ме на не го што 
су пла ни ра ли.

Али, глав ни ути сак је да су да ни ду ги, а 
го ди не крат ке, ка ко је то ефект но сро чи-
ла аме рич ка спи са те љи ца Гре чен Ру бин, 
аутор ка исто и ме ног бест се ле ра „Про је кат 
сре ће – да ни ду ги, а го ди не крат ке”. Наш 
по зна ти глу мац Жар ко Ла у ше вић је сво ју 
ис по вед ну књи гу на сло вио слич но: „Го ди-
на про ђе, а дан ни кад”. Да кле, да ни про ла зе 
спо ро, а го ди не бр зо. Да ли је за и ста та ко, 
или је то са мо при вид?

Оно што ни је спор но, то је да је осе ћај 
вре ме на су бјек ти ван и ре ла ти ван. Кад ра-
ди те не што за ни мљи во, са ти про сто ле те. 
Кад се до са ђу је те, и ми нут је пре ду га чак.

Оно што о ово ме го во ре они ко ји су то 
про фе си о нал но из у ча ва ли, у нај кра ћем се 
сво ди на за кљу чак да пер цеп ци ја убр за ва-
ња или успо ра ва ња „фак то ра вре ме” има 
ве зе са та ко зва ним би о ло шким са том: што 

смо ста ри ји, то на вре ме обра ћа мо ма ње 
па жње.

Оно што је про шло увек се чи ни ду жим 
од оно га што пред сто ји, из ме ђу оста лог и 
због то га што су де тињ ство и мла дост до-
ба ка да се сти чу пр ва ва жна ис ку ства, ко ја 
се ути ску ју у пам ће ње и по ста ју ва жан део 
оно га шта смо и ко смо. Ко се не се ћа сво је 
пр ве љу ба ви и пр вог по љуп ца, пр ве ди пло-
ме, пр вог де те та!

Кад јед ном – а сва ком по је дин цу се то до-
га ђа у раз ли чи тим го ди на ма – по ста не мо 
„ис ку сни”, мно го то га су ру тин ске оба ве зе, 
уз сва ко днев не стре со ве на по слу, ег зи-
стен ци јал не и дру ге бри ге у лич ном и по ро-
дич ном жи во ту. У по зном до бу по пра ви лу 
не ма аван ту ра, сви жи вот ни ме ђа ши су са-
мо успо ме не и ма ње се до га ђа од оно га што 
је за пам ће ње.

У овом по гле ду је за ни мљи во и јед но ма-
те ма тич ко об ја шње ње: кад има те пет го ди-
на, јед на го ди на вам је пе ти на жи во та. Кад 
има те 50, сва ка је са мо два од сто. Да ли то 
зна чи да ми, под све сно, стал но вре мен ске 
ин тер ва ле по ре ди мо са укуп ним вре ме ном 
ко је смо про жи ве ли (што је, уз гред, хи по те-
за по ста вље на још кра јем 19. ве ка)?

Јед на сту ди ја са Чи ка го уни вер зи те та до-
ка за ла је да љу ди знат но ви ше це не сво ју 
не по сред ну бу дућ ност од не по сред не про-
шло сти. Ко ли чи на ан га жо ва них емо ци ја при 
том ра сте ка ко се оче ки ва ни до га ђај при-
бли жа ва, а чим до ђе и, на рав но, про ђе, те 
емо ци је спла шња ва ју. Што прак тич но зна чи 
да ни је баш до бро оно што ми сли мо да сва-
ка ко је сте: да нам се же ље ис пу ња ва ју.

Да се вре ме дру га чи је до жи вља ва у 
мла до сти не го у ста ро сти по ка зу је и јед-
на по зна та сту ди ја из ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка ко ја је пер цеп ци ју вре ме на 

из у ча ва ла у две гру пе: у јед ној су уче сни ци 
би ли у до бу из ме ђу 18 и 20 го ди на, док је 
у дру гој про сек био 71 го ди на. Од по ну ђе-
них ме та фо ра мла ђи су би ли скло ни ји они-
ма ти па „вре ме је ве ли ки и ти хи оке ан”, док 
су ме ђу ста ри ји ма би ли по пу лар ни ји опи си 
по пут „вре ме је воз ко ји убр за ва”.

За ни мљи во је, ме ђу тим, да мла ди оче ку ју 
да ће им вре ме бр же про ла зи ти ка да по ста-
ну ста ри ји.

Фе но мен „спо рог” и „бр зог” вре ме на уоч-
љив је и у не ким крат ким жи вот ним ак тив-
но сти ма. Кад сте, ре ци мо, от пу то ва ли на 
го ди шњи од мор, пр ва два-три да на су ре-
лак си ра ју ћа и спо ро про ла зе, а они по том 
се не ка ко убр за ва ју, са осе ћа њем на дан 
по врат ка да је све про шло не ка ко ису ви ше 
бр зо.

Уоста лом, зар нам и овај ја ну ар ни је био 
баш спор, али је фе бру ар ипак до шао бр зо.

Не у ро ло зи ина че ни су, про у ча ва ју ћи 
мо зак, от кри ли не ки ње гов део спе ци ја ли-
зо ван за „про це си ра ње” вре ме на, из че га 
за кљу чу ју да на ша опа жа ња тог фе но ме на 
за ви се од ни воа по је ди них хор мо на, ко ји су 
раз ли чи ти у раз ли чи тим жи вот ним до би ма. 
Де ца, на при мер, не мо гу да мир но се де ни 
два ми ну та, док од ра сли то мо гу са ти ма...

Тре ба ли, ме ђу тим, уоп ште обра ћа ти па-
жњу на вре ме, на крат ке мо мен те са да шњо-
сти ко ји бр зо по ста ју про шлост и на бр зо 
до ла зе ћу бу дућ ност ко ја кроз нас про тут њи 
као по ме ну ти бр зи воз? 

Вре ме про ла зи, а од оно га што до не се, 
нај ве ћи део од не се, па је за то мо жда па мет-
ни је при др жа ва ти се ста ре му дро сти (при-
пи су је се Абра ха му Лин кол ну), ко ја по ру чу-
је: „На кра ју, не ра чу на ју се го ди не у ва шем 
жи во ту, не го жи вот у ва шим го ди на ма”.

М. Бе кин

ФЕ НО МЕН СПО РОГ И БР ЗОГ ВРЕ МЕ НА

За што 
су да ни 
ду ги, 
а го ди не 
крат ке
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На под руч ју оп-
шти не Ба ји на Ба-
шта, пре ма ре чи-
ма пред сед ни ка 
Удру же ња пен зи-
о не ра Не ђе Ра ки-
ћа, има око шест 
хи ља да гра ђа на 
са пен зи о нер ским 
ста ту сом. Ме ђу-
тим, оку пље них у 
члан ству ове ор-
га ни за ци је је све-
га њих 300. Го то во 
90 од сто од тог 
бро ја учла ни ло 
се то ком 2016. го ди не. Због то га 
се чи не на по ри да се Удру же ње 
ома со ви, јер је тек та да мо гу ће 
спро во ди ти зна чај ни је ак тив но-
сти у ко рист члан ства.

На пе тој сед ни ци Удру же ња 
раз го ва ра ло се о до са да шњим и 
пред сто је ћим ак тив но сти ма на 
учла ња ва њу пен зи о не ра. Же ља 
је да до кра ја 2017. го ди не у Удру-
же ње бу де учла ње но бар две 
хи ља де ко ри сни ка пен зи је. Кон-
крет ни за да ци ме сних од бо ра и 

Управ ног од бо ра 
на том пла ну би-
ће до го во ре ни на 
Скуп шти ни Удру-
же ња пен зи о не ра.

Управ ни од-
бор раз мо трио 
је ак тив но сти за 
по сед ња че ти ри 
ме се ца и за кљу-
чио да су оне би-
ле број не и ра-
зно вр сне и да се 
део њих од ви јао 
у са рад њи са бо-
рач ком ор га ни за-

ци јом, као што су од ла сци у Ла-
ћа рак и на Ка ди ња чу. Удру же ње 
jе тра ди ци о нал но организовaло 
до чек Срп ске но ве го ди не у хо-
те лу „Омо ри ка” на Та ри са лу три-
јом. Сав при ход од лу три је ићи ће 
у ху ма ни тар не свр хе као по моћ 
нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма. 
За јед но са ба ји но ба штан ским 
пен зи о не ри ма на до че ку су би ле 
и њи хо ве ко ле ге из ви ше оп шти-
на Зла ти бор ског окру га.

Ми ла дин Ма ли шић

Док на че ло за је чар ског Удру же ња 
пен зи о не ра пре три го ди не ни је до-
шао агил ни и пред у зи мљи ви Сте пан 

Ран ђе ло вић – ста ја ло се у ме сту. Од но вем-
бра те, 2013, кре ну ло се сло жно и удар нич-
ки: од око 700, број чла но ва на ра стао је на 
2.000. И сви са уред но пла ће ном чла на ри-
ном.

– Же лео сам у пр вом ре ду да ство ри мо 
ма те ри јал но не за ви сну ор га ни за ци ју, тим 
пре што од ло кал не са мо у пра ве ни је би ло 
по др шке. На жа лост, ни да нас ни је мно го 
бо ље, али вред но ра ди мо и ште ди мо сва-
ки ди нар. Од го то во ру и ни ра них про сто-
ри ја на пра ви ли смо клуб и кан це ла ри је по 
свим про пи си ма. Уло жи ли смо ис кљу чи во 
наш но вац, ми ли он и по ди на ра. Мо жда то 
за не ког ни је ве ли ка па ра, али за нас, са 
ми ни мал ном ме сеч ном чла на ри ном од 30 
ди на ра, то је за ви дан из да так. У овој го ди-
ни утро ше но је чак 10 ми ли о на ди на ра на 
по зај ми це чла но ви ма. Сва ко мо же да до би-
је 15.000 ди на ра на шест ме се ци от пла те. И 
то је нај бит ни ја по моћ јер ве ћи на пен зи о-
не ра до брим де лом из др жа ва де цу и ун-

чу чад – на по ми ње наш са го вор ник Сте пан 
Ран ђе ло вић.

Пен зи о не ри ма у За је ча ру омо гу ће но је 
да под нај по вољ ни јим усло ви ма на ба вља-
ју основ не жи вот не на мир ни це. Уско ро ће 
по че ти да се при ме њу је и уго вор о са рад њи 
са кла ни цом у обли жњем Зве зда ну, што је 
га ран ци ја си гур ног ква ли те та. На ба вље но 
је и 600 ку би ка огрев ног др ве та, а у руд ни-
ци ма Ре са ви ца ку пље но је до вољ но угља за 
све за ин те ре со ва не.

– По на ша мо се до ма ћин ски. Ште-
ди мо где год се мо же, али не и у по-
сло ви ма ко ји су од жи вот ног ин те-
ре са. На у чи ли смо да на ра чу ну увек 
има мо то ли ко па ра да нас „ни шта не 
мо же из не на ди ти”. На при мер, 2014. 
ус пе ли смо да вра ти мо ра ни је ви-
ше го ди шње ду го ве од 2,5 ми ли о на 
ди на ра. Ове го ди не из дво ји ли смо 
150.000 ди на ра за ту ри ситчка пу то-
ва ња, не ра чу на ју ћи лич но уче шће 
пен зи о не ра. Ипак, нај ви ше се по но-
си мо об но вом две клуп ске про сто ри-
је. Уре ди ли смо и опре ми ли оде ље ње 
за ин ха ла ци ју аст ма ти ча ра (ве ли ки је 

број обо ле лих од брон хи ти са и аст ме) ка ко 
у за драв стве ним уста но ва ма не би че ка ли и 
из ла га ли се би ло ка квим те шко ћа ма. Ку пи-
ће мо де сет апа ра та и обез бе ди ти струч ни 
над зор. Пре о ста је да у 2017. об но ви ма фа са-
ду згра де и ома со ви мо члан ство. Јер, ве ли ки 
је број вој них пен зи о не ра ко ји же ле да нам 
при сту пе – на гла ша ва Сте пан Ран ђе ло вић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра За је чар. 

Бра на Фи ли по вић

ПРЕ ПО РОД УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗА ЈЕ ЧАР

Со ли дар ни ди нар ку ћу гра ди

БА ЈИ НА БА ШТА

Оку пи ти тре ћи ну члан ства

Не ђо Ра кић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра  
у Ба ји ној Ба шти                                                                                                                               

Сте пан Ран ђе ло вић

Кр сна сла ва Све ти Са ва Оп штин ског удру же ња пен зи о не-
ра у Ки кин ди оку пи ла је ово го ди шњег 27. ја ну а ра око 170 
све ча ра и њи хо вих го сти ју. У ки кинд ском До му пен зи о не ра 
Ве ли зар Сил ве стер, пред сед ник сла вље ни ка имао је част да 
по здра ви гра до на чел ни ка Ки кин де Па вла Мар ко ва и чла на 
Град ског ве ћа Ми о дра га Бу ла ји ћа ко ји су у име ло кал не са мо-
у пра ве че сти та ли пра зник сво јих нај ста ри јих су гра ђа на. Ме-

СА ВИН ДАН У КИ КИНД СКОМ ДО МУ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Обред кр сне сла ве Све тог Са ве у ки кинд ском До му пен зи о не ра

На мно га ја ље та
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Не дав но је об ја вље на 
150. књи га Дра го ми ра С. 
Ра до ва но ви ћа, уни вер зи-
тет ског про фе со ра, еко но-
ми сте у пен зи ји, „Гре шка 
еко но ми је и но ви пут”. По 
то ме је овај ле ско вач ки 
књи жев ник ап со лут ни ре-
кор дер. До бит ник је мно-
го број них при зна ња од ко-
јих из два ја мо Ор ден ра да 
са злат ним вен цем. Жи ви у 
Ле сков цу. Члан је Удру же-
ња књи жев ни ка Ср би је, а 
де це ни ја ма се успе шно ба-
ви и сли кар ством.

– Кад не мам шта да ра-
дим, пи шем – ка же овај 
ду хо ви ти про фе сор, ко ји 
је ра до ви ђен у сва ко ме 
дру штву.

Де лу је го то во не ствар-
но да не ко у „за ту ре ној 
па лан ци”, да ле ко од глав-
них то ко ва књи жев ног, па 
и на уч ног ства ра ла штва, 
има то ли ко енер ги је, али и 
та лен та да на пи ше и об ја-
ви та ко ве ли ки број књи га.

Ствар по ста је још ин те-
ре сант ни ја ако се зна да 
је проф. Ра до ва но вић по-
чео ре ла тив но ка сно да 
об ја вљу је сво ја де ла. Пр-
ву књи гу „Стал но су буд ни 
– зар ни су чуд ни” об ја вио 
је 1987. го ди не, у 39. го ди-
ни жи во та. Спи са тељ ство 
др Ра до ва но ви ћа, обим-

но и ра зно вр сно, тра жи 
осми шље ни је про у ча ва-
ње струч ња ка раз ли чи тог 
усме ре ња, од еко но ми-
ста, дра ма тур га, до исто-
ри ча ра књи жев но сти. 
Не ке књи ге овог ауто ра, 
по пут „Опе ра ци је пла ни-
ра ња”, „Ана ли за по сло ва-
ња пред у зе ћа”, „Осно ви 
тр го вин ског ме наџ мен та”, 
„Раз вој еко ном ских ми-
сли”, ве ли ки су до при нос 
еко ном ској на у ци и по ста-
ју део не за о би ла зне ли-
те ра ту ре сва ког сту ден та 
еко но ми је.

У јед ној од књи га, „Ша ле 
из на ше ма ле”, за пи сао је 
за ни мљи ве до го дов шти не 
Ле сков ча на, њи хо вих при-
ја те ља и го сти ју. 

Пре не ко ли ко го ди-
на об ја вље на је књи га о 
проф. др Ра до ва но ви ћу 
„Чо век ве ли ке има ги на ци-
је”, ко ју је при ре дио проф. 
др Жи ван Стој ко вић. 

Да ни ло Ко цић

Ма ло је вре ме шних По же жа на, па и 
оних мла ђих, ко ји не по зна ју Ве-
се ли на Ми ло ва но ви ћа, или Ве са 

пе ка ра, ка ко га ње го ви су гра ђа ни из ми ло-
ште на зи ва ју. По знат је у гра ду на Скра пе-
жу и бли жој око ли ни као од ли чан пе кар и 
ме сар, али и као фру лаш, двој ни чар и пе вач 
у Кул тур но-умет нич ком дру штву „Мом чи ло 
Те шић” ко је ра ди при Оп штин ској ор га ни за-
ци ји пен зи о не ра.

Ве со је 1951. го ди не до шао у По же гу 
на пе кар ски за нат у та да шње Пе кар ско 
пред у зе ће и ту као при ме ран рад ник 
остао све до од ла ска у пен зи ју. Док је био 
у рад ном од но су Ве се лин је био нај по-
зна ти ји по же шки пе кар и ме сар. И ка да 
је оти шао у пен зи ју на ста вио је да пру-
жа сво је услу ге му ште ри ја ма из По же ге и 
око ли не. На сто ји да не за по ста ви и да не 
за бо ра ви свој за нат. Ка же да га здра вље 
до бро слу жи и не мо же ба да ва да про во-
ди вре ме, а пра ви мај стор оста је увек мај-
стор свог за на та. У том по слу му по ма же 
су пру га Дри на, има и по др шку оста лих 
чла но ва по ро ди це. 

Ка да је оти шао у пен зи ју, Ве се лин се са 
су пру гом при кљу чио чла но ви ма КУД-а, па 
с њи ма успе шно на сту па на ра зним са бо-
ри ма и по зна тим кул тур но-ту ри стич ким 
ма ни фе ста ци ја ма. Го сто вао је у мно гим ме-
сти ма Ср би је и ве о ма че сто до при но сио 
по бе да ма По же жа на на так ми че њи ма. Оми-
љен је ме ђу ко ле га ма, ко ји ка жу да је уз ње-
га увек ве се ло. Од де де Вла ди ми ра на у чио 
је да сви ра на двој ни ца ма и са да му у то ме 
не ма прем ца. Не ко ли ко пу та је на Са бо ру 
двој ни ча ра у Ку ши ћи ма, код Ива њи це, про-
гла ша ван за нај бо љег у Ср би ји. 

– Сви мо ји пре ци су би ли му зи кал ни, али 
су углав ном сви ра ли на ви о ли ни. Ја сам на-
ста вио њи хо ву му зич ку тра ди ци ју, а са да 
ми у то ме по ма жу су пру га Дри на и кћер ка 
Ве сна ко ја је про свет ни рад ник. И син Са во 
во ли пе сму, игру и ве се ље, па то оче ку јем 
и од уну ча ди, и пра у ну че та. Док сам ра дио 
у пред у зе ћу слу шао сам на ред бе ди рек то-
ра и по сло во ђа. Сад ми ко ман ду је су пру га 
Дри на ко ја је већ 17 го ди на пред сед ник КУД 

„Мом чи ло Те шић” – ша ли се Ве се лин Ве со 
Ми ло ва но вић. М. Па вло вић

НЕО БИ ЧАН ХО БИ ПЕ КА РА И МЕ СА РА ИЗ ПО ЖЕ ГЕ

Уз Ве се ли на увек ве се ло

Ве се лин са двој ни ца ма

СТО ПЕ ДЕ СЕТ КЊИ ГА ЛЕ СКО ВАЧ КОГ ПРО ФЕ СО РА 

Пи ше ка да не ма шта да ра ди

Проф. др Дра го мир  
С. Ра до ва но вић

и Ки кин ђа ни Пе тар и Ма ри ја 
Пе тров, пре во ди о ци за ру-
мун ски је зик.

Об ред су оба ви ли про то-
на ме сник Ву ја дин Сто кић и 
про то је реј Ми лен ко Сан дић, 
а про то је реј Јо ван Си ла шки, 
члан Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра, био је со ли ста 
и при дру жио се хо ру КУД-а 
„Сун ча на је сен“ у при год ном 
про гра му. Ре ци то вао је Бо-
бан Ми шков, унук брач ног 
па ра пен зи о не ра Иса ков. Ку-
ма сла ве је Сто ја То ма шев.

И овај Са вин дан про те као 
је у зна ку же ља и те жњи „На 
мно га ја ље та“.

С. За ви шић

СА ВИН ДАН У КИ КИНД СКОМ ДО МУ ПЕН ЗИ О НЕ РА
ђу зва ни ца ма су би ли и: Ве лин ка На крај-
ку ћин, ди рек тор ка фи ли ја ле Фон да ПИО 
у Ки кин ди, Влад Ни ку, пред сед ник ор га-
ни за ци је пен зи о не ра из Те ми шва ра, за тим 
чел ни ци удру же ња пен зи о не ра из Зе му на 
Шпи ро Без бра ди ца, из Апа ти на Ми ле ва 
Ба бић, из Бе ле Цр кве Ан ђе ли ја Сто шић, из 
Срем ских Кар ло ва ца Сте ва Пе тро вић, из 
Но вог Ми ло ше ва Ми лан Ци ме ша, из Рас-
ти не код Сом бо ра Бог дан и Ма ри ја Влат-
ко вић и Јо ван и На да Ву ко бра то вић, као 
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пензионерски кутак

ПАН ЧЕ ВО

Дру же ње, по моћ,  
са рад ња

Удру же ње пен зи о не ра гра да Пан че ва осно ва но је 2006. 
го ди не, а да нас има око 300 чла но ва. На де жда Ко јић, пред-
сед ни ца овог удру же ња, ис ти че да од осни ва ња па до да нас 
спро во де низ ак тив но сти ка ко би чла но ви ма омо гу ћи ли леп-
ши и лак ши жи вот.

Ак тив но сти об у хва та ју до де лу па ке та са на мир ни ца ма чла-
но ви ма са нај ни жим при ма њи ма, оби ла зак ста рих и бо ле-
сних чла но ва, дру же ње че тврт ком у До му вој ске у Пан че ву, 
са рад њу и дру же ње с дру гим удру же њи ма пен зи о не ра, као и 
ор га ни за ци ју ма ни фе ста ци ја и про сла ва.

На кон ор га ни за ци је већ тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је 
„Злат не је се ни” и дру же ња за до чек Но ве го ди не, Удру же ње 
је упри ли чи ло и до чек Пра во слав не но ве го ди не у До му вој-
ске Пан че во. Про сла ви је при су ство ва ло око 150 чла но ва и 
го сти ју из Омо љи це, Цре па је, Ко ва чи це, Ко ви на, Стар че ва, 
План ди шта, Зре ња ни на и Бе о гра да, ко ји су се дру жи ли уз бо-
гат про грам и му зи ку.

Ка ко ис ти че пред сед ни ца Удру же ња, све ак тив но сти се 
спро во де уз све стра ну по моћ чла но ва са рад ни ка То ми сла ва 
Бе ке ра, Мир ја не и Ми ло ра да Па вли це, Жар ка Ма ти ћа, Мар те 
Ми шко вић и Бран ка Гар че ви ћа. Д. К.

КИ КИН ДА

За вр шна го ди шња 
екс кур зи ја

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да у Ки кин ди упри ли-
чи ла је за вр шну екс кур зи ју за ла не по се том Бе о гра ду. Пе де-
се так чла но ва је у пред но во го ди шњем ам би јен ту у глав ном 
гра ду по се ти ло Храм Све тог Са ве и но ву сав ску про ме на ду. 
Ис ко ри сти ли су при ли ку и да раз гле да ју ма ке ту Бе о гра да на 
во ди (на сли ци). С. З.

СВР ЉИГ

При јем за пен зи о не ре
По во дом бо жић них и но во го ди шњих пра зни ка Дом здра-

вља „Др Љу бин ко Ђор ђе вић” из Свр љи га ор га ни зо вао је 
пра знич но дру же ње за сво је пен зи о не ре. По зи ву се ода зва-
ла ве ћи на од пе де се то ро пен зи о не ра. Ле по су се дру жи ли, 
раз го ва ра ли и по слу жи ли. Нај ви ше при ча би ло је о здра вљу, 
по ро ди ца ма и пен зи ја ма. На след ни ци су им при ре ди ли по-
слу же ње, да ри ва ли но во го ди шњи ка лен дар, а оно што се на 
њи хо вом ли ци ма ви де ло би ла је сре ћа што су по но во за јед но 
и што ни су за бо ра вље ни. И ма ла па жња учи ни ла их је за до-
вољ ним и усле ди ле су ре чи за хвал но сти.

Др Љу то мир Да ви до вић, ди рек тор До ма здра вља у Свр љи-
гу, ка же да су пен зи о не ри увек до бро до шли и по но сан је што 
пен зи о нер ске да не про во де срећ но и за до вољ но, упр кос 
ма лим пен зи ја ма. Да ви до вић до да је да ова кве су сре те тре ба 
ор га ни зо ва ти и че шће, јер дру же ње и раз го вор са пен зи о не-
ри ма го во ри да, по ред по ро ди це, о њи ма бри не и уста но ва у 
ко јој су про ве ли рад ни век. С. Ђ.

АЗБУ КО ВИ ЦА

Пен зи о не ри во ле 
фо то гра фи ју

За пад ни део Ср би је на де сној оба ли Дри не зо ве се Азбу-
ко ви ца. Цен тар свих зби ва ња у Азбу ко ви ци је на се ље Љу-
бо ви ја. Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Љу бо ви ја је, у на ме ри да 
свој крај по ка же и дру ги ма, рас пи са ла кон курс за нај леп шу 
фо то гра фи ју Азбу ко ви це у 2016. го ди ни. Од зив љу би те ља фо-
то гра фи је био је из над сва ког оче ки ва ња. При спе ло је не ко-
ли ко сто ти на фо то гра фи ја.До чек Но ве го ди не: На де жда Ко јић у сре ди ни 

Жи ри у ко ме су би ла три про фе си о нал на фо то гра фа имао 
је те жак за да так да про гла си нај бо љу фо то гра фи ју Азбу ко ви-
це за 2016. го ди ну. Та част при па ла је фо то гра фи ји ко ју је по-
слао пен зи о нер (82 го ди не) из Бе о гра да Ми лан Ра до са вље вић. 
Дру го ме сто при па ло је фо то гра фи ји ко ју је сни ми ла Ми ли ца 
Са вић, а тре ће пен зи о не ру из Љу бо ви је, Ми ла ди ну Ма ли ши ћу.

За по сле ни у ТО Љу бо ви ја су при јат но из не на ђе ни ве ли ким 
бро јем фо то гра фи ја ауто ра ко ји не ма ју ни ка кве ве за са Азбу-
ко ви цом, али су у про ла зу за па зи ли ле по те овог кра ја и ове-
ко ве чи ли их сво јим фо то а па ра ти ма. М. Р.

Награђена фотографија
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КРА ЉЕ ВО

Успе шни и све број ни ји

ПРО КУ ПЉЕ

При зна ње и  
пен зи о не ру

ТР СТЕ НИК 

Ста рим и бо ле сним  
ли ци ма омо гу ћи ти 
про јек те по мо ћи

На под руч ју оп шти не Тр сте ник жи ви ве ли ки број ста рих, 
бо ле сних и ин ва лид них ли ца ко ји ма је по треб на по моћ у сва-
ком по гле ду. До са да је то ре а ли зо ва но у окви ру про је ка та ко-
је су ор га ни зо ва ли удру же ње „Жен ска ини ци ја ти ва” оп шти на 
Тр сте ник и Цен тар за со ци јал ни рад. Ти про јек ти су крат ко-
трај ни, а по моћ по ме ну тим ли ци ма је по треб на ду же вре ме на 
и у гра ду, а по го то во у се о ским сре ди на ма. Пред крај про шле 
го ди не окон чан је успе шно про је кат по мо ћи у ку ћи и ван ње 
у тра ја њу од шест ме се ци, а ко ри сни ци ове вр сте по мо ћи апе-
ло ва ли су на над ле жне да се про је кат на ста ви јер им мно го 
зна чи. Про је кат по мо ћи ста рим, бо ле сним и ин ва лид ним ли-
ци ма био је дра го цен ко ри сни ци ма јер им је пет ге рон то до-
ма ћи ца мно го по мо гло у сре ђи ва њу ку ће, обез бе ђи ва њу ле-
ко ва и на мир ни ца, па и у прат њи у од ла сци ма код ле ка ра и 
на кон тро ле.

На жа лост, за ове про јек те не ма сред ста ва без об зи ра на 
апе ле угро же них љу ди. По себ но су угро же на ли ца на уда ље-
ном се о ском под руч ју. На еви ден ци ји је 25 ко ри сни ка ко ји ма 
је нео п ход на по моћ. 

– При о ри тет је на бав ка јед ног во зи ла ко јим би смо мо гли да 
оби ла зи мо ко ри сни ке на те ре ну. Гра ђа ни на ше оп шти не ко-
ји ма је по треб на по моћ без об зи ра на то што је про је кат за-
вр шен мо гу нам се обра ти ти те ле фо ном или лич но. По себ но 
ми је дра го што су на ше ге рон то до ма ћи це, ко је има ју ли цен-
цу за спро во ђе ње овог про јек та по мо ћи, успе шно оба вља ле 
по сло ве на за до вољ ство по ме ну тих ко ри сни ка – ре кла је Ве-
сна Ве љо вић Ми ло са вље вић, глав на ко ор ди на тор ка про јек та 
по мо ћи ста рим, бо ле сним и ин ва лид ним ли ци ма на под руч ју 
тр сте нич ке оп шти не.  Д. И.

Ге рон то до ма ћи ца Ми лан ка Ива но вић и ко ри сник по мо ћи 
Љу бин ка Ива но вић из Ду бља

На до де ли при зна ња за оства ре не спорт ске ре зул та те у 
про шлој го ди ни ме ђу на гра ђе ни ма на шло се и име јед ног 
пен зи о не ра. У оштрој кон ку рен ци ји при зна њем се оки тио 
Зо ран Ба њац (на слици). 

Ле ген да про ку пач ког спор та про шле го ди не про сла вио је 
шест де це ни ја спорт ске ак тив но сти. Сав жи вот пре вео је у 
спор ту. Пр во као ак ти ван у не ко ли ко спор то ва, а за тим и као 
спорт ски рад ник. Ви ше од две и по де це ни је је пр ви фуд бал-
ски опе ра ти вац То плич ког фуд бал ског са ве за. И да нас ка да је 
ду бо ко за шао у сед му де це ни ју увек је ту да по мог не клу бо-
ви ма и игра чи ма.

За шест де це ни ја спорт ске ак тив но сти Зо ран Ба њац, до био 
је спе ци јал ну за хвал ни цу Спорт ског са ве за оп шти не Про ку-
пље.  Ж. Д.

Ти мо ти је Ни ко лић, пред сед ник

По сле 70 го ди на успе шног ра да, кра ље вач ко удру же ње 
пен зи о не ра, ко је има ви ше од 40 ме сних ор га ни за ци ја,  спа да 
ме ђу број ни ја и успе шни ја пен зи о нер ска удру же ња у Ср би ји. 
Има ју око 18.000 ак тив них чла но ва, а и но ви им се ско ро сва-
ко днев но при кљу чу ју, ре као је пред сед ник Ти мо ти је Ни ко лић 
на не дав но одр жа ној Скуп шти ни Удру же ња. Мо гу да се по хва-
ле број ним по год но сти ма ко је обез бе ђу ју за сво је чла но ве. Од 
на бав ке огре ва, пре храм бе них про из во да, до по мо ћи из фон-
да со ли дар но сти. За ми ну ле пра зни ке два и по ми ли о на ди на-
ра је по де ље но нај у гро же ни јим чла но ви ма. Тре ба по ме ну ти 
и ак ти ван рад у днев ном бо рав ку кра ље вач ких пен зи о не ра у 
ко ме, по ред хра не и пи ћа по по вла шће ним це на ма, мо гу да се 
ко ри сте и услу ге ле кар ске ам бу лан те. И. Ш.
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подсетник

1, 2. и 3. ја ну ар (нед-уто) Но ва го ди на не рад ни да ни
7. ја ну ар (суб) Бо жић не рад ни дан
27. ја ну ар (пет) Све ти Са ва пра зну је се рад но 
15. и 16. фе бру ар (сре-чет) Сре те ње - Дан др жав но сти не рад ни да ни
26. март (нед) Лет ње ра чу на ње вре ме на (по ме ра њем за је дан час уна пред са 2 на 3 са та ују тро)
14, 15, 16. и 17. април (пет-пон) Ус кр шњи пра зни ци не рад ни да ни
14, 15, 16. и 17. април (пет-пон) Ус кр шњи пра зни ци (за ка то ли ке и при пад ни ке дру гих хри шћан ских вер ских за јед ни ца) не рад ни да ни
22. април (суб) Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту пра зну је се рад но 
1. и 2. мај (пон-уто) Пра зник ра да не рад ни да ни
9. мај (уто) Дан по бе де пра зну је се рад но
25. јун (нед) Пр ви дан Ра ма зан ског бај ра ма (за при пад ни ке ислам ске за јед ни це) не рад ни дан
28. јун (сре) Ви дов дан пра зну је се рад но
1. сеп тем бар (пет) Пр ви дан Кур бан-бај ра ма (за при пад ни ке ислам ске за јед ни це) не рад ни дан
30. сеп тем бар (суб) Пр ви дан Јом Ки пу ра (за при пад ни ке је вреј ске за јед ни це) не рад ни дан
21. ок то бар (суб) Дан се ћа ња на срп ске жр тве у Дру гом свет ском ра ту пра зну је се рад но
29. ок то бар (нед) Зим ско ра чу на ње вре ме на (по ме ра њем за је дан час уна зад са 3 на 2 са та ују тро)
11. но вем бар (суб) Дан при мир ја у Пр вом свет ском ра ту не рад ни дан
25. де цем бар (пон) Пр ви дан Бо жи ћа (за ка то ли ке и при пад ни ке дру гих хри шћан ских вер ских за јед ни ца) не рад ни дан

Ве ћи на др жа ва има сво је др-
жав не и вер ске пра зни ке. 
Углав ном се сла ве бит ни 

да ту ми из про шло сти ко ји су од 
ве ли ког кул тур ног и исто риј ског 
зна ча ја и нај ве ћи пра зни ци вер-
ских ор га ни за ци ја у не кој зе мљи.

Ср би ја је од дав ни на има ла ве-
о ма бо га ту исто ри ју, па ни је ни 
чуд но што сла ви мно го пра зни-
ка и има до вољ но не рад них да-
на. За по сле ни се увек и об ра ду ју 
пра зни ци ма, што вер ским што 
др жав ним, јер је то згод на при-
ли ка да про ду же го ди шње од мо-
ре, оку пе ужу и ши ру по ро ди цу, 
про ве ду дан са при ја те љи ма са 
ко ји ма ни су сти гли да по пи ју ка-
фу и да се дру же то ком рад не не-
де ље, као и да про ше та ју и да се 
ре кре и ра ју у при ро ди, а мо жда и 
на пра ве не ки ро штиљ...

Ука зом о про гла ше њу За ко на о 
др жав ним и дру гим пра зни ци ма 
у Ре пу бли ци Ср би ји про гла шен је 
За кон о др жав ним и дру гим пра-
зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји 
је до не ла На род на скуп шти на Ре-
пу бли ке Ср би је.

По За ко ну о др жав ним и дру-
гим пра зни ци ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји, пр ви др жав ни пра зник 
Ре пу бли ке Ср би је у го ди ни је сте 
Сре те ње, тј. Дан др жав но сти Ср-
би је. Тим пра зни ком про сла вља 

се спо мен на дан ка да је на збо ру 
у Ора шцу 1804. го ди не по диг нут 
Пр ви срп ски уста нак и дан ка да 
је у Кра гу јев цу 1835. го ди не из дан 
и за кле твом по твр ђен пр ви Устав 
Кња жев ства Сер би је. Сре те ње – 
Дан др жав но сти Ср би је пра зну је 
се 15. и 16. фе бру а ра.

Др жав ни пра зни ци Ре пу бли ке 
Ср би је су и Но ва го ди на, Пра зник 
ра да, Дан по бе де и Дан при мир ја 
у Пр вом свет ском ра ту.

Но ва го ди на се пра зну је 1. и 2. 
ја ну а ра, Пра зник ра да – 1. и 2. ма-
ја, Дан по бе де 9. ма ја, а Дан при-
мир ја у Пр вом свет ском ра ту 11. 
но вем бра.

У Ре пу бли ци Ср би ји пра зну ју се 
нај ва жни ји вер ски пра зни ци: пр-
ви дан Бо жи ћа (7. ја ну ар), за тим 
ус кр шњи пра зни ци, по чев од Ве-
ли ког пет ка за кључ но са дру гим 
да ном Ус кр са.

У да ни ма др жав них и вер ских 
пра зни ка ко ји се обе ле жа ва ју у 
Ре пу бли ци Ср би ји не ра де др жав-
не и дру ге уста но ве, при вред на 
дру штва и ор га ни за ци је за оба-
вља ње де лат но сти или услу га, 
осим на Дан по бе де ко ји се пра-
зну је рад но.

Др жав ни и дру ги ор га ни, при-
вред на дру штва и дру ги об ли ци 
ор га ни зо ва ња оба вља ња де-
лат но сти или услу га ду жни су 

да, у скла ду са за ко ном и про-
пи си ма, обез бе де не пре кид но 
оба вља ње ра да, од но сно пру-
жа ње услу га и у да ни ма др жав-
них и вер ских пра зни ка ко ји се 
пра зну ју у Ре пу бли ци Ср би ји, 
јер би због пре ки да оба вља ња 
де лат но сти, од но сно услу га мо-
гле да на ста ну штет не по сле ди-
це за гра ђа не и др жа ву.

При вред на дру штва и дру ги 
об ли ци ор га ни зо ва ња за оба-
вља ње де лат но сти или услу га 
чи ја при ро да по сла, од но сно тех-
но ло ги ја про це са ра да зах те ва 
не пре ки дан рад, мо гу да ра де и у 
да не др жав них и вер ских пра зни-
ка ко ји се пра зну ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Ако је дан од да ту ма ка да се 
пра зну ју др жав ни пра зни ци Ре-
пу бли ке Ср би је пад не у не де љу, 
не ра ди се пр вог на ред ног рад-
ног да на.

По ред по бро ја них пра зни ка, 
за по сле ни има ју пра во да не ра-
де у да не сле де ћих вер ских пра-
зни ка:

1) пра во слав ци – на пр ви дан 
кр сне сла ве;

2) ка то ли ци и при пад ни ци дру-
гих хри шћан ских вер ских за јед-
ни ца – на пр ви дан Бо жи ћа и у 
да не ус кр шњих пра зни ка по чев 
од Ве ли ког пет ка за кључ но са 

дру гим да ном Ус кр са, пре ма њи-
хо вом ка лен да ру;

3) при пад ни ци ислам ске за јед-
ни це – на пр ви дан Ра ма зан ског 
бај ра ма и пр ви дан Кур бан-бај-
ра ма;

4) при пад ни ци је вреј ске за јед-
ни це – на пр ви дан Јом Ки пу ра.

У Ре пу бли ци Ср би ји рад но се 
пра зну ју и обе ле жа ва ју Све ти 
Са ва, од но сно Дан ду хов но сти, 
Ви дов дан – спо мен на Ко сов ску 
бит ку, Дан се ћа ња на жр тве хо ло-
ка у ста, ге но ци да и дру гих жр та ва 
фа ши зма у Дру гом свет ском ра ту 
и Дан се ћа ња на срп ске жр тве у 
Дру гом свет ском ра ту – спо мен 
на 21. ок то бар 1941. го ди не и кр-
ва ву је сен 1941. ка да су не мач ке 
оку па ци о не сна ге из вр ши ле ма-
сов ни рат ни зло чин над ци ви ли-
ма у Кра гу јев цу и ши ром Ср би је. 

Све ти Са ва се пра зну је 27. ја-
ну а ра, Дан се ћа ња на жр тве хо-
ло ка у ста, ге но ци да и дру гих жр-
та ва фа ши зма у Дру гом свет ском 
ра ту – 22. апри ла, Ви дов дан – 28. 
ју на, Дан се ћа ња на срп ске жр тве 
у Дру гом свет ском ра ту – 21. ок-
то бра.

Сту па њем на сна гу За ко на ко ји 
смо пред ста ви ли у овом тек сту, 
пре стао је да ва жи За кон о др-
жав ним пра зни ци ма Са ве зне Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је.  Д. Гру јић

РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА ЗА КО НА О ДР ЖАВ НИМ И ДРУ ГИМ ПРА ЗНИ ЦИ МА

Пра зну је мо, али и ра ди мо

ДР ЖАВ НИ И ДРУ ГИ ПРА ЗНИ ЦИ ЗА 2017. ГО ДИ НУ

*Ако је дан од да ту ма ка да се пра зну ју др жав ни пра зни ци Ре пу бли ке Ср би је пад не у не де љу, не ра ди се пр вог на ред ног рад ног да на.
Тре ба на по ме ну ти да се ислам ски пра зни ци ра чу на ју по лу нар ном тј. ме се че вом ка лен да ру, те је по треб но зна ти да су мо гу ћа од сту па ња од про ра чу на за је дан дан.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?К. К., Бе о град: Имам 77 го ди на и идем на хе мо ди ја ли зу 
сва ког дру гог да на До био сам ре ше ње за ту ђу по моћ и не-
гу од Ре пу блич ке ин ва лид ске ко ми си је и ре дов но при мам 

ту на кна ду. Део ко ји тре ба да ми ис пла ћу је оп шти на не до би-
јам, по што ми тра же ре ше ње о сте пе ну ин ва ли ди те та. Ка ко да 
оства рим ово пра во?

?З. Ј., Оти шао сам у ста ро сну пен зи ју 2014. го ди не са при-
вре ме ним ре ше њем. При вре ме но ре ше ње је до не то због 
об ра чу на 1993. и 2014. го ди не. До да на шњег да на ни сам 

до био ко нач но ре ше ње. Сма трам да је за овај пе ри од фир ма у 
ко јој сам ра дио до ста ви ла обра зац М-4 из ко га се ви де до при-
но си. Ко ме тре ба да се обра тим у ве зи  са тим? 

?М. П., Ба ра је во: Да ли здрав стве ни рад ни ци по но вом За-
ко ну о ПИО мо ра ју да иду у пен зи ју са на вр ше них 65 го ди-
на жи во та, без об зи ра на го ди не ста жа? 

?И. Д., Ниш: Мо ја ћер ка се шко лу је у ино стран ству. Ко ја 
је про це ду ра да по сле смр ти оца до би је по ро дич ну пен-
зи ју? 

?М. П., Ја го ди на:При мам по ро дич ну пен зи ју по сле смр ти 
су пру га. По што има м рад ни стаж од 25 го ди на у Ср би ји и 
шест го ди на сам ра ди ла у Хр ват ској за ни ма ме да ли имам 

пра во на при ма ња из Хр ват ске по што ни сам ста ро сни пен зи о-
нер? Не дав но сам на пу ни ла 58 го ди на. 

?С. Н., Алек си нац: Ко има пра во на на пла ту по греб них тро-
шко ва од ПИО фон да? Онај ко их је пла тио или род би на у 
чи је је име то ура ђе но? Ка ква је про це ду ра? 

?К. Н., Бе о град: Ко ји је за кон ски рок за до но ше ње ре ше ња 
о сти ца њу пра ва на ино стра ну пен зи ју од под но ше ња зах-
те ва? Ка ква је си ту а ци ја у прак си? 

?А. М., Алек си нац: Ка ква пра ва има ван брач на су пру га кад 
је реч о по ро дич ној пен зи ји? Кон крет но, ако ван брач ни 
дру го ви има ју де цу и жи ве  на ис тој адре си ско ро цео жи-

вот, иако то зва нич но ни је при ја вље но, да ли она има пра во на 
по ро дич ну пен зи ју или је то услов за оства ри ва ње тог пра ва? 

Утвр ђи ва ње те ле сног оште ће ња

При вре ме но ре ше ње

Усло ви за пен зи о ни са ње  
здрав стве них рад ни ка

По ро дич на пен зи ја и шко ло ва ње 
у ино стран ству

Пензија из Хрватске

По греб ни тро шко ви ли цу ко је 
је пла ти ло са хра ну

Рок за до но ше ње ре ше ња о пра ву  
на ино стра ну пен зи ју

Пен зи ја ван брач ној де ци

Од го вор: Ле кар ска ко ми си ја 
Фон да ПИО мо же да из да по твр-
ду, тј. уве ре ње о утвр ђе ном про-
цен ту те ле сног оште ће ња. За до-
би ја ње ове по твр де по треб но је 

да се под не се зах тев над ле жној 
фи ли ја ли Фон да ПИО. Обра зац 
зах те ва мо же те до би ти у фи ли ја-
ли или од штам па ти са сај та Фон-
да (www.pio.rs).

Од го вор: Ко нач но ре ше ње о 
оства ри ва њу пра ва на пен зи ју 
Фонд ПИО до но си по слу жбе ној 
ду жно сти ка да се от кло не раз-
ло зи при вре ме но сти ре ше ња, 
од но сно ка да се при ба ве сви 
по да ци ко ји су по треб ни за до-
но ше ње ко нач ног ре ше ња. 

Уко ли ко ко ри сник има са-
зна ња да су от кло ње ни раз ло-
зи при вре ме но сти, мо же и сам 
под не ти зах тев за до но ше ње 
ко нач ног ре ше ња над ле жној 
фи ли ја ли и на тај на чин убр за ти 
по сту пак до но ше ња ко нач ног 
ре ше ња. 

Од го вор: Здрав стве ни рад-
ни ци оства ру ју пра во на ста ро-
сну и пре вре ме ну ста ро сну пен-
зи ју под истим усло ви ма као и 
оста ли оси гу ра ни ци. У 2016. го-
ди ни услов за му шкар це оси гу-
ра ни ке је на вр ше них 65 го ди на 
жи во та, а за же не 61 го ди на жи-

во та и нај ма ње 15 го ди на ста-
жа оси гу ра ња. Не ма за кон ских 
смет њи да оси гу ра ник на ста ви 
са ра дом и на кон ис пу ња ва ња 
усло ва за пен зи ју уко ли ко по-
сло да вац и да ље има по тре бу 
за ње го вим рад ним ан га жо ва-
њем.

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 тре ти ра ју 
се као де ца на шко ло ва њу и 
има ју пра во на по ро дич ну пен-
зи ју за вре ме сту ди ра ња у ино-
стран ству, нај ду же до на вр ше не 

26. го ди не жи во та. По треб но је 
да де те, уз по пу њен зах тев, до-
ста ви и школ ску по твр ду о ста-
ту су сту ден та на фа кул те ту у 
дру гој др жа ви. По твр ду тре ба 
да пре ве де овла шће ни суд ски 
ту мач. 

Од го вор: С об зи ром да се пи-
та ње од но си на оства ри ва ње 
пра ва по осно ву ста жа оси гу-
ра ња оства ре ног у Хрв тској, о 
пра ву на пен зи ју по том осно ву 
од лу чу је Хр ват ски за вод за ми-
ро вин ско оси гу ра ње  у скла ду 

са сво јим за кон ским про пи си-
ма. Са на вр ше них 58 го ди на 
жи во та, Ви не ис пу ња ва те услов 
јер је по хр ват ском за ко ну у 
2017. го ди ни за ста ро сну пен зи-
ју по треб на 61 го ди на и 9 ме се-
ци жи во та.

Од го вор: У слу ча ју смр ти ко-
ри сни ка пен зи је, ли це ко је је 
сно си ло тро шко ве са хра не има 
пра во на на кна ду по греб них тро-
шко ва. Да би се оства ри ло по ме-
ну то пра во, нео п ход но је под не-
ти зах тев ко ји се мо же до би ти у 
сва кој фи ли ја ли Фон да ПИО или 
од штам па ти са сај та www.pio.rs. 

Уз зах тев се при ла же: из вод из 
ма тич не књи ге умр лих за ко ри-
сни ка пен зи је, ори ги нал ра чу ни 
о пла ће ним тро шко ви ма са хра не 
у ко ји ма је на зна че но име ли ца 
ко је је сно си ло тро шко ве са хра-
не и фо то ко пи ја лич не кар те под-
но си о ца зах те ва ко ји је сно сио 
тро шко ве са хра не. 

Од го вор: Ме ђу на род ним 
уго во ри ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу ре гу ли са на су пра-
ва оси гу ра ни ка ко ји оства ре 
стаж оси гу ра ња у Ср би ји и 
др жа ва ма уго вор ни ца ма, при 
че му сва ка др жа ва уго вор ни-
ца це ни пра ва из пен зиј ског 

и ин ва лид ског оси гу ра ња и 
до но си ре ше ња у скла ду са 
сво јим за кон ским про пи си ма. 
Оства ри ва ње пра ва и ис пла та 
пен зи је оства ре не у ино стран-
ству не за ви си од оства ри ва-
ња пра ва и ис пла те пен зи је у 
Ср би ји (и обр ну то). 

Од го вор: Основ за оства ри ва-
ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
је ис кљу чи во брач на за јед ни ца. 
Ван брач ни су пру жни ци не мо гу 
да оства ре пра во на по ро дич-
ну пен зи ју у Ре пу бли ци Ср би ји, 

не за ви сно од то га ко ли ко је тра-
ја ла ван брач на за јед ни ца. Ово 
пра ви ло не ва жи за де цу ро ђе ну 
у ван брач ној за јед ни ци, ко ја су у 
сво јим пра ви ма пот пу но из јед на-
че на са де цом ро ђе ном у бра ку. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА

ОСМОСМЕРКА

СУДОКУ
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: Шекспир, експерт, сарајка, тр, нир, о, ав, њи, сатара, пр, та, б, р, чизма, аренда, тер, УСА, наговор, Илачани, 
цар, теј, ан, Мира, Бо, Ин, Шпанија, Тирана, Арика, к, петорка.  СУДОКУ: 923, 748, 516 - 461, 529, 738 - 587, 316, 294 - 376, 295, 841 - 154, 
683, 972 - 298, 174, 365 - 819, 457, 623 - 645, 932, 187 - 732, 861, 459
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О Е С Т О Н И Ј А
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АНКАРА, БАКЕЛИТ, БАРАНИН, БИРАЧ, БИРЧАНИН, 
БРАВАР, ВОЗАЧ, ВРАТА, ГРНЧАР, ДОАЈЕН, ЕДВАРД, 
ЕДИТОР, ЕСТОНИЈА, ЗДРАВЉЕ, ЗЕБРА, КАБИНА, КАРТА, 
КАРТОН, КЛАРА, КОНДОР, ПЕНАЛ, ПОЉАНА, РАГЛАН, 
РОНИЛАЦ, СВРАКА, ТРАВАР, ЧАРКА, ЧИОДА.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ЗГРАДА  
СА ШЕСТ      

СПРАТОВА

ВРСТА    
ПОКРЕТА У 

БАЛЕТУ

КОЛА ЗА 
СПАВАЊЕ И 

РУЧАВАЊЕ (СКР.)

БАЊА У 
БЕЛГИЈИ

АМЕРИЧКИ 
МУЗИЧАР,    

СЕСИЛ

СТАНОВНИЦЕ   
ИРСКЕ

МЕСТО У     
СРБИЈИ

ЕНГЛЕСКИ 
ДРАМСКИ 

ПИСАЦ,    
ВИЉЕМ

ВРХУНСКИ 
СТРУЧЊАК

СТАНОВНИЦА  
САРАЈЕВА

ТРЕМОЛО  
(СКР.)

КОЊ У  
ПЕСМИ

НАУЧНО  
ИСТР. РАД

МЕСТО У 
БАНАТУ

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

АВЕНИЈА     
(СКР.)

ДЕО 
ХЕКТАРА

17. И 10. 
СЛОВО

РАЗНЕТИ 
ДУВАЊЕМ

СЕКИРА 
МЕСАРА

СИМБОЛ 
ЗА БАРИЈУМ

ПРИМЕР 
(СКР.)

СИМБОЛ 
ТАНТАЛА

ПУТНИК 
У ЧЕРГИ

ОЗНАКА 
БЕЛГИЈЕ

ДРУШТВО 
МАСОНА

ОЗНАКА    
РЕОМИРА

ВРСТА 
ОБУЋЕ

МОГУЋ, 
СТВАРАН

ПРИХОД  ОД 
ИЗДАВАЊА   

ЗЕМЉЕ

ЖЕНСКО 
ИМЕ

СМОЛА,   
КАТРАН

ОЗНАКА 
ЗА САД

18. И 28.    
СЛОВО

НАГОВАРАЊЕ

СТАНОВНИЦИ    
МЕСТА У 

ХРВАТСК.

ИМПЕРАТОР
ЧАЈ

КНЕЖЕВИНА 
У     ЕВРОПИ

НЕМАЧКИ 
ПРЕДЛОГ (НА)

ЖЕНСКО 
ИМЕ

СУЛФАТ 
БАРИЈУМА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

БАТИНА,    
МОТКА

ИМЕ ГЛУМ.   
ДЕРЕК

ЈЕЛО ОД 
КРОМПИРА

РЕКА У 
АУСТРИЈИ

ХИТИТСКА 
БОГИЊА

ДРЖАВА У 
ЕВРОПИ

ГРАД У  
АЛБАНИЈИ

ПРЕДЛОГ:    
ПРЕМА

ГРАД У 
ЧИЛЕУ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

СИМБОЛ 
КАЛИЈУМА

СКУП ОД 
ПЕТОРО ЉУДИ

У лику са словима треба пронаћи све доле наведене 
речи у осам смерова. На крају ће остати четири  
слободна слова, која читана редом, дају назив  
шумске животиње, женке срндаћа.

Табелу треба испунити бројевима од 1 до 9 тако да 
се у сваком водоравном реду, усправној колони, и у 
квадратима 3x3 поља, бројеви не понављају.



Да ли сте зна ли ... Ле ко ви те ми сли
Ме да не ма за из воз јер има до ста тру то ва на рад ним ме сти ма.
Ште та што ве тар не про ве тра ва и уси ја не гла ве.
На пу ту до исти не мно ге са пли ће но вац.
Фор ма без са др жи не је као пла та рад ни ка без па ра.
Не при ја тељ је још да ле ко, али нас при ја те љи уни шти ше.
Остао сам без ре чи о леп шој бу дућ но сти.
Ни је чу до што иде мо низ бр до. Мно го је кли зи шта.
Глас ра зум них се че сто из гу би у га ла ми гр ла тих.
По ред за кр пе на оде лу сад мо рам да кр пим и пен зи ју.
Пен зи о не ри нај ра ни је ле жу. Одав но им се смр кло.
Кри ти ка прет по ста вље ном је као по ле нов прах. Бр зо се – ис-

ки ја!
Ту ђе за слу ге ме ри мо на те ра зи ја ма, а сво је на ва ги.

Ду шан Стар че вић

Мо лим за реч
Му зич ка ска ла стар ле те: До Ре Ми Фа Сол Ла Си ЛИ КО НИ.
На те ле ви зи ји то ли ко ре кла ми ра ју ле ко ве, а још ни су про на шли 

лек за ре при зе.
И по сле две но ве го ди не, Бо жи ћа, сла ва, Ср би су ус пе ли да по-

бе де ма мур лук. То је тај наш по сло вич ни по бед нич ки мен та ли-
тет.

Пен зи о не ри не иду на ски ја ње, јер ни ски-пас не ма за шта да их ује-
де.

Сва ка част за штит ни ку гра ђа на, али уну ци ма је по тре бан за-
штит ник де ди не пен зи је.

У ауто бу си ма је хлад но та ко да се има о ци цен трал ног гре ја ња осе-
ћа ју као код ку ће.

Гле дао бих ја сво ја по сла, али још сам на би роу за за по шља-
ва ње.

До бро је што фе бру ар тра је све га 28 да на. Пен зи о не ри ма се чи ни 
да је ја ну ар имао бар 35.

Де јан Па та ко вић

Мо зга ли це
Сва ка до бро та је сво је вр сна ле по та.
Сва ко ко по ста не свој, до жи ви чу до.
Док не из гу би те при ја те ља, не зна те ка кав је не при ја тељ.
Не узи мај те књи ге. Чи тај те их!
Сре ћан је онај ко ји то не зна.
Мно ги пад ну тек кад се ус пра ве. 
Нај те же се ус пра вља ју пи ја ни од сре ће.
Кад год сте у не чи јој сен ци, ни сте у хла до ви ни.
Они ко ји не ми сле, не мо гу да сми сле оне ко ји ми сле.
Ако су вам уве ре ња чвр ста, и осло нац вам је до бар.

Пе ко Ла ли чић

Кеш
Ор ден ми ле жи на ср цу, али не пот це њу јем ни при зна ња у ке шу.
Је ди но се у шко ла ма не ра ди све у по след њи час, не го по рас-

по ре ду ча со ва. 
Бог је ство рио чо ве ка јер ни је хтео да има по сла с мај му ни ма.
 Не сре ћан сам. Мој ком ши ја не ма кра ву.
Хра брост је мо ја нај ду бља ин ти ма. То не по ка зу јем ни ко ме.
Су је ве ран сам. Кад је мо јим бе лим ми ше ви ма цр на мач ка пре-

шла пут, пре стао сам да пи јем. 
На ши фе ник си се ди жу из пе пе ла ко јим се по си па ју.
И књи га ми је при ја тељ, али јој је пас ве ли ка кон ку рен ци ја. 
Кван ти тет мог жи во та још ни је пре шао у ква ли тет.

Ми лен Ми ли во је вић
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– да се вер но а ме рич ка обич на мо шу сна 

– да у за пад ном де лу ама зон ске пра шу-

– да су на уч ни ци из Син га пу ра от кри-

пре кри вен са мо сло јем ро жна те ко же. Тај ко жни оклоп пре-

у зи ма функ ци ју ди са ња – 70 од сто ди са ња оба вља се пре ко 

(још је зо ву и ми ри шља ва) кор ња ча мо же 

ме леп ти ри сле ћу на гла ву реч них кор ња-

ли да ки не ска кор ња ча ме ког окло па из-

да ди ше пре ко је зи ка, што јој омо гу ћа ва да 

ча ка ко би пи ли њи хо ве су зе? Леп ти ре, 

лу чу је мо кра ћу пу тем уста уме сто пре ко 

ме се ци ма оста не под во дом? Аустриј ски 

на и ме, при вла че су зе кор ња ча, јер са др-

бу бре га? То от кри ће се на до ве зу је на 

на уч ни ци су за хва љу ју ћи овој чи ње ни ци от кри ли где се на-

же со, тј. на три јум. За раз ли ку од леп ти ра, кор ња че на три јум 

прет ход на ис тра жи ва ња ко ја су ука зи ва ла да ове кор ња-

ла зи ор ган за во де но ди са ње код ових кор ња ча.

до би ја ју пре ко хра не а она се углав ном са сто ји од ме са ко је 

че има ју нео бич но раз ви је на тки ва у усти ма. Ове кор ња че 

са др жи ви со ки про це нат со ли.

има ју пљо сна ти леђ ни оклоп без ко шта них пло чи ца ко ји је 

окло па, а плу ћа оба вља ју оста лих 30 про це на та.

– да се кра јем 2015. го ди не ро ди ло 

– да су ис тра жи ва чи Исто риј ског му зе-

– да је сед мо пру га усми ња ча тре ћи 

дво гла во мла дун че мор ске кор ња че 

ја у Ју ти на ју гу ове са ве зне др жа ве САД 

нај ве ћи жи ви реп тил на све ту, а ујед но 

на пла жи Сре до зем ног мо ра на крај-

про на шли фо сил кор ња че ко ја је пре ма 

нај ве ћа кор ња ча на све ту? На из глед је 

њем ју гу Тур ске? Дво гла ва кор ња ча 

не ким тврд ња ма на уч ни ка из у мр ла пре 

без о па сна, али уну тар ње них че љу сти 

ду га око че ти ри цен ти ме тра и те шка 19 гра ма жи ве ла је 30 

око 76 ми ли о на го ди на? Би ла је ду га око 60 цен ти ме та ра и 

на ла зи се на сто ти не зу ба ко ји ли че на бо дље. Мо же да на-

да на и уги ну ла. До ове по ја ве до шло је услед не пот пу не де о-

има ла је њу шку по пут оне код сви ње, а пре ма тврд ња ма на-

ра сте и до три ме тра и да до сег не те жи ну до 900 кг. По не кад 

бе ем бри о на, што је рет ка по ја ва.

уч ни ка, ово је нај би зар ни ја вр ста кор ња ча ко је су хо да ле зе-

је у ста њу да за са мо је дан дан уне се око16.000 ка ло ри ја, од-

мљом. Пр ва ис тра жи ва ња по ка зу ју да је реч о вр сти ко ја је 

но сно да по је де хра не чи ја ко ли чи на из но си 73 од сто ње не 

жи ве ла у раз до бљу ти ра но са ур са и кљу на стих ди но са у ру са.

вла сти те те жи не. Ове кор ња че ми гри ра ју, тач ни је пре ђу и до 
16.000 км го ди шње, за шта им је по треб на ве ли ка енер ги ја.




