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

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује

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

за 2017. годину

1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-
климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и 
породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија 
износи до 23.799,00 динара.

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

делатности и пољопривредника, који, осим пензије која је до 23.799,00 динара, немају друга 
лична примања. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили 
применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем 
курсу НБС на дан 31. 12. 2016. године 1€ = 123,4723 динара), под условом да збир тих пензија 
износи до 23.799,00 динара. 

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

4. Уз пријаву, потребно је поднети:
- последњи пензијски чек,
- доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима 
   (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања),
- расположиву медицинску документацију, 
- попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где желе да користе рехабилитацију, о 

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

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

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

7. Пријаве на оглас могу да се поднесу у року, до петнаест дана од дана објављивања огласа, 
односно закључно са 15. мартом 2017. године.

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

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

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
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у жижи

Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње об ја вио је 1. мар-

та оглас за при ја ву пен зи о не ра 
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју у 
2017. го ди ни. При ја вљи ва ње ће 
тра ја ти до 15. мар та, а за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
ове го ди не је обез бе ђе но 33 ми-
ли о на ди на ра ви ше не го про шле 
го ди не – 393,96 ми ли о на ди на ра. 

Тим по во дом Алек сан дар 
Ву лин, ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, по се тио је 1. мар та, 
истог да на ка да је ово го ди шњи 
кон курс за ре ха би ли та ци ју ко-
ри сни ка пен зи ја у ба ња ма об-
ја вљен, Град ску ор га ни за ци ју 
пен зи о не ра Бе о гра да. Ску пу 
су при су ство ва ли и пред сед-
ник УО РФ ПИО Бра ни слав Ми-
тро вић и ди рек тор ка РФ ПИО 
Дра га на Ка ли но вић са ме наџ-
мен том Фон да, као и Ва си ли је 
Бе ло бр ко вић, пред сед ник ГОП 
Бе о град, Ђу ро Пе рић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је, 
и пред сед ни ци град ских ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра. 

Обра ћа ју ћи се но ви на ри ма, 
пред сед ник ГОП Бе о град на гла-
сио је да је из у зет на част што је 
ми ни стар баш у овој пен зи о нер-
ској ор га ни за ци ји об ја вио ко-
ли ко ће нов ца ове го ди не би ти 
из дво је но за по бољ ша ње дру-
штве ног стан дар да пен зи о не ра 
и ка ко ће он би ти рас по де љен.

Ко ри сни ци пен зи ја пр ви пут 
ће ове го ди не има ти мо гућ-
ност да при ли ком при ја вљи ва-
ња за ре ха би ли та ци ју на ве ду и 
три ба ње у ко је би же ле ли да 
оду, ре кла је ди рек тор ка Фон да 
Дра га на Ка ли но вић.

– Пен зи о не ри ће у при ја ви мо-
ћи да на ве ду две ба ње у око ли ни 
ме ста ста но ва ња и тре ћу не ве за-
ну за ло ка ци ју. У сва кој од ба ња 
би ће им обез бе ђен де се то днев-
ни бо ра вак, нај ма ње три фи зи-
кал не те ра пи је и све ла бо ра то-
риј ске ана ли зе ко је зах те ва њи-
хо во здрав стве но ста ње. Тре ба 
на гла си ти да ће сви пен зи о не ри 

има ти пот пу но исти трет ман у би-
ло ко јој од ба ња да бо ра ве. Што 
се ти че со ли дар не по мо ћи за ко ју 
се од про шле го ди не из два ја део 
сред ста ва, то ће ор га ни зо ва ти 
удру же ња пен зи о не ра јер они 
нај бо ље зна ју ко јим њи хо вим 
чла но ви ма је по моћ нај по треб-
ни ја – об ја сни ла је ди рек тор ка 
Ка ли но вић.

Од укуп не су ме нај ве ћи део 
– 93,3 од сто, на ме њен је за бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју пен-
зи о не ра у ба ња ма. Пре о ста ла 
сред ства усме ра ва ју се на још 
два ви да дру штве ног стан дар-
да пен зи о не ра – за со ли дар ну 
по моћ у хра ни, ле ко ви ма, огре-
ву и сл., од но сно за кул тур не и 
спорт ско-ре кре а тив не ак тив но-
сти пен зи о не ра.

– За хва љу ју ћи знат но ви шој за-
по сле но сти и бо љем ра ду свих 
др жав них ор га на (по ре ских и 
ин спек циј ских слу жби, Фон да 
ПИО), у ка су Фон да за кључ но са 
28. фе бру а ром упла ће но је 1,5 
ми ли јар ди ди на ра до при но са 
ви ше не го што је пла ни ра но. За-
хва љу ју ћи то ме, ви ше нов ца је 
одво је но и за дру штве ни стан-
дард пен зи о не ра – 393,96 ми ли-
о на ди на ра што је 33 ми ли о на 
ви ше не го про шле и 45 ми ли о на 
ди на ра ви ше не го 2015. го ди не. 
Та ко ће у ба ње мо ћи да оде око 
12.500 пен зи о не ра, док ће од го-
ва ра ју ће па ке те по мо ћи мо ћи 
да до би је 2.600 ко ри сни ка пен-
зи ја. Но ви на ове го ди не је још и 

то што ће сле пи пен зи о не ри ко ји 
до би ју ре ха би ли та ци ју о тро шку 
Фон да има ти и пра ти о ца ко ме 
ће бо ра вак та ко ђе би ти бес пла-
тан. Све што смо ра ди ли, ра ди-
ли смо упра во за то да би на ши 
нај ста ри ји осе ти ли по бољ ша ње. 
По што у ка си Фон да за хва љу ју ћи 
ве ћим упла та ма до при но са има 
ви ше нов ца, мо же мо да ка же мо 
да ће мо на ста ви ти да по бољ ша-
ва мо стан дард пен зи о не ра. И то 
не са мо пен зи о не ра већ и за по-
сле них у јав ном сек то ру уко ли ко 
се на ста ви овај тренд пре ма ко ме 
др жа ва знат но ма ње уче ству је у 
до та ци ја ма за пен зи је а мно го ви-
ше се до би ја из соп стве них при-
хо да. Тре ба ре ћи да смо до шли у 
по зи ци ју да се из бу џе та из два ја 
35 про це на та за до та ци је (пла ни-
ра но је би ло 37, али ипак је два 
од сто ма ње од пла на), док се ре-
ци мо 2012. за исте на ме не, за оно 
што ни смо мо гли да за ра ди мо, из 
бу џе та из два ја ло чак 48 про це на-
та – ис та као је ми ни стар Ву лин.

Да под се ти мо, пра во на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју у здрав-
стве но-ста ци о нар ним уста но ва-
ма и бањ ско-кли мат ским ле чи-
ли шти ма, у тра ја њу од 10 да на, 
има ју ко ри сни ци ста ро сних, 
ин ва лид ских и по ро дич них пен-
зи ја, ко ји има ју пре би ва ли ште на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и 
чи ја пен зи ја из но си до 23.799 ди-
на ра. Осим то га, услов за оства-
ри ва ње овог пра ва је и да ко ри-
сни ци, осим пен зи ја, не ма ју дру-

га лич на при ма ња, као и да пра-
во на бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
ни су ко ри сти ли у по след њих пет 
го ди на.

За све ко ри сни ке ко ји оства ре 
пра во на бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју, Фонд сно си тро шко ве сме-
шта ја у ба њи, пун пан си он, тро-
шко ве пре во за до опре де ље не 
ба ње и на зад, а уго во ри ма са сва-
ком ба њом по је ди нач но пре ци-
зи ран је обим те ра пи ја ко је сва ки 
ко ри сник мо ра да до би је, чи ме је 
обез бе ђе но да ре ха би ли та ци ја 
бу де у сва ком по је ди нач ном слу-
ча ју аде кват на по тре ба ма и ко ри-
сна за сва ког пен зи о не ра. 

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

Фонд ће пи са ним пу тем оба-
ве сти ти ко ри сни ке пен зи ја ко ји 
оства ре ово пра во у ко ју уста но-
ву ће би ти упу ће ни на ре ха би ли-
та ци ју, о спи ску обла сти из ко јих 
се ре ха би ли та ци ја пру жа, као и о 
спе ци фи ка ци ји услу га ко је ће им 
оба ве зно би ти пру же не. 

В. Ана ста си је вић 

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

У ба ње ове го ди не још 
ви ше пен зи о не ра

Бранислав Митровић, Драгана Калиновић, Александар Вулин, Ђуро Перић и Василије Белобрковић
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актуелно

На сед ни ци Управ ног од-
бо ра Ре пу блич ког фон-
да ПИО, одр жа ној 23. 

фе бру а ра, чла но ви УО усво ји-
ли су Про грам ра да РФ ПИО за 
2017. го ди ну. Ка ко је ис та као 
др Алек сан дар Ми ло ше вић, 
за ме ник ди рек то ра РФ ПИО, 
овај про грам ра да на пра вљен 
је на дру га чи ји на чин у од но су 
на прет ход не го ди не, с ци љем 
да се што ја сни је и пре ци зни је 
при ка жу ак тив но сти ко је су од 
стра те шког зна ча ја за Фонд, а 
до ко јих ће до ве сти по је ди нач-
ни опе ра тив ни ци ље ви и ак тив-
но сти.

– За спро во ђе ње свих по-
сло ва из над ле жно сти Фон да, 
Фи нан сиј ским пла ном за 2017. 
го ди ну пред ви ђе на су сред-
ства у укуп ном из но су од 603,6 
ми ли јар ди ди на ра, од че га ће 
на пла та до при но са обез бе ди ти 
393,96 ми ли јар ди ди на ра, од но-
сно 65,27 од сто, а пре о ста лих 
201,34 ми ли јар де ди на ра, од-
но сно 33,36 од сто обез бе ди ће-
мо кроз до та ци је из бу џе та. Из 
ових из но са се ви ди да је план 
ам би ци о зни ји у од но су на из-
вор не при хо де не го у про те-
клих 10 го ди на, што има ре ал ни 
основ у до брим ре зул та ти ма и 
на пла ти до при но са у прет ход-
ној го ди ни. У про шлој го ди ни 
Фонд је ин тен зи ви рао раз вој 
елек трон ских услу га, а то је и 
ове го ди не ме ђу при о ри те ти ма, 
јер гра ђа ни, за по сле ни и на ши 
ко ри сни ци с пра вом то оче ку ју 
од нас – из ја вио је др Алек сан-
дар Ми ло ше вић.

У ве зи са раз во јем ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја Фон да, 
ди рек тор ка РФ ПИО Дра га на 
Ка ли но вић ре кла је да су ак тив-
но сти пред ви ђе не Про гра мом 
ра да Фон да за 2017. го ди ну још 
је дан сте пе ник ка ра ни је за цр-
та ном ци љу, а то је је дин стве на 
ба за ма тич не еви ден ци је Фон-
да, ко ја пре ла ском на са вре-
ме ни ју про грам ску плат фор му 
пру жа мо гућ ност бр жег при ла-
го ђа ва ња свим усло ви ма и про-

ме на ма у за ко ну, као и бо љих 
апли ка ци ја, по да та ка и из ве-
шта ја, а све у ци љу уна пре ђе ња 
услу га. Још је дан ва жан циљ, 
пре ма ре чи ма ди рек тор ке Фон-
да, је сте и елек трон ско кре та ње 
до ку ме на та, ка ко би се гра ђа-
ни ма олак ша ле про це ду ре за 
оства ри ва ње пра ва, и омо гу ћи-
ло да од мо мен та пре да је зах-
те ва на шал те ру Фон да, све иде 
елек трон ским пу тем – до ре ше-
ња. Та ко ђе, по слов ни про цес је 
у прет ход ном пе ри о ду уна пре-
ђен омо гу ћа ва њем по сло дав-
ци ма да при ја ве М-4 до ста вља ју 
елек трон ским пу тем, а на ред ни 
циљ, ка ко је ис та кла ди рек тор-
ка РФ ПИО, је сте да то, у скла ду 
са про ме ном за ко на, у њи хо во 
име ра ди Фонд, за хва љу ју ћи 
про то ку по да та ка од По ре ске 
упра ве, пре ко Цен трал ног ре-
ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња, до Фон да ПИО.

На сед ни ци је из нет по да так и 
да је ажур ност Фон да, тј. про це-
нат до но ше ња ре ше ња у за кон-
ском ро ку, 93 од сто. Има ју ћи у 
ви ду де лат ност Фон да, за кон-
ске про пи се у ве зи са на чи ном 
об ра чу на из но са пен зи је, објек-
тив не оте жа ва ју ће окол но сти у 
ве зи са при ба вља њем свих нео-

п ход них по да та ка по треб них за 
оства ри ва ње пра ва, кон ста то-
ва но је да то пред ста вља из у-
зет но ви сок про це нат, а сва ка ко 
мно го ви ши у од но су на прет-
ход не го ди не.

Чла но ви УО су та ко ђе усво ји-
ли од лу ку о из два ја њу сред ста-
ва за ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка 
пен зи ја и утвр ђи ва њу тро шко ва 
ре ха би ли та ци је за 2017. го ди ну. 
Ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј-
ске по сло ве Иван Ми мић ре као 
је да је Фи нан сиј ски план Фон да 
за 2017. го ди ну омо гу ћио да се 
за дру штве ни стан дард ко ри-
сни ка пен зи ја из дво је сред ства 
у из но су од 393,96 ми ли о на ди-
на ра, што је за ви ше од 30 ми-
ли о на ви ше у од но су на про шлу 
го ди ну. Од овог из но са, 93,3 
од сто, од но сно 367 ми ли о на 
ди на ра, из два ја се за ре ха би-
ли та ци ју ко ри сни ка пен зи ја, а 
сред ства се рас по ре ђу ју фи ли-
ја ла ма Фон да сра змер но бро ју 
ко ри сни ка пен зи ја. Це не бо ле-
снич ког да на у ба ња ма оста ле 
су исте као и у 2016. го ди ни.

Иван Ми мић је под се тио и да 
су на прет ход ној сед ни ци УО 
усво је не из ме не Пра вил ни ка о 
дру штве ном стан дар ду ко ри-
сни ка пен зи ја РФ ПИО. Јед на 

од из ме на но вог пра вил ни ка 
од но си се на то да пра во на бес-
пла тан сме штај и пре воз, по ред 
пра ти о ца де те та, има и пра ти-
лац сле пог ли ца. Та ко ђе, ко ри-
сни ци се у скла ду са од ред ба ма 
но вог пра вил ни ка упу ћу ју на 
ре ха би ли та ци ју пре ма ис ка за-
ној же љи, у скла ду са сме штај-
ним ка па ци те ти ма уста но ве 
ко ја ни је кон тра ин ди ко ва на 
њи хо вој ме ди цин ској до ку мен-
та ци ји.

– Ко ри сни ци пен зи ја се, по 
но вом пра вил ни ку, опре де љу ју 
за две уста но ве са под руч ја фи-
ли ја ле Фон да на ко јој има ју пре-
би ва ли ште и за тре ћу уста но ву 
са спи ска из чла на шест Пра-
вил ни ка у ко јој же ле да оства ре 
пра во на ре ха би ли та ци ју – об ја-
снио је Иван Ми мић.

На сед ни ци су та ко ђе усво је-
не од лу ке о по кре та њу по ступ-
ка да ва ња у за куп не по сред-
ном по год бом не по крет но сти 
РФ ПИО – по слов них про сто ра 
у Вра њу, као и од лу ка о одо-
бра ва њу за кљу че ња Уго во ра 
о да ва њу на ко ри шће ње не по-
крет но сти РФ ПИО у Вра њу са 
Удру же њем пен зи о не ра гра да 
Вра ња.

В. К.

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

Више средстава за друштвени 
стандард пензионера

Са седнице УО РФ ПИО
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Пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву чић са 
пред сед ни ком Ре пу бли ке Срп ске Ми ло-
ра дом До ди ком по ло жио је вен це на спо-
ме ник то плич ким ју на ци ма, уче ству ју ћи у 
ма ни фе ста ци ји обе ле жа ва ња сто го ди на 
То плич ког устан ка. Обра ћа ју ћи се оку пље-
ни ма, Ву чић је на гла сио да је циљ ње го вог 
до ла ска ода ва ње по ча сти хе ро ји ма слав не 
То пли це. 

– Гла ву го ре, Ср би јо, то од нас тра же они 
ко ји ма су гла ве од се че не пре тач но сто го-
ди на. На ша је ду жност да уста не мо и да ви-
ше ни је дан дан не ле жи мо, а са овог ме ста 
да јем за вет да Ср би ја ни да нас, ни су тра, ни 
ни ка да не ће уста ти про тив Ре пу бли ке Срп-

ске – на гла сио је пре ми јер Ср би је Алек сан-
дар Ву чић.   

Го во ре ћи о То плич ком устан ку Ву чић је 
ис та као То пли цу као хе рој ски крај ко ји се 
увек ода зи вао у бор ба ма за сло бо ду и ко ји 
је не се бич но да вао се бе.

– Же лим да вам, дра ги То пли ча ни, за хва-
лим што сте не са мо у устан ку, већ кроз све 
ра то ве не се бич но се бе да ли и ни ка да ни сте 
тра жи ли из го вор. У оку пи ра ној Евро пи ви 
сте би ли је ди но сун це сло бо де и утр ли сте 
пут бор би за сло бо ду – ис та као је, из ме ђу 
оста лог, пре ми јер Ву чић, на гла ша ва ју ћи да 
срп ско ср це и да нас ку ца за Ко со во и Ме то-
хи ју и да не мо гу да га за у ста ве. 

– Ср би ја зна ку да иде и шта јој је чи ни ти – 
по ру чио је Алек сан дар Ву чић.

По ред ње га, овом из у зет но зна чај ном 
исто риј ском до га ђа ју при су ство ва ли су 
пред сед ник Ре пу бли ке Срп ске Ми ло рад 
До дик, на чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср-
би је ге не рал Љу би ша Ди ко вић, пред сед ни-
ца На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 
Ма ја Гој ко вић, пред став ни ци ди пло мат ског 
ко ра, ми ни стри у Вла ди Ср би је и на род ни 
по сла ни ци. Опе ло стра дал ни ци ма слу жио 
је епи скоп ра шко-при зрен ски Те о до си је 
са све ште ни ци ма про ку пач ке цр кве Све ти 
Про ко пи је. 

Ж. Дим кић

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 са ле ка ри ма спе ци ја ли сти-

ма и ме наџ мен том РФ ПИО об и шао је не дав но 
Ге рон то ло шки цен тар у Кру шев цу. Том при ли-
ком ле ка ри су оба ви ли спе ци ја ли стич ке пре-
гле де ко ри сни ка.

– Ле ка ри спе ци ја ли сти Фон да су ов де до-
шли са нај мо дер ни јом опре мом, без днев ни-
ца и на док на де, да по мог ну ко ри сни ци ма, јер 
је по ли ти ка ми ни стар ства на чи јем сам че лу 
да се при бли жи они ма због ко јих по сто ји – на-
гла сио је том при ли ком ми ни стар Ву лин.

За ме ник ди рек то ра Фон да ПИО др Алек-
сан дар Ми ло ше вић ре као је да је Фонд на-
ба вио но ву ме ди цин ску опре му за пре гле де 
ко ри сни ка, ко ја ће по ди ћи ква ли тет услу га, 
од но сно пре гле да.

– За хва љу ју ћи но вом пре но си вом ул тра-
зву ку, опре ми за спи ро ме три ју, пор та бил ном 
ЕКГ апа ра ту, ауди о ме тру, по ве ћа ће се број 
пре гле да и омо гу ћи ти знат но ква ли тет ни ја 
услу га. По но сни смо на са рад њу ко ју смо ус-
по ста ви ли са ге рон то ло шким цен три ма и на-
ста ви ће мо да пре гле да мо њи хо ве ко ри сни ке 
– ис та као је др Ми ло ше вић.

Из ра жа ва ју ћи за до вољ ство због то га, ми-
ни стар Ву лин је ука зао да је за ми ни стар ство 
на чи јем је че лу ва жно да се при бли жи ко ри-
сни ци ма и да се услу ге пру жа ју, уме сто да се 
тра же, а др жа ва је, ка ко је ре као, обез бе ди ла 
до вољ но нов ца.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња из дво ји ло је у прет-
ход не три го ди не ви ше од 37 ми ли о на ди на ра 

за Ге рон то ло шки цен тар у Кру шев цу и на ба-
вље на су но ва здрав стве на по ма га ла, са ни тет-
ско во зи ло, по бољ ша ни су усло ви бо рав ка...

Оби ла зе ћи Ге рон то ло шки цен тар у Кру шев-
цу, ми ни стар Алек сан дар Ву лин је ис та као да 
не сме и не мо же би ти раз ли ке из ме ђу при ват-
них и др жав них до мо ва ка да је у пи та њу ква-
ли тет услу га, ис ти чу ћи да сви до мо ви мо ра ју 
да до би ју ли цен це и да за до во ље исте усло ве.

Том при ли ком ре сор ни ми ни стар је го во-
рио и о то ме да је у ка су Фон да ПИО од по чет-
ка го ди не упла ће но 775 ми ли о на ди на ра ви-
ше не го што је пла ни ра но, а за хва љу ју ћи то ме 
из ре пу блич ког бу џе та се за пен зи је са да из-
два ја ма ње нов ца. Упо ре ђу ју ћи упла ту до при-
но са са про шлом го ди ном, ми ни стар Ву лин је 
ре као да је реч о по ве ћа њу од осам од сто, што 
го во ри о опо рав ку при вре де, по ве ћа њу бро ја 
за по сле них у Ср би ји и ве ћим за ра да ма у ре-
ал ном сек то ру.

– Про шле го ди не је пла ни ра но да се из 
бу џе та за пен зи је из дво ји 37 од сто сред ста-
ва, али за хва љу ју ћи ве ћим до при но си ма, тај 
про це нат је сма њен. Ус пе ли смо, за хва љу ју ћи 
по ве ћа ној упла ти до при но са и бо љој по ли ти-
ци ПИО фон да, као и број ним ме ра ма ко је су 
до не ле ви ше нов ца у ка су, да то спу сти мо на 
35 од сто – на гла сио је ми ни стар Алек сан дар 
Ву лин.

Ми ни стар је под се тио да се 2012. го ди не 
из бу џе та за пен зи је из два ја ло 48 од сто, ис та-
кав ши да то по ка зу је ко ли ко је са да ве ћи број 
при ја вље них рад ни ка и ко ли ко ме ре вла де 
да ју бо ље ре зул та те.

Ко ри сни ци кру ше вач ког Ге рон то ло шког 
цен тра по себ но су за хва ли ли ми ни стру Ву ли-
ну на по др шци и што их ре дов но оби ла зи, а у 
знак па жње по кло ни ли су му при го дан ве зе ни 
руч ни рад. 

 Г. О.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО СТО ГО ДИ НА ТО ПЛИЧ КОГ УСТАН КА

Ср би ја се ни ка да не ће од ре ћи се бе

У ПО СЕ ТИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ КРУ ШЕ ВАЦ

До вољ но нов ца за со ци јал на 
да ва ња

У ГЦ Крушевац
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актуелно

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

пи ло је за по тре бе се дам ге рон-
то ло шких цен та ра у Вој во ди ни 
са ни тет ска во зи ла у укуп ној 
вред но сти од око 31,5 ми ли о-
на ди на ра. 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, и 
Игор Ми ро вић, пред сед ник По-
кра јин ске вла де, уру чи ли су 19. 
фе бру а ра ис пред згра де По кра-
јин ске вла де кљу че ве од до ни-
ра них са ни те та пред став ни ци-
ма ге рон то ло шких цен та ра из 
Бач ке Па лан ке, Ки кин де, Пан-
че ва, Сом бо ра и Су бо ти це, До-
ма за ста ре и пен зи о не ре Апа-
тин и До ма за сме штај ду шев но 
обо ле лих ли ца „Све ти Ва си ли је 
Остро шки Чу до тво рац” у Но вом 
Бе че ју.

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин 
је та да из ја вио да је ми ни стар-
ство на чи јем је че лу уло жи ло у 
ин сти ту ци је со ци јал не за шти те 
на те ри то ри ји АП Вој во ди не у 
2016. го ди ни 198 ми ли о на ди на-
ра, а да је у раз вој услу га со ци-
јал не за шти те у свим ло кал ним 

са мо у пра ва ма ши ром Вој во ди-
не усме ре но још 109 ми ли о на 
ди на ра тран сфер них сред ста ва.

Овом при ли ком он је на гла-
сио и да Вла да Ре пу бли ке Ср би-
је и По кра јин ска вла да чвр сто 
и те сно са ра ђу ју у оно ме што је 
за јед нич ки циљ, а то је ства ра ње 
усло ва за бо љи жи вот свих гра-
ђа на у Вој во ди ни. На вео је у том 
сми слу и да ће ова са ни тет ска 
во зи ла ко ја су уру че на ге рон то-
ло шким цен три ма ко ри сти ти и 
ло кал ни до мо ви здра вља.

– Ти ме се обез бе ђу је да, са 
огра ни че ном ко ли чи ном нов-
ца, и на ши ко ри сни ци, ко ји ће 
има ти при о ри тет у ко ри шће њу 
во зи ла, али и дру ги гра ђа ни до-
би ју аде кват ну услу гу и не гу – 
по ја снио је ре сор ни ми ни стар 
Алек сан дар Ву лин.

Игор Ми ро вић, пред сед ник 
По кра јин ске вла де, та ко ђе је 
ис та као да је реч о ва жној до-
на ци ји, ко ја ће омо гу ћи ти си-
гур ни ји и бо љи тран спорт, пре 
све га ко ри сни ка услу га ге рон-
то ло шких цен та ра, али и дру гих 
ко ри сни ка у оп шти на ма у ко је 
су во зи ла упу ће на.

– Ова до на ци ја има сим бо-
лич ки сми сао, јер по ка зу је да 
се оку пља њем око про јек та и 
за јед нич ком по ли ти ком мо гу 
учи ни ти кон крет на де ла, чи ји је 
крај њи циљ по бољ ша ње стан-
дар да свих гра ђа на – ре као је 
Игор Ми ро вић.

Он је под се тио при сут не да 
је По кра јин ска вла да у про те-
клих не ко ли ко ме се ци из дво-
ји ла 60,3 ми ли о на ди на ра за 
са на ци ју и опре ма ње уста но ва 
со ци јал не за шти те, а да је за те 
по тре бе у 2017. удво стру чен 
бу џет. Исто вре ме но, ка ко је 
пред сед ник По кра јин ске вла-
де до дао, Ми ни стар ство за рад, 

за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња пред у зи ма, у оним 
обла сти ма за ко је је над ле жно, 
по треб не ме ре да се уна пре де 
објек ти со ци јал ног ста ра ња, те 
да се ко ри сни ци у њи ма осе ћа ју 
ком фор ни је и бо ље.

Игор Ми ро вић је на ја вио и 
да ће у окви ру ре ор га ни за ци-
је мре же уста но ва со ци јал не 
за шти те у Вој во ди ни, ко ју је 
по кре ну ло ре сор но ми ни стар-
ство, за јед нич ки би ти ре ше но 
и пи та ње двор ца „Хе тер ленд”, 
као и дру га пи та ња ве за на за 
„цр ну сли ку” у тој обла сти у Вој-
во ди ни.   

М. Мектеровић

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, по се тио је оп шти ну Вр-
бас, где је, у прат њи пред сед ни ка оп шти не 
Ми ла на Глу шца, об и шао Ге рон то ло шки цен-
тар Вр бас.

То ком оби ла ска ове уста но ве по кра јин-
ски се кре тар се упо знао са усло ви ма у ко ји-
ма бо ра ве ко ри сни ци, као и са нео п ход ним 
ула га њи ма за ис пу ња ва ње стан дар да у по-
ступ ку ли цен ци ра ња.

По кра јин ски се кре тар је за тим у про сто-
ри ја ма Фи ли ја ле Фон да ПИО одр жао рад-
ни са ста нак са пред став ни ци ма уста но ва 
и ор га ни за ци ја со ци јал не за шти те из оп-
шти не Вр бас. Том при ли ком је пред сед ни ка 
оп шти не и при сут не са рад ни ке упо знао са 

пла но ви ма и ак тив но сти ма По кра јин ског 
се кре та ри ја та у 2017. го ди ни, ка ко у обла-
сти со ци јал не за шти те, та ко и у дру гим 
обла сти ма ко ји ма се Се кре та ри јат ба ви.

Осим ин фор ма ци ја о основ ним по тре ба-
ма и про бле ми ма ко је уста но ве има ју у сва-
ко днев ном ра ду, Ву ле тић је по звао при сут-
не на ак тив ни ју са рад њу, ка ко ме ђу соб но, 
та ко и са По кра јин ским се кре та ри ја том за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но-
прав ност по ло ва.

– Циљ свих нас у со ци јал ној за шти ти тре-
ба да бу де лак ши при ступ и оства ри ва ње 
пра ва свих гра ђа на ко ји се на ла зе у ста њу 
со ци јал не по тре бе – ис та као је овом при ли-
ком Пре драг Ву ле тић.

М. М.

ПРЕ ДРАГ ВУ ЛЕ ТИЋ ОБ И ШАО ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У ВР БА СУ

Рад ни са ста нак у Фи ли ја ли РФ ПИО Вр бас

СА НИ ТЕТ СКА ВО ЗИ ЛА ЗА СЕ ДАМ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИХ ЦЕН ТА РА У ВОЈ ВО ДИ НИ

По бољ ша ње усло ва жи во та 
свих гра ђа на

Игор Ми ро вић и Алек сан дар Ву лин при ли ком уру че ња кљу че ва 
од до ни ра них са ни тет ских во зи ла

Пре драг Ву ле тић (ле во) у оби ла ску  
Ге рон то ло шког цен тра Вр бас
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Нај ве ћа фи ли ја ла Фон да, 
Фи ли ја ла за град Бе о град, 
кроз чи ју шал тер са лу 

днев но про ђе у про се ку ви ше од 
2.000 стра на ка, од не дав но је по-
че ла да при ме њу је но ви си стем 
за упра вља ње ре до ви ма. О то ме 
шта све но ви си стем под ра зу ме-
ва и ко је су му пред но сти у од но-
су на ста ри раз го ва ра ли смо са 
Пре дра гом Ми ли ћем, на чел ни-
ком Оде ље ња за прав не и оп ште 
по сло ве бе о град ске фи ли ја ле.

– Но ви си стем упра вља ња 
ре до ви ма по чео је да функ ци о-
ни ше од 1. фе бру а ра и то је за-
пра во на ста вак ста рог си сте ма 
ко ји смо пр ви пут уве ли 2008. 
го ди не. Као што је и уоби ча је но 
ка да је тех ни ка у пи та њу, ста ри 
си стем је с вре ме ном по чео да 
има све ви ше про бле ма и све 
че шће ква ро ве, и по сле ско ро 
де вет го ди на функ ци о ни са ња 
по стао је за ста рео. Но вим уго во-
ром смо до би ли низ по бољ ша ња 
ко ја ни смо има ли по прет ход ном 
уго во ру. Јед на од нај ве ћих раз-
ли ка и ве ли ка пред ност у од но су 
на прет ход ни уго вор је сте што је 

са да га рант ни рок пет го ди на, а 
то пред ста вља знат ну уште ду за 
Фонд. По ред то га, но ви си стем 
упра вља ња ре до ви ма сва ка ко 
до но си бо љу ор га ни за ци ју овог 
де ла по сла и лак ше сна ла же ње 
гра ђа на у шал тер са ли нај ве-
ће фи ли ја ле Фон да, док че ка ње 
сма њу је на нај ма њу мо гу ћу ме ру 
– об ја шња ва Пре драг Ми лић.

Ка ко је на вео, у си стем је са да 
мо гу ће укљу чи ти 38 шал те ра, за 
раз ли ку од до са да шњих 27, што 
омо гу ћа ва да се по по тре би, у 
слу ча ју по ве ћа ног оби ма по сла, 
од но сно ве ћег бро ја стра на ка, 
ан га жу је још шал те ра, умре жа-
ва њем кроз овај си стем.

– Са да смо, ре ци мо, у си стем 
до да ли и шал те ре за при јем 
при ја ва М-4 и из да ва ње пин ко-
да, ко ји по ста ром си сте му ни су 
мо гли да бу ду умре же ни, а из вр-
ши ли смо и пре ме шта ње шал-
те ра где је до ла зио ве ћи број 
стра на ка, да би смо обез бе ди ли 
ве ћи про стор и ти ме олак ша ли 
ор га ни за ци ју и мо гућ ност при-
ла ска. Мо же се ре ћи да са да све 
ра ди знат но бр же не го ра ни је, а 

као ве ли ку пред ност ка да је тех-
нич ка стра на у пи та њу ва жно је 
по ме ну ти и да у скла ду са но вим 
уго во ром за по сле ни из Сек то ра 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја са-
да мо гу да при сту пе си сте му и да 
ре а гу ју, од но сно пру же тех нич ку 
по др шку уко ли ко бу де по треб но 
– на во ди на чел ник Ми лић.

По ред на ве де них пред но сти, 
но ви си стем упра вља ња ре до-
ви ма у од но су на прет ход ни об у-
хва та ви ше услу га не го до са да, а 
за хва љу ју ћи но вом си сте му уна-
пре ђе на је и еви ден ци ја. На и ме, 
по ред еви ден ци је о бро ју стра-
на ка, ко ја је по сто ја ла и до са да, 
кроз апли ка ци ју ко ју ће има ти 
сви ру ко во ди о ци мо ћи ће да се 
еви ден ти ра ко ји за по сле ни ра-
ди за ко јим шал те ром, са ко ли ко 
стра на ка и ко ли ко ду го је ра дио, 
па ће на осно ву то га мо ћи да се 
вр ше за ме не итд.

– Оно што је та ко ђе ва жно на-
по ме ну ти је сте да смо у ме ђу-
вре ме ну у окви ру шал тер са ле 
отво ри ли по себ ну кан це ла ри ју 
за прав ну по моћ и при јем зах-
те ва за ста ро сну пен зи ју, по што 

је, ка да љу ди од ла зе у пен зи ју, 
ипак по треб но да се са њи ма де-
таљ ни је по раз го ва ра и да им се 
по све ти ви ше вре ме на, па је кан-
це ла ри ја у том сми слу сва ка ко 
бо ље ре ше ње од шал те ра. Та ко 
је и ова кан це ла ри ја са да умре-
же на кроз но ви си стем и има 
свој дис плеј где стран ке мо гу да 
пра те ка да ће би ти на ре ду – ка-
же Пре драг Ми лић.

По ред дис пле ја ко ји се на ла-
зи на сва ком шал те ру, шал тер 
са ла бе о град ске фи ли ја ле са да 
по се ду је и два пре глед на мо-
ни то ра са звуч ним сиг на лом, 
пре ко ко јих гра ђа ни мо гу има ти 
увид у кре та ње бро је ва, од но-
сно пра ти ти свој ред. Ка ко би 
се пру жа ње услу га још ви ше по-
бољ ша ло, а че ка ње у ре до ви ма 
олак ша ло и скра ти ло, у шал тер 
са ли Фи ли ја ле за град Бе о град 
уве де на су и де жур ства, та ко да 
се ру ко во ди о ци, пре ма уна пред 
утвр ђе ном ме сеч ном рас по ре-
ду, до дат но ан га жу ју на то ме 
да рад шал тер са ле што бо ље 
функ ци о ни ше.

В. Ка дић

За по сле ни из Фи ли ја ле РФ 
ПИО Срем ска Ми тро ви ца, ко ја 
по кри ва цео Срем ски округ, од-
но сно пру жа услу ге из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
за ви ше од 315.000 ста нов ни ка 
из оп шти на Срем ска Ми тро ви-
ца, Шид, Ру ма, Ириг, Ста ра Па-
зо ва, Ин ђи ја и Пе ћин ци, при-
вре ме но су пре се ље ни на но ву 
ло ка ци ју, због ре кон струк ци је 
ста ре по слов не згра де. Од лу ком 
Управ ног од бо ра РФ ПИО одо-
бре на је ре кон струк ци ја згра де 
и из град ња тре ће ета же, а већ 
ра ни јих го ди на до би је на је и 
гра ђе вин ска до зво ла за ове ра-

до ве. По слов на згра да Фи ли ја ле 
на овој адре си укњи же на је 60 
по сто у вла сни штво РФ ПИО, а 
40 по сто РФ ЗО. Сто га ће ова два 
фон да за јед но и уло жи ти фи нан-
сиј ска сред ства у ре кон струк ци-
ју згра де.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Бе ре-
жни ја, ди рек то ра Фи ли ја ле РФ 
ПИО Срем ска Ми тро ви ца, на кон 
ре кон струк ци је овај обје кат би-
ће и ква ли та тив но по бољ шан 
у од но су на са да шњу функ ци о-
нал ност и при сту пач ност и за 
гра ђа не и за за по сле не. На и ме, 
пре ма про јек ту Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 

и со ци јал на пи та ња, би ће из гра-
ђе на при ла зна рам па на ула зу у 
згра ду за лак ше кре та ње осо ба 
са ин ва ли ди те том, за тим но ва 
тре ћа ета жа, као и лифт од при-
зе мља до тре ће ета же. У по сто-
је ћем де лу згра де про ме ни ће се 
сви про зо ри, вра та, сто ла ри ја и 
би ће ура ђе на но ва ин ста ла ци ја. 

– С ци љем да гра ђа ни ма пру-
жи мо исти ни во и стан дард на-
ше услу ге у сфе ри пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, и то ком 
ре кон струк ци је по слов не згра-
де обез бе ди ли смо за по сле ни-
ма ко ји ра де у кан це ла ри ја ма 
на пр вом и дру гом спра ту (над 

ко јим ће се из ли ти но ва пло ча и 
из гра ди ти тре ћа ета жа) при вре-
ме ни рад ни про стор у кан це ла-
ри ја ма у згра ди по ред на ше, у 
Све тог Ди ми три ја 2. Би тан еле-
ме нат за из бор из во ђа ча ра до ва 
за ре кон струк ци ју на ше по слов-
не згра де на тен де ру био је да 
сви гра ђе вин ски ра до ви мо ра ју 
би ти за вр ше ни у ро ку од 90 да-
на, као и да их из ве ду та ко да 
гра ђа ни мо гу нео ме та но при ћи 
слу жбе ни ци ма Фон да ко ји не ће 
би ти при вре ме но пре се ље ни на 
дру гу ло ка ци ју – об ја снио је де-
таљ ни је ди рек тор Зо ран Бе ре-
жни. М. М.

ФИ ЛИ ЈА ЛА СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

При вре ме но на но вој ло ка ци ји

ФИ ЛИ ЈА ЛА ЗА ГРАД БЕ О ГРАД

Но ви си стем  
упра вља ња 
ре до ви ма

Шал тер са ла бе о град ске фи ли ја ле
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између два броја

Ту ри стич ка при зна ња за Ђер дап и Ска дар ли ју 
Ме ђу на род ни ту ри стич ки са вез и Ме ђу на род ни цен тар за 

раз вој ту ри зма и уго сти тељ ства Sa cen In ter na ti o nal про гла си ли 
су На ци о нал ни парк Ђер дап за шам пи о на ет но-еко ло шког ту-
ри зма Ме ди те ра на и ју го и сточ не Евро пе.

Пре ма са оп ште њу Ме ђу на род ног цен тра за раз вој ту ри зма и 
уго сти тељ ства, На ци о нал ни парк Ђер дап је до бит ник при зна-
ња „Злат но ту ри стич ко ср це Ме ди те ра на и ју го и сточ не Евро пе” 
у окви ру ту ри стич ке ак ци је „Би рај мо нај у спе шни је у ту ри зму 
Ме ди те ра на ју го и сточ не Евро пе 2016”. 

И бе о град ска бо ем ска че тврт Ска дар ли ја је, као нај го сто љу-
би ви је ту ри стич ко ме сто ре ги о на, до бит ник при зна ња за „Злат-
ну ча шу го сто љу бља”. 

Пред сед ник Sa cen In ter na ti o nal-а проф. др Дра ган Гли го ри је-
вић под се тио је да је ово 26. го ди на из бо ра ту ри стич ких оска ра 
„Злат ног ту ри стич ког ср ца”.

Све ча но уру че ње овог пре сти жног при зна ња пла ни ра но је 
за крај апри ла у Ска дар ли ји на отва ра њу лет ње ту ри стич ке се-
зо не 2017.

На 45. Фе сту 95 оства ре ња
Ме ђу на род ни филм ски фе сти вал ФЕСТ, 45. по ре ду, отво рен је 

24. фе бру а ра у Са ва цен тру и тра ја ће до 5. мар та. Ово го ди шњи 
фе сти вал фил ма отво ри ла је глу ми ца Мо ни ка Бе лу чи а за тим је 
при ка зан филм „На млеч ном пу ту” Еми ра Ку сту ри це, у ко ме она 
игра глав ну уло гу.

У би о скоп ским са ла ма у Бе о гра ду, Кра гу јев цу, Со по ту и Но вом 
Са ду пу бли ка је у глав ном про гра му мо гла да ви ди 15 фил мо ва из 
12 зе ма ља. На фе сти ва лу је пре ми јер но при ка за но 95 нај бо љих 
фил мо ва са свет ских фе сти ва ла и го то во сви фа во ри ти за Оска-
ра, док ће на за тва ра њу би ти при ка зан филм „Ти ши на” аме рич ког 
ре жи се ра Мар ти на Скор се зеа.

На гра да „Бе о град ски по бед ник” ове го ди не при па ла је срп ском глум цу и ре ди те љу Љу би ши Са мар џи ћу и шпан ском ре жи се ру Кар-
ло су Са у ри, за из у зе тан до при нос филм ској умет но сти.

Ма жо рет ки ње  
у Бе о гра ду

Бе о град је 22. фе бру а ра на крат ко по стао ме ди-
те ран ски град. Дух Ја дра на и ми мо зе до не ле су 
ма жо рет ки ње ко је су, на ја вљу ју ћи Ме ђу на род ни 
са јам ту ри зма, про де фи ло ва ле Кнез Ми ха и ло вом 
ули цом. Пра ће не ор ке стром, од ам ба са де Цр не 
Го ре до Ка ле мег да на, при ву кле су ве ли ку па жњу 
Бе о гра ђа на и мно го број них ту ри ста.

Одржан 39. Са јам ту ри зма

Ме ђу на род ни са јам ту ри зма, нај ве ћа ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја у зе мљи и ре-
ги о ну ју го и сточ не Евро пе, одр жан је по 39. пут кра јем фе бру а ра у Бе о гра ду. Сло-
ган ово го ди шњег Сај ма ту ри зма гла сио је  „Ужи вај те на вре ме”, а зе мља парт нер је 
би ла Цр на Го ра.

Ове го ди не на сај му ту ри зма се пред ста ви ло 1.100 из ла га ча из 56 зе ма ља. На ма-
ни фе ста ци ји ко ја jе тра ја ла од 23. до 26. фе бру а ра пред ста ви ле су се нај зна чај ни је 
ту ри стич ке аген ци је, са ве зи и ор га ни за ци је, ту ри стич ки цен три, ва зду хо плов не 
ком па ни је, као и ме ђу на род ни ту ро пе ра то ри. На Сај му ту ри зма је ове го ди не по-
ну ђе но 60.000 ва у че ра, што је ви ше од про шло го ди шњих 46.000.
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Про сеч на за ра да у ја ну а ру 41.508 ди на ра
Про сеч на не то пла та ис пла ће на у Ср би ји у ја ну а ру 2017. го ди не из но си 41.508 ди на ра, и но ми нал-

но је ни жа за 22,4, а ре ал но за 23,5 про це на та у од но су на прет ход ни ме сец, са оп штио је Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку. Про сеч на де цем бар ска не то за ра да из но си ла је 53.456 ди на ра.

Ја ну ар ска про сеч на за ра да без по ре за и до при но са је, ме ђу тим, но ми нал но ви ша за 2,6 по сто а 
ре ал но за 0,2 по сто у по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ја ну а ру 2017. из но си ла је 57.231 ди нар, и у од но су на де цем-
бар је но ми нал но ни жа за 22,3 а ре ал но за 23,4 од сто. На го ди шњем ни воу но ми нал но је ви ша за 2,6 
и ре ал но за 0,2 про цен та.

Пад ја ну ар ских за ра да у од но су на де цем бар 2016. по сле ди ца је то га што су због но во го ди шњих 
и бо жић них пра зни ка кра јем по след њег ме се ца про шле го ди не ис пла ће не и за ра де ко је би ина че 
би ле ис пла ће не по чет ком ја ну а ра 2017, об ја шња ва ју из Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. 

Ле ско вац: бри га за на та ли тет
Од лу ком Град ског ве ћа гра да Ле сков ца, из град ске ка-

се на име ма те ри јал не по мо ћи ле ско вач ким по ро ди ља ма 
упла ће но је око 2,3 ми ли о на ди на ра. За 167 но во пе че них 
мај ки упла та је из вр ше на 20. фе бру а ра.

На овај на чин Град ска упра ва Ле сков ца на ста вља са ре-
дов ним из ми ри ва њем оба ве за пре ма осе тљи вим ка те го ри-
ја ма ме шта на уз по др шку на та ли те ту.

Пре ма по след њем по пи су ста нов ни штва, град Ле ско вац 
је у од но су на прет ход ни по пис у „мањ ку” за око осам хи ља да жи те ља, али су де ћи по по след њим ле-
пим ве сти ма из ле ско вач ког по ро ди ли шта, то ком 2017. го ди не де мо граф ска сли ка гра да се ме ња. 

Са мо пр вог да на ове го ди не у ле ско вач ком по ро ди ли шту ро ђе но је пет на е стак бе ба, чи ји су ро ди те-
љи при ми ли кре ве ти ће и хи ги јен ске па ке те за не гу одој ча ди из до на ци је гра да. 

Сре тењ ска ака де ми ја у Кра гу јев цу
Сре тењ ском ака де ми јом под на зи вом „И устав и др жа ва”, у зда њу Ста ре скуп шти не у Кра гу јев цу обе-

ле жен је Дан др жав но сти Ср би је, од но сно дан ка да је 1835. го ди не у та да шњој пре сто ни ци до нет је дан 
од пр вих де мо крат ских уста ва у он да шњој Евро пи, 
Сре тењ ски устав. 

Све ча ној ака де ми ји при су ство ва ли су пред став-
ни ци гра да Кра гу јев ца, као и број ни го сти. Сре тењ-
ску бе се ду пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је То ми сла-
ва Ни ко ли ћа про чи тао је Ра до слав Па вло вић, са вет-
ник за кул ту ру пред сед ни ка Ср би је. 

У умет нич ком де лу про гра ма, ра ђе ном по мо ти ви-
ма пред ста ве „Ми лош Ве ли ки”, на сту пи ли су глум ци 
Кња жев ско-срп ског те а тра, за тим Кра гу је вач ко пе-
вач ко дру штво и Пе вач ко дру штво „Сту де нац”, као и 
со ли сти Ли ди ја Је вре мо вић и Зо ри ца Бе ло и ца.

Про гра ми 
со ци јал не и 
здрав стве не 
за шти те

У Скуп шти ни гра да Кра гу-
јев ца пот пи са ни су уго во ри 
о ре а ли за ци ји про гра ма ко-
ји ма се оства ру ју по тре бе и 
ин те ре си гра ђа на у обла сти 
со ци јал не и здрав стве не за-
шти те на те ри то ри ји гра да 
Кра гу јев ца за 2017. го ди ну. 
Уго во ре су пот пи са ли овла-
шће ни пред став ни ци удру-
же ња и ор га ни за ци ја из 
обла сти со ци јал не и здрав-
стве не за шти те.

Фи нан сиј ска сред ства 
за ову го ди ну оста ла су на 
истом ни воу као и прет ход-
не го ди не. За рад ше сна ест 
удру же ња из обла сти со-
ци јал не за шти те из дво је но 
је осам ми ли о на и две ста 
пе де сет хи ља да ди на ра, 
од но сно ми ли он и две ста 
хи ља да ди на ра за рад че-
ти ри удру же ња из обла сти 
здрав стве не за шти те.

ГЦ „Срем”: 
ку пље на  
но ва опре ма

Соп стве ним сред стви ма и 
сред стви ма Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, рум ски Ге-
рон то ло шки цен тар „Срем” ку-
пио је опре му за рад уста но ве, 
ко ја ће уна пре ди ти и олак ша ти 
жи вот ко ри сни ка. Нај ску пљи су 
би ли кре ве ти. Ми ни стар ство је 
из дво ји ло ви ше од 3.200.000 ди-
на ра за ку по ви ну спе ци јал них 
бол нич ких кре ве та са елек трон-
ским по ди за чи ма и ду ше ци ма. 
Од укуп но 40 ле жа је ва, ГЦ „Срем” 
је де сет ку пио соп стве ним сред-
стви ма. За тим, ви ше од ми ли он 
ди на ра из дво је но је за уво ђе ње 
си сте ма „хит ног по зи ва” у со ба ма 
и за ку по ви ну 22 те ле ви зо ра. Уз 
то, уло же но је још око 1.200.000 
ди на ра за ку по ви ну но ве ра чу-
нар ске опре ме, ме ха ни за ци је за 
одр жа ва ње зе ле них по вр ши на, 
тр пе за риј ских сто ло ва и сто ли-
ца. На ба вље на је и нео п ход на 
опре ма за ку хи њу и ве ше рај, ко ја 
ће олак ша ти рад за по сле ни ма у 
тој рум ској уста но ви.

Тр сте ник: по др шка по љо при вред ни ци ма
На осно ву за ко на о под сти ца ју у по љо при вре ди 

и ру рал ном раз во ју, оп шти на Тр сте ник је при пре-
ми ла про грам по др шке по љо при вред ним га здин-
стви ма. Пре ма ре чи ма Сла ви це Па вло вић Бра шић 
из Од се ка за по љо при вре ду, овај про грам је до био 
са гла сност Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, усво јен је на сед ни ци Оп штин-
ског ве ћа и оче ку је се да бу де усво јен и на на ред ној 
сед ни ци СО Тр сте ник. По сле об ја вљи ва ња у Слу-
жбе ном ли сту би ће рас пи сан кон курс, та ко да ће 
по љо при вред на га здин ства, прав на ли ца и пред у-
зет ни ци ко ји су ре ги стро ва ни мо ћи да кон ку ри шу. 

Оп шти на Тр сте ник је пред ви де ла из нос од де вет ми ли о на ди на ра за про грам ко ји би об у хва тио ме ре 
ди рект них пла ћа ња, ме ре ру рал не по ли ти ке, кре дит ну по др шку и по себ не ме ре под сти ца ја, као и про мо-
тив не ак тив но сти. По љо при вред ни ци тре ба да пра те кон курс ко ји ће би ти уско ро рас пи сан, тач ни је по сле 
усва ја ња овог про гра ма ме ра на на ред ној сед ни ци СО Тр сте ник, ре кла је Сла ви ца Па вло вић Бра шић.
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актуелно

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 жбе за за по-
шља ва ње Зо ран Мар ти но вић 
пот пи са ли су 7. фе бру а ра у Па-
ла ти Ср би ја у Бе о гра ду Спо ра-
зум о учин ку На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње за 2017. 
го ди ну. 

Алек сан дар Ву лин је том при-
ли ком ис та као да је Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је до де ли ла 2,8 ми-
ли јар ди ди на ра за ре а ли за ци ју 
ме ра ак тив не по ли ти ке за по-
шља ва ња у 2017. го ди ни и још 
550 ми ли о на ди на ра за под сти-
ца ње за по шља ва ња осо ба са 
ин ва ли ди те том, а пот пи са ним 
Спо ра зу мом На ци о нал на слу-
жба за за по шља ва ње оба ве за ла 
се да ће кроз ак тив не ме ре за-
по шља ва ња по тро ши ти 95 од-
сто до де ље них сред ста ва.

– Вла да Ре пу бли ке Ср би је ће 
за јед но са НСЗ учи ни ти све да 
ам би јент у ко јем се љу ди за по-
шља ва ју по ста не ви дљи ви ји, 
бо љи и јед но став ни ји. И про-
шле и ове го ди не на ста вља мо 
да олак ша ва мо усло ве за по-
сло дав це та ко да смо по ве ћа ли 
из но се под сти ца ја за 20 од сто 
за по је ди не ка те го ри је не за по-
сле них – ре као је том при ли ком 
Алек сан дар Ву лин и на гла сио 
да ће се по себ но во ди ти ра чу на 
и обез бе ди ти до дат на сред ства 
за обу ке за по зна тог по сло дав-
ца, ако бу де по треб но.

Зо ран Мар ти но вић је из ја вио 
да је НСЗ у 2016. го ди ни у ак-
тив не ме ре укљу чила 146.000 
не за по сле них ли ца, што је знат-

но из над пла на. Од тог бро ја, у 
раз ли чи те ме ре за по шља ва ња 
би ло је укљу че но и 8.200 осо ба 
са ин ва ли ди те том (ОСИ). Он је 
ис та као да је ме ра ко ја је про-
шле го ди не да ла до бар ре зул-
тат – ка да је у пи та њу ова ка те-
го ри ја не за по сле них, она о суб-
вен ци ја ма за ра да за ОСИ, јер 
је уме сто 350 ОСИ без рад ног 
ис ку ства, ко ли ко је пла ни ра но, 
у њу укљу че но око 450.

Ме ђу тим, ди рек тор Мар ти но-
вић је кон ста то вао да ин те ре-
со ва ње по сло да ва ца за дру ге 
про гра ме ко ји омо гу ћа ва ју за-
по шља ва ње ОСИ, по пут пер-
со нал ног аси стен та за ОСИ на 
рад ном ме сту или опре ма ња и 
при ла го ђа ва ња рад ног ме ста, 
ни је да ло оче ки ва не ре зул та те. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, већ го-
ди на ма се ре а ли зу је са мо око 
50 од сто пред ви ђе ног пла на. 
На по ме нуо је и да је у про шлој 
го ди ни од 71.000 при ја вље-
них по тре ба за рад ни ци ма чак 

10.000 оста ло не по пу ње но, те 
да ће због то га ове го ди не НСЗ 
ви ше ра ди ти на при пре ми не за-
по сле них ли ца кроз раз ли чи те 
обу ке и мо ти ва ци ју да при хва те 
по ну ђе ни по сао. Та ко ђе, ути ца-
ће и на по сло дав це да по диг ну 
ни во усло ва ра да у сво јим фир-
ма ма.  

Та ко ђе, 7. фе бру а ра је у ци љу 
ре а ли за ци је про гра ма и ме ра 
ак тив не по ли ти ке за по шља ва-
ња рас пи са но 11 јав них по зи-
ва и кон кур са за не за по сле не 
осо бе и по сло дав це, уз по себ ну 
по др шку те же за по шљи вим и 
угро же ним гру па ма на тр жи шту 
ра да. Ва жна но ви на је, у од но су 
на про шлу го ди ну, уво ђе ње но-
вих угро же них ка те го ри ја не за-
по сле них ли ца и суб вен ци ја за 
њи хо во за по шља ва ње, од но-
сно за за по шља ва ње де це па-
лих бо ра ца и де це без ро ди тељ-
ског ста ра ња, жр та ва тр го ви не 
љу ди ма и жр та ва по ро дич ног 
на си ља.  

Јав ни по зив и кон курс са нај-
кра ћим ро ком тра ја ња – јав ни 
по зив не за по сле ни ма ром ске 
на ци о нал но сти за до де лу суб-
вен ци је за са мо за по шља ва ње 
у 2017. го ди ни и јав ни кон курс 
за ор га ни зо ва ње спро во ђе ња 
јав них ра до ва на ко ји ма се ан-
га жу ју не за по сле не ОСИ у 2017. 
го ди ни – тра ју до 10. мар та ове 
го ди не. Пла ни ра но је да ће на 
њи ма би ти ан га жо ва но око 
5.000 не за по сле них, а но ви на је 
да се ове го ди не јав ни ра до ви 
ор га ни зу ју и у обла сти кул ту ре.

Ме сец да на ду же, до 10. апри-
ла, тра ју јав ни по зив не за по сле-
ни ма ром ске на ци о нал но сти за 
до де лу суб вен ци је за са мо за по-
шља ва ње у 2017. го ди ни и јав ни 
по зив не за по сле ни ма за до де лу 
суб вен ци је за са мо за по шља ва-
ње у 2017. го ди ни. Јав ни по зи ви 
и кон кур си ко ји су отво ре ни до 
утро шка рас по ло жи вих сред ста-
ва, нај ка сни је до кра ја но вем бра 
или де цем бра 2017. го ди не, је су: 
јав ни по зив за ре а ли за ци ју про-
гра ма струч не прак се у 2017. го-
ди ни; јав ни по зив по сло дав ци ма 
за до де лу суб вен ци је за за по-
шља ва ње не за по сле них ли ца из 
ка те го ри је те же за по шљи вих на 
но во о тво ре ним рад ним ме сти-
ма; јав ни по зив за ре а ли за ци ју 
про гра ма сти ца ња прак тич них 
зна ња у 2017. го ди ни; јав ни по-
зив за ре а ли за ци ју про гра ма 
сти ца ња прак тич них зна ња за 
не ква ли фи ко ва на ли ца у 2017. 
го ди ни; јав ни по зив за уче шће 
у фи нан си ра њу про гра ма обу-
ке на зах тев по сло дав ца у 2017. 
го ди ни; јав ни кон курс за ре фун-
да ци ју тро шко ва по др шке ОСИ 
ко је се за по шља ва ју под по себ-
ним усло ви ма у 2017. го ди ни за 
про гра ме: а) ре фун да ци ја тро-
шко ва за ра де ли цу ан га жо ва ном 
на пру жа њу по др шке на рад ном 
ме сту – рад на аси стен ци ја и б) 
ре фун да ци ја при ме ре них тро-
шко ва при ла го ђа ва ња рад ног 
ме ста и јав ни кон курс за суб вен-
ци ју за ра де ОСИ без рад ног ис-
ку ства у 2017. го ди ни. 

М. Мек те ро вић 

МЕ РЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У СР БИ ЈИ У 2017. ГО ДИ НИ 

Пот пи сан Спо ра зум о учин ку

Алек сан дар Ву лин и Зо ран Мар ти но вић пот пи су ју Спо ра зум

Клу бо ви за тра же ње по сла
У Фи ли ја ли Ја го ди на На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
по чет ком фе бру а ра све ча но је обе ле жен по че так ра да Клу ба 
за тра же ње по сла и Цен тра за ин фор ми са ње и про фе си о нал но 
са ве то ва ње, чи је је опре ма ње и рад фи нан си ра ла Европ ска 
уни ја кроз про је кат „ЕУ по моћ те же за по шљи вим гру па ма“, а 
су фи нан си ра ла НСЗ. Овај про је кат тре ба да до при не се сма ње-
њу не за по сле но сти, са фо ку сом на гру пе ко је те же до ла зе до 
за по сле ња.
У по след њих пет ме се ци отво ре но је 60 ова квих клу бо ва у Ср-
би ји за хва љу ју ћи ди рект ним под сти ца ји ма Европ ске уни је у 
вред но сти од око 6,5 ми ли о на евра. 
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У Град ској ку ћи у Но вом Са ду пред ста-
вљен је Ак ци о ни план за по шља ва ња 
у Но вом Са ду за 2017. План су пред-

ста ви ли Ми ло рад Ра до је вић, члан Град-
ског ве ћа за при вре ду, и Са ша Би ли но вић, 
на чел ник Град ске упра ве за при вре ду. Ово 
је основ ни до ку мент за спро во ђе ње ак тив-
не по ли ти ке за по шља ва ња на те ри то ри ји 
гра да, ко јим се де фи ни шу ци ље ви и при о-
ри те ти и утвр ђу ју про гра ми и ме ре ко ји ће 
би ти ре а ли зо ва ни у овој го ди ни, ра ди уна-
пре ђе ња за по шља ва ња и сма ње ња не за по-
сле но сти. Град је ове го ди не обез бе дио 28 
ми ли о на ди на ра ви ше не го про шле го ди-
не за спро во ђе ње ак тив не по ли ти ке за по-
шља ва ња.

– Иако смо про шле го ди не из дво ји ли ма-
ње сред ста ва не го ове, би ли смо ло кал на 
са мо у пра ва са нај ве ћим из два ја њем у Ср-
би ји за про гра ме за по шља ва ња кроз ко је 
је та да про шло 390 љу ди. За ову го ди ну смо 
из дво ји ли 135 ми ли о на ди на ра, а да ове ме-
ре има ју ефек та го во ре нам и по да ци НСЗ 
да је у ја ну а ру ове го ди не би ло шест хи ља-
да ма ње не за по сле них љу ди не го пре го ди-
ну да на – ис та као је Ра до је вић.

Град ове го ди не фи нан си ра про грам 
при прав ни ка ко ји ће об у хва ти ти око 80 
ли ца са 37,5 ми ли о на ди на ра, док је за про-
грам струч не прак се из дво је но 30 ми ли о-
на ди на ра за 119 ли ца. За ор га ни зо ва ње 
јав них ра до ва где ће би ти об у хва ће не ка-
те го ри је ко је се те же за по шља ва ју, из дво-
је но је 17,5 ми ли о на ди на ра. Кроз до де лу 
суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње фи нан-
си ра ће се от по чи ња ње при ват ног по сла, 
у ци љу по др шке раз во ју пред у зет ни штва, 
а по себ но жен ског пред у зет ни штва. За са-
мо за по шља ва ње же на из дво је но је де сет 
ми ли о на ди на ра.

– Ско ро 80 од сто оних ко ји до би ју ову 
суб вен ци ју и на кон го ди ну да на уго вор не 
оба ве зе на ста вља ју да раз ви ја ју свој по сао 
– на гла сио је Би ли но вић.

Суб вен ци је за отва ра ње но вих рад них 
ме ста одо бра ва ју се по сло дав ци ма у јед но-
крат ном из но су од две ста хи ља да ди на ра 
по јед ном отво ре ном рад ном ме сту, а укуп-
но 17 ми ли о на ди на ра је обез бе ђе но за 85 
ли ца. Град на ста вља ула га ње у обу ку и еду-
ка ци ју за де фи ци тар на за ни ма ња па је од 
укуп но 2,5 ми ли о на ди на ра, за обу ку за ста-
ре за на те из дво је но пет сто хи ља да ди на ра.

У са рад њи са НСЗ, Но ви Сад ће ове го-
ди не фи нан си ра ти и три сај ма за по шља ва-
ња, као и уни вер зи тет ску про фе си о нал ну 

прак су за сту ден те за вр шних го ди на фа-
кул те та.

Пре ма На ци о нал ном ак ци о ном пла ну за по-
шља ва ња за 2017. го ди ну, про грам суб вен ци-
ја би ће углав ном на ме њен те же за по шљи вим 
ка те го ри ја ма у ко је спа да ју мла ди до 30 го ди-
на ста ро сти без ква ли фи ка ци ја, са ни ским ква-
ли фи ка ци ја ма и они ко ји тра же по сао ду же од 
го ди ну да на, ста ри ји од 50 го ди на, ви шко ви 
за по сле них, осо бе са ин ва ли ди те том, при-
пад ни ци ром ске за јед ни це, рад но спо соб ни 
ко ри сни ци нов ча не со ци јал не по мо ћи, же не, 
жр тве по ро дич ног на си ља, мла ди са ста ту сом 
де це без ро ди тељ ског ста ра ња, као и оста ла 
ли ца са еви ден ци је не за по сле них.

Дра ган Ко раћ

У се лу Строј ков це код Ле сков-
ца, ко је бро ји 1.300 жи те ља, сва-
ко сед мо до ма ћин ство има ре-
ги стро ва ну фир му. Та квих фир-
ми има укуп но 40. Сви до бро по-
слу ју, а углав ном се ба ве пре ра-
дом др ве та. У се лу не ма не за по-
сле них. Са мо у јед ној ули ци има 
де се так стру га ра. Ту су и по го ни 
за про из вод њу на ме шта ја. Је дан 
од вла сни ка пред у зе ћа ка же да 
је по чео пре де вет го ди на са јед-
ним рад ни ком, а са да за по шља-
ва 40 љу ди. Он из во зи два де сет 

од сто про из вод ње. По ред про-
из вод них по го на у се лу се на ла-
зе и тр го ви не, за нат ске рад ње, 
апо те ке. Јед на апо те ка ра ди већ 
25 го ди на. 

Иако не ма ју во до вод, ка на-
ли за ци о ну мре жу, ас фал ти ра-
не ули це, а и ре ги о нал ни пут 
је у ло шем ста њу, то ни је би ла 
пре пре ка да раз ви ја ју би знис. 
Спрем ни су и да по мог ну раз вој 
се ла.

У по след ње три го ди не ов де 
се до се ли ло не ко ли ко по ро ди-

ца из окол них ме ста, а шко ла је 
пу на де це. Ако би ре ши ли ове 
не до стат ке и до би ли по моћ од 

оп шти не и др жа ве, ово се ло би 
убр зо мо гло да по ста не ва ро-
ши ца. Д. Г.

СТРОЈ КОВ ЦЕ, СЕ ЛО СА 40 ФИР МИ

На ко рак до ва ро ши це

АК ЦИ О НИ ПЛАН ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА 

Ви ше нов ца не го про шле го ди не

Са ша Би ли но вић и Ми ло рад Ра до је вић

Обновљени стари млин
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поводи

У ле ско вач кој фи ли ја ли На-
ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње ре ги стро ва не 

су 634 осо бе са ин ва ли ди те том, 
од тог бро ја 252 осо бе су жен-
ског по ла, од но сно 39,7 од сто. 
У од но су на прет ход ну го ди ну, 
број тих не за по сле них ли ца по-
ве ћан је за 76, што је по сле ди ца 
об ра де то ком по ступ ка за про-
це ну пре о ста ле рад не спо соб-
но сти. 

– Ова фи ли ја ла је у са рад њи 
са ло кал ном са мо у пра вом гра-
да на оба ла ма Ве тер ни це зна-
чај но по ра ди ла на за по шља-
ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, 
али и дру гих из ка те го ри је оних 
ко ји се те же за по шља ва ју, кроз 
раз не суб вен ци је и про гра ме 
за по шља ва ња. Сти че се оп шти 
ути сак да је ова про бле ма ти ка 
у жи жи да на шњег ин те ре со ва-
ња ло кал не са мо у пра ве гра да 
Ле сков ца – ка же Ма ри ја Сте ва-
но вић, на чел ни ца Оде ље ња за 
по сре до ва ње у за по шља ва њу 
и пла ни ра њу ка ри је ре у ле ско-
вач кој фи ли ја ли НСЗ.

Кроз про грам под сти ца ја за по-
шља ва ња и ме ре по др шке за по-

след њих 12 ме се ци про шло је 96 
осо ба са лак шим ин ва ли ди те том. 
У Ја бла нич ком управ ном окру гу, 
ко ме при па да шест оп шти на са 
ју га Ср би је, у овом пе ри о ду са мо 
јед но ли це са ин ва ли ди те том је 
пре у зе ло сред ства за са мо за по-
шља ва ње а сред ства суб вен ци је 
ко ри сти ло је 17 углав ном мла ђих 
љу ди из ка те го ри је те же за по-
шљи вих. До дат но обра зо ва ње и 
струч не обу ке ових да на за вр ша-

ва 18 не за по сле них ли ца из ове 
ка те го ри је.   

– Пре ма по да ци ма ко ји ма 
рас по ла же мо, то ком по след-
њих 12 ме се ци за по сли ло се 
395 ли ца са ин ва ли ди те том, а 
од тог бро ја је њих 199 са еви-
ден ци је фи ли ја ле НСЗ у Ле сков-
цу – ис ти че на чел ни ца Ма ри ја 
Сте ва но вић.

Кад је реч о ста ро сној струк-
ту ри, без по сла је еви ден ти ра-

но 918 ли ца ста рих до 20 го ди-
на, 3.286 не за по сле них ста ро-
сти до 25 го ди на, до 30 го ди на 
3.838 ли ца, до 35 го ди на ста ро-
сти упи са но је 3.634 ли ца, до 40 
го ди на 3.758 ли ца, до 45 го ди на 
4.278 не за по сле них. До 50 го-
ди на жи во та еви ден ти ра но је 
4.008 ли ца, а од 50 до 55 го ди на 
4.119 осо ба раз ли чи тих за ни-
ма ња. На под руч ју Ја бла нич ког 
управ ног окру га 3.353 ли ца ста-
ро сти од 55 до 60 го ди на жи во та 
да нас тра же по сао. Рад ни ка ста-
ри јих од 60 го ди на пријављено 
је 1.909, од но сно 5,7 од сто од 
укуп ног бро ја не за по сле них у 
овом ре ги о ну, са зна је мо у ле-
ско вач кој Фи ли ја ли На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње. 

Го то во сви не за по сле ни са 
ко ји ма смо овом при ли ком раз-
го ва ра ли у про сто ри ја ма ле-
ско вач ке фи ли ја ле са ве ли ким 
оп ти ми змом оче ку ју за по сле ње 
то ком 2017. го ди не. Да ли ће то 
би ти у по го ни ма не ке ино-фир-
ме ов де или код до ма ћег по-
сло дав ца у Ле сков цу, њи ма је 
са свим све јед но...

То ма Сте ва но вић

У бу џе ту оп шти не Не го тин ове 
го ди не из дво је но је два ми ли о-
на ди на ра за са мо за по шља ва ње. 
Оче ки ва на сред ства од Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња из-
но се 1,8 ми ли о на ди на ра, та ко 
да ће укуп но за фи нан си ра ње 
ове ме ре би ти из дво је но нај ма-
ње 3,8 ми ли о на ди на ра. У окви ру 
тих сред ста ва би ће до де ље на 21 
суб вен ци ја за са мо за по шља ва-
ње, ко је ће по одо бре ним зах те-
ви ма спро ве сти НСЗ по сле упла-
те сред ста ва из бу џе та је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве и бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 

У оп шти ни Не го тин про шле го ди не но вац 
за по кре та ње при ват ног по сла до би ло је 15 
ли ца, де ве то ро њих по 180.000 ди на ра, по 

јав ном по зи ву НСЗ, док је шест осо ба до-
би ло суб вен ци ју од по 160.000 ди на ра, по 
јав ном по зи ву за до де лу суб вен ци је за са-
мо за по шља ва ње, ко ји је об ја ви ла Оп штин-
ска упра ва Не го тин, по про гра му Ло кал ног 
ак ци о ног пла на за по шља ва ња – ЛАПЗ. 

За ре а ли за ци ју про гра ма струч не 
прак се код при ват ног по сло дав ца, 
ко ји под ра зу ме ва струч но оспо со-
бља ва ње не за по сле них ли ца за са мо-
ста лан рад у стру ци за ко је је сте че но 
од го ва ра ју ће обра зо ва ње – ква ли фи-
ка ци ја, без за сни ва ња рад ног од но са, 
из бу џе та оп шти не Не го тин у 2017. го-
ди ни би ће из дво је но укуп но ми ли он 
ди на ра, а кре а то ри ЛАПЗ на ја вљу ју да 
би у окви ру ове ме ре тре ба ло да бу-
де ан га жо ва но нај ма ње де вет не за по-
сле них ли ца са еви ден ци је НСЗ.

Ина че, без за по сле ња крај про шле 
го ди не на еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње у Не го ти ну до че ка ла су 
2.492 ли ца, а број не за по сле них на по чет ку 
2017. го ди не је у од но су на по че так про шле 
био ма њи за 1,2 од сто. Ј. Ста но је вић

СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ У ОП ШТИ НИ НЕ ГО ТИН

Оп шти на и Ми ни стар ство из два ја ју 3,8 ми ли о на ди на ра

ЛЕ СКО ВАЦ: ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ У ЖИ ЖИ ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА ЛО КАЛ НЕ ВЛА СТИ 

Но ве мо гућ но сти
за по шља ва ња ОСИ

На сај мо ви ма за по шља ва ња највише младих

Неготин
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Ру жа Па вло вић (76) из села Гво-
здац и ње на ком ши ни ца Је ла Ве-
се ли но вић (75) де це ни ја ма пет-

ком до ла зе на пи ја цу у Ба ји ну Ба шту. 
Ве ле да су ма ло кад из о ста ле, са мо у 
слу ча ју да су би ле бо ле сне или кад ве-
ли ки сне жни на но си  ни су до зво ља ва-
ли да се кре не на пут.

– На пи ја цу сам по че ла ићи још у 
вре ме де во јач ких да на. Ја ми слим да 
је од та да про шло ви ше од пе де сет го-
ди на. Про да јем сир, кај мак и ја ја. Имам 
две кра ве му за ре и три де сет ова ца. 
Мно ге ге не ра ци је из Ба ји не Ба ште од-
ра сле су уз мој бе ли мрс. Све што сам 
за ра ди ла на пи ја ци углав ном сам да ла 
на га је ње де це и њи хо во шко ло ва ње. 
Сад се бри нем о тро је уну ча ди – ка же 
Ру жа Па вло вић.

Ве че уочи пет ка Ру жа на па ку је две 
тор бе са си ром и кај ма ком па их ују тру 
за ба ци на ле ђа, а у ру ци но си ма њу на-
пу ње ну ја ји ма.

– Ве ли ки је то на пор. На ро чи то је би-
ло те шко у вре ме кад ни је би ло пре во-
за. По ра ним са ком ши ни цом Је лом па 
кре не мо у три са та иза по но ћи и све 
пе шке из Гво сца до Ба ји не Ба ште. Сти-

за ле смо око де вет са ти. Рас про да мо то 
што смо до не ле до два са та па он да опет 
пе шке у Гво здац. Га зи ле смо ду бок снег, ши-
бао нас ве тар и мраз по ред Дри не, обу ћа 
нам по пу сти па иде мо мо крих ча ра па. По-
след њих го ди на пу но нам је лак ше. До ла зи 
ђач ки ауто бус из Ба че ва ца па њи ме сти же-
мо до Ба ји не Ба ште до осам са ти. Вра ћа мо 
се у по ла два, пре воз је бес пла тан у оба 
прав ца. Мно го пу та ишла сам но се ћи тор-
бе пе шке и у Ва ље во – ве ли Ру жа.

Ру жи на ком ши ни ца Је ла Ве се ли но вић 
та ко ђе од де во јач ких да на иде на ба ји но-
ба штан ску пи ја цу. Ни је се уда ва ла, да нас 
жи ви са се стром.

– По че ла сам да идем на пи ја цу по сле 
оче ве смр ти 1961. го ди не. Про да јем ја ја, 
кле ку, бо ров ни цу, ву не не ча ра пе, ру ка ви-
це. Два пу та сам опе ри са на па не мо гу да 
но сим те жу ро бу као што је сир и кај мак. 
За у вар је сва ки ди нар. На ку пи ле се го ди не, 
кич ма по пу сти ла, кре ћем се уз по моћ шта-
па, али не од у ста јем од пи ја це. На ви кла сам 
и не мо гу да се о ка ним. Ићи ћу док бу дем 
мо гла. Сре ћа да има мо ауто бус, пе шке не 
бих ви ше мо гла да идем ни два-три ки ло-
ме тра – ка же Је ла Ве се ли но вић.

М. Ан дрић

Кул тур но-умет нич ко дру-
штво „Зо ран Га јић” из Рго ти не 
уве ли ко се при пре ма за го ди-
шњи кон церт 26. мар та у са ли 
се о ског До ма кул ту ре. Де вој ке 
и ста ри је же не, мај ке и ба ке, 
чла ни це и при ја те љи „Зо ра но-
вог КУД-а” сва ко ве че до ла зе у 
про сто ри је До ма и пле ту ча ра-
пе за оде жду игре из око ли не 
Пи ро та. Пле те ње и вез за поч ну, 
као не ка да на се о ским пре ли ма, 
у До му, на ста вак је код ку ће. Уз 
дру же ње, раз го вор и по ша ли це 
бр же про ла зе ду ге зим ске ве че-
ри, а учи нак је – нај леп ше ча ра-
пе од фи не ву ни це са укра си ма 
из ма шта ним буј ном ма штом 
свој стве ном са мо овом на ро ду.

– До ђу и мла ђе же не и де вој-
ке, до не су ко ла че и раз не ђа-
ко ни је, па се се дељ ка уз слат ка 
при по ве да ња оду жи и до по сле 
21 сат. Ни ко ме не па да на ум те-
ле ви зор или ком пју тер, сва ко 
гле да сво је пле те ње и тру ди се 

да „рад” бу де што ква ли тет ни-
ји. Ова ко ште ди мо и по ма же мо 
де ци да се што бо ље спре ме 
за про грам. И на став ни ци из 
основ не шко ле су са на ма, ста-
ри чла но ви не из о ста ју, до ла зе 
ак ти ви сти, пен зи о не ри. Же ли-
мо да уне се мо не ка да шњи дух 
ен ту зи ја зма и не за бо ра ви мо 
бо га ту тра ди ци ју кул тур ног и 
про свет ног жи во та – ка же Сло-
бо дан Пер чић, пред сед ник Са-
ве та МЗ Рго ти на и ду ша КУД-а.

Ргот ски КУД оку пља мла де 
рад ни ке, сту ден те, сред њо школ-
це, уче ни ке. Пред ста вља ју За је-
чар и Ти моч ку кра ји ну на мно гим 
смо тра ма у зе мљи и ино стран-
ству, до би ја ју при зна ња, по но се 
се сво јим се лом у ко ме је пр во 
пе вач ко дру штво за че то још дав-
не 1927. го ди не. Ка сни је, већ пр-
вих да на по осло бо ђе њу, 1945. 
осно ва но је Кул тур но-про свет-
но дру штво „Бо ри во је Ми лен ко-
вић Ср ђа”, ка сни је, се дам де се тих 

го ди на, ова вред на дру жи на по-
ста је во де ћа у „Су сре ти ма се ла” и 
ме ђу пр ви ма у култ ној еми си ји 
ТВ Бе о град „Зна ње-има ње”. Та да 
се ис ти че ру ко во ди лац дру штва, 
Зо ран Га јић, ко ји по сле не ко ли-
ко го ди на по ста је но ви нар и во-
ди тељ у ТВ Бе о град. Да нас КУД 
из Рго ти не но си Зо ра но во име 
и – бе ре успе хе где год се по ја-
ви. На пред сто је ћој го ди шњи ци 
оче ку ју фол клор из Кња жев ца и 
по бра ти ме из Зу би ног По то ка, 
ве ро ват но и још не ко дру штво 
из Ти моч ке кра ји не, с тим што ће 

ве ли ка са ла, на гла ша ва ју у Ме-
сној за јед ни ци, би ти пре ма ла да 
при ми све за ин те ре со ва не. Про-
грам ће тра ја ти це ла два са та, та-
ман да се по ка жу и но ве игре из 
пи рот ског кра ја и са Ко со ва.

– Пр ви пут „про мо ви са ће” се и 
„нај леп ше ча ра пе на све ту”, де-
ло вред них ру ку де во ја ка, мај ки 
и ба ка ргот ских мо ма ка ко ји ће, 
по нај ви ше спле том ига ра из Ср-
би је, си гур но још је дан пут за ди-
ви ти и ста ро и мла до – убе ђен је 
Сло бо дан Пер чић. 

Бра на Фи ли по вић

РГОТ СКИ КУД ОКУ ПЉА МЛА ДЕ, АЛИ ПО СЛА ИМА И ЗА БА КЕ

Пле ту нај леп ше ча ра пе

Као некада на сеоским прелима

Ру жа Па вло вић и Је ла Ве се ли но вић 

ИЗ СЕЛА ГВОЗДАЦ ДО КУ ПА ЦА У БАЈИНОЈ БАШТИ УВЕК НА ВРЕ МЕ

На пи ја ци од де во јач ких да на

репортажа
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Са јам по љо при вре де и при вре де под 
на зи вом „Да ни Свр љи га у Бе о гра ду” 
одр жан је 10. фе бру а ра у При вред ној 

ко мо ри Ср би је и хо те лу „Сла ви ја”. На 400 ква-
драт них ме та ра са јам ског про сто ра хо те ла 
„Сла ви ја” пред ста ви ло се 70 из ла га ча из свр-
љи шке оп шти не: про из во ђа чи на ме шта ја, ме-
тал ци, тек стил ци, кр зна ри, опан ча ри, пре ра-
ђи ва чи ле ко ви тог би ља, ме да, си ра, бел му жа 
и вред ни по љо при вред ни ци свр љи шких се ла 
са сво јим про из во ди ма. 

Са јам је у при су ству зва ни ца и мно-
го број них по се ти ла ца отво рио на род-
ни по сла ник Ми ли ја Ми ле тић, пред-
сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра сај-
ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, са јам ско 
пред ста вља ње је про мо ци ја при вред-
них и по љо при вред них про из во да из 
свр љи шке оп шти не, ту ри стич ких де-
сти на ци ја и чу ва ра тра ди ци је.

– Наш је циљ пред ста вља ње оп шти-
не у нај бо љем све тлу са ак цен том на 
про мо ци ју при вред ни ка и по љо при-
вред ни ка да им омо гу ћи мо да сту пе 
у кон такт са но вим по слов ним парт-
не ри ма, ин сти ту ци ја ма и удру же њи-
ма ка ко би про ши ри ли свој по сао и 
пла си ра ли про из во де и ван гра ни ца Ср би је. 
Оп шти на је спрем на да пру жи по др шку свим 
ин ве сти то ри ма ко ји же ле да ула жу у раз вој 
при вре де и по љо при вре де на те ри то ри ји 
Свр љи га. Свр љиг као ма ла оп шти на је пел цер 
ова квог ор га ни зо ва ња и пред ста вља ња – ре-
као је Ми ле тић на отва ра њу сај ма.

Са јам ски про стор био је ма ли да при ми све 
из ла га че ко ји су тог да на мо гли да чу ју о суб-
вен ци ја ма, по вољ ним кре ди ти ма и мо гућ но-
сти ма про да је сво јих про из во да. До ста ро бе 
је и на шло куп це. На сај му су из ло же ни и про-
из во ди из Сло ве ни је, из Шен тјер не ја, гра да 
по бра ти мље ног са Свр љи гом. Они су пред-
ста ви ли сво ју хра ну и ви но, за до вољ ни што 

су има ли при ли ке да се пре ко Свр љи га пред-
ста ве у глав ном гра ду Ср би је. Свр љиг, с дру ге 
стра не, био је за до во љан што је имао го ста из 
Европ ске уни је. Удру же ња за очу ва ње и не го-
ва ње тра ди ци је успе шно су пред ста ви ла свр-
љи шку на род ну но шњу и руч не ра до ве. Ка ко 
се не ка да пре ло, ве зло, пле ло, при ка за но је 
на ли цу ме ста и то је сај му да ло по себ ну драж. 
Био је ту и не из о став ни свр љи шки бел муж, за-
тим ко ла чи ћи, сал чи ћи, ги ба ни це, по ре цеп ти-

ма ста рим и ви ше од два ве ка. Ор га ни зо ва на 
је и мод на ре ви ја, за сва ко га по не што, а баш 
је та ко и би ло.

У окви ру сај ма, у При вред ној ко мо ри Ср би-
је, ко ја је би ла и до ма ћин, у пре по днев ним са-
ти ма пред ста вље ни су ин ве сти ци о ни по тен-
ци ја ли оп шти не Свр љиг. Одр жа на је и па нел 
ди ску си ја о прав цу раз во ја по љо при вре де, 
при вре де и ту ри зма у Свр љи гу у ко јој су ак-
тив но уче ство ва ли при вред ни ци, по љо при-
вред ни ци са под руч ја свр љи шке оп шти не, 
пред став ни ци над ле жних  ми ни стар ста ва и 
дру гих др жав них ин сти ту ци ја, као и пред став-
ни ци ам ба са да Бу гар ске, Грч ке, Ру си је, Тур ске 
и Сло ве ни је.

Пред сед ни ца оп шти не Свр љиг Је ле на Три-
фу но вић го во ри ла је у При вред ној ко мо ри о 
зна ча ју ове ма ни фе ста ци је.

– Сај мом по љо при вре де и при вре де оп-
шти на Свр љиг же ли да на што ефи ка сни ји 
на чин по мог не сви ма ко ји се ба ве по љо при-
вре дом и дру гим гра на ма при вре де у пред-
ста вља њу сво јих про из во да на до ма ћем и 
ино стра ном тр жи шту. Скуп је зна ча јан јер се 
по љо при вред ни про из во ђа чи и при вред ни-

ци пред ста вља ју ин ве сти то ри ма, 
али и упо зна ју са ме ра ма и под-
сти ца ји ма ко је им ну ди др жа ва и 
оп шти на – ис та кла је Је ле на Три-
фу но вић.

Ди рек тор Оде ље ња за стра-
те шко пла ни ра ње, раз вој и ана-
ли зе При вред не ко мо ре Ср би је 
Алек сан дар Ке ми веш из ја вио је 
да Ко мо ра као асо ци ја ци ја срп ске 
при вре де на сто ји да про мо ви ше 
по тен ци ја ле Ср би је, а на ро чи то 
по тен ци ја ле ло кал них са мо у пра ва 
и до дао да је ве ли ки број ло кал-
них са мо у пра ва уз по моћ Ко мо ре 
успе шно пред ста вио сво је по тен-
ци ја ле и већ се во де раз го во ри са 

за ин те ре со ва ним ин ве сти то ри ма.
Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот-

не сре ди не Бра ни слав Не ди мо вић че сти тао 
је ор га ни за то ри ма ску па „Да ни Свр љи га у Бе-
о гра ду – про мо ци ја ин ве сти ци о них по тен ци-
ја ла” на све му што су из ло жи ли и при ка за ли. 
Не ди мо вић је ре као да оп шти на Свр љиг има 
по тен ци ја ла за про из вод њу и пре ра ду ле ко-
ви тог би ља и да мо же оче ки ва ти по моћ у ви ду 
на бав ке опре ме за пре ра ду ле ко ви тог би ља, 
као и у ви ду на бав ке ма те ри ја ла за за са де и 
при пре му зе мљи шта и по моћ за раз вој сто-
чар ства. Не ди мо вић је на ја вио ула га ња др жа-
ве у ју го и сточ ну Ср би ју.

С. Ђор ђе вић

Ни ни ске тем пе ра ту ре ни су би ле пре пре-
ка ве ли ком бро ју љу би те ља пе гла не ко ба-
си це да по хр ле у Пи рот на Пе ти са јам пе гла-
не ко ба си це. По се ти о ци из ви ше гра до ва 
Ср би је, Сло ве ни је, Хр ват ске и из су сед не 
Бу гар ске пре ва ли ли су и по не ко ли ко сто-
ти на ки ло ме та ра да до ђу у град на Ни ша ви 
да би ку ћи по не ли овај де ли ка тес ко ји се на 
дру гом ме сту не мо же на ћи.

Ор га ни за то ри сај ма би ли су Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Пи ро та и Удру же ње про-

из во ђа ча пи рот ске пе гла не, су ор га ни за-
то ри Дом кул ту ре и Спорт ски цен тар, а 
по кро ви тељ град Пи рот. Са јам је отво рио 
и о ње го вој ва жно сти за Пи рот и Пи ро-
ћан це го во рио гра до на чел ник мр Вла дан 
Ва сић.

На сај му пе гла не ко ба си це про из во де у 
об ли ку пот ко ви це из ла га ло је че тр де се так 
про из во ђа ча из Пи ро та. Њи ма су се при-
дру жи ли и ви на ри из пет на ест срп ских ви-
на ри ја, као и про из во ђа чи кач ка ва ља. 

Тре ћи пут за ре дом пи рот ску пе гла ну про-
мо ви са ли су Зо ран Ке сић и Игор Бла же вић, 
по зна ти ји као Пр ља ви ин спек тор Бла жа.

С. Па на ки јев ски

ОДРЖАН ПЕТИ САЈАМ ПЕГЛАНЕ КОБАСИЦЕ

Пиротски деликатес

ДА НИ СВР ЉИ ГА У БЕ О ГРА ДУ – ПРО МО ЦИ ЈА ИН ВЕ СТИ ЦИ О НИХ ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА

Са јам по љо при вре де и при вре де
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У жи во пи сном зла ти бор-
ском се лу Мач кат и ове 
го ди не је одр жан тра ди-

ци о нал ни тро днев ни Са јам су-
во ме сна тих про из во да, по пу-
лар на „Пр шу ти ја да”, на ко јој је 
уче ство ва ло 16 нај бо љих про-
из во ђа ча ко ји су се так ми чи ли у 
пет ка те го ри ја.

Так ми ча ре и број не го сте по-
здра вио је Ми лан Ста ма то вић, 
пред сед ник ча је тин ске оп шти-
не, ко ји је са за до вољ ством 
ис та као да ова ма ни фе ста ци ја 
тра је за хва љу ју ћи ве ли кој за-
ин те ре со ва но сти и ис трај но сти 
про из во ђа ча ко ји се го ди на ма 
тру де да њи хо ви про из во ди бу-
ду за штит ни знак овог кра ја, у 
че му им све срд но по ма же оп-
штин ска ло кал на са мо у пра ва. 
Оста је још да се ство ре усло ви 
да се ме са ри ма омо гу ћи што 
ви ше си ро ви на, јер при род ни 
ка па ци те ти по сто је, а не до ста ју 
ка па ци те ти за аутох то ну сор ту.

Пре про гла ше ња по бед ни ка 
сај ма, 17. по ре ду, у пор ти цр кве 
Све тог про ро ка Или је, упри-
ли чен је кул тур но-умет нич ки 
про грам у ко јем су уче ство ва ли 
уче ни ци се о ске ОШ „Ми ли во је 
Бо ро вић”. 

Пре ма оце ни струч ног жи ри ја 
нај бо љи је био Или ја Ста но је вић 
ко ји је у ка те го ри ји го ве ђа пр шу-

та осво јио пр во ме сто – злат ну 
ме да љу и од ла зак на Ме ђу на-
род ни са јам хра не у Штут гар ту. 

У ка те го ри ји свињ ска пр шу та 
за по бед ни ка је про гла шен Ми-
ро слав Сто ја но вић, за нај бо љу 
ов чју сте љу пр во ме сто при па-
ло је Дра га ну Сто ја но ви ћу, за 
нај бо љу сла ни ну Ра до ми ру Сто-
ја но ви ћу, а у ка те го ри ји до ма-
ће ко ба си це пр во ме сто узео је 
Ни ко ла Бр ко вић. До де ље не су и 
спе ци јал не на гра де: Ми ро сла ву 
Сто ја но ви ћу за нај бо љу ужич ку 
сла ни ну и Алек сан дру Ра до ји-
чи ћу за нај бо ље ов чи је ме со. 

Зла ти бор ско се ло Мач кат три 
да на је би ло пре сто ни ца про из-
во да од ме са. Но ви на ове го ди не 

је би ла та што су сај му при су ство-
ва ли и спе ци јал ни го сти са про-
из во ди ма ко ји су ка рак те ри стич-
ни за кра је ве из ко јих до ла зе, па 
је та ко са јам до био ме ђу на род ни 
ка рак тер, ма да го сти ни су зва-
нич но уче ство ва ли у так ми че њу.  

За ор га ни за ци ју „Пр шу ти ја де” 
по ста ра ли су се ча је тин ска оп-
шти на, Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја „Зла ти бор”, При вред но дру-
штво „Зла ти бор ски еко аграр” 
и Кул тур но-спорт ски цен тар 
Ча је ти на, уз парт нер ство и по-
др шку Стал не рад не гру пе за 
ре ги о нал ни ру рал ни раз вој у ју-
го и сточ ној Евро пи. То је био део 
про јек та „По др шка ре ги о нал ној 
са рад њи и из ба лан си ра ном те-

ри то ри јал ном раз во ју зе ма ља 
за пад ног Бал ка на у про це су 
при бли жа ва ња европ ским ин-
те гра ци ја ма”, уз фи нан сиј ску 
по моћ Европ ске уни је. 

Са јам су во ме сна тих про из-
во да имао је и бо гат про прат-
ни про грам, а за све по се ти о-
це ор га ни зо ва на је и на град на 
игра. Тро је нај срећ ни јих ку ћи 
су по не ли џа ко ве пр шу те, сла-
ни не или ко ба си це. „Пр шу ти ја-
да” је би ла из у зет но по се ће на. 
По про це ни ор га ни за то ра, ове 
го ди не је при су ство ва ло око 
10.000 љу ди, ме ђу ко ји ма и они 
ко ји су у то вре ме зи мо ва ли на 
Зла ти бо ру. 

 Ми лан Па вло вић

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Тр сте ник и 
удру же ње ви на ра, во ћа ра и ви но гра да ра 
„Све ти Три фун” ор га ни зо ва ли су по де се ти 
пут по љо при вред но кул тур ну ма ни фе ста-
ци ју у сла ву љу ба ви и ви на. По кро ви тељ је 
би ла оп шти на Тр сте ник а тим по во дом оку-
пио се ве ли ки број удру же ња са сво јим су-
ве ни ри ма и екс по на ти ма, као и при мер ци-
ма до ма ћих ви на. Ску пу су при су ство ва ли 
пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, углед-
ни го сти, по љо при вред ни ци. По сле об ре-
да ре за ња слав ског ко ла ча, при сут ни ма 
се обра тио пред сед ник оп шти не Тр сте ник 
Алек сан дар Ћи рић. Из ве ден је и при го дан 
кул тур но-умет нич ки про грам, а за тим су 
уру че не пла ке те за слу жним по је дин ци ма 
и пред у зе ћи ма. На гра ђе ни су и про из во ђа-
чи ви на из оп шти не, на осно ву прет ход не 

оце не ко ми си је. Ви на ри ја „Ми ло са вље вић” 
и бренд „Ви ла ви на” из Буч ја има ју нај ква-
ли тет ни ја ви на аутох то них сор ти гро жђа, 
до ка за ли су се у зе мљи и ино стран ству. 
Про из во де сор те „та мја ни ка” и „про ку пац”. 
Зо ран Мир ко вић из удру же ња ви на ра, во-
ћа ра и ви но гра да ра „Све ти Три фун” та ко ђе 

је из у зе тан про из во ђач ква ли тет них ви на. 
Три на гра де за ква ли тет ви на, као и за нај-
леп ши штанд на ма ни фе ста ци ји до био је 
Ми ро слав Ву ка ди но вић из Ми јај лов ца. 

Про из во ђа чи ви на у тр сте нич кој оп шти-
ни ре кли су нам да је про из вод ња во ћа и 
ви на сло жен и од го во ран по сао, мо ра се 
уло жи ти пу но тру да, ра да и сред ста ва да би 
се од ви но гра да, воћ ња ка све до ба чви по-
сти гао до бар ре зул тат и ква ли тет про из во-
да на тр жи шту. По љо при вред ни ци ма се до 
са да ни је по себ но обра ћа ла па жња, па су 
мо ра ли са ми да се сна ла зе да би по кри ли 
уло же но. Они се на да ју да ће Ми ни стар ство 
по љо при вре де про на ћи ре ше ња за ова кво 
ста ње и по мо ћи по љо при вред ни ци ма да се 
опо ра ве и на пра ве мно го бо ље од ових ре-
зул та та. Дра ган Ива но вић

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У СЛА ВУ ЉУ БА ВИ И ВИ НА

Про из вод ња ви на сло жен и од го во ран по сао

Ово го ди шњи шам пи он 
Или ја Ста но је вићКва ли тет ни про из во ди на так ми че њу

У МАЧ КА ТУ ОДР ЖА НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Зла ти бор на ме со ми ри сао
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кроз Србију

Пре ма по да ци ма струч-
не слу жбе Ре ги о нал не 
при вред не ко мо ре из 

Ле сков ца, на под руч ју Ја бла-
нич ког управ ног окру га го ди-
шње се про из ве де око хи ља ду 
ва го на па при ке „ај ва ру ше”. Од 
те ко ли чи не мо же се на пра ви ти 
око три ми ли о на те гли ај ва ра у 
па ко ва њи ма од 500 и 750 гра-
ма, про из ве де ног на тра ди ци о-
нал ни на чин. Це на јед не та кве 
те гле на ино-тр жи шту кре ће се 
од три до пет евра. Од ре ђе на 
ко ли чи на „ле ско вач ког до ма ћег 
ај ва ра” за вр ша ва на тр пе за ма 
у зе мља ма ЕУ, али нај ве ћа део 
ипак од ла зи на бе о град ске тр-
пе зе. 

Стан дар ди за ци ја овог пре по-
зна тљи вог срп ског брен да тра-
ја ла је не пу не три го ди не, а цео 
про цес у при лич ној ме ри су по-
мо гли за ин те ре со ва ни по сред-
ни ци из ко мо ре про из во ђа ча из 
ита ли јан ског гра да Си је не. Сед-
му го ди ну за ре дом овај бренд 
се ле ги ти ми ше сер ти фи ка том о 
ге о граф ском по ре клу ко јим га 
За вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну 
про мо ви ше као пр ви ори ги нал-
ни бренд ју га Ср би је.

За „ле ско вач ки до ма ћи ај вар” 
за ин те ре со ван је ве ли ки број ку-
па ца из зе ма ља Европ ске уни је. 
Ме ђу пр ви ма су би ли пред став-
ни ци ко мо ре из шпан ске Ма ла ге, 
али ту су би ли и куп ци из Ита ли је 
и Грч ке, као и број не тр го вин ске 
ком па ни је из зе ма ља бив шег Со-
вјет ског Са ве за. 

– Наш циљ је да одр жи мо кон-
ти ну и тет у про из вод њи ква ли-
тет ног ај ва ра по ме ђу на род ним 
стан дар ди ма. Циљ је да то ком 
це ле го ди не ну ди мо куп ци ма 
овај де ли ка тес, а не са мо као се-

зон ску „зим ску са ла ту” али нам 
то да нас те шко по ла зи за ру ком. 
Пла сман на шег ај ва ра оме та ју 
не ле гал ни про из во ђа чи ај ва ра 
са ни ским це на ма и не ква ли тет-
ном ро бом про из ве де ном по 
не ре ги стро ва ним и не хи ги јен-
ским ра ди о ни ца ма што при лич-
но љу ти на ше чла но ве – ис ти че 
ин же њер Ми о драг Здрав ко вић, 
ди рек тор удру же ња „Ле ско вач-
ки до ма ћи ај вар”.

Ово је дин стве но удру же ње 
да нас бро ји око 200 чла но ва од 
ко јих 47 са из во зним сер ти фи ка-

том. У ја ну а ру 2017. го ди не ај вар 
се про да вао по це ни од 680 до 
720 ди на ра, у за ви сно сти од па-
ко ва ња, а на ла ге ру је би ло око 
300.000 те гли. Ме ђу тим, удру же-
ни ле ско вач ки про из во ђа чи ај ва-
ра му ку му че са „ди вљим” про из-
во ђа чи ма овог де ли ка те са па се, 
под истим име ном али ни на лик 
ле ско вач ком, са пу но па тли џа на и 
шар га ре пе и па при ке ис под кла-
се, ај вар про из во ди и у дру гим 
гра до ви ма Ср би је, чак и у су сед-
ним др жа ва ма и за то Ле сков ча ни 
тра же од др жа ве озбиљ ну за шти-
ту за сво ју роб ну мар ку.

– Ле ско вач ки ај вар, „гру ва-
на” и фи но мле ве на ле ско вач ка 
за чин ска па при ка брен до ви су 
на ко ји ма би мо ра ла да по чи ва 
при мар на по вр тар ска про из вод-
ња ово га кра ја и на ша ко мо ра у 
све му по ма же по љо при вред ни-
ке удру же не у ово удру же ње али 
и дру га удру же ња про из во ђа ча 
здра ве хра не – ис та као је Вла-
ди мир Бо јо вић, се кре тар Ре ги о-
нал ног за дру жног са ве за, ко ји у 
окви ру сво је де лат но сти пру жа 
струч ну и тех нич ку по моћ удру-
же њу „Ле ско вач ки до ма ћи ај вар”.

То ма Сте ва но вић

Ви на ри из Не го ти на и Кња жев ца по се ти-
ли су пет вин ских по дру ма у Ис три и два у 
Ви пав ској до ли ни и у раз го во ру са вла сни-
ци ма раз ме ни ли ис ку ства у про из вод њи 
ви на. Том при ли ком ин фор ми са ни су и о 
са рад њи ви на ра у окви ру удру же ња и кла-
сте ра, за јед нич кој ре а ли за ци ји про је ка та и 
ко ри шће њу др жав них и ЕУ фон до ва за уна-
пре ђе ње ви нар ства. 

Сту диј ска гру па из ис точ не Ср би је је у 
Ис три по се ти ла и Раз вој ну аген ци ју Ис тре – 
ИДА ко ја је раз ви ла знак ква ли те та – Is trian 
Qu a lity (IQ), удру же ње „Ви ни стра”, ко је оку-
пља ви ше од сто про из во ђа ча ви на и са ко-
ји ма ре а ли зу ју за јед нич ке до ма ће и ЕУ про-
јек те, као и Ин сти тут за ви нар ство и ту ри зам 
у По ре чу, где су се упо зна ли са уском по ве-

за но шћу и са рад њом про из во ђа ча ви на са 
овом на уч но и стра жи вач ком ин сти ту ци јом.  

При ме ри са рад ње ви на ра Ви пав ске до-
ли не са Раз вој ном аген ци јом РОД из Ај дов-
шчи не, Ту ри стич ким ин фор ма ци о ним цен-

тром и Ви но те ком Ви па ва, ко ји упра вља ју 
и ко ор ди ни ра ју вин ским пу тем Ви пав ске 
до ли не, пред ста вље ни су до ма ћим про из-
во ђа чи ма ви на у Сло ве ни ји. 

Осим про из во ђа ча ви на из кра јин ске и 
кња же вач ке ре ги је, у сту диј ској по се ти Ис-
три и Ви пав ској до ли ни уче ство ва ли су и 
пред став ни ци Ми ни стар ства по љо при вре-
де и Удру же ња ви на ра из Кња жев ца и Не-
го ти на. Сту диј ску по се ту је ор га ни зо ва ла 
Ре ги о нал на аген ци ја за раз вој ис точ не Ср-
би је уз по др шку про јек та Ло кал ни еко ном-
ски раз вој у ис точ ној Ср би ји. Про из во ђа чи 
ви на из ис точ не Ср би је до би ли су по зив да 
уче ству ју на сај мо ви ма ви на у Ис три и Ви-
пав ској до ли ни и та ко на ста ве ус по ста вље-
ну са рад њу. Јо ван ка Ста но је вић

ВИ НА РИ ИЗ НЕ ГО ТИ НА И КЊА ЖЕВ ЦА У ИС ТРИ И СЛО ВЕ НИ ЈИ 

Успе шно сту диј ско пу то ва ње

Кра јин ски ви на ри код ко ле га у Ис три  
и Випавској долини 

ЉУ ТИ „ДО МА ЋИ АЈ ВАР” НА ЉУ ТИО УДРУ ЖЕ НЕ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧЕ

Не ле гал ни про из во ди
ру ше углед брен ду
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Кра јем фе бру а ра у Бе о гра ду је одр жа-
на го ди шња скуп шти на Ге рон то ло-
шког дру штва Ср би је (ГДС) а у окви ру 

те мат ског де ла ску па ор га ни зо ва на је и кон-
фе рен ци ја на ко јој је про мо ви са на књи га, 
тј. збор ник ра до ва „Јав ност, ста ри ји љу ди и 
ме ди ји”.

На про мо ци ји те мат ског збор ни ка из не ти 
су ре зул та ти ра да на про јек ту „Јав ност, ста-
ри и ме ди ји”, ко ји су у дру гој по ло ви ни 2016. 
го ди не за јед но ре а ли зо ва ли ГДС и Фа кул тет 
за кул ту ру и ме ди је Џон Не збит уни вер зи-
те та.

Уред ни це књи ге су ру ко во ди лац про-
јек та проф. др На та ша Си ме у но вић Ба јић 
и ко ор ди на тор про јек та проф. др Љи ља на 
Ма нић. Про је кат је фи нан сиј ски по др жа ло 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња. У 
збор ни ку су пред ста вље ни ре зул та ти нај-
но ви јих ис тра жи ва ња о ути ца ју ме диј ског 
из ве шта ва ња на ста во ве и пер цеп ци ју јав-
но сти о ста ри јим осо ба ма у Ср би ји.

Ис тра жи ва ње је спро ве де но у две фа зе. 
Пр ва фа за пред ста вља ис тра жи ва ње ме диј-
ских са др жа ја ко је је пра ти ло пет нај у ти цај-
ни јих днев них но ви на у Ср би ји то ком це ле 
2015. го ди не, од оних озбиљ ни јих ју тар њих 
до ве чер њих и та бло ид них, ка ко би се сте-

кла ја сни ја сли ка о од но су днев не штам пе 
пре ма ста ри јим осо ба ма. 

Под ста ри јим љу ди ма под ра зу ме ва не су 
све осо бе, по зна те и не по зна те, ста ри је од 
65 го ди на. Иако се ана ли за од но си ла на све 
ста ри је осо бе из Ср би је и све та, од 14.199 
ана ли зи ра них но вин ских тек сто ва са мо у 
596 се пи ше о ста ри јим осо ба ма, што чи ни 
4,2 од сто. Овај про це нат го во ри о ма лом 
уче шћу ста ри је по пу ла ци је у фор ми ра њу 
аген де днев них но ви на. Да нас у мо дер ном 
вре ме ну оста вља се ве о ма ма ло про сто ра 
за из ве шта ва ње о ста ри ји ма.

Дру га фа за пред ста вља ис тра жи ва ње јав-
ног мње ња у мар ту 2016. го ди не пу тем ин-
тер вјуа и те ле фон ске ан ке те ко ју је спро вео 

Цен тар за ис тра жи ва ње јав ног мње ња, про-
гра ма и ауди то ри ју ма РТС-а.

Ре зул та ти и јед ног и дру гог ис тра жи ва ња 
се по ду да ра ју и по ка зу ју да су ста ри ји и њи-
хо ви про бле ми не до вољ но при сут ни у ме-
ди ји ма, а и ка да се о то ме из ве шта ва, то се 
чи ни сен за ци о на ли стич ки и сте ре о тип но. 

На кон фе рен ци ји се мо гло чу ти да су 
ауто ри ра до ва до шли до за кључ ка да, у 
скла ду са оп штим јав ним ин те ре сом, по-
што ва ње и раз у ме ва ње ста рих, као и за-
шти та њи хо вих пра ва умно го ме за ви се од 
про фе си о на ли за ци је ме диј ског из ве шта-
ва ња и уна пре ђи ва ња етич ких стан дар да у 
но ви нар ству.

Д. Гру јић

Ко зи ло је ма ле но се ло у пла-
ни ни, де се так ки ло ме та ра од 
Цр не Тра ве. „Ка да чо век не би 
знао да на том про сто ру по-
сто ји на се ље, не би га мо гао ни 
про на ћи у пла нин ском бес пу ћу 
и у шу ми ко јом је са свих стра на 
окру же но. Ван свих пу те ва, као 
да су на мер но скло ње не ку ће 
од ћер пи ча и на бо ја и при ле-
пље не уз пла нин ску вр лет ’бо-
гу иза ле ђа’. А го ре из над се ла и 
пре ко пла ни не, кроз шум ски че-
стар и про план ке, во дио је чо-
бан ски пу те љак пре ма До бром 
По љу и Цр ној Тра ви. Кад на ста-
ну је се ње ма гле и си ло ви те зим-
ске ме ћа ве – све то не ста не у 
та ми и бе ли ни и ни ко се жив се 
не усу ђу је да не ку да кре не кроз 
ово бес пу ће”, за пи са ла је у мо-
но гра фи ји „Ко зи ло – ве чи та пе-

сма у вре ме ну” аутор ка Ол га Р. 
Стан ко вић, на став ни ца срп ског 
је зи ка у пен зи ји.

– Да нас је се ло Ко зи ло за ра-
сло у ко ров, ши бље, бре зо ву 
шу му и сва ко ја ко би ље, из гу би-
ло је сво ју ду шу, смех, плач, ве-
се ље – ка же Ол га Р. Стан ко вић.

Не ма тач ног по да тка ка да је 
на ста ло ово се ло (по ми ње се 
1885. го ди на ка да је са гра ђе на 
пр ва ку ћа по кри ве на сла мом, 
али се зна да су ста нов ни ци до-
шли из Цр не Тра ве, а мо жда су 
се из До брог По ља ра се ли ли по 
окол ним пре де ли ма).

Име се ла је пра ва за го не тка, 
под се ћа Ол га Стан ко вић, и на-
во ди оце ну Ива на Ста но је ви ћа 
(1933), ро дом из овог се ла, ко-
ји жи ви у Вла со тин цу, да су на 
ме сту да на шњег се ла Ко зи ла 
ста нов ни ци се ла Ја вор ја чу ва ли 
ко зе у то ро ви ма, па су ти пре де-
ли би ли по зна ти као ко зје ста зе 
и мо жда је за то и се ло про зва но 
Ко зи ло.

Го ди не 1953. Ко зи ло је има-
ло 39 до ма ћин ста ва са 220 ста-
нов ни ка, а пре ма нај но ви јем 
по пи су у се лу жи ве са мо три 
ста нов ни ка. Се ло је не ка да има-
ло шко лу, ко ја је би ла цен тар 
оку пља ња ме шта на и ор га ни за-
тор кул тур но-за бав ног жи во та, 
али је за тво ре на 29. сеп тем бра 
1975. го ди не. 

Д. Ко цић

СЕ ЛО СА ТРИ СТА НОВ НИ КА ДО БИ ЛО МО НО ГРА ФИ ЈУ

Ко зи ло – ве чи та пе сма у вре ме ну

Де таљ из се ла Ко зи ла

Скуп шти на Ге рон то ло шког дру штва Ср би је

ПРЕД СТА ВЉЕН ЗБОР НИК „ЈАВ НОСТ, СТА РИ ЈИ ЉУ ДИ И МЕ ДИ ЈИ”

Уна пре ди ти из ве шта ва ње о 
ста ро сти
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погледи

Струч ња ци упо зо ра ва ју 
да умор ни љу ди до но се 
по гре шне од лу ке, што 
је и те ка ко ло ше ако 
су ше фо ви или  
по ли ти ча ри у пи та њу 

Мо же мо са да евен ту ал-
но да се пи та мо ка ко је 
и ко ли ко Бил Клин тон 

спа вао оних да на ка да је од-
лу чио да нас бом бар ду је 1999, 
али је де се так го ди на ка сни је 
при знао Си-Ен-Ену да је нај ве ћи 
број гре ша ка у свом пред сед-
ни ко ва њу на пра вио ка да је био 
су ви ше умо ран.  

Да ли је то тре ба ло да зву чи 
као прав да ње, не бит но је, као 
што је за ову при чу ире ле вант-
но шта је кон крет но бив ши шеф 
Бе ле ку ће имао на уму као гре-
шку. Од лу ка о уби ја њу ци ви ла је 
ван сва ке сум ње ка та стро фал на 
и то ни шта не мо же да про ме ни. 

Ре ле вант на су, ме ђу тим, на уч-
на ис тра жи ва ња и от кри ћа ко ја 
ука зу ју на чи тав сплет окол но-
сти и по сле ди ца штет них за по-
је дин це, а не кад и ши ру за јед-
ни цу, при че му се узрок кри је 
у го то во ба нал ној по је ди но сти, 
не до стат ку сна. 

Бри тан ски на уч ник Ра сел Фо-
стер, про фе сор не у ро ло ги је са 
Окс фор да и свет ски струч њак 

са спа ва ње и цир ка ди јал ни (би-
о ло шки) ри там, упор но упо зо-
ра ва јав ност да са да шњи тем по 
жи во та и за не ма ри ва ње спа ва-
ња „угро жа ва ју здра вље на ци је, 
са пре ви ше ра но ра ни ла ца ко ји 
по ку ша ва ју да бу ду опе ра тив ни 
док су им мо жда не функ ци је за-
ко че не као да су пи ја ни”.

„У че ти ри са та из ју тра на ша 
спо соб ност про це си ра ња ин-
фор ма ци ја је от при ли ке на ни-
воу као ка да смо по пи ли не ко-
ли ко ви ски ја или пи ва”, твр ди 
про фе сор и по себ но упо зо ра ва 
на угро же ност рад ни ка у ноћ-
ним сме на ма.

С дру ге стра не сви смо угро-
же ни чи ње ни цом да се не ке 
кључ не од лу ке ко је се ти чу жи-
во та ве ли ког бро ја гра ђа на и у 
ко ји ма уче ству ју лич но сти на 
нај ви шим и нај од го вор ни јим 
функ ци ја ма, че сто до но се у ван-
ред ним при ли ка ма, по сле ве ћа-
ња до ду бо ко у ноћ, кад су љу ди 
већ из ну ре ни и пре у мор ни, а 
спо соб ност пра вил ног ра су ђи-
ва ња знат но осла бље на.

То се од но си на ве ли ке те ме, 
на днев ном ре ду по ли тич ких 
или бан кар ских кон фе рен ци ја, 
а што се нас ти че не мо ра мо да 
иде мо да ље од на ше скуп шти не.

Пре ма об ја шње њу про фе-
со ра Фо сте ра, не до ста так сна 
ути че на чи тав спек тар пси хо-
ло шких ре ак ци ја, ем па ти ју, про-

це си ра ње ин фор ма ци ја, на чин 
оп хо ђе ња и при сту па ња са го-
вор ни ци ма и по врх све га пре-
те ра ну им пул сив ност. „Умор ни 
љу ди пра ве глу пе гре шке и не-
до ста је им кре а тив ност”, за кљу-
чу је овај на уч ник.

Уоби ча је но се ка же да на сан 
од ла зи тре ћи на жи во та, али у 
прак си то је нај че шће ма ње и 
за пра во све ма ње. Ге не рал но 
да нас љу ди спа ва ју је дан до два 
са та кра ће не го пре 60 го ди на. 
А осим то га, не спа ва ње је да нас 
у трен ду.

Жи вот је пун иза зо ва, уз бу ђе-
ња, тре ба сву да сти ћи, при ка за-
ти се и он да по хва ли ти ка ко се 
све то по сти же са нај ви ше че ти-
ри до пет са ти спа ва ња.

А ле ка ри ка жу да не до ста так 
сна озбиљ но по ве ћа ва ри зик 
од ср ча них обо ље ња, го ја зно-
сти и ди ја бе те са. Та ко ђе, до во-
ди до по ре ме ћа ја ме та бо ли зма 
и по ра ста ни воа кор ти зо ла, по-
зна тог као хор мон стре са, што 
он да опет во ди ка по ви ше ном 
крв ном при ти ску и опа сно сти 
од мо жда ног уда ра. 

Да би смо се осе ћа ли до бро 
и би ли ор ни, на шем ор га ни-
зму је по треб но се дам до осам 
са ти спа ва ња. Ис ку ство го во-
ри, ви ше сна – ма ње пре хла де, 
брон хи ти са. Осо бе ко је спа ва ју 
ма ње од пет, шест са ти има ју 
че ти ри пу та ви ше из гле да да 

за ра де пре хла ду не го рев но-
сни спа ва чи.

С дру ге стра не, кад су ста-
ри ји у пи та њу, ни пре ви ше сна 
ни је пре по руч љи во, јер се при 
ду гом ле жа њу по ве ћа ва под ло-
жност пне у мо ни ји, по што бак-
те ри је из но са и гр ла мо гу да 
до спе ју у плу ћа.

Спа ва ње је са мо у из ве сној 
ме ри ствар из бо ра. Не ко би 
хтео да спа ва ду же, али па ти 
од не са ни це, дру гом ду ша спа-
ва, али ра ди у ноћ ној сме ни. 
Про блем ових рад ни ка је за и-
ста спе ци фи чан. Ис пи ти ва ња 
по ка зу ју да њи хов ор га ни зам 
озбиљ но тр пи.

У ве ли кој фран цу ској сту ди ји 
уни вер зи те та у Ту лу зу (од пре 
две го ди не) ана ли зи ра ни су ре-
зул та ти рад ни ка ко ји 10 го ди на 
ра де но ћу. Код њих су уста но-
вље ни сла би ји ре зул та ти у ме-
мо ри ји, у по ре ђе њу са они ма са 
нор мал ним рад ним вре ме ном, а 
по укуп ним мо жда ним функ ци-
ја ма по ка за ли су се шест го ди на 
ста ри ји не го што ствар но је су.

Струч ња ци се сла жу да би ова 
и дру га слич на са зна ња мо ра ла 
да бу ду сиг нал не са мо за по-
сло дав це, већ и за вла де, ка ко 
би се си стем ским ме ра ма сма-
њи ли ри зи ци, јер ели ми ни са ти 
их ни је мо гу ће, као што ни је мо-
гу ће ни уки ну ти ноћ ни рад.

Д. Дра гић

ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ ПРИ РОД НОГ ЦИ КЛУ СА БУД НО СТИ И СНА

Рекордери
будности
Бив ша бри тан ска пре ми-
јер ка Мар га рет Та чер би ла 
је чу ве на по сво јој ефи-
ка сно сти ко ја је под ра зу-
ме ва ла тек че ти ри са та 
сна. Вин сто ну Чер чи лу је 
та ко ђе би ло по треб но све га 
че ти ри са та но ћу, али је то 
на док на ђи вао са још два 
са та по по днев ног од мо ра. 
Ба ра ку Оба ми се при пи су је 
со лид них шест са ти сна, али 
се за то ње гов на след ник 
До налд Трамп хва ли да му 
не тре ба ви ше од три, че ти-
ри са та, бе ле жи лон дон ски 
днев ник „Те ле граф”. Да ле ко 
од њих и њи хо вих ре кор да 
је Ал берт Ајн штајн. Ње му ни 
де сет са ти сна ни је би ло до-
вољ но, па би ма ло од спа вао 
и пре ко да на.

Опа сно не спа ва ње
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Од 2010. го ди не, ка да је  
уго во рен пр ви па кет  
фи нан сиј ског из ба вље ња 
зе мље, пен зи је у Грч кој  
сма њи ва не су чак 11 пу та

Грч ка је опет у ве сти ма, што, ка ко је већ 
уоби ча је но у по след њим го ди на ма, не 
слу ти на до бро. Опет је у клин чу из-

ме ђу сво јих ду жнич ких оба ве за и зах те ва 
кре ди то ра, из ме ђу оп ци је да љег сте за ња 
ка и ша и со ци јал них ре ал но сти ко је упо зо-
ра ва ју да на том ка и шу ме ста за но ве ру пе 
јед но став но не ма.

Грч ка је по но во у ве сти ма за то што се 
опет стра ху је да би (већ овог ле та) вла да 
мо гла да про гла си бан крот, ко ји би за ре-
зул тат имао њен из ла зак из евро зо не, али 
и но ву фи нан сиј ску кри зу у Евро пи.

Иду ћег ју ла, на и ме, Ати на тре ба да вра ти 
се дам ми ли јар ди евра, али пре то га да са 
сво јим по ве ри о ци ма, ЕУ и Ме ђу на род ним 
мо не тар ним фон дом, по стиг не до го вор око 
на чи на за до се за ње ра ни је до го во ре них 
фи скал них ци ље ва, од ко јих је глав ни да се 
у 2018. по стиг не бу џет ски ви шак од 3,5 од-
сто БДП-а.

И опет би то ме тре ба ло да до при не се но во 
сма њи ва ње пен зи ја (ко је су сма њи ва не чак 
11 пу та од 2010, ка да је уго во рен пр ви па кет 
фи нан сиј ског из ба вље ња зе мље ко ја је у пр-
вој де це ни ји овог ве ка ве што скри ва ла да жи-
ви на мно го ви шој но зи од сво јих мо гућ но сти, 
да тро ши и оно што не за ра ђу је).

Пен зи је су по след њи пут скре са не про-
шлог про ле ћа, ка да је уве ден пен зиј ски ми-
ни ма лац од 384 евра, што из гле да ни је би ло 
до вољ но: кре ди то ри и да ље сма тра ју да је 
2,7 ми ли о на грч ких пен зи о не ра (од укуп но 
11 ми ли о на ста нов ни ка), пре ве лик те рет за 
др жа ву јер го ди шње од но се 11 од сто БДП-а 
(укуп ног учин ка еко но ми је), иако је на по чет-
ку кри зе то би ло за и ста пре ви со ко – 17 од сто.

Пен зи о не ри су до сад мно го пу та из ла-
зи ли на ули це Ати не, Со лу на и дру гих гра-
до ва, бло ки ра ли са о бра ћај и ин сти ту ци је, 
али то им ни је по ма га ло. ЕУ и ММФ и да ље 
сма тра ју да је гра ни ца за од ла зак у пен зи ју 
пре ни ска, а пен зи је пре ви со ке.

Си ту а ци ју ово га пу та ком пли ку је то што 
ЕУ и ММФ ни су са гла сни ни око ди јаг но зе 
ни око те ра пи је. Док се у Бри се лу ин си сти-
ра на по ме ну том су фи ци ту од 3,5 од сто, 
„свет ски фи нан сиј ски по ли ца јац” сма тра да 
је грч ки дуг, под са да шњим усло ви ма ње го-
ве от пла те и да љег за ду жи ва ња, нео др жив, 
те да ће се због то га зе мља ра ни је или ка-
сни је фи скал но уру ши ти.

Пен зи је су од по чет ка у сре ди шту овог за-
пле та, ко ме оп ште окол но сти не иду у при-
лог: До налд Трамп, но ви пред сед ник САД, 
чи ји је глас од лу чу ју ћи у ММФ, не ма мно го 
слу ха за мул ти ла те рал но до го ва ра ње, а ра-
ни је, док је био са мо ми ли јар дер, на свој на-
чин, тви то ва њем, по ру чио је да „Гр ци гу бе 
вре ме у евро зо ни”.

С дру ге стра не, у три ва жне европ ске зе-
мље ове го ди не се одр жа ва ју из бо ри – у 
мар ту у Хо лан ди ји, у апри лу и ма ју у Фран-
цу ској, а сеп тем бра у Не мач кој – где де сни-
чар ски де ма го зи, сви ре дом скеп тич ни пре-
ма ЕУ, та ко ђе не же ле да се ба ве про бле ми-
ма дру гих.

Гр ци су не сум њи во већ ис цр пље ни сед-
мо го ди шњим ме ра ма сте за ња ка и ша. Пен-
зи о не ри сва ка ко под но се нај те жи део те-
ре та, ма да, из на ше, бал кан ске пер спек ти-
ве, та мо шње пен зи је из гле да ју рас ко шно: 
про се чан го ди шњи при ход ста ри јих од 65 
го ди на да нас је та мо 9.000 евра (про сек ЕУ 
за исту ка те го ри ју је 20.000).

Али ста ти стич ки про се ци ма ло го во ре о 
лич ним дра ма ма: 43 од сто грч ких пен зи о-
не ра при ма ма ње од 660 евра ме сеч но – не-
ма ли број при ма са мо 300 евра – док око 15 
од сто Гр ка жи ви у екс трем ном си ро ма штву. 
Сва ки че твр ти је без по сла, а сва ка дру га 
по ро ди ца за ви си од пен зи је да по кри је ме-
сеч не тро шко ве.

Бру то дру штве ни про из вод је од по чет-
ка кри зе ина че сма њен за тре ћи ну, па је 
от при ли ке за то ли ко опао и дру штве ни 
стан дард. Укуп на сво та ко ја се ду гу је кре ди-
то ри ма је 320 ми ли јар ди евра, го то во дво-
стру ки из нос БДП-а.

Вла да ко ју пред во ди пре ми јер Алек сис 
Ци прас (41), сво је вре ме но је иза бра на на 
обе ћа њи ма да ће од ба ци ти на мет ну ту по-
ли ти ку од ри ца ња, да би, су о че на са ре ал-
но сти ма, већ не ко ли ко пу та то обе ћа ње, 
по пу шта ју ћи пред зах те ви ма кре ди то ра, 
пре кр ши ла.

Ових да на се, ме ђу тим, ин си сти ра да је 
по ву че на „цр ве на ли ни ја” и да но вог сма-
њи ва ња пен зи ја не ће би ти. Бу де ли при те-
ран уза зид, Ци прас пре ти да ће из лаз по-
тра жи ти у ван ред ним из бо ри ма.

Ван ред ни из бо ри су одр жа ни и про шле 
го ди не, ка да је Ци пра со ва пар ти ја, Си ри за, 
осво ји ла 36 од сто гла со ва и ус пе ла да фор-
ми ра ко а ли ци о ну вла ду. 

Нај но ви ја сон ди ра ња би рач ког рас по ло-
же ња по ка зу ју, ме ђу тим, да Си ри зу по др жа-
ва са мо 18 од сто Гр ка, док сва ки тре ћи по-
др жа ва кон зер ва тив ну Но ву де мо кра ти ју. 

То су окол но сти нај но ви је дра ме, ко ја је 
фи скал на, еко ном ска, по ли тич ка и пре све-
га со ци јал на. Грч ка оди се ја се у сва ком слу-
ча ју на ста вља.

Ми лан Бе кин

ПЕН ЗИ ЈЕ ПО НО ВО У КЛИН ЧУ ИЗ МЕ ЂУ ДУ ЖНИЧ КИХ ОБА ВЕ ЗА И ЗАХ ТЕ ВА КРЕ ДИ ТО РА

Но ва грч ка дра ма
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хроника

Бу џе том гра да Чач ка за 2017. го ди ну пла-
ни ра но је да се из дво је сред ства од 2,1 ми-
ли о на ди на ра за отва ра ње три днев на клу-
ба за ста ре. Пла ни ра но је да је дан клуб бу-
де у окви ру До ма пен зи о на ра у Бал кан ској 
ули ци у Чач ку, и по је дан у Љу би ћу и Мр ча-
јев ци ма у ко ји ма ће се ре но ви ра ти већ по-
сто је ћи објек ти. 

Ови клу бо ви за днев ни бо ра вак пен зи о-
не ра би ће но ви на у гра ду на За пад ној Мо-
ра ви и пред ста вља ће, на из ве стан на чин, 
„вр ти ће за ста ре”. За вре ме док су им оста-
ли чла но ви по ро ди це на по слу или на не-
ким дру гим за да ци ма, пен зи о не ри ће мо ћи 
да упот пу не сло бод но вре ме бо рав ком у 
днев ним клу бо ви ма, да се дру же, при ча ју 
сво је до го дов шти не, раз ме њу ју ми шље ња 
и игра ју раз не дру штве не игре. 

Пре ма ре чи ма град ског већ ни ка Дра го-
ми ра Ши пе ти ћа, пред ви ђе но је да це ло-
куп но фи нан си ра ње ра да клу бо ва за ста ре 

у пот пу но сти сно си ло кал на са мо у пра ва, 
ра чу на ју ћи ту сред ства за те ку ће по сло ва-
ње, пла те осо ба ма за по сле них у клу бу и ре-
жиј ске тро шко ве. Из град ског бу џе та ће се 
пла ћа ти и струч на ли ца ко ја ће одр жа ва ти 
пре да ва ња из раз ли чи тих обла сти, све по 
про гра му Цен тра за со ци јал ни рад у Чач ку, 
ко ји ће ко ри сти ти и ис ку ства слич них клу-
бо ва ко ји ра де у окол ним гра до ви ма.

У оче ки ва њу бр зог по чет ка ра да днев-
них клу бо ва, око 29.500 ча чан ских пен зи-
о не ра на да ју се да ће уско ро по че ти и из-
град ња пр вог до ма за ста ре у овом гра ду, 
ко ји је при о ри тет ло кал не са мо у пра ве већ 
два де се так го ди на. Ме ђу тим, ове го ди не се 
озбиљ ни је при шло при пре ма ма, а из бу џе-
та су већ из дво је на три ми ли о на ди на ра за 
из ра ду про јект не до ку мен та ци је и иде ја је 
да је дан та кав обје кат бу де по диг нут у де-
лу са да шње ка сар не где већ го ди на ма не ма 
вој ске. 

За мно ге пен зи о не ре, ге ри ја триј ски дом 
је је ди на шан са да ста рост про ве ду на до-
сто јан ствен на чин, а при ват ни до мо ви су 
ску пи и не при сту пач ни за ве ћи ну пен зи о-
не ра. Ча ча ни сма тра ју да би њи хов дом за 
ста ре тре ба ло да бу де ре ги о нал ног ка рак-
те ра и да у ње му бу ду сме ште ни ко ри сни ци 
из чи та вог Мо ра вич ког управ ног окру га. У 
но вој уста но ви, чи ји би осни вач би ла Ре пу-
бли ка Ср би ја, тро шко ви бо рав ка ко ји пре-
ла зе из нос пен зи је тре ба ло би да бу ду суб-
вен ци о ни са ни.  Ми лан Па вло вић

Ни зак жи вот ни стан дард 
и си ро ма штво, уз ко је 
че сто иде и бо лест, нај-

ви ше по га ђа ју пен зи о не ре па 
је је дан од за да та ка да се и ове 
го ди не, у са рад њи са ло кал ним 
са мо у пра вом и ре сор ним ин-
сти ту ци ја ма, ме ња од нос пре ма 
тој по пу ла ци ји и за у ста ви си ро-
ма ше ње, по ру чу ју из Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Ни ша. Ка жу, 
тач но је да су пен зи је ма ло по-
ве ћа не, али, на жа лост, ма те ри-
јал ни ста тус ве ћи не пен зи о не ра 
у гра ду је алар ман тан. Ве ли ки 
број је на иви ци ег зи стен ци је, 
са пен зи ја ма ко је омо гу ћа ва ју 
тек пу ко пре жи вља ва ње. Ни је 
ма ли број ни оних пен зи о не ра 
ко ји су со ци јал ни слу ча је ви и 
да ни је на род не ку хи ње би ли 
би глад ни. Удру же ње пен зи о не-
ра Ни ша ула же огром не на по ре 
да се, у са рад њи са ло кал ном 
са мо у пра вом и над ле жним ор-
га ни ма, про ме ни од нос пре ма 
нај ста ри јој по пу ла ци ји и да се 
за у ста ви да ље си ро ма ше ње. 

Ми ро љуб Стан ко вић, пред-
сед ник Удру же ња ни шких пен-
зи о не ра, ка же да се у са рад њи 
са ре ле вант ним ло кал ним и 
ре пу блич ким ин сти ту ци ја ма 
ин тен зив но ра ди ло на по бољ-
ша њу усло ва, ле че ња и ма те-
ри јал не по мо ћи нај у гро же-
ни јим пен зи о не ри ма. По ма ка 
има али је то и да ље да ле ко 
од по тре ба и за до во ља ва ју ћег 
ста ња. 

Про шле го ди не фор ми ран је 
Са вез удру же ња пен зи о не ра ју-
го и сточ не Ср би је са се ди штем у 
Ни шу. Ре зул та ти ра да но во фор-
ми ра ног Са ве за оче ку ју се у то-
ку ове го ди не.

– Оно по че му су у ни шком 
Удру же њу пен зи о не ра по себ но 
пре по зна тљи ви је су ак ци је по-
де ле бес плат них па ке та основ-
них жи вот них на мир ни ца. Из 
соп стве них сред ста ва про шле 

го ди не је у ок то бру ста рим и 
из не мо глим ли ци ма и они ма 
са ни ским пен зи ја ма по де ље но 
пет хи ља да па ке та вред них око 
2,5 ми ли о на ди на ра. Осим то га, 
ви ше од 300 чла но ва Удру же ња 
ко ри сти ло је по зај ми це из фон-
да со ли дар не по мо ћи – ис ти че 
Стан ко вић.

Удру же ње по вре ме но ор га-
ни зу је бес плат ну ак ци ју ме ре-
ња слу ха и про ве ре ви да. Од зив 
је увек из у зет но до бар а мо гућ-
ност да слу шне апа ра те и на-
о ча ре ку пе на ви ше ме сеч них 
ра та ко ри сти ве ли ки број пен-
зи о не ра.  

Кад је реч о про гра му и пла ну 
ра да за ову го ди ну, у пен зи о нер-
ској ор га ни за ци ји Ни ша ка жу 
да је и да ље по треб но ства ра ти 
усло ве да пен зи о не ри у свом 
удру же њу има ју си гу ран осло-
нац, на ду и ве ру да ће кроз ор-
га ни зо ва но де ло ва ње лак ше ре-
ша ва ти про бле ме ко ји им оте жа-
ва ју жи вот и за гор ча ва ју ста рост.

Љ. Гло го вац

ЧА ЧАН СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ДО БИ ЋЕ ТРИ ДНЕВ НА КЛУ БА 

Про стор за дру же ње

У оче ки ва њу днев них клу бо ва

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША  

Бри га о стан дар ду
на пр вом ме сту

Добри услови у просторијама нишког удружења
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И ове го ди не бе о град ске 
оп шти не об ра до ва ће 
пен зи о не ре ра зним за-

бав ним про гра ми ма ко је су 
при пре ми ле за њих. Оп шти на 
Ста ри град и оп шти на Па ли лу ла 
су се по себ но из дво ји ле сво јим 
при ма мљи вим по ну да ма.

Оп шти на Ста ри град ор га ни-
зу је сва ке не де ље у 17 ча со ва у 
сво јој све ча ној са ли у Ма ке дон-
ској 42 „Се ни ор фест”, од но сно 
про јек ци је филм ских кла си ка. 
Ре кре а ци ја нај ста ри јих су гра ђа-
на Ста рог гра да обез бе ђе на је у 
спорт ском цен тру „Ми лан Га ле 
Му шка ти ро вић”, по зна ти јем као 
„25. мај”, где мо гу да ис ко ри сте 
бес плат не тер ми не за пли ва-
ње утор ком и че тврт ком од 12 
до 13.30 ча со ва. На истом ме сту 
пен зи о не ри ма су омо гу ће ни и 
бес плат ни тер ми ни јо ге и фит не-
са ко ји се, за ви сно од го ди шњег 
до ба, одр жа ва ју у са ла ма спорт-
ског цен тра, на отво ре ном или у 
ма лом спо ља шњем ба зе ну. 

У се зо ни про ле ћа и је се ни, 
оп шти на Ста ри град ор га ни зу-
је из ле те на раз ли чи те де сти-
на ци је, од на ци о нал ног пар ка 
Ђер дап, пре ко фру шко гор ских 
ма на сти ра и дво ра ца Вој во ди-
не, до Ши да, Вр шца и оста лих 
кул тур но-исто риј ских ло ка ли-
те та ши ром Ср би је. 

Не ко ли ко пу та го ди шње, за-
ви сно од ин те ре со ва ња ко је је, 
ка ко ка жу, све ве ће, оп шти на у 
сво јим про сто ри ма ор га ни зу је 
по чет не кур се ве ен гле ског је зи-
ка за се ни о ре. У пла ну је да се, 
као и до сад, по вре ме но ор га ни-
зу ју про сла ве, пле сни ба ло ви, 
кон цер ти ђа ка му зич ких шко ла 
са Ста рог гра да и не ке по зо ри-
шне пред ста ве за пен зи о не ре. 
За сла би је по крет не осо бе ко је 
жи ве са ме, ста ри је од 65 го ди на, 
ор га ни зо ва на је „по моћ у ку ћи”, 
од но сно по моћ ге рон то до ма ћи-
ца јед ном до два пу та не дељ но. 

До са да је 350 пен зи о не ра 
Ста рог гра да по тра жи ло по моћ 
оп штин ског кон такт цен тра 

при елек трон ском на ру чи ва-
њу здрав стве них књи жи ца. Све 
до дат не ин фор ма ци је о про гра-
ми ма за пен зи о не ре мо гу да се 
до би ју по зи вом сер ви сног цен-
тра оп шти не Ста ри град на број 
011/7852-999.

И нај ве ћа пре сто нич ка оп-
шти на Па ли лу ла за сво је пен-
зи о не ре ор га ни зу је број не ак-
тив но сти. У окви ру ак ци је „Тре-
ће до ба – злат но до ба” по че ло 
је при ја вљи ва ње за про лећ не 
бес плат не из ле те и по се те ме-
сти ма у Ср би ји за ко је је од зив, 
ка ко ка жу из оп шти не, до са да 
био од ли чан. За ин те ре со ва ни 
за пу то ва ња мо гу да се при ја-
ве у про сто ри ја ма оп шти не у 

Та ков ској 12 и на но во о тво ре-
ним услу жним шал те ри ма оп-
шти не по ме сним за јед ни ца ма. 
Па ли лул ски пен зи о не ри има ће 
при ли ку да се од 1. мар та бес-
плат но ре кре и ра ју на ба зе ни ма 
спорт ског цен тра „Та шмај дан”, и 
то рад ним да ном од 9 до 10 ча-
со ва. „Ха у смај стор” за по прав ке 
у ку ћи обез бе ђен је за пен зи о-
не ре чи ја су при ма ња ма ња од 
20.000 ди на ра, ин ва ли де и при-
ма о це ту ђе по мо ћи и не ге. Све 
до дат не ин фор ма ци је о про гра-
ми ма за пен зи о не ре оп шти не 
Па ли лу ла мо гу да се до би ју по-
зи вом на број кон такт цен тра 
011/2694-429.

 Д. Грујић

Ху ма ни тар на ор га ни за ци ја 
ЕХО из Но вог Са да, у са рад њи 
са оп шти ном Оџа ци, по чет ком 
го ди не је ор га ни зо ва ла акре ди-
то ва ну обу ку за не го ва те љи це 
и ге рон то до ма ћи це ко је су ан-
га жо ва не на про јек ту „По моћ у 
ку ћи и кућ на не га” у оп шти ни 
Оџа ци.

На кон за вр ше не обу ке, акре-
ди та ци ју Ре пу блич ког за во да 
за со ци јал ну за шти ту до би ло 
је 14 не го ва те љи ца и ге рон-
то до ма ћи ца ко је ће пру жа ти 
услу ге ста ри јим су гра ђа ни ма 
и осо ба ма с ин ва ли ди те том 
(ОСИ), ко ји ма је по треб на сва-

ко днев на по моћ у оба вља њу 
ак тив но сти.

Основ ни циљ про јек та је 
уна пре ђе ње ква ли те та жи во та 

ста рих и ОСИ пру жа њем ви со-
ко ква ли тет них услу га по мо ћи 
у ку ћи и кућ не не ге, њи хов ду-
жи бо ра вак у по ро дич ној сре-

ди ни и што бо ља со ци јал на ин-
клу зи ја у дру штво, као и сма-
ње ње сто пе не за по сле но сти 
ан га жо ва њем не го ва те љи ца и 
ге рон то до ма ћи ца из оп шти не 
Оџа ци.

Пре ма ре чи ма Бор ке Вре-
кић, ко ор ди на тор ке про јек та из 
ЕХО, уго вор о са рад њи са овом 
ло кал ном са мо у пра вом пот пи-
сан је на го ди ну да на, ко ли ко ће 
тра ја ти и рад но ан га жо ва ње не-
го ва те љи ца и ге рон то до ма ћи ца.

Осим у Оџа ци ма, про је кат ће 
би ти ре а ли зо ван и у оп шти на ма 
Бач ки Пе тро вац, Се чањ и План-
ди ште. Дра ган Ко раћ

ПРО ЈЕ КАТ „ПО МОЋ У КУ ЋИ И КУЋ НА НЕ ГА” У ОП ШТИ НИ ОЏА ЦИ

За ква ли тет ни ји жи вот ста ри јих

БЕС ПЛАТ НИ ПРО ГРА МИ ЗА БЕ О ГРАД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Пли ва ње, јо га, из ле ти...

Неговатељице успешно савладале обуку
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пензионерски кутак

БА ЈИ НА БА ШТА

Циљ оку пи ти тре ћи ну 
пен зи о не ра

На под руч ју оп шти не Ба ји на Ба шта има око шест хи ља да 
пен зи о не ра. Ме ђу тим, оку пље них у члан ство ове ор га ни за-
ци је је све га њих 300. Го то во 90 од сто њих учла ни ло се то ком 
2016. го ди не. Удру же ње чи ни на по ре да се ома со ви. Же ља је 
да до кра ја 2017. го ди не у ње му бу де бар две хи ља де пен зи о-
не ра. Кон крет ни за да ци 17 ме сних од бо ра и Управ ног од бо-
ра на том пла ну до го во ре ни су на пр вој ово го ди шњој скуп-
шти ни Удру же ња пен зи о не ра.

– При хва ће но је да сва ки члан на име чла на ри не го ди шње 
из два ја по 0,2 од сто ме сеч не пен зи је. Ше зде сет од сто та ко 
при ку пље них сред ста ва утро ши ће мо за по тре бе члан ства. 
По 10 про це на та на ме ње но је за по моћ угро же ним пен зи о-
не ри ма, за бањ ско ле че ње, при вре ме не по зај ми це и ис пла-
ту по смрт ни не, док ће се 20 по сто ко ри сти ти за за јед нич ке 
из ле те и дру же ња – ка же пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Не ђо Ра кић. М. А.

БЕ РА НО ВАЦ

Ста рост да ле ко 
од за ви ча ја

Из бе глич ко на се ље Бе ра но вац код 
Кра ље ва има око сто ти ну ста но ва у ко ји-
ма су сме ште на ра се ље на ли ца из Хр ват-
ске, БиХ и са Ко со ва и Ме то хи је.

Нај ста ри ји ста нов ник овог цен тра је Ву-
ко са ва Ја го дић (на сли ци) ко ја је у Ср би ју 
из бе гла из се ла Мо кро, оп шти на Па ле у 
Ре пу бли ци Срп ској. Ба ка Ву ка ће уско ро 

на пу ни ти де ве де сет го ди на. И да ље је раз бо ри та, во ли да се 
ша ли са ком ши ја ма и до бро се др жи. Иако је пу но про па ти ла 
по што је мо ра ла да на пу сти род ни крај, не на пу шта је во ља 
за жи во том и ра дост по ро дич ног оку пља ња. По же ли мо јој да 
у здра вљу про сла ви ро ђен дан окру же на род би ном и при ја-
те љи ма. И. Ш.

ИЂОШ

Се дам на е сти  
Да ни ви на 

Удру же ње ви на ра и ви но гра да ра „Ша сла” у Иђо шу, се лу у 
ки кинд ској оп шти ни, осно ва но је 2001. го ди не. Пр во над ме-
та ње у про из вод њи ква ли тет них ви на одр жа но је на се о ском 
ни воу да би по том пре ра сло у оп штин ско и већ ду же вре ме 
је вој во ђан ско. Ово так ми че ње ви на ра у част Све тог Три фу-
на про пра ће но је ни зом при год них про гра ма што до при но си 
раз во ју ту ри зма у овом под не бљу. Ове го ди не упри ли че но је 

КРУ ШЕ ВАЦ

За па же ни ре зул та ти 
ра да

Удру же ње пен зи о не ра Ин ду стри је 
„14. ок то бар” фор ми ра но је 4. но вем-
бра 1993. го ди не и до са да је оства ри-
ло за па же не ре зул та те у ра ду.

– Удру же ње има свој про стор а ба ви 
се про бле ми ма жи вот ног стан дар да, 
со ци јал не по ли ти ке и кул тур но-за бав-
ног жи во та – ка же Љу бо драг Ма тић, 
пред сед ник (на слици).

Удру же ње за сво је чла но ве обез бе ђу је огрев но др во и 
угаљ. От пла та је у 10 јед на ких ме сеч них ра та. Ква ли тет је де-
фи ни сан уго во ром и по шту је се у пот пу но сти, а га ран ту ју се и 
ро ко ви ис по ру ке, ко ји се за вр ша ва ју у вре ме по чет ка на ред-
не греј не се зо не.

Про шле го ди не при пад ни ци тре ћег до ба по се ти ли су Спо мен 
парк „Срем ски фронт” у Ада шев ци ма, исто риј ске и кул тур не зна-
ме ни то сти Но вог Па за ра и ма на сти ре Жи чу, Па вли цу, Ве лу ћу, 
Дрен чу и дру ге, као и број не кул тур не и ту ри стич ке ма ни фе ста-
ци је: „Жуп ску бер бу”, Ро шти љи ја ду у Ле сков цу. За ову го ди ну је 
пла ни ран ве ћи број из ле та и дру гих со ци јал них, ху ма ни тар них, 
ре кре а тив них и кул тур них ак тив но сти.  Ж. М.

Са скуп шти не Удру же ња пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште

Ове го ди не оце њи ва на 204 узор ка ви на 

17. по ре ду, а на оце њи ва ње су сти гла 204 узор ка. По кра јин-
ски по бед ник је Зол тан Бо хот ски из Те ме ри на. Оп штин ском 
на гра дом оки тио се Ми о драг Не на дић из На ко ва, а ло кал ни 
сла во до бит ник је Иђо ша нин Бо рис Ра ди во јац.

„Да ни ви на” су об но ви ли у Иђо шу ве ков ну тра ди ци ју га је-
ња гро жђа и ње го ву пре ра ду у Ба ху со ву ка пљи цу. Ту те жњу 
под у пи ре и ло кал на са мо у пра ва ма те ри јал но по ма жу ћи по-
ди за ње но вих за са да ви но ве ло зе. С. З.
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АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Стал на бри га  
за пен зи о не ре

Удру же ње пен зи о не ра из Алек сан дров ца по кла ња пу ну 
па жњу сво јим чла но ви ма. Ак тив но сти су усме ре не на то да се 
пен зи о не ри ма бар ма ло по бољ ша жи вот ни стан дард, да им 
се олак ша на бав ка основ них по треп шти на, али и на дру же ња 
и пу то ва ња.

На бав ка огре ва је би ла до ми нант на у про те клом пе ри о ду, а по-
де ље на је и со ци јал на по моћ за 29 угро же них чла но ва. Ко ми си-
ја је прет ход но об и шла нај у гро же ни је пен зи о не ре да би до не ла 
ис прав ну од лу ку, ка же Сло бо дан ка Ди шић, се кре тар удру же ња.

Вред но је по ме ну ти и број не из ле те и пу то ва ња ко је је 
удру же ње ор га ни зо ва ло, а ту су и од мор и ре кре а ци ја ко ји 
су до ступ ни сви ма. Удру же ње сво јим чла но ви ма обез бе ђу је 
нов ча не по зај ми це, као и ју би лар не на гра де и све то до при-
но си да по ве ре ње члан ства ра сте. Ј. П.

ГАР ДИ НОВ ЦИ

Обез бе ђен огрев  
за на ред ну зи му

Ме сна ор га ни за ци ја Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра 
Ти тел у Гар ди нов ци ма, ко ја је осно ва на 2005. го ди не и бро ји 
око 200 чла но ва, ве о ма је ак тив на. За сво је чла но ве су већ на-
ба ви ли по по вољ ним усло ви ма огрев за на ред ну зи му. 

У ра ду има ју ве ли ку по др шку ло кал не са мо у пра ве у Ти-
те лу, па су, из ме ђу оста лог, до би ли и ле пу, ве ли ку са лу на 
ко ри шће ње где мо же да се оку пи и дру жи око 60 њи хо вих 
чла но ва и го сти ју. Плод ну, ви ше го ди шњу са рад њу оства ри ли 
су и са Ме сном ор га ни за ци јом ре зер вних вој них ста ре ши на 
из Гар ди но ва ца са чи јим чла но ви ма су ове го ди не ор га ни зо-
ва ли Све то сав ски бал. Том при ли ком је пред сед ник Жар ко 
Љу би чић, пред број ним го сти ма из Гар ди но ва ца, Ти те ла, Мо-
шо ри на, Шај ка ша, Ко ви ља и Ђур ђе ва, обе ћао да ће њи хо во 
све то сав ско дру же ње по ста ти тра ди ци ја. М. М.

ПРО КУ ПЉЕ

Пле ле за си ро ма шне 
уче ни ке

Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра ин ва ли да ра да у Про ку-
пљу ор га ни зо вао је ак ци ју пле те ња одев них пред ме та за си ро-
ма шне и со ци јал но угро же не уче ни ке.

Део сред ста ва ко је је Удру же ње до би ло од ре пу блич ке ор га-
ни за ци је из дво јен је за ку по ви ну ма те ри ја ла за пле те ње одев-
них пред ме та.

– Гру па на ших же на ра до је при о ну ла на по сао и за крат ко 
вре ме ус пе ле су да ис пле ту ве ли ки број џем пе ра, пу ло ве ра, 
ша ло ва, ча ра па, ру ка ви ца... Све што је ура ђе но по кло ни ли смо 
Основ ној шко ли „Рат ко Па вло вић Ћић ко” у Про ку пљу за њи хо ве 
си ро ма шне уче ни ке. На тај на чин по ку ша ли смо да бар ма ло по-
мог не мо они ма чи ји ро ди те љи ни су за по сле ни – ка же пред сед-
ник про ку пач ких пен зи о не ра ин ва ли да ра да Сло бо дан Чу пић.

У ак ци ју је би ло укљу че но де се так чла ни ца удру же ња.  Ж. Д.

СВР ЉИГ

Сре тењ ски тур нир 
у ша ху 

По во дом Да на др жав но сти у ор га ни за ци ји Ша хов ске сек-
ци је Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг ор га ни зо ван је 
тра ди ци о нал ни тур нир у ша ху и обе ле же на пе то го ди шњи ца 
по сто ја ња и успе шног ра да ШК „Ве те ран”. На тур ни ру ко ји је 
игран по швај цар ском си сте му так ми чи ло се 18 ша хи ста. Ово-
го ди шњи по бед ник је Алек сан дар Ба та њац, дру ги је Вој кан 
Ма рин ко вић a тре ћи мла ђа ни Ни ко ла Ма рин ко вић. По бед-
ни ци су до би ли нов ча не на гра де.

Том при ли ком је усво јен и из ве штај о ра ду клу ба у про шлој 
и за да ци за ову го ди ну. Пред сед ник клу ба Бо го љуб Љу бе но-
вић ка же да је за до во љан ре зул та ти ма клу ба. Ина че, ша хов ски 
клуб „Ве те ран” фор ми ран је 2012. го ди не и тре нут но се так ми-
чи у ли ги Ша хов ског са ве за Ни шав ског окру га.  С. Ђ.

Ак ти ви сти МО пен зи о не ра Гар ди нов ци

Са про шло го ди шње по се те Остр о гу



1. март 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА24

поводи

Му зеј африч ке умет но сти 
и ове го ди не на ста вља 
са про гра ми ма на ме ње-

ним ста ри јим осо ба ма. Да под се-
ти мо, про је кат „МАУ за све, сви у 
МАУ – по се бан про грам за ста ри-
је осо бе”, ко јим се под сти че ин-
те гра ци ја и ак тив но уче шће ста-
ри јих у кул тур ним про гра ми ма, 
по чео је да се ре а ли зу је у фе бру-
а ру 2016. го ди не. У пи та њу су бес-
плат ни про гра ми за осо бе ста ри-
је од 55 го ди на, а ко ји ће се у Му-
зе ју африч ке умет но сти и у 2017. 
го ди ни одр жа ва ти сва ког пр вог 
че тврт ка у ме се цу од 10 до 12 ча-
со ва. У овим тер ми ни ма ку сто си 
Му зе ја би ће ту да кроз ра зно вр-
сне про гра ме при бли же стал ну 
по став ку, те мат ске из ло жбе, раз-
ли чи те обла сти африч ке умет-
но сти и кул ту ре, исто ри јат са мог 
му зе ја итд. За ста ри је су гра ђа не 
би ће ор га ни зо ва не пре зен та ци-
је, во ђе ња, раз го во ри, игра ње 
дру штве них ига ра, упо зна ва ње 
са му зич ким ин стру мен ти ма, кре-
а тив не ра ди о ни це, као и филм ске 
про јек ци је.

Та ко ће 2. мар та, у окви ру те-
ме „Ор на мен ти у африч кој умет-
но сти”, уче сни ци из ра ђи ва ти 
фо то-ра мо ве са африч ким мо-
ти ви ма од ре ци кла жних ма те-
ри ја ла, 6. апри ла, ка да ће те ма 
би ти „Африч ки на кит”, из ра ђи-
ва ће на кит од гли не и ма те ри-
ја ла из при ро де, об ли ко ва ти 

пер ли це и ме да љо не, а 4. ма ја у 
окви ру те ме „Му ра ли – осли ка-
ни зи до ви”, за јед но ће сли ка ти 
у ба шти му зе ја. Сва кој од на ве-
де них ак тив но сти прет хо ди ће 
сва ка ко и увод не пре зен та ци је, 
а та ко ће би ти и 1. ју на ка да ће 
се учи ти пра ви ла и игра ти дру-
штве на игра ман ка ла. Пр ви че-

твр так у ју лу ре зер ви сан је за 
те му „Африч ки пеј заж” и сли ка-
ње у ба шти му зе ја, а у ав гу сту ће 
се об ра ђи ва ти те ма „Умет ност 
из ра де ке ра мич ких фи гу ра ’Бе-
та Изра ел’ у Ети о пи ји”. У истим 
тер ми ни ма у по след ња че ти ри 
ме се ца 2017. го ди не те ме ће би-
ти „40 го ди на Му зе ја африч ке 
умет но сти”, „Но шње и тек стил”, 
„Шта нам пла кат ка же” и „Афро-
укра си”, а у окви ру њих ће уче-
сни ци пра ви ти раз глед ни це са 
африч ким мо ти ви ма, де ко ри са-
ти тка ни не ве зом и на ши ва њем, 
кре и ра ти и из ра ђи ва ти пла ка-
те за за да ту из ло жбу у МАУ и, 
на кра ју, из ра ђи ва ти че стит ке 
и укра се пред пра зни ке, за шта 
ће им ин спи ра ци ја би ти бо је и 
ди зајн из раз ли чи тих зе ма ља 
Афри ке. В. К.

ПРО ГРАМ ЗА СТА РИ ЈЕ У МУ ЗЕ ЈУ АФРИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ

МАУ за све, сви у МАУ 
и у 2017. го ди ни

Сту ди ја об ја вље на не дав но у бри тан ском 
ме ди цин ском ча со пи су „Лан сет” по ка зу је 
да би жи вот ни век у раз ви је ним зе мља ма 
тре ба ло и да ље да се про ду жа ва и да се до 
2030. го ди не при бли жи и пре ђе 90 го ди на 
код же на. То се од но си на зе мље као што су 
Ју жна Ко ре ја, Фран цу ска и Ја пан... 

Ко ри сте ћи 21 ма те ма тич ки мо дел да пред-
ви де ка ко ће се раз ви ја ти оче ки ва ни жи вот ни 
век у 35 раз ви је них зе ма ља, ауто ри сту ди је 
об ја вље не у овом струч ном ча со пи су до шли 
су до за кључ ка да ће Ју жно ко реј ке нај ве ро-
ват ни је пр ве пре ћи ста ро сну гра ни цу од 90 
го ди на до 2030, а век Фран цу ски ња и Ја пан ки 
до сти ћи ће 88,6, од но сно 88,4 го ди не.

По ска ли из ове сту ди је об ја вље ној у бри-
тан ском „Гар ди ја ну”, жи вот ни век у Ср би ји је 
2010. био 70 го ди на за му шкар це, а оче ку-
је се да ће 2030. би ти око 74, док је за же не 
био 75,5 го ди на 2010, а оче ку је се да ће по-
ра сти на око 78 го ди на 2030. го ди не.

По ме ра ње гра ни це оче ки ва ног жи вот ног 
ве ка би ће слич но и код му шка ра ца, а раз-
ли ка из ме ђу по ло ва ће има ти тен ден ци ју 
при бли жа ва ња до 2030, на ве ли су ис тра жи-
те љи.

И код му шка ра ца се оче ку је да ће во ди ти 
Ју жно ко реј ци са оче ки ва ним жи вот ним ве-
ком од 84,1 го ди не, ис пред Аустра ли ја на ца 
и Швај цар ца – 84 го ди не.

Пре ма по след њим ста ти сти ка ма ко је је 
про шле го ди не об ја ви ла Свет ска здрав стве-
на ор га ни за ци ја, три зе мље са нај ду жим 
жи вот ним ве ком 2015. го ди не би ле су Ја-
пан (86,8 го ди на), Син га пур (86,1) и Шпа ни ја 
(85,5) код же на и Швај цар ска (81,3 го ди не), 
Исланд (81,2) и Аустра ли ја (80,9) код му шка-
ра ца.

Сту ди ја по ка зу је да се си ту а ци ја не ће 
про ме ни ти до 2030. го ди не у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма, где је жи вот ни век 
већ ни жи не го у ве ћи ни раз ви је них зе ма-

ља. Оче ку је се да ће по ра сти са 81,2 го ди не 
2010. за же не на 83,3 го ди не 2030, а за му-
шкар це са 76,5 го ди на на 79,5 го ди на. То су 
ци фре слич не зе мља ма као што су Хр ват ска 
или Мек си ко, на во ди сту ди ја.

Об ја шња ва ју ћи ову си ту а ци ју ис тра жи-
ва чи као раз ло ге на во де ве ли ке не јед на ко-
сти, не до ста так уни вер зал ног здрав стве ног 
си сте ма, ви со ке сто пе смрт но сти де це и 
мај ки, ви со ку сто пу уби ста ва и по себ но ви-
со ку го ја зност.

Ју жна Ко ре ја се тру ди да по бољ ша при-
ступ ле кар ској не зи и да про мо ви ше бо љу 
ис хра ну код де це и ти неј џе ра. Та зе мља та-
ко ђе има ма ње го ја зних и знат но ни жу сто-
пу пу ша ча ме ђу же на ма не го у дру гим раз-
ви је ним зе мља ма, на во де ис тра жи те љи.

Ка да је реч о ра зли ци у жи вот ном ве ку 
му шка ра ца и же на, она би тре ба ло да се 
сма њи у свим зе мља ма до 2030.

Г. О.

ПРО ДУ ЖЕ ЊЕ ЖИ ВОТ НОГ ВЕ КА У РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ЗЕ МЉА МА

Ју жно ко реј ке нај ду го веч ни је
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?И. С., Ша бац: Ро ђе на сам 14. ју ла 1960. го ди не. Имам 32 го-
ди не и три ме се ца рад ног ста жа. У ко јој го ди ни мо гу у пре-
вре ме ну пен зи ју и ко ли ко се од би ја? Ка да сти чем пра во на 

ре дов ну пен зи ју?

?В. Ј., Ла за ре вац: Ро ђе на сам 10. ма ја 1957. го ди не. Имам 
осам и по го ди на рад ног ста жа оства ре ног у Ита ли ји и две 
го ди не на тре ће де те. У Ср би ји имам се дам го ди на ста жа 

као пред у зет ник. Ше ће раш сам и ин те ре су је ме да ли имам 
пра во на пен зи ју и ка да. Уко ли ко не мам до вољ но рад ног ста-
жа, да ли као вла сник по љо при вред ног га здин ства мо гу да до-
пла тим део и ко ји је то из нос?

?М. Р., Ниш: При мам пен зи ју пре ко по ште, тач ни је чек ми 
до но си по штар на кућ ну адре су. Пре ма ње го вом рас по-
ре ду, но вац до би јем че твр ти или пе ти дан и вр ло че сто 

ка сним са пла ћа њем ко му нал них услу га и стру је са по пу стом. 
Ка ко то мо гу да про ме ним? 

?Д. З., Гроц ка: Би ла сам оси гу ра на у свој ству по љо при вред-
ног про из во ђа ча. По сле то га сам би ла у рад ном од но су, а 
он да при ја вље на као члан по ро ди це мог му жа вла сни ка 

рад ње. По том осно ву ко ри стим здрав стве но оси гу ра ње. По ре-
ска упра ва ме и да ље ду жи на име до при но са по осно ву по љо-
при вред ног оси гу ра ња. Ка ко да се осло бо дим ових до при но са?

?З. И., Бе о град: Да ли мо гу да пре ки нем упла ту до при но са по 
чла ну 15 За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, по-
што тре нут но не мам сред ста ва? Да ли је мо гу ће ка сни је јед-

но крат ном упла том на ми ри ти све за о ста ле до при но се?

?С. К., Но ви Сад: У сеп тем бру пу ним 65 го ди на. У Не мач кој 
сам од 1971. до 1984. го ди не ра ди ла са уред ним па пи-
ри ма. Би ла сам за по сле на на ви ше ме ста и сву да сам би-

ла при ја вље на. Ко ме да се обра тим да бих при ку пи ла рад ни 
стаж? На по ми њем да сам се та мо уда ла и на сле ди ла му же вље-
ву пен зи ју из Аме ри ке. Да ли имам пра во да за др жим му же-
вље ву пен зи ју и ујед но при мам и сво ју?

Пре вре ме на пен зи ја

Услов за пен зи ју

Про ме на на чи на ис пла те

Осло ба ђа ње до при но са

Упла та по чла ну 15

Стаж у ино стран ству

Од го вор: Же на у 2017. го ди-
ни мо же оства ри ти пра во на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 
са ума ње њем, ка да на вр ши 37 
го ди на и 6 ме се ци ста жа оси-
гу ра ња и нај ма ње 55 го ди на и 
8 ме се ци жи во та, при че му се 
из нос пен зи је трај но ума њу-
је за 0,34 од сто за сва ки ме сец 
пре на вр ше них го ди на жи во та 
про пи са них за сти ца ње пра-
ва на пу ну ста ро сну пен зи ју. С 

об зи ром на то да се по тре бан 
стаж оси гу ра ња за пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју уве ћа ва сва ке 
на ред не го ди не за шест ме се ци 
(до 2023. го ди не) са ста жом ко-
ји сте до са да оства ри ли, Ви не 
ис пу ња ва те услов за пре вре ме-
ну ста ро сну пен зи ју. Пра во на 
пу ну ста ро сну пен зи ју мо же те 
да оства ри те 2024. го ди не ка да 
на вр ши те 63 го ди не и 8 ме се ци 
жи во та.

Од го вор: Же на у 2017. го ди-
ни мо же оства ри ти пра во на 
ста ро сну пен зи ју, без ума ње ња, 
ка да на вр ши 61 го ди ну и 6 ме се-
ци жи во та и ми ни мум 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња за ко ји су пла-
ће ни до при но си, не ра чу на ју ћи 
по се бан стаж по осно ву ро ђе ња 
тре ћег де те та ко ји се не об ра чу-
на ва за услов већ за из нос пен-
зи је. Услов за ста ро сну пен зи ју 
ис пу ња ва те 2019. го ди не ка да 
на вр ши те 62 го ди не и 6 ме се ци 
жи во та са нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња за ко ји су пла-

ће ни до при но си, ра чу на ју ћи 
срп ски и ита ли јан ски стаж. С об-
зи ром на то да има те ми ни мал-
но ста жа оси гу ра ња ко ји је нео-
п хо дан за ста ро сну пен зи ју, са-
ве ту је мо да на вре ме про ве ри те 
сво је по дат ке о ста жу и за ра да-
ма. Ли стинг М-4 мо же те до би-
ти у фи ли ја ли уз лич ну кар ту на 
увид. За стаж оства рен у Ита ли ји 
под не се те зах тев за утвр ђи ва ње 
пен зиј ског ста жа у ино стран-
ству. Обра зац зах те ва се до би ја 
у фи ли ја ли Фон да или се мо же 
од штам па ти са сај та www.pio.rs. 

Од го вор: Ис пла та пен зи ја на 
кућ ну адре су увек се оба вља пет 
рад них да на, пре ма рас по ре ду 
ко ји пра ви по шта. У то ку ко ри-
шће ња пра ва ко ри сник мо же да 
про ме ни на чин ис пла те. По ред 
ис пла те на кућ ну адре су, Фонд 
ис пла ћу је пен зи је на те ку ћи ра-
чун отво рен код по слов не бан ке 
или на шал те ру ис по руч не по-
ште. Да би се про ме нио на чин 
ис пла те по треб но је да ко ри-

сник под не се зах тев за ис пла ту 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
над ле жној фи ли ја ли Фон да ко ја 
вр ши ис пла ту пен зи је. Обра зац 
зах те ва мо же те до би ти у фи ли ја-
ли или га пре у зе ти са сај та Фон-
да. Са вет је да зах тев под не се те 
од мах на кон ис пла те пен зи је, 
да би про ме не по да та ка у елек-
трон ској ба зи ис пла те мо гле да 
се за вр ше до на ред ног тер ми на 
за ис пла ту пен зи је.

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
чла на 13 За ко на о ПИО, оси-
гу ра ни ци по љо при вред ни ци 
су ли ца ко ја се ба ве по љо при-
вред ном де лат но шћу као но-
си о ци по љо при вред ног до ма-
ћин ства, чла но ви по љо при-
вред ног до ма ћин ства, но си о ци 
по ро дич ног по љо при вред ног 
га здин ства, чла но ви по ро дич-
ног по љо при вред ног га здин-
ства или чла но ви ме шо ви тог 
до ма ћин ства, ако ни су оси гу ра-
ни ци за по сле ни, оси гу ра ни ци 

са мо стал них де лат но сти или 
ко ри сни ци пен зи је. Раз ло зи 
за пре ста нак свој ства оси гу-
ра ни ка по љо при вред ни ка су: 
за сни ва ње рад ног од но са, оба-
вља ње са мо стал не де лат но сти, 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
од ла зак на при вре ме ни рад, од-
но сно бо ра вак у ино стран ству, 
од ла зак на од слу же ње вој ног 
ро ка, смрт, раз вод бра ка, рас-
кид еко ном ске за јед ни це и оту-
ђе ње имо ви не и због про ме не 
пре би ва ли шта.

Од го вор: Ли це ко је ви ше не 
же ли да бу де укљу че но у оба ве-
зно оси гу ра ње по чла ну 15 За-
ко на о ПИО, под не си зах тев за 
пре ста нак оси гу ра ња фи ли ја ли 
Фон да над ле жној пре ма ме сту 
пре би ва ли шта под но си о ца зах-
те ва. Пе ри од оси гу ра ња за ко ји 
ни су пла ће ни до при но си не мо-

же се при зна ти у стаж оси гу ра ња, 
а на не у пла ће ни из нос до при но-
са об ра чу на ва се ка ма та. Оси гу-
ра ник не мо же би ти осло бо ђен 
оба ве зе пла ћа ња до при но са, јер 
је она утвр ђе на пра во сна жним 
ре ше њем. У слу ча ју не из ми ре-
ња ду го ва ња, не у пла ће ни из нос 
за до при но се мо же да се из ми ри. 

Од го вор: Стаж на вр шен у дру-
гој др жа ви се при зна је ако оси гу-
ра ник по се ду је од го ва ра ју ће до-
ка зе о ра ду у тој зе мљи и уко ли-
ко ино стра ни ор ган со ци јал ног 
оси гу ра ња по твр ди тај стаж. Уко-
ли ко по ред не мач ког ста жа има-
те и стаж оства рен у Ср би ји, за 
по твр ђи ва ње ста жа оси гу ра ња 
под но си се зах тев за утвр ђи ва-

ње ста жа у ино стран ству. Обра-
зац зах те ва се до би ја у фи ли ја ли 
Фон да или се мо же од штам па ти 
са сај та www.pio.rs. Ако има те 
са мо не мач ки стаж оси гу ра ња, 
ди рект но се обра ћа те не мач ком 
но си о цу со ци јал ног оси гу ра ња и 
сва пра ва на лич ну и по ро дич ну 
пен зи ју оства ру је те по не мач ким 
за кон ским про пи си ма.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНИЦА
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: маестро, осмерац, скалине, Кен, Кил, враг, јо, а, тикет, нотари, пирати, Акира, п, но, Амор, ала, ари, 
минерал, ананаси, цариник, хг, а, Тијанић, анатоми, па, атар. УКРШТЕНИЦА: пропасти, ауторка, стадиони, тиранка, инатан, р, Ека, упа, 
пр, Китон, р, о, сила, октет, тц, поетика, установа, стотинар, ти, Ита, а, име, окат. ТРОСТРУКИ АНАГРАМ: Стеван Сремац.

ВОДОРАВНО: 1. Испасти кроз неки отвор, 2. Жена аутор 
неког дела, 3. Модеран спортски објекат (мн.), 4. Становница 
Тиране, 5. Пркосан - Ознака за разред, 6. Стари град у Апу-
лији – Река у Русији, притока Оке, 7. Пример (скр.) – Глумац 
немог филма, Бастер, 8. Ознака за Реомир – Ознака за 
обим – Снага, јачина, 9. Скуп осам извођача – Симбол за 
технецијум, 10. Поезија, 11. Организациона јединица неке 
гране пословања, 12. Командир од сто војника, 13. Лична 
заменица – Име старије глумице Рине – Ознака за Аустрију, 
14. Назив – Великих очију.
УСПРАВНО: 1. Срушити се на земљу – Промашаји, 2. Особа 
са рутином у послу – Врста одеће, 3. Крпа за брисање 
судова – Силом узето – Ознака за енергију, 4. Чињеница 
за доношење неког закључка – Државни буџети (фр.), 5. 
Планина у Швајцарској – Стварно, реално, 6. Отићи скоком 
– Преноћиште, 7. Језеро у Етиопији – Град у Украјини – Прво 
слово, 8. Ознака за исток – Ознака имагинарне јединице – 
Руксак – Грчки војсковођа.

N 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2 N

3

4 N

5 N

6 N N

7 N

8 N N

9 N

10 N

11

12

13 N N

14 N

ТРОСТРУКИ АНАГРАМ
СТВАРАМ СЦЕНЕ,
РАСЦВЕТАМ СНЕ,

А НА СВЕТ СРЦЕМ,
Решењем се добија име и презиме  нашег 
књижевика, хумористе европског ранга и писца 
бројних приповедак и романа (1855-1906)

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ГЛАВНИ 
ГРАД   РУСИЈЕ

ВОЈНИК (ТУР.)
АПАРАТ ЗА 

ЕМАНАЦИЈУ

АМЕРИЧКИ 
ПИЈАНИСТА, 

ГЕОРГ

ВЕШТА 
ВАРКА

ИТАЛИЈАНСКИ 
ГЛУМАЦ, 
МАСИМО

ЈУЖНО- 
АМЕРИЧ. 

ПАНТЕР (МН.)

МАЈСТОР, 
УМЕТНИК

ЧАМАЦ  СА 
ОСАМ ВЕСАЛА

СТЕПЕНИЦЕ

ИМЕ АМЕРИЧ.    
ГЛУМЦА   
РАСЕЛА

ГРАД У 
НЕМАЧКОЈ

МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМ.

ЂАВО, 
СОТОНА

11. И 18.  
СЛОВО

ВРСТА 
ПЛОВИЛА

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

СПОРТСКИ 
ЛИСТИЋ

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПИСАРИ,  
ЋАТЕ

СТАНОВНИК 
ПАНАМЕ

МОРСКИ 
ГУСАРИ

ЗГОДА

ИМЕ ЈА- 
ПАНСКОГ 

РЕЖИСЕРА 
КУРОСАВЕ

ОЗНАКА 
ЗА ПОНД

КОШТУЊ.    
ВОЋЕ

СИМБОЛ ЗА 
НОБЕЛИЈУМ

РИМ.БОГ   
ЉУБАВИ

БЕЗВЛАШЋЕ

НЕМАН,     
АЖДАЈА

ДЕЛОВИ 
ХЕКТАРА

ЗАГОНЕТАЧ

РУДА

ЈЕДНО ЈУЖНО   
ВОЋЕ (МН.)

ЦАРИНАР

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МОТКА,    
БАТИНА

ХЕКТО- 
ГРАМ(СКР.)

ИМЕ ПЕВ.   
ТАРНЕР

МАЛИ 
АМЕРИЧ. 
МЕДВЕД

ОЗНАКА    
АУСТРИЈЕ

СЛИК, 
СРОК

ДОТЕРИВАЧ   
КЛАВИРА

ЋИРИЛИЦА    
(СКР.)

РАНИЈИ 
НОВИНАР 

АЛЕКСАНДАР

СТРУЧЊАЦИ   
ГРАЂЕ ТЕЛА

ОЗНАКА 
ПАНЧЕВА

ОПШТИНСКО 
ПОДРУЧЈЕ



Да ли сте зна ли ... Де кон та ми на ци ја
Унук ми је дво стру ки за ви сник. Од лап то па и од мо је пен зи је.
Ви ше се не се ћам ка да сам до бро јео. Вре ме је по је ло мо је се-

ћа ње.
Уде ли те ко ји ди нар! Ја жи вим од ху мо ра и са ти ре.
Ка да би тру то ви има ли пче ли ње рад не на ви ке, не би би ли тру-

то ви.
За ра же ни смо оси ро ма ше ним мо зго ви ма. Ту ни ка ква де кон та ми на-

ци ја не по ма же.
Ње на ахи ло ва пе та је у је зи ку.
И да ље ме сре ћа ми мо и ла зи. Са мо ми уде ли по ко ји осмех.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Мо зга ли це
Не ски дај те сва ко га с ума. Не ко ће вам се по пе ти на гла ву.
Кад вам иш чи ли по нос, не ста је чо век у ва ма.
И оштар ум је, не рет ко, хлад но оруж је.
Си стем ми шље ња не тре ба да ро бу је ни ка квим си сте ми ма
Кад не зна те шта ће те са со бом, за су чи те ру ка ве!
Нај ве ће кур шлу се иза зи ва ју пу не уши и пра зне гла ве.
Ако хо ће те да не па ти те, бу ди те то што је сте.

Пе ко Ла ли чић

Мо лим за реч
Стар ле те ће Дан же на про ве сти рад но. У „Па ро ви ма”.
За 8. март, же ну ћу из ве сти из так та.
Ка жу да ће мо има ти вре ло ле то, ма да ће у џе по ви ма пен зи о не-

ра оста ти ми нус.
По сле две го ди не ушао сам у ме сар ни цу. Ни шта се ни је про ме ни ла.
Од два зла увек иза бе ре мо го ре. Ко зна, зна.
Нај по пу лар ни је за ни ма ње у све ту је кро јач. Сви би да кро је на шу 

исто ри ју.
Де јан Па та ко вић

Са че ку ша
Пи шем у пр вом ли цу. Оно дру го чу вам за све ча не при ли ке.
Упао је у ло ше дру штво. И шта је дру го мо гао не го да им по ста-

не кум.
Ком ши ни ци у мо јој згра ди ни ко и ни шта не мо же да про мак не. Она 

је наш ви део над зор.
Ми смо кул ту ран на род. Ми пљу је мо по по ду са мо он да кад нас 

ни ко не ви ди.
Ја знам да ни шта не знам, али ћу ипак иза ћи на ис пит да то про ве-

рим.
Жи ви мо у ла жи. То је жи ва исти на.
Са че ку ша: са че ка ла га је же на кад је си ноћ пи јан до шао из ка фа не и 

осу ла по ње му ра фал ну паљ бу.
Зо ран Т. По по вић  

Ле ко ви те ми сли
Ни су чла но ви по зо ри шта, а оба вља ју за ку ли сне рад ње.
Знам да це не го во ре. То је раз лог што су по тро ша чи оглу ве ли.
Имао сам леп сан. Са њао сам ста ра до бра вре ме на.
Стал но ра ди на по слу гим на сти ку. Лак та се.
У шко ле се вра ћа ле по пи са ње. Ле по по на ша ње, за са да, у дру штву 

ни је нео п ход но!
Ка ци га гла ву чу ва, а кре дит – стан дард.
Ех, кад би нам рад био ам би ци о зан као пла но ви.

Ду шан Стар че вић
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– да је Ме ђу на род ни дан же на, по пу-

– да је си фра жет ки ња на зив ко ји се кра јем 19. 

– да се, из ме ђу оста лих ва жних исто-

екс пан зи је ко ја је че сто до во ди ла до про те ста због ло ших 

рад них усло ва. Три де се тих го ди на 20. ве ка не ке др жа ве су 

лар но на зван Осми март, пра зник еко-

и по чет ком 20. ве ка у ан гло сак сон ским зе мља ма, 

риј ских до га ђа ја, Да ном же на обе ле-

ном ских, по ли тич ких и дру штве них до-

а по го то во у Ује ди ње ном Кра љев ству, ко ри стио 

жа ва и успо ме на на по жар у тек стил-

стиг ну ћа же на? Овај дан је на стао као 

за при пад ни це по кре та за јед на ко пра во гла са 

ној фа бри ци „Tri an gle Shirt wa ist” ко ји 

дан бор бе за еко ном ску, по ли тич ку и со ци јал ну рав но прав-

му шка ра ца и же на, од но сно уво ђе ње жен ског пра ва гла са? 

се до го дио у Њу јор ку 1911. го ди не? 

ност же на и му шка ра ца. Иде ја да се овај пра зник обе ле жа-

Из раз си фра жет ки ња до ла зи од ен гле ске ре чи suf ra ge што 

То га да на по ги ну ло је ви ше од 140 же на.

ва по ја ви ла се у до ба бр зе ин ду стри ја ли за ци је и еко ном ске 

зна чи пра во гла са.

пре ста ле да обе ле жа ва ју овај пра зник, али су 1975. Ује ди ње-

не на ци је по че ле зва нич но да га обе ле жа ва ју.

– да је пр ви на ци о нал ни Дан же на обе-

– да су де мон стра ци је по во дом Ме ђу на род-

– да су ин сти ту ци је као што су труд нич ко бо-

ле жен 28. фе бру а ра 1909. у Сје ди ње ним 

ног да на же на у Ру си ји би ле пр ви сте пе ник 

ло ва ње, огра ни че ње ра да же на у тре ћој (ноћ-

Аме рич ким Др жа ва ма на кон де кла ра ци је 

ру ске ре во лу ци је? На кон Ок то бар ске ре во лу-

ној) сме ни, иста пла та за исти рад, пра во гла са 

ко ју је из да ла Со ци ја ли стич ка пар ти ја Аме-

ци је, бољ ше вич ка фе ми нист ки ња Алек сан дра 

и мно ге дру ге уве де не тек по сле 1975. го ди не, 

ри ке? Ав гу ста исте го ди не ор га ни зо ва на је Ме ђу на род на 

Ко лон тај на го во ри ла је Ле њи на да 8. март по ста не др жав ни 

тач ни је од ка да су Ује ди ње не на ци је слу жбе но по че ле да 

кон фе рен ци ја же на со ци ја ли стич ке Дру ге ин тер на ци о на ле. 

пра зник. Он се то ком со вјет ског пе ри о да ко ри стио за обе ле-

обе ле жа ва ју Ме ђу на род ни дан же на?

Ин спи ри са на аме рич ким ак тив но сти ма, Не ми ца Лу из Циц 

жа ва ње „хе рој ства рад ни ца”.

пред ло жи ла је ор га ни зо ва ње Ме ђу на род ног да на же на, а 
ини ци ја ти ву за обе ле жа ва ње тог пра зни ка пре у зе ла је не-
мач ка фе ми нист ки ња и ко му нист ки ња Кла ра Цет кин.


