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Иако из ове исто риј ске 
пер спек ти ве де лу је очи-
глед но да пр ви дан ја ну-

а ра озна ча ва по че так го ди не, 
обе ле жа ва ње овог да ту ма не-
ма та ко ду гу тра ди ци ју као што 
се ве ру је. 

При ча о ка лен да ру ка кав да-
нас по зна је мо по чи ње 45. го ди-
не пре но ве ере, ка да је Ју ли је 
Це зар од алек сан дриј ског астро-
но ма на гла су, Со си ге на, за тра-
жио да пре ма ста рим еги пат ским 
ра чу ни ма са ста ви но ви ка лен-
дар. Ме ђу тим, у сред њо ве ков ној 
Евро пи про сла ве ко је пра те но ву 
го ди ну сма тра ле су се па ган ским 
и не хри шћан ским, а као по че так 
го ди не узи мао се 25. март. Тек у 
ше сна е стом ве ку па па Гри го ри је 
XI II је сво јом ре фор мом ка лен-
да ра, ко ји је био пре ци зни ји од 
ју ли јан ског, при хва тио 1. ја ну ар 
као по че так го ди не, а пр ва јав на 
про сла ва би ла је у Фран цу ској 
1563. го ди не.

Иако је ве ћи на ка то лич ких 
зе ма ља го то во од мах усво ји-
ла гре го ри јан ски ка лен дар, у 

про те стант ским зе мља ма он је 
при хва тан по сте пе но. Бри тан-
ско цар ство и њи хо ве ко ло ни-
је, на при мер, ре фор ми са ни 
ка лен дар ни су усво ји ли све до 
1752. го ди не.

Пре Пр вог свет ског ра та и 
срп ска др жа ва и цр ква Бо жић 
су про сла вља ле 25. де цем бра 
по ста ром, ју ли јан ском ка лен-
да ру; у Ср би ји ни је био оби чај 
да се укра ша ва јел ка, а за но во-
го ди шње и бо жић не по кло не 
био је за ду жен Све ти Ни ко ла. 
За ко ном о из јед на ча ва њу ста-
рог и но вог ка лен да ра 1919. го-
ди не у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва-
та и Сло ве на ца уве ден је у слу-
жбе ну упо тре бу гре го ри јан ски 
ка лен дар, а 1. ја ну ар уста но-
вљен као пр ви дан но ве го ди не 
и др жав ни пра зник. Бу ду ћи да 
Срп ска пра во слав на цр ква овај 
ка лен дар ни ка да ни је усво ји ла, 
1920. је Но ва го ди на пр ви пут 
про сла вље на пре Бо жи ћа.

По ред на ше цр кве, ста рог 
ка лен да ра др же се још и Је ру-
са лим ска и Ру ска па три јар ши ја, 

од но сно „по ста ром” се пра зну-
је и у Ру си ји, Гру зи ји, Цр ној Го-
ри, Ма ке до ни ји, Укра ји ни, на 
Све тој го ри и на те ри то ри ја ма 
под ју рис дик ци јом Је ру са лим-
ске па три јар ши је.

По сле II свет ског ра та, у Ју го-
сла ви ји је Но ва го ди на за др жав-
ни пра зник про гла ше на 1955, 
што је ујед но био по че так про-
сла вља ња и обе ле жа ва ња на-
лик на овај да нас. Пра зник ко ји 
ће би ти за јед нич ки за све на ро-
де бив ше Ју го сла ви је на мет нуо 
се као по тре ба, а под ве ли ким 
ути ца јем про па ган де, про сла-
вља ње Но ве го ди не је до брим 
де лом по ти сну ло тра ди ци ју обе-
ле жа ва ња Бо жи ћа и уста ли ло се 
као пра ви на род ни пра зник.

Али док се сва ка на ред на 
Но ва го ди на обе ле жа ва ла све 
ви ше и све ча ни је, Де да Мраз, 
иако на ци о нал но и вер ски не-
у тра лан, као „по ли тич ки ко рек-
тан” при хва ћен је тек знат но 
ка сни је. И ви ше ни је до ла зио 
за Бо жић, већ за Но ву го ди ну.

Г. О.

Од ка да сла ви мо
Но ву го ди ну



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2017. 3

Основ ни задаци Ми ни стар ства 
за рад у на ред ној го ди ни: 
из ра да со ци јал не кар те,  
су зби ја ње ра да на цр но и  
ус по ста вља ње СОС те ле фо на за 
же не жр тве на си ља – на ја вио 
ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре

С об зи ром на ши рок де ло круг ра да 
Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, нај ва-

жни ји за да так био је да се по стиг ну та кви 
ре зул та ти ко ји су мер љи ви за сва ког гра ђа-
ни на Ср би је. На сто ја ње да се до пре до сва-
ког по је дин ца да ло је по зи ти ван ре зул тат, а 
све је по стиг ну то за хва љу ју ћи до бром ти му 
ко ји има ин те гри тет и стру чан је за по сао 
ко ји оба вља, на гла сио је на по чет ку свог из-
ла га ња ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић.

– Нај ва жни је што смо ус пе ли да ура ди-
мо је сте то што је про ме ње на про грам ска 
струк ту ра и ус по ста вље на пот пу на фи нан-
сиј ска кон тро ла упра вља ња. За на ред ну 
го ди ну пла ни ра мо да уведемо 
стра те ги ју упра вља ња и кон-
тро лин га у Ми ни стар ство и та-
ко обез бе ди мо пот пу ни над зор 
над фи нан сиј ским по сло ви ма, 
пре све га. Је дан од при о ри те та 
је да со ци јал не уста но ве пре ђу 
у си стем тре зо ра и да та ко обез-
бе ди мо кон тро лу свих нов ча них 
то ко ва ка њи ма и од њих. Јер, у 
ре сор овог ми ни стар ства спа-
да из у зет но ве ли ки број љу ди: 
ко ри сни ци со ци јал не по мо ћи, 
деч јег до дат ка, пен зи о не ри, не-
за по сле ни, осо бе са ин ва ли ди-
те том, што про у зро ку је да ско ро 
по ла бу џе та Ре пу бли ке, тач ни је 
41,48 од сто сред ста ва при па да 
овом ми ни стар ству, јер ви ше од 
три ми ли о на љу ди на не ки на чин 
оче ку је и до би ја но вац од овог 
ми ни стар ства – на гла сио је ми-
ни стар Зо ран Ђор ђе вић.

Пред крај ове го ди не пот пи сан је Спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу са Ру си јом 
та ко да се оче ку је и ње го ва при ме на то ком 
на ред не го ди не. То ће омо гу ћи ти да око 
20.000 љу ди ко нач но поч не да при ма за ра-
ђе не ру ске пен зи је, ре као је ми ни стар. 

У сле де ћој го ди ни Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња рас по ла га ће са 149,2 ми ли јар де ди на ра 
ко је ће на мен ски би ти утро ше не за оства-

ри ва ње пра ва ко ри сни ка као и прет ход них 
го ди на, али има и не ких но ви на.

– У на ред ној го ди ни 204 ми ли о на ди на ра 
пред ви ђе но је за сме штај ста рих у при ват-
не до мо ве под истим усло ви ма као у др жав-
ним до мо ви ма. Тре нут но су 904 ста ре осо бе 
на ли сти че ка ња за сме штај у дом, а не ма ка-
па ци те та у др жав ним уста но ва ма. За то пла-

ни ра мо да омо гу ћи мо да и при ват ни до мо-
ви мо гу под истим усло ви ма да их при хва те 
и они ма ко ји ис пу не усло ве би ће суб вен ци-
о ни са но 36.000 ди на ра по ко ри сни ку услу-
ге. За тим, 30 ми ли о на ди на ра је пла ни ра но 
да се утро ши на СОС те ле фон за по др шку 
же на ма, жр тва ма на си ља. За за по шља ва ње 
ће у сле де ћој го ди ни би ти из дво је но 850 
ми ли о на ди на ра ви ше не го ове го ди не та-
ко да ће и за пре ква ли фи ка ци ју би ти ви ше 

нов ца, с тим што ће са да и они ко ји су за по-
сле ни та ко ђе мо ћи да се пре ква ли фи ку ју, а 
не као до са да са мо не за по сле ни – ис та као 
је ми ни стар Ђор ђе вић.

Пре ма ре чи ма ми ни стра, Фонд ПИО ће 
сле де ће го ди не из да ва ти пен зи о нер ске 
кар ти це свим пен зи о не ри ма као по моћ ни 
до ку мент за до ка зи ва ње ста ту са пен зи о не-

ра а за ко ри шће ње у си ту а ци ја-
ма ка да им тај ста тус обез бе ђу је 
од ре ђе не по год но сти. До са да су 
пен зи о не ри у те свр хе ко ри сти-
ли пен зиј ске че ко ве на ко ји ма се 
на ла зе број ни лич ни по да ци, та-
ко да ће убу ду ће пен зиј ске кар-
ти це у тим си ту а ци ја ма за ме ни ти 
пен зиј ске че ко ве. 

– Основ на три ци ља Ми ни-
стар ства за сле де ћу го ди ну су 
из ра да со ци јал не кар те, бор ба 
про тив ра да на цр но и ус по ста-
вља ње СОС те ле фо на за же не, 
жр тве на си ља. Со ци јал на кар-
та ко ју пла ни ра мо да из ра ди мо 
пре ма дан ском мо де лу тре ба-
ло би да прак тич но пред ста вља 
крв ну сли ку на шег дру штва. То 
је на чин да се кон тро ли шу и ре-
гу ли шу да ва ња на пра ви на чин. 
Бор ба про тив ра да на цр но је та-
ко ђе ве о ма ва жна, а прак тич но је 

већ за по че та за кон ском из ме ном од 25. де-
цем бра ко јом је про пи са но да по сло да вац 
мо ра да при ја ви за по сле ног пре сту па ња 
на по сао. Ово се ра ди уз по моћ Нор ве шке 
и њи хо вог про јек та за по бољ ша ње ефи ка-
сно сти ра да. О уво ђе њу СОС те ле фо на сам 
већ го во рио и то је та ко ђе у за вр шној фа зи 
– об ја снио је ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре.

Ве сна Ана ста си је вић

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ ГО ДИ ШЊИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ МИ НИ СТАР СТВА ЗА РАД

Ци ље ви за на ред ну го ди ну

По се та ми ни стра Ђор ђе ви ћа 
 Ди рек ци ји Фон да ПИО
Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Зо ран Ђор ђе вић по се тио је сре ди ном де цем бра Ди рек ци ју 
Фон да ПИО. Том при ли ком је са пред став ни ци ма ру ко вод ства 
Фон да раз го ва рао о ак ту ел ним пи та њи ма.
Ми ни стар је ре као да му је прак са да лич но по се ћу је ин сти-
ту ци је ко је су у ре со ру Ми ни стар ства с ци љем да до при не се 
ре ша ва њу про бле ма, уко ли ко их има, да од го во ри на пи та ња 
и пот по мог не бо љем ра ду.
Ми ни стар Ђор ђе вић ре као је да оче ку је да ру ко вод ство Фон-
да и за по сле ни свој по сао оба вља ју мар љи во, у скла ду са 
за ко ном и нај бо ље што мо гу, а да све бу де у ин те ре су гра ђа на. 
Ис та као је зна чај обра зо ва ња за по сле них и ор га ни зо ва ња 
еду ка ци ја из раз ли чи тих обла сти, јер се на тај на чин ула же у 
љу де, а ти ме чи ни до бро и за гра ђа не – за по сле ни ће за хва-
љу ју ћи то ме свој по сао да оба вља ју бо ље и са ве сни је, би ће 
струч ни ји да пред ла жу иде је за уна пре ђе ње по сла и услу га, па 
ће ти ме и ко ри сни ци би ти за до вољ ни ји. В. К.

Министар Зоран Ђорђевић на конференцији за новинаре

у жижи
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Крај го ди не је при ли ка за су ми ра ње и 
ана ли зу ура ђе ног у про те клих два на-
ест ме се ци и пред ста вља ње пла но ва 

за на ред ну го ди ну. То је и по вод да у по-
след њем ово го ди шњем бро ју ли ста о то ме 
раз го ва ра мо са ди рек тор ком Фон да ПИО, 
Дра га ном Ка ли но вић.

С об зи ром на то да је Фонд ПИО ин сти ту-
ци ја ко ја се ба ви оства ри ва њем пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и ис пла том 

тих пра ва, за ње го во успе шно по сло ва ње 
нај ва жни ји су ста бил ни фи нан сиј ски по ка за-
те љи и ажур ност у ра ду. То ком це ле го ди не 
има ли смо тренд бо ље на пла те до при но са, 
што је, с дру ге стра не, ути ца ло на сма ње ње 
до та ци је из бу џе та за ис пла ту пен зи ја.

Ка кво је ста ње при хо да и рас хо да у 
овој го ди ни у од но су на прет ход ну?

– Укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да су из 
го ди не у го ди ну све бо љи. У пе ри о ду ја ну ар 
– сеп тем бар 2017. го ди не уче шће укуп них 

до при но са у при ма њи ма и при хо ди ма Фон-
да би ло је 68,94 од сто, што пред ста вља раст 
уче шћа у од но су на исти пе ри од прет ход не 
го ди не, ка да је из но си ло 62,65 про це на та. 
Ка да су у пи та њу до та ци је и тран сфе ри, они 
су у пр вих де вет ме се ци ове го ди не из но-
си ли 30,88 про це на та, а по сто ји тен ден ци ја 
да љег сма њи ва ња и ве ли ка мо гућ ност да 
то ком на ред не го ди не бу ду на ни воу ис под 
30 од сто. У сва ком слу ча ју, на пла та из вор-

них при хо да се по ве ћа ва, а сра змер но то-
ме сма њу је из два ја ње сред ста ва из бу џе та 
као не до ста ју ћа сред ства за ис пла ту пен зи-
ја. Пен зи је су и у 2017. го ди ни ис пла ћи ва не 
ре дов но и ди на ми ком ко ја је већ уста ље на, 
а пла но ви ис пла те за 2018. го ди ну оста ју 
исти, ре дов ни и си гур ни.

Кра јем ове го ди не, Фонд је, по За кључ-
ку Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ре а ли зо вао 
јед но крат ну ис пла ту за све пен зи о не ре и 
ко ри сни ке оста лих пра ва, са пре би ва ли-

штем у Ср би ји и у ино стран ству, та ко да је 
1.738.217 ко ри сни ка до би ло по 5.000 ди на-
ра. За хва љу ју ћи до број на пла ти из вор них 
при хо да, Фонд је имао до вољ но сред ста ва 
да из свог бу џе та обез бе ди 8,7 ми ли јар ди 
ди на ра, ко ли ко је из но си ла укуп но јед но-
крат на ис пла та.

Су ми ра ју ћи оства ре не ре зул та те ра да 
Фон да, шта би сте из дво ји ли као нај ве ћи 
по мак?

– Фонд се и да ље на је дан са вре мен на чин 
при бли жа ва сво јим ко ри сни ци ма. Реч је, на-
рав но, о раз во ју елек трон ске услу ге е-ЗУП 
и ди ги та ли за ци ји др жав не упра ве, ко ји ће, 
из ме ђу оста лог, омо гу ћи ти бр жи про цес из-
да ва ња до ку ме на та гра ђа ни ма за хва љу ју ћи 
по ве зи ва њу шест нај ве ћих ба за по да та ка у 
Ср би ји, ме ђу ко ји ма су и ба зе Фон да. Овим 
ће се по сти ћи бр же оства ри ва ње пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, уз све 
ма ње ан га жо ва ње са мих гра ђа на. Што се ти-

ИН ТЕР ВЈУ СА ДРА ГА НОМ КА ЛИ НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КОМ РФ ПИО

По ве ћа ње пен зи ја 
и бо љи дру штве ни
стан дард пен зи о не ра

Шта оче ку је  
пен зи о не ре  
у 2018. го ди ни
– У укуп ним сред стви ма за ис пла ту пен зи ја 
обез бе ђе но је и 25 ми ли јар ди ди на ра на 
име уве ћа ња пен зи ја од пет од сто. Де цем-
бар ски из нос пен зи је и оп шти бод су, по За-
ко ну о бу џет ском си сте му, уве ћа ни за пет 
од сто, та ко да ће сви пен зи о не ри у ја ну а ру 
2018. го ди не до би ти уве ћа не пен зи је. Про-
сеч на пен зи ја је по ве ћа на за 1.191 ди нар и 
са да из но си 25.005 ди на ра.
Осим то га, пла ни ра но по ве ћа ње при хо да 
од до при но са у 2018. го ди ни омо гу ћа ва 
да се сред ства за дру штве ни стан дард 
пла ни ра ју у из но су од 421,16 ми ли о на ди-
на ра, што је за 27,2 ми ли о на ди на ра ви ше 
у од но су на 2017. Ова сред ства омо гу ћи ће 
да око 1.500 ко ри сни ка ви ше не го прет ход-
не го ди не ко ри сти услу ге ре ха би ли та ци је 
у ба ња ма, а пре ко 2.500 ко ри сни ка ви ше 
до би је по моћ у ле ко ви ма, огре ву и хра ни.

актуелно
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че елек трон ског по сло ва ња Фон да, на ста ви-
ли смо да раз ви ја мо по сто је ће сер ви се, ко ји 
омо гу ћу ју гра ђа ни ма да бр зо, јед но став но и 
пот пу но без бед но ко ри сте услу ге Фон да и 
го ди шње ви ше од 160.000 гра ђа на ис ко ри-
сти не ку од елек трон ских услу га Фон да, без 
до ла ска на шал тер. Упра во у сег мен ту елек-
трон ских услу га би ће до дат них уна пре ђе ња 
у 2018. го ди ни.

Па жњу за слу жу ју и ме ђу на род не ак-
тив но сти ко је је Фонд имао у про те клој 
го ди ни.

– По себ но бих ис та кла ме ђу на род не да-
не раз го во ра ко је ор га ни зу је мо са се дам 
др жа ва, да би смо омо гу ћи ли гра ђа ни ма да 
на за јед нич ком шал те ру два фон да ре ше 
про блем или до би ју струч ну прав ну по моћ, 
без по тре бе од ла ска у дру гу др жа ву. Успе-
шно се ре а ли зу ју и спо ра зу ми о елек трон-
ској раз ме ни по да та ка од зна ча ја за пра ва 
из ПИО са пет др жа ва ре ги о на. На ста вље ни 
су и би ла те рал ни рад ни су сре ти са пред-
став ни ци ма дру гих фон до ва и за во да, као и 
су сре ти ди рек то ра фон до ва зе ма ља бив ше 
СФРЈ, ко ји да ју кон крет не до при но се бо-
љем спро во ђе њу кон вен ци ја и ква ли тет ни-
јој услу зи за гра ђа не. Фонд је до ма ћин на-
ред них су сре та ди рек то ра фон до ва др жа ва 
ре ги о на, ко ји се 2018. го ди не одр жа ва ју у 
Бе о гра ду. 

Да ли су ажур ност у до но ше њу ре ше-
ња и ква ли тет услу ге и да ље на стан-
дард но ви со ком ни воу?

– За до вољ на сам по стиг ну том ефи ка-
сно шћу, уз на по ме ну да увек мо же мо и 
бо ље. Ажур ност у до но ше њу ре ше ња у 
за кон ском ро ку у но вем бру ове го ди не на 
ни воу це лог Фон да би ла је из над 90 од сто. 
Има фи ли ја ла ко је су се при бли жи ле сто-
про цент ној ефи ка сно сти, али је ва жни ји 
ефе кат ујед на че но сти ра да ко ји је по стиг-
нут из ме ђу фи ли ја ла. На по ми њем да је нај-
ви ша ре ал на мо гућ ност ажур но сти Фон да 

око 90 од сто, уз мак си мал но мо би ли са ње 
свих за по сле них. На пре о ста лих 10 од сто 
ажур но сти Фонд не мо же да ути че, јер су 
у до ме ну по сло да ва ца ко ји ни су пла ти ли 
до при но се или је у пи та њу ино стра ни стаж 
ко ји по твр ђу је ино стра ни но си лац оси гу-
ра ња. Ве ру јем ипак да и ту има ка па ци те та 
за на пре дак, па ће по ди за ње ефи ка сно сти 
и ква ли те та пру же не услу ге и да ље би ти 
при о ри тет ни ци ље ви Фон да.

Фи нан сиј ски план за 2018. го ди ну је 
ура ђен по но вој ме то до ло ги ји?

– За ко ном о бу џет ском си сте му пред ви-
ђен је пре ла зак ор га ни за ци ја за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње на про грам ски на чин 
из ра ђи ва ња фи нан сиј ских пла но ва, што 
под ра зу ме ва при ка зи ва ње ци ље ва, оче-
ки ва них ре зул та та, ак тив но сти и сред ста-
ва по треб них за ре а ли за ци ју пла ни ра них 
ак тив но сти. Да кле, ус по ста вљен је но ви 
на чин пла ни ра ња и рас по де ле бу џет ских 
сред ста ва, уве де на је ја сна ве за из ме ђу 
про гра ма ко ји се спро во де, ци ље ва тих 
про гра ма и оче ки ва них ре зул та та с јед не, 
и сред ста ва по треб них за њи хо ву ре а ли за-
ци ју с дру ге стра не. Пред лог Фи нан сиј ског 
пла на Фон да за 2018. го ди ну ура ђен је у 
овим про грам ским окви ри ма.

Ци ље ви на ко је ће се Фонд фо ку си ра ти у 
2018. го ди ни су по ве ћа ње ажур но сти, уки да-
ње оба ве зе по сло да ва ца да до ста вља ју М-4 
при ја ве и по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка елек-
трон ских сер ви са за гра ђа не. Реч ју, пред у зи-
ма мо ак тив но сти ко је во де ра ци о нал ни јем 
по сло ва њу, ажур ном оства ри ва њу пра ва и 
лак шој ко му ни ка ци ји с гра ђа ни ма.

Шта је пред ви ђе но Фи нан сиј ским пла-
ном Фон да за 2018. го ди ну?

– Укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да у 
2018. го ди ни су пла ни ра ни у из но су од 
615,58 ми ли јар ди ди на ра и ви ши су за 1,98 
од сто у од но су на сред ства пла ни ра на за 
2017. го ди ну. Из вор ни при хо ди од до при-

но са пла ни ра ни су у из но су од 429,3 ми ли-
јар де ди на ра, ви ши су за 5,93 про цен та у 
од но су на сред ства пла ни ра на за прет ход-
ну го ди ну и по кри ва ју 69,74 од сто пла ни ра-
них рас хо да и из да та ка у 2018.

Тран сфе ри из бу џе та Ре пу бли ке пла ни ра-
ни су у из но су од 185,54 ми ли јар де ди на ра 
и ма њи су за 5,64 од сто у од но су на прет-
ход ну го ди ну. Од укуп них тран сфе ра из бу-
џе та до та ци је Ми ни стар ства фи нан си ја за 
не до ста ју ћа сред ства за ис пла ту пен зи ја 
из но се 162,34 ми ли јар де ди на ра, а тран-
сфе ри Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња за пен зи је по 
по себ ним про пи си ма и за раз ли ку до нај ни-
жег из но са пен зи је из но се 23,2 ми ли јар де 
ди на ра. Уче шће тран сфе ра из бу џе та Ре пу-
бли ке у фи нан си ра њу рас хо да и из да та ка 
у 2018. го ди ни из но си 30,14 од сто. У 2017. 
овај про це нат из но си 32,58, а у 2012. го ди-
ни уче шће је из но си ло 48,2 од сто, што је 
сма ње ње од 18,1 про цент них по е на. У но-
ми нал ном из но су у 2018. го ди ни, и по ред 
уве ћа ња пен зи ја за пет од сто, би ће по треб-
но 11,09 ми ли јар ди ди на ра ма ње у од но су 
на 2017. го ди ну, а у од но су на 2012. го ди ну 
до та ци је су 85,6 ми ли јар ди ди на ра ма ње.

У укуп ним рас хо ди ма Фон да у 2018. го ди-
ни за пра ва из ПИО пла ни ра но је 603,86 ми-
ли јар ди ди на ра, од но сно 98,1 од сто укуп-
них рас хо да.

Уче шће пла ни ра них рас хо да на име не-
то пен зи ја у про јек то ва ном бру то до ма ћем 
про из во ду за 2018. го ди ну из но си 11,08 од-
сто. У 2017. ово уче шће про це ње но је на 
11,2, а у 2012. го ди ни из но си ло је 13,2 про-
цен та.

У до број ве ри и уве ре њу да нам предстоји 
још бо љи пе ри од, же лим да у сво је лич но 
име и у име свих за по сле них у Фон ду оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма че сти там пред-
сто је ће пра зни ке, Но ву го ди ну и Бо жић.

Ре дак ци ја Гла са оси гу ра ни ка

Сер ти фи ко ва ње по слов них про це са
Ко ли ко је при ме на стан дар да зна чај на за по сло ва ње Фон да?
– Од лу ка Фон да да сво је по слов не про це се сер ти фи ку је још 2014. го ди не, по ка за ла 
се као ис прав на, јер је зна чај но уна пре ди ла си стем ра да. У 2017. го ди ни сер ти фи-
ка ци о но те ло је из вр ши ло про ве ру и оце на стан дар да ква ли те та и без бед но сти 
ин фор ма ци ја у Фон ду је би ла по зи тив на, што је усло ви ло до би ја ње но вих сер ти фи-
ка та и у на ред не три го ди не. Уз ве ли ко ан га жо ва ње за по сле них, при ме на стан дар-
да је до ве ла до про ме не у по сло ва њу, пла ни ра њу бу ду ћих ак тив но сти, као и до 
пре вен ци је мо гу ћих не у са гла ше но сти. По ред олак ша ва ња ра да, за хва љу ју ћи пре-
ци зно де фи ни са ним про це ду ра ма у свим сег мен ти ма по сло ва ња Фон да, при ме на 
стан дар да умно го ме до при но си ква ли те ту услу га ко је Фонд пру жа ко ри сни ци ма 
и оси гу ра ни ци ма и сва ка ко обез бе ђу је да чу ва ње и упра вља ње ин фор ма ци ја ма 
бу де на још ви шем ни воу. Ме ђу на род не стан дар де је лак ше сте ћи не го очу ва ти. 
Сер ти фи кат за стан дард ква ли те та ИСО 9001 има око 3.000 фир ми у Ср би ји, док 
сер ти фи кат за стан дард без бед но сти ин фор ма ци ја ИСО 27001 по се ду је са мо око 
100 фир ми.
Та ко ђе, од 2014. го ди не ус по ста вљен је си стем фи нан сиј ског упра вља ња и кон тро ле, ко ји 
се кон ти ну и ра но уна пре ђу је и раз ви ја све до да нас, кроз пре по зна ва ње ри зи ка и упра-
вља ње ри зи ци ма. На овај на чин се обез бе ђу је пра ће ње, кон тро ла и уна пре ђе ње по слов-
них про це са у Фон ду, као и си стем по сло ва ња и упра вља ња фи нан сиј ским сред стви ма.
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у жижи

У 2018. но ви 
усло ви за  
пен зи о ни са ње

По што се од 1. ја ну а-
ра 2018. ме ња ју усло ви за 
оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну и пре вре ме ну ста ро-
сну пен зи ју, оси гу ра ни ци ко-
ји су ис пу ни ли усло ве у 2017. 
го ди ни тре ба ло би до кра ја 
го ди не да под не су зах тев 
Фон ду ПИО, ка ко би се при-
ме ни ле од ред бе За ко на ко је 
ва же за 2017. го ди ну.

Има ју ћи то у ви ду, све фи-
ли ја ле, слу жбе и ис по ста ве 
Фон да ПИО ра ди ће у су бо-
ту, 30. 12. 2017. го ди не, од 
7.30 до 15.30 ча со ва, и то 
са мо слу жбе при је ма зах те-
ва и прав на по моћ. Зах те ви 
ће се при ма ти без об зи ра да 
ли су при ло же ни сви до ка зи 
по треб ни за од лу чи ва ње о 
зах те ву.

Под но ше ње зах те ва 1. ја-
ну а ра и ка сни је под ра зу ме-
ва при ме ну усло ва ко ји ће 
ва жи ти у 2018. го ди ни.

Под се ћа мо чи та о це да се, 
пре ма За ко ну о ПИО ко ји 
се при ме њу је од 1. ја ну а ра 
2015. го ди не, услов за ста-
ро сну пен зи ју за же не оси гу-
ра ни ке сук це сив но по ди же 
сва ке ка лен дар ске го ди не, 
те је од 1. ја ну а ра 2018. же на-
ма, да би оства ри ле пра во на 
ста ро сну пен зи ју, по треб но 
62 го ди не жи во та и нај ма ње 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
У слу ча ју му шка ра ца услов 
за ста ро сну пен зи ју оста је 
исти, 65 го ди на жи во та и нај-
ма ње 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња.

У 2018. се ме ња ју и усло-
ви за пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју – за же не оси гу ра-
ни ке услов се по ди же на 56 
го ди на и 4 ме се ца жи во та и 
38 го ди на ста жа оси гу ра ња, 
док ће му шкар ци ма би ти по-
треб но 57 го ди на жи во та и 
40 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
У слу ча ју пре вре ме не ста ро-
сне пен зи је, пен зи ја се 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 ста ро-
сну пен зи ју.  Г. О.

У по не де љак, 25. де цем бра 2017. го ди не сту-
пи ле су на сна гу из ме не За ко на о ра ду ко ји ма 
је пред ви ђе но да је по сло да вац ду жан да је дин-
стве ну при ја ву на оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње, по осно ву уго во ра о ра ду или дру гог уго во ра 
о оба вља њу по сло ва за кљу че ног у скла ду са За-
ко ном о ра ду (уго вор о при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма, уго вор о де лу, уго вор о ме ђу соб-
ним пра ви ма и оба ве за ма ди рек то ра ко ји ни је 
за сно вао рад ни од нос), под не се нај ка сни је пре 
сту па ња за по сле ног и дру гог рад но ан га жо ва ног 
ли ца на рад.

У скла ду са на ве де ном из ме ном За ко на о ра ду, од 
25. де цем бра 2017. по сло дав ци не ће мо ћи да под-
но се при ја ве ни ти са да ту мом до ла ска на шал тер 
ПИО, ни ти са ра ни јим да ту мом, већ са мо са бу ду ћим 

да ту мом по чет ка оси гу ра ња – пре сту па ња на рад 
за по сле ног.

У слу ча ју да по сло да вац ни је под нео при ја ву у 
про пи са ном ро ку – пре сту па ња за по сле ног на рад, 
мо ра под не ти зах тев за утвр ђи ва ње свој ства оси-
гу ра ни ка, уз од го ва ра ју ће до ка зе. Уко ли ко су ис пу-
ње ни усло ви за при зна ва ње свој ства оси гу ра ни ка, 
Фонд ПИО ће, по до но ше њу ре ше ња, под не ти при-
ја ву на оси гу ра ње.

Под се ћа мо да је За ко ном о Цен трал ном ре ги стру 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња и Уред бом о са др-
жи ни, обра сцу и на чи ну под но ше ња је дин стве не 
при ја ве на оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње пред ви-
ђе но да прав на ли ца и пред у зет ни ци је дин стве ну 
при ја ву за сво је за по сле не под но се у елек трон ском 
об ли ку, ди рект но пре ко Пор та ла ЦРО СО. Г. О.

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

ран Ђор ђе вић пот пи сао је у Мо-
скви са ру ским ми ни стром ра да 
и со ци јал не за шти те Мак си мом 
Ана то ље ви чем То пи ли ном Спо-
ра зум о со ци јал ној си гур но сти.   

Спо ра зум са Ру ском Фе де ра-
ци јом, ко ји је пот пи сан по сле 
сед мо го ди шњих пре го во ра, 
омо гу ћи ће на шим гра ђа ни ма 
ко ји су ра ди ли у Ру си ји, као и 
гра ђа ни ма Ру си је ко ји до ла зе 
на рад у Ср би ју, ко ри шће ње и 
оства ри ва ње њи хо вих пра ва 
из обла сти со ци јал ног оси гу-
ра ња.

Спо ра зум ре гу ли ше пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-

гу ра ња, од но сно пра во на ста-
ро сну, пре вре ме ну ста ро сну, 
ин ва лид ску и по ро дич ну пен-
зи ју, и оче ку је се ње го ва пу на 
при ме на већ то ком на ред не 
го ди не, од но сно по сле ра ти фи-
ко ва ња од стра не ру ског и срп-
ског пар ла мен та. 

Он об у хва та и пра во на на-
кна ду по греб них тро шко ва, да-
ва ња у слу ча ју по вре де на ра ду 
и про фе си о нал не бо ле сти, а по-
себ но је зна чај но да спо ра зум 
омо гу ћа ва осо ба ма ко је не ма ју 
до вољ но ста жа оси гу ра ња на-
вр ше ног при ме ном на ци о нал-
них про пи са, да оства ре пра во 
на пен зи ју са би ра њем пе ри о да 
оси гу ра ња на вр ше них у Ср би ји 
и Ру си ји.

До сту па ња Спо ра зу ма на сна-
гу, над ле жни ор га ни и ор га ни за 
ве зу две ју др жа ва утвр ди ће и све 
нео п ход не про це ду ре и обра сце 
за ње го ву ефи ка сну при ме ну.

Овај спо ра зум при ме њи ва ће 
се и на оси гу ра не слу ча је ве на-
ста ле пре ње го вог сту па ња на 
сна гу, што под ра зу ме ва да ће 
на ши гра ђа ни оства ри ти пра во 
на пен зи ју за го ди не ра да још 
из вре ме на СФРЈ. Про це њу је се 
да ће би ти више хи ља да оних 
ко ји ће мо ћи да стек ну пра во 
на пен зи ју по осно ву спо ра зу-
ма са Ру си јом. Све ово, на рав-
но, од но си се са мо на рад ни ке 
ко ји ма су упла ћи ва ни до при-
но си за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње. Г. О.

Оба ве ште ње за по сло дав це

Пот пи сан Спо ра зум о со ци јал ном 
оси гу ра њу са Ру си јом 



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2017. 7

Број ни оси гу ра ни ци Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње су 

део ста жа оства ри ли и ра дом у 
ино стран ству. Ис пу ње њем усло-
ва за оства ри ва ње пра ва на пен-
зи ју, они не рет ко има ју не до у ми-
це око то га ко ји је нај бо љи на чин 
да сво ја пра ва оства ре у свим др-
жа ва ма у ко ји ма су ра ди ли. Прак-
са го во ри да се по је ди ни оси гу ра-
ни ци од лу чу ју да зах тев по ша љу 
по штом оној др жа ви у ко јој има ју 
нај ви ше ста жа, или из ко је оче ку-
ју нај по вољ ни ји из нос пен зи је, а 
би ло је и слу ча је ва да се при под-
но ше њу зах те ва у ино стран ству 
не „при ја ви” стаж на вр шен у Ср-
би ји, ве ро ват но због по гре шног 
оче ки ва ња да би срп ска пен зи ја 
мо гла не по вољ но да ути че на 
ино стра ну.

Овом при ли ком по ку ша ће мо 
да по мог не мо оси гу ра ни ци ма ко-
ји су оства ри ли стаж у не кој од 29 
др жа ва са ко ји ма Ре пу бли ка Ср-
би ја има за кљу чен спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу, док ће они 
ко ји су ра ди ли у др жа ви са ко јом 
спо ра зум ни је за кљу чен мо ра ти 
по моћ да по тра же не по сред но од 
но си о ца оси гу ра ња у тој др жа ви. 

Пре све га, ва жно је на гла си ти 
да се зах тев за пен зи ју под но-
си ис кљу чи во у др жа ви у ко јој 
оси гу ра ник има пре би ва ли ште, 
од но сно да ни је по треб но под-
но си ти по је ди нач не зах те ве за 
оства ри ва ње пра ва у Ср би ји и у 
дру гим зе мља ма. Циљ ме ђу на-
род них спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу је упра во у то ме да 
се олак ша оства ри ва ње пра ва и 
ума ње тро шко ви оси гу ра ни ци ма. 
Зах тев под нет у јед ној др жа ви, 
сма тра се зах те вом за пен зи ју у 
свим др жа ва ма у ко ји ма оси гу ра-
ник има стаж. Да би се по сту пак 
не сме та но спро вео у скла ду са 
овим пра ви лом, ва жно је да под-
но си лац зах те ва на ве де све др-
жа ве у ко ји ма је ра дио и да уз зах-

тев при ло жи од го ва ра ју ће до ка зе 
о ста жу. Уко ли ко се до ка зи ма о 
ста жу не рас по ла же, по треб но је 
у зах те ву што пре ци зни је на ве сти 
по сло дав це и тач на ме ста и пе ри-
о де ра да. На рав но, ово се од но си 
на за по сле ње, али и на оба вља ње 
са мо стал не де лат но сти, или на 
би ло ко ји дру ги рад ко ји је пре-
ма прав ним про пи си ма по је ди не 
др жа ве пред ви ђен као оба ве зно 
пен зиј ско оси гу ра ње. Уко ли ко 
оси гу ра ник ни је си гу ран да ли је 
по осно ву свог ра да био у пен зиј-
ском оси гу ра њу, су ге ри ше се да у 
зах те ву та кав пе ри од на ве де, а у 
по ступ ку ће се про ве ри ти да ли 
у ино стран ству по сто ји стаж по 
осно ву ко га мо же да се оства ри 
пра во на пен зи ју.

По под но ше њу зах те ва за пен-
зи ју, пр ва оба ве за Фон да је да 
утвр ди пен зиј ски стаж на вр шен 
у Ре пу бли ци Ср би ји. Уко ли ко је 
тра ја ње тог ста жа до вољ но за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
при сту пи ће се до но ше њу ре ше-
ња и утвр ди ће се пра во на тзв. са-
мо стал ну пен зи ју. За ова кву пен-
зи ју, стаж на вр шен у ино стран-
ству ни је по треб но ура чу на ва ти 
и из тог раз ло га ни је нео п ход но 
прет ход но тра жи ти по твр ду од 
ино стра ног но си о ца оси гу ра ња. 
По до но ше њу ре ше ња, у све др-
жа ве у ко ји ма је на вр шен стаж 
упу ти ће се од го ва ра ју ће оба ве-
ште ње о зах те ву, уз по твр ду ста жа 
ко ји је на вр шен у Ср би ји и до ка зе 
о ста жу у тој др жа ви, као и оба-
ве ште ње о окон ча њу по ступ ка у 
Ср би ји. На осно ву ове до ку мен та-
ци је, ино стра ни но си о ци ће спро-
ве сти по сту пак пре ма про пи си ма 
тих др жа ва и од лу чи ти о пра ву на 
пен зи ју. Ово зна чи да оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју у Ср би ји не 
зна чи да су усло ви ис пу ње ни и 
у ино стран ству, па је мо гу ћа си-
ту а ци ја да ста ро сни пен зи о нер 
мо ра да са че ка на вр ше ње још 
не ке го ди не жи во та, или да ин ва-

лид ски пен зи о нер не ис пу ња ва 
ино стра не усло ве за ин ва лид-
ску пен зи ју. На рав но, мо гу ћа је 
и обр ну та си ту а ци ја, од но сно да 
су усло ви дру ге др жа ве „бла жи”, 
па да оси гу ра ник ра ни је до би је 
пен зи ју из ино стран ства не го у 
Ср би ји. У слу ча ју да по спро ве де-
ном по ступ ку оси гу ра ник до би је 
срп ску пен зи ју, али за ино стра ну 
не ис пу ни усло ве, по треб но је да 
по ис пу ње њу усло ва по но во под-
не се зах тев, и то по но во у др жа ви 
у ко јој жи ви, без об зи ра на то што 
се тај зах тев од но си ис кљу чи во 
на ино стра ну пен зи ју.

У слу ча ју да стаж на вр шен у 
Ср би ји ни је до во љан за ис пу ње-
ње за кон ских усло ва за пен зи ју, 
нео п ход но је за тра жи ти по твр де 
ста жа из свих зе ма ља у ко ји ма 
је тај оси гу ра ник ра дио. По што 
ова ква си ту а ци ја мо же и знат но 
да од ло жи по че так ко ри шће ња 
пен зи је, по жељ но је да оси гу ра-
ни ци и пре под но ше ња зах те ва 
за пен зи ју Фон ду под не су зах-
тев за утвр ђи ва ње ста жа у ино-
стран ству. На тај на чин мо гу и да 
из бег ну из не на ђе ња у по гле ду 
тра ја ња на вр ше ног ино стра ног 
ста жа. По при је му по твр да и ис-
пу ње њу усло ва, ре ше њем ће се 
утвр ди ти пра во на сра змер ну 
пен зи ју, а у уку пан стаж ће се са-
бра ти сви на вр ше ни ста же ви, или 
са мо ино стра ни стаж ко ји уз срп-
ски чи ни до во љан збир за ис пу-
ње ње усло ва. На при мер, пре ма 
свим спо ра зу ми ма за кљу че ним 
са др жа ва ма на ста лим на под-
руч ју СФРЈ, стаж у тре ћој др жа ви 
се узи ма у об зир са мо уко ли ко је 
он услов за оства ри ва ње пра ва. 
При од ре ђи ва њу ви си не пен зи је, 
у об ра чун се узи ма ју ис кљу чи во 
за ра де оства ре не у Ср би ји. За тим 
се ви си на пен зи је од ре ђу је као 

да је сав ура чу нат стаж на вр шен 
у Ср би ји, а по том се од та ко до-
би је ног из но са об ра чу на ва сра-
зме ран део ко ји од го ва ра уде лу 
срп ског ста жа у укуп ном тра ја њу. 
Сли чан прин цип при ме њу ју и 
дру ге др жа ве, па та ко не мо же да 
се до го ди да, на при мер, ни же за-
ра де у Ср би ји ума ње фран цу ску, 
сло ве нач ку, или ка над ску пен зи-
ју. Ко ри сник сра змер не пен зи је 
у Ср би ји мо же да бу де ко ри сник 
са мо стал не пен зи је у дру гој др-
жа ви, или чак мо же да ко ри сти и 
дру гу вр сту пен зи је, па та ко срп-
ски ста ро сни пен зи о нер мо же у 
дру гој др жа ви да ко ри сти ин ва-
лид ску, или по ро дич ну пен зи ју. 
Од ових пра ви ла по сто је из у зе-
ци, али ће ре фе рен ти ко ји во де 
по сту пак на то пра во вре ме но 
упо зо ри ти стран ке. Спо ра зу ми 
уре ђу ју и пи та ње пре у зи ма ња 
на вр ше ног ста жа ко ји је кра ћи од 
ми ни мал ног про пи са ног тра ја ња 
за оства ри ва ње пра ва, а та гра ни-
ца је нај че шће по ста вље на на 12 
ме се ци. У слу ча ју да по сто ји та кво 
огра ни че ње, ино стра ни стаж на 
свој те рет пре у зи ма но си лац дру-
ге др жа ве.

Уко ли ко је оси гу ра ник ра дио 
у Ре пу бли ци Ср би ји, а у вре ме 
ис пу ње ња усло ва за пен зи ју има 
пре би ва ли ште у дру гој др жа ви, 
зах тев за пен зи ју под но си но си-
о цу те др жа ве ко ји ће спро ве сти 
све по треб не рад ње у по ступ ку и 
за тим о зах те ву оба ве сти ти наш 
Фонд. Упра во у ци љу да се по-
ступ ци спро ве ду пра вил но и да 
се из бег не по тре ба за ка сни јим 
из ме на ма у утвр ђе ним пра ви ма, 
увек је у зах те ву по треб но на ве-
сти све оства ре не ста же ве, без 
об зи ра на то у ко јој зе мљи се зах-
тев под но си.

Ми ро слав Ми рић

ПРА ВО НА ПЕН ЗИ ЈУ ПО МЕ ЂУ НА РОД НОМ СПО РА ЗУ МУ

Зах тев  
пре ма ме сту  
пре би ва ли шта

реч струке
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Скуп шти на ГОП Бе о гра да
Кра јем де цем бра одр жа на 

је сед ни ца Скуп шти не Град-
ске ор га ни за ци је пен зи о не-
ра Бе о гра да (ГОП). Сед ни ца 
је у нај ве ћем де лу би ла по-
све ће на упо зна ва њу чла но ва 
Скуп шти не ГОП са ак ту ел ним 
еко ном ско-со ци јал ним по ло-
жа јем пен зи о не ра Ср би је. На 
Скуп шти ни се, између осталог, 
разговарало и о Сениор плус 
картици и погодностима које 
нуди пензионерима.

На сед ни ци Скуп шти не ГОП раз мо тре на је и ин фор ма ци ја о функ ци о ни са њу До бро вољ ног фон да 
со ли дар но сти пен зи о не ра и ње го вој одр жи во сти.

Аран ђе ло вац: 
ју би леј Цр ве ног 
кр ста

Цр ве ни крст Ср би је осно ван је 
дав не 1876. го ди не а Ср би ја је јед-
на од пр вих др жа ва у све ту у ко јој 
је уста но вље на ова пле ме ни та ор га-
ни за ци је. Под од бор у Аран ђе лов цу 
осно ван је ме ђу пр ви ма у Ср би ји, 
већ на ред не, 1877. го ди не и од та да 
је стал но при су тан као зна ча јан чи-
ни лац и осло нац у свим не да ћа ма.

– Овај ве ли ки и зна ча јан ју би леј, 
140 го ди на по сто ја ња, има мо раз ло-
га да по но сно обе ле жи мо – ре кла је 
Ма ри на Уро ше вић, се кре тар Цр ве-
ног кр ста у Аран ђе лов цу, на све ча-
но сти ор га ни зо ва ној 15. де цем бра. 
Она је до да ла да су Аран ђе лов ча ни 
ак тив ни на свим по љи ма ху ма ни-
тар ног ра да и да су ис пит из ху ма но-
сти по ла га ли мно го пу та.

По во дом ју би ле ја, 140 го ди на ра-
да, ор га ни зо ва на је пре зен та ци ја 
ра да Цр ве ног кр ста Аран ђе ло вац и 
уру че ње при зна ња уста но ва ма и по-
је дин ци ма. 

Но ви кли нич ки цен тар у Ни шу 
Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић отво рио је но ви Кли нич ки 

цен тар у Ни шу ко ји ће пр ве па ци јен те у со ба ма опре мље ним по свет-
ским стан дар ди ма при ми ти до кра ја го ди не. Ни шки кли нич ки цен тар 
на ме њен је па ци јен ти ма са ју га и ју го и сто ка Ср би је, али и из оста лих 
кра је ва зе мље, па се про це њу је да ка ње му гра ви ти ра бли зу два ми-
ли о на ста нов ни ка.          

Но ви КЦ у Ни шу има 50.000 ква дра та. У ње му ће би ти сме ште но 38 
кли ни ка и 1.525 бо ле снич ких по сте ља. Из град ња је ко шта ла 50 ми-
ли о на евра а опре ма је ку пље на нов цем из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 
На ја вље на су но ва за по шља ва ња ме ди цин ских рад ни ка за по тре бе 
но вог КЦ па се вр ло бр зо оче ку је да по сао до би је сто ме ди ци на ра. 
Све ча ном отва ра њу Кли нич ког цен тра при су ство ва ле су број не ви-
со ке зва ни це из Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, за по сле ни у 
ни шком здрав ству и мно ги гра ђа ни Ни ша и окол них ме ста.

између два броја

Ки кин да:  
не кад се баш 
до бро је ло

Ге не ра ци ја Ки кин ђа на у 
тре ћем до бу по кре ну ла је 
пре се дам го ди на смо тру из-
вор ног на род ног ства ра ла-
штва ста рих. Са да су се по ду-
хва ти ли и за дат ка да са чу ва ју 
од за бо ра ва је ла зго то вље на 
на ста рин ски на чин.

На ма ни фе ста ци ји под на-
зи вом „Ал се не кад до бро 
је ло, баш” при пре мљен је 
гу лаш ску ван у ка за ни ма, а 
на ме ни ју су би ли и пап ци у 
саф ту. Пен зи о нер ке су ме-
си ле сла на и слат ка те ста и 
из не ле на тр пе зу још ше зде-
се так спе ци ја ли те та. Ни је из-
о ста ло ни „на су во с ма ком“, 
ка ко Ла ле на зи ва ју ре зан це, 
па „кром пир у чак ши ра ма“, 
кри шка хле ба од чу ве не ци-
пов ке пре ма за на ма шћу и 
по су та па при ком... Бе ло луч не 
ко ба си це, швар гле, ма ју шке, 
кр ва ви ца, шун ке, ме сна та 
сла ни на, али и „са пу ња ра“ 
– пле ни ли су прох те ве и нај-
ве ћих сла до ку са ца. Ро ло ва ни 
сир, са ла те од по вр ћа, али и 
воћ ни ком по ти, та ко ђе су би-
ли за па же ни и де гу сти ра ни. 

Слат ки ко ла чи за чи ни ли 
су је лов ник ко јим су би ли 
по ча ство ва ни сла вље ни ци 
45-го ди шњи це пен зи о нер-
ског КУД-а „Сун ча на је сен“ и 
њи хо ви го сти. Оба до га ђа ја 
ор га ни зо ва на су истог да на, 
а ма ни фе ста ци ју по све ће ну 
ста рим је ли ма су фи нан си-
ра ла је град ска упра ва Ки-
кин де.

Сре ђи ва ње под зем них  
про ла за у Бе о гра ду

Пре ма зва нич ним на ја ва ма, ком плет на ре кон струк ци ја 
за пу ште них па са жа у Бе о гра ду оче ку је се 2018. го ди не, а 
про је кат је већ ура ђен.

Уни ште не сте пе ни це, пр љав шти на и про блем са во до-
вод ним це ви ма у пре сто нич ким под зем ним про ла зи ма 
уско ро би тре ба ло да бу ду про шлост. Ре кон струк ци ја па са-
жа по че ће на ред не го ди не ка да ће би ти уре ђен и Те ра зиј-
ски пла то са ко јим ће они би ти по ве за ни.

Сви под зем ни про ла зи су у ве о ма ло шем ста њу, а њи хо ва 
за пу ште ност ста ви ла је ка та нац на ве ћи ну ло ка ла. Ко ји ће 
про ла зи има ти при о ри тет у ре кон струк ци ји, још ни је по-
зна то. Али, пре ма ра ни јим на ја ва ма, нај пре ће се сре ђи ва ти 
они ко ји су у нај ло ши јем ста њу, као што су па са жи у Бал кан-
ској и код Ву ко вог спо ме ни ка.

Василије Белобрковић на Скупштини
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Пр вен ство у жен ској ко шар ци за ОСИ
По во дом обе ле жа ва ња 3. де цем бра, Ме ђу на род ног да на осо ба са ин ва ли ди те том, и Европ ске 

не де ље ко шар ке у Но вом Са ду је одр жа но Др жав но пр вен ство Спе ци јал не олим пи ја де Ср би је у 
жен ској ко шар ци. 

Ор га ни за тор је би ла Спе ци јал на олим пи ја да Ср би је а до ма ћин Спорт ско дру штво шко ле „Ми-
лан Пе тро вић” Но ви Сад.

На др жав ном пр вен ству уче ство ва ло је де сет еки па из де сет гра до ва Ср би је, са око 80 де вој чи-
ца ко је по ха ђа ју шко ле за еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју де це са смет ња ма у раз во ју. 

Так ми че ње је одр жа но под по кро ви тељ ством по кра јин ске Вла де, а при су ство ва ли су и пред-
став ни ци Се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну, ло кал не са мо у пра ве, спорт ских и пе да го шких уста-
но ва из Но вог Са да.

Па пир не  
фак ту ре су 
про шлост

Фак ту ра, ко ја је до сад би ла у па-
пир ном об ли ку, од ско ро ви ше не 
мо ра да са др жи ни пе чат ни пот пис 
од го вор ног ли ца. 

Вла да Ср би је је до не ла од лу ку 
да, у ци љу ефи ка сни јег, ра ци о нал-
ни јег и јеф ти ни јег по сло ва ња, ра-
чу но вод стве не ис пра ве, укљу чу-
ју ћи и фак ту ре, не мо ра ју ви ше да 
се штам па ју ни ти да са др же пе чат 
и пот пис.

То зна чи да прав на ли ца и пред-
у зет ни ци мо гу из да ва ти фак ту ре у 
па пир ном или елек трон ском об-
ли ку ко је су ва лид не без пот пи са 
и пе ча та, а та ко ђе не мо ра ју да се 
штам па ју и ша љу по штом.

Ова но ви на до при не ће уште ди 
нов ца, па пи ра и вре ме на, а то зна-
чи бр же, ефи ка сни је и ра ци о нал-
ни је по сло ва ње, у скла ду са са вре-
ме ним стан дар ди ма.

Ле ско вац:  
бес плат ни 
пре гле ди 
гра ђа на 

У окви ру ак ци је бес плат них пре-
гле да гра ђа на ко ју спро во ди Ми-
ни стар ство здра вља у не де љу 24. 
де цем бра у Ле сков цу је пре гле да-
но око 1.200 па ци је на та. Гра ђа ни су 
мо гли да ура де ла бо ра то риј ске ана-
ли зе, ул тра звук аб до ме на, оф тал-
мо ло шки пре глед и ЕКГ ср ца. Ан га-
жо ва но је пе де се так здрав стве них 
рад ни ка из Ле сков ца и ово је био 
ре кор дан од зив па ци је на та. 

Бес плат ни пре гле ди ће би ти на-
ста вље ни и у ја ну а ру 2018. го ди не.

Про сеч на пла та у но вем бру 
47.575 ди на ра

Про сеч на не то за ра да без по ре за и до при но са у Ср би-
ји ис пла ће на у но вем бру ове го ди не из но си ла је 47.575 
ди на ра и за 1,5 од сто је но ми нал но и ре ал но би ла ви ша 
не го прет ход ног ме се ца, са оп штио је да нас Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на бру то за ра да из но си ла је 65.609 ди на ра, што 
је за 1,6 од сто но ми нал но и ре ал но ви ше не го у ок то бру.

У од но су на но вем бар 2016. го ди не про сеч на не то и 
бру то за ра да но ми нал но је ви ша за че ти ри од сто, а ре-
ал но за 1,2 од сто.

Ју би леј но ви на „Ма ђар со”
По во дом обе ле жа ва ња 73. го ди шњи це ли ста „Ма ђар со”, 70. 

го ди шњи це деч јег ли ста на ма ђар ском је зи ку „Јо пај таш” и 60. 
го ди шњи це осни ва ња штам па ри је Фо рум, 20. де цем бра у Но во-
сад ском по зо ри шту одр жа на је све ча ност на ко јој се при сут ни-
ма, из ме ђу оста лих, обра тио и Игор Ми ро вић, пред сед ник По-
кра јин ске вла де.

Ин фор ми са ње на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на је дан je од 
нај зна чај ни јих ме ха ни за ма за очу ва ње њи хо вог на ци о нал ног и 
кул тур ног иден ти те та и је зи ка. У пред ло гу по кра јин ског бу џе та 
за 2018. го ди ну за целокупaн си стем јав ног ин фор ми са ња у АП 
Вој во ди ни опре де ље но је 341 ми ли он ди на ра, а од то га је ви ше 
од 83 про цен та на ме ње но за ме ди је на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на. 

Прак сом до стал ног по сла у 
Кру шев цу

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње у Кру шев цу спро-
во ди про грам струч не прак се за не за по сле не у са рад њи са 
аме рич ком ком па ни јом „Ку пер Та јерс” од пре три го ди не, 
ка да су пр ви прак ти кан ти кре ну ли на обу ку. Ком па ни ји су 
углав ном по треб ни ма шин ци, елек тро ин же ње ри, тех но ло-
зи, али и дру ги струч ња ци. Од 41 при прав ни ка, два де сет 
де ве то ро је до би ло стал ни по сао, што је ви ше од 70 од сто. 

Сви они ко ји ни су до би ли стал ни по сао сте кли су нео п-
ход но ис ку ство и пре по ру ку за но вог по сло дав ца, не ког од 
стра них ин ве сти то ра ко ји за по чи њу, или про ши ру ју про из-
вод њу у Кру шев цу.



Из ван ред ним за ла га њем за по сле них 
у свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње по слов ну 2017. го-
ди ну обе ле жио је ви сок ни во ажур но сти у 
до но ше њу ре ше ња у за кон ском ро ку. Ком-
плет на ажур ност Фон да ПИО у до но ше њу 
ре ше ња у ро ку од 60 да на из но си 90 од сто, 
а од 35 фи ли ја ла (са слу жба ма), ви ше од 95 
од сто њих пре ма ши ло је овај про це нат. У 
фи ли ја ла ма Бор и Ча чак ажур ност из но си 
чак 100 од сто, а у Ва ље ву, За је ча ру и Кра ље-
ву 99 про це на та. Рад за по сле них у Фон ду 
ПИО за сно ван је на за ко ни ма и под за кон-
ским ак ти ма, чи ја је при ме на јед но о бра зна 
у свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма. Оба-
вља ју се по сло ви ви со ке сло же но сти, ко ји 
се че сто са сто је из ви ше не за ви сних за да-
та ка и за то је тим ски рад пре су дан за до бар 
ре зул тат.

Ево шта о то ме ка же Иван Гер ма но вић, 
ви ши струч ни са рад ник за оп ште по сло ве у 
Фи ли ја ли Бор.

– У бор ској фи ли ја ли, укљу чу ју ћи и ис-
по ста ве, сви су мак си мал но ан га жо ва ни 
и тим ски ори јен ти са ни. Из пе то го ди шњег 
про фе си о нал ног ис ку ства мо гу да ка жем 
да је у Фон ду сва ка го ди на пу на иза зо ва, а 
глав ни циљ је да увек, у окви ри ма за кон-
ских про пи са и про це ду ра ра да, иза ђе мо у 
су срет оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма.

Иван је прет ход но ра дио на од лу чи ва-
њу о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, те по зна ју ћи од лич но и овај де-
ло круг по сло ва на во ди да ње го ве ко ле ге 
из Оде ље ња за од лу чи ва ње о пра ви ма из 
ПИО ра де у про се ку днев но на око пет на-
ест пред ме та.

Сво је ви ђе ње 2017. го ди не да ла је и Ду-
ши ца Ман дић, ви ши струч ни са рад ник за 
ре ша ва ње о пра ви ма из ПИО у Фи ли ја ли 
Ча чак. Она ис ти че да је и у 2017. би ло мно го 
по сла и под не тих зах те ва, али је њен нај ве-
ћи ути сак да је, ма ко ли ко обим по сла био 
ве ли ки, увек ви ше ко ле ги јал но сти. По сао 
им, ка ко ка же, не па да те шко јер увек мо гу 
да се кон сул ту ју и до би ју по др шку дру гих 
ко ле га у ре ша ва њу спор них пи та ња.

– У про се ку, кроз ру ке јед ног ре фе рен та 
днев но про ђе око 15 пред ме та из пра ва по 
ко ме се до но се од го ва ра ју ће од лу ке (пен зи-
је, по греб ни тро шко ви, по моћ и не га дру гог 
ли ца, те ле сно оште ће ње, по кре та ње по ступ-
ка са дру гим др жа ва ма, зах те ви по слу жбе ној 
ду жно сти и др.), и упра во је у то ку ра да ва жно 
што увек сви за по сле ни мо гу да се кон сул ту ју 
ме ђу соб но, са ко ор ди на то ри ма, са на чел ни-
ком Oдељења за ПИО, али и са ди рек тор ком 
фи ли ја ле – ис ти че Ду ши ца Ман дић.

Да су до бри ме ђу људ ски од но си у ко лек-
ти ву до при не ли ре зул та ти ма ра да ми сли и 
Жељ ка Ти мо тић из Фи ли ја ле Ва ље во. Жељ-
ка, ко ја ће уско ро на вр ши ти пу них де сет 
го ди на у Фон ду, ра ди на по сло ви ма ви шег 
струч ног са рад ни ка за ре ша ва ње о пра ви-
ма из ПИО.

– До бра са рад ња се огле да од ра да у пи-
сар ни ци, пре ко Од се ка ма тич не еви ден ци-
је и це лог Oдељења за ПИО, до кон тро ле и 
Oдељења за фи нан сиј ске по сло ве. По сао 

оде ље ња у ко ме ра дим је ве о ма ди на ми-
чан, а тим ски рад и уза јам на са рад ња слу-
жбе Ма тич не еви ден ци је и оде ље ња за-
слу жан је за по стиг ну те ре зул та те и ви сок 
ни во ажур но сти. Но ви на у 2017. го ди ни нам 
је био но ви За кон о оп штем управ ном по-
ступ ку, а же лим да на гла сим да за по сле ни 
у Фон ду, у по ступ ци ма по зах те ву стра на ка, 
та ко ђе ус по ста вља ју и ефи ка сну екс тер ну 
са рад њу – са На ци о нал ном слу жбом за за-
по шља ва ње, По ре ском упра вом, Ре пу блич-

ким фон дом за здрав стве ну за шти ту и цен-
три ма за со ци јал ни рад.

Ма ри ја на Ван кић ра ди у Фи ли ја ли За је-
чар већ 17 го ди на и с по но сом ис ти че да је 
то њен пр ви по сао. На во ди да јој је дра го 
што јед на ма ла фи ли ја ла мо же да до при не-
се угле ду и уна пре ђе њу ра да це лог Фон да.

– Из угла кон тро ло ра на од лу чи ва њу 
о пра ви ма из ПИО же лим да на гла сим да 
број не си ту а ци је зах те ва ју са рад њу са ко-
ле га ма из Од се ка ма тич не еви ден ци је, са 

ко ле га ма ко ји ра де на до но ше њу ре ше-
ња, као и са ко ле га ма из Оде ље ња за фи-
нан сиј ске по сло ве, све у ци љу ре ша ва ња 
спор них пи та ња, те да нам је по моћ на чел-
ни ка у сва ко днев ном ра ду дра го це на. У 
фи ли ја ли вла да пре све га озби љан од нос 
пре ма по слу, по све ће ност свим ко ри сни-
ци ма и оси гу ра ни ци ма, од но сно свим гра-
ђа ни ма – ис ти че Ма ри ја на.

Тим ски рад је у пр вом пла ну и у Фи ли ја ли 
Кра ље во.
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ПО СЛОВ НА ГО ДИ НА ИЗ УГЛА ЗА ПО СЛЕ НИХ У ФОН ДУ ПИО

Ко ле ги јал ност – кључ за  до бар ре зул тат
актуелно

Иван Гер ма но вић Жељка Тимотић

Маријана ВанкићДушица Мандић



Рад ми ла Ву јо вић, ви ши струч ни са рад-
ник за утвр ђи ва ње пра ва, сма тра да су све 
ко ле ге из у зет но вред не, а да се по жр тво ва-
ност у по слу ви ди у пи сар ни ци и Од се ку ма-
тич не еви ден ци је, јер им се у ве ли кој ме ри 
ком пле ти ра ни пред ме ти до ста вља ју на рад.

– Ми за тим на сто ји мо да од мах за вр ши-
мо све пред ме те, у истом да ну, ка ко би већ 
су тра дан мо гао да их пре гле да кон тро лор. 
И са кон тро ло ри ма, ко јих има три у Фи ли-
ја ли Кра ље во, та ко ђе има мо из у зет ну са-

рад њу. С дру ге стра не, тру ди мо се да са 
стран ка ма ко му ни ци ра мо и те ле фон ски 
јер то та ко ђе убр за ва по сту пак. С об зи ром 
на то да је Кра ље во град са ве ли ким бро-
јем вој них ли ца, и у 2016. и у 2017. го ди ни 
би ло je око 1.200 зах те ва вој них пен зи о-
не ра за ван ред но ускла ђи ва ње пен зи ја и 
за кљу чи ва ње ван суд ских по рав на ња, и тај 
по сао је при ве ден кра ју, јер смо са стран-
ка ма ко му ни ци ра ли ди рект но кад год смо 
мо гли и оба ве шта ва ли их о то ме шта евен-

ту ал но не до ста је од до ку мен та ци је ко ју 
тре ба да при ло же – об ја шња ва Рад ми ла 
Ву јо вић.

Ма ри ја Бо шков, ви ши струч ни са рад ник 
у Оде ље њу за ре ша ва ње о пра ви ма из ПИО 
у Фи ли ја ли Зре ња нин, ко ја у Фон ду ра ди од 
2001. го ди не, ка же да је у 2017. би ло мно го 
по сла, али су се сви тру ди ли да стрикт но по-
шту ју за кон ске ро ко ве при ли ком до но ше ња 
ре ше ња и у то ме су у ви со ком про цен ту и 
ус пе ли.

– Због то га смо вр ло за до вољ ни, а ус пе ли 
смо ве ли ким де лом за хва љу ју ћи и ква ли тет-
ном ра ду ко ле га из оста лих ор га ни за ци о них 
де ло ва, као и по мо ћи на чел ни це оде ље ња и 
ди рек тор ке фи ли ја ле – ис ти че Ма ри ја и до-
да је да је сва ке го ди не све бо ља са рад ња и 
са ко ри сни ци ма пра ва и оси гу ра ни ци ма, ко-
ји има ју пу но по ве ре ње у њи хов рад.

– У 2017. је би ло пу но но ви на и у тех нич-
ко-тех но ло шком сми слу, а ме ни лич но мно-
го зна чи што сам, као јед на од овла шће них 

рад ни ца фи ли ја ле, при су ство ва ла се ми на ру 
о при ме ни е-упра ве у Фон ду јер ће овај си-
стем, ка да бу де по чео да се при ме њу је у пу-
ном ка па ци те ту, мно го олак ша ти по сао за по-
сле ни ма у Фон ду, као и ко ри сни ци ма услу га 
– ка же Ма ри ја Бо шков.

Са мо стал ни струч ни са рад ник за план и 
ана ли зу у Сек то ру фи нан сиј ских по сло ва у 
Ди рек ци ји ПФ, Сла ви ца Лон чар, у Фон ду је 
од 2008. го ди не и ка же да у свом по слу ре-
дов но са ра ђу је са ко ле га ма из свих фи ли ја-
ла у Вој во ди ни.

– У гру пи пла на и ана ли зе има нас ви ше 
ове го ди не а и обим по сло ва нам се по ве-
ћао. Ра ди мо не дељ не, ме сеч не и го ди шње 
из ве шта је ко ји се об је ди њу ју на ни воу По-
кра ји не и ша љу у Ди рек ци ју у Бе о град, а 
на осно ву тих по да та ка се на ни воу Ср би-
је пра ве ста ти стич ки ме сеч ни и го ди шњи 
бил те ни. Ја не при мам стран ке али имам 
ре дов ну са рад њу са ко ле га ма из свих фи-
ли ја ла у Вој во ди ни јер има пу но по сло ва 
ко ји се ра де на Пор та лу, док у Ди рек ци ји 
ПФ те сно са ра ђу јем са ко ле га ма из књи го-
вод ства, ис пла те и ИТ сек то ра. Са рад ња и 
ко ле ги јал ност су на ви со ком ни воу, што је 
ја ко ва жно, по себ но јер су се обим и ра зно-
вр сност по сло ва ове го ди не знат но по ве ћа-
ли – на во ди Сла ви ца Лон чар.

Кон такт цен тар РФ ПИО у окви ру Ди рек-
ци је Фон да ско ро три го ди не је сва ко днев но 
на услу зи на шим гра ђа ни ма из це ле Ср би је. 
Ту су да по мог ну од го ва ра ју ћи на сва пи та-
ња ко ја ко ри сни ци и оси гу ра ни ци има ју и 
да раз ре ше мно ге њи хо ва не до у ми це. Јед на 
од оних ко ји сва ко днев но те ле фо ном ко му-
ни ци ра ју са гра ђа ни ма је и Дра ги ца Ју го вић, 
са мо стал ни струч ни са рад ник, у Фон ду цео 
рад ни век, а у Кон такт цен тру од осни ва ња.

– Днев но при ми мо по не ко ли ко де се-
ти на по зи ва ко ји су за и ста ра зно род ни: 
по чев од оних нај јед но став ни јих ка да ће 
ис пла та пен зи ја, пре ко оних о по треб ним 
до ку мен ти ма, до пи та ња о оства ри ва њу 
кон крет них пра ва. Сва ког са го вор ни ка 
па жљи во са слу ша мо и мо гу да ка жем да 
сви гра ђа ни уко ли ко има ју би ло ка кву ди-
ле му сло бод но од мах по зо ву наш кон такт 
цен тар и од го вор ће си гур но до би ти бр же 
не го што су оче ки ва ли – об ја сни ла је Дра-
ги ца Ју го вић.

Мо же се за кљу чи ти да је нај бо ља по ру ка 
ко ја је већ по сла та, уисти ну, сам ре зул тат ра-
да ко ји је по стиг нут у 2017. го ди ни за јед нич-
ким за ла га њем свих за по сле них у Фон ду, и 
да се она већ пре но си и на но ву 2018. го ди ну.

Је ле на Оцић
Ми ро слав Мек те ро вић

Дра ган Ко раћ
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ПО СЛОВ НА ГО ДИ НА ИЗ УГЛА ЗА ПО СЛЕ НИХ У ФОН ДУ ПИО

Ко ле ги јал ност – кључ за  до бар ре зул тат

Радмила Вујовић

Славица Лончар Марија Бошков

Драгица Југовић
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По во дом 3. де цем бра – 
Ме ђу на род ног да на осо-
ба са ин ва ли ди те том, у 

Скуп шти ни Ауто ном не По кра-
ји не Вој во ди не одр жа на је 1. де-
цем бра све ча на сед ни ца Са ве за 
ин ва ли да ра да Вој во ди не. Ме ђу 
број ним го сти ма све ча но сти су 
при су ство ва ли и 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, 
Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, 
Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО, Је ли ца 
Ти мо ти је вић, ди рек тор ка Сек-
то ра за од но се с јав но шћу РФ 
ПИО, Ста на Сви ла ров, пред-
сед ни ца СИР Вој во ди не, Стан-
ко Ним че вић, пот пред сед ник 
Ре пу блич ког СИР, Па ли мир Тот, 
под се кре тар у ре сор ном Се-
кре та ри ја ту, и Сте ван Ра ди шић, 
пот пред сед ник СИР Вој во ди не.

По кра јин ски се кре тар Пре-
драг Ву ле тић је ис та као да је ви-
ше од го ди ну да на По кра јин ска 
вла да парт нер ор га ни за ци ји Са-
ве за ин ва ли да ра да, што и је сте 
уло га ин сти ту ци ја.

– Све што сте ви кроз свој рад 
и сте че ни ин ва ли ди тет учи ни ли 
за нас оба ве зу је нас да вам за-
хва ли мо и да вам се оду жи мо. 
На ша оба ве за је да и на Ме ђу-
на род ни дан ОСИ, али и сва ког 
дру гог да на ра ди мо на ви дљи-
во сти осо ба са ин ва ли ди те том, 
као и на по ди за њу њи хо вог 
жи вот ног стан дар да. Сле де ћа 
го ди на би ће го ди на ула га ња у 
со ци јал ну за шти ту, кроз ко је ће 
се ра ди ти на при сту пач но сти 
обје ка та со ци јал не за шти те у 
АПВ – ре као је Ву ле тић и по звао 
све оп штин ске ор га ни за ци је 
СИР Вој во ди не да се са сво јим 
про јек ти ма при ја ве на кон-
кур се Вла де Вој во ди не за уна-
пре ђе ње со ци јал не за шти те у 
По кра ји ни. Пр ви кон курс би ће 
рас пи сан већ то ком фе бру а ра 
на ред не го ди не.

Слав ко Имрић, ди рек тор ПФ 
ПИО, ис та као је да су за ко ни 

ко ји ре гу ли шу по ло жај ОСИ у 
на шем дру штву до не ти у скла-
ду са нај ви шим стан дар ди ма ЕУ, 
а по себ но је по хва лио кров ни 
до ку мент – Стра те ги ју уна пре-
ђе ња по ло жа ја ОСИ у Ре пу бли-
ци Ср би ји за пе ри од до 2020. 
го ди не. Имрић је го во рио и о 
про бле ми ма са ко ји ма се осо бе 
са ин ва ли ди те том да нас су сре-
ћу – не за по сле ност, не за ви дан 
ма те ри јал но-со ци јал ни по ло-
жај, по те шко ће у сва ко днев ном 
функ ци о ни са њу, и на вео да ве-
ли ки број њих при ма са мо на-
кна де за те ле сно оште ће ње без 
мо гућ но сти оства ри ва ња пра ва 
на пен зи ју.

Ди рек тор По кра јин ског фон-
да је из нео и по да так да уче-
шће ин ва лид ских пен зи о не ра 
у укуп ном бро ју ко ри сни ка 
пен зи ја кон стант но опа да од 
2003. го ди не, ка да су они чи ни-
ли јед ну тре ћи ну укуп ног бро ја 
пен зи о не ра. Пре ма по да ци ма 
Фон да ПИО, за кључ но са сеп-
тем бром ове го ди не, на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је би ло 

је 295.524 ин ва лид ска пен зи-
о не ра, од но сно 17,2 про цен та 
укуп не пен зи о нер ске по пу ла-
ци је, са про сеч ним из но сом 
пен зи је од 22.929 ди на ра. У 
Вој во ди ни ин ва лид ски пен зи-
о не ри чи не 16,7 од сто укуп ног 
бро ја пен зи о не ра у По кра ји ни, 
а њи хо ва про сеч на пен зи ја је 
23.686 ди на ра. Имрић је на вео 
и да је у Вој во ди ни у пр вих де-
сет ме се ци ове го ди не за по сле-
но 3.660 ОСИ, од то га 1.300 же-
на, а да је пра во на ре ха би ли-
та ци ју у РХ цен три ма и ба ња ма 
Ср би је о тро шку Фон да ПИО, 
за кључ но са 15. но вем бром 
ове го ди не, ис ко ри сти ло 495 
ко ри сни ка ин ва лид ских пен-
зи ја из По кра ји не, од укуп но 
586 одо бре них. Слав ко Имрић 
је на кра ју ис та као да ће, као и 
до сад, за чла но ве СИР Вој во-
ди не, сво је ду го го ди шње са-
рад ни ке, увек има ти отво ре на 
вра та и пру жи ће им по др шку у 
бу ду ћим ак тив но сти ма за ква-
ли тет ни ји жи вот ОСИ у на шем 
дру штву.

Пред сед ник СИР Ср би је, Бо-
жи дар Це кић, по хва лио је ви-
ше го ди шњу по др шку Фон да 
ПИО. Го во ре ћи о при о ри те ти ма 
у ра ду, Це кић је ис та као да СИР 
Ср би је и Вој во ди не има ју ве ли ку 
по моћ Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, По кра јин ског се кре-
та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку, 
као и ло кал них са мо у пра ва ши-
ром Ср би је.

– Има мо ви ше од 400.000 чла-
но ва, али се ти ме не по но си мо, 
већ се тру ди мо да нас бу де што 
ма ње та ко што ће мо обез бе ди-
ти бо љу за шти ту на ра ду и бо љу 
здрав стве ну за шти ту. Ср би ја је 
прет ход них го ди на до не ла до-
бре за ко не за ОСИ, ме ђу тим, апе-
лу јем на све од ко јих то за ви си да 
се они и до след но при ме њу ју – 
ис та као је Бо жи дар Це кић.

Пред сед ни ца СИР Вој во ди не, 
Ста на Сви ла ров, на кра ју све ча-
не сед ни це до де ли ла је при зна-
ња и по кло не нај ак тив ни јим чла-
но ви ма и за слу жним го сти ма.

М. Мек те ро вић

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСИ

До бре за ко не тре ба
до след но при ме њи ва ти

актуелно

Обраћање Славка Имрића
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По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на-
род ног да на осо ба са ин ва ли ди те том 
у Па ла ти Ср би ја одр жа на је при год на 
све ча ност уз при су ство нај ви ших зва-
нич ни ка Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња Зо ран 
Ђор ђе вић ре као је том при ли ком да 
је је дан од нај ва жни јих стра те шких ци-
ље ва уна пре ђе ње по ло жа ја и за шти та 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те том.

На ску пу је го во рио и Ми лан Сто шић, 
пред сед ник Са ве за сле пих Ср би је, ко ји 
је на гла сио зна чај по што ва ња пра ва ин-
ва ли да и ре гу ли са ња њи хо вог ста ту са.

Го во ре ћи на све ча но сти, по ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти, Бран-
ки ца Јан ко вић, ре кла је да ин ва ли ди 
има ју јед на ка пра ва у Ср би ји, али још 
не и јед на ке мо гућ но сти и да на то ме 
тре ба ра ди ти. 

На кон њих, при сут ни ма се обра-
тио пред сед ник Ср би је Алек сан дар 
Ву чић ко ји се по себ но освр нуо на 
по нос ко ји иза зи ва ју ус пе си на ших 
па ра о лим пи ја ца, по ру чу ју ћи им да 
мо гу да ра чу на ју на још ве ћу по др-
шку др жа ве, као и све оста ле осо бе 
са ин ва ли ди те том. 

Г. О.

Пред сед ник СИР, Бо жи дар 
Це кић, ко ји је и члан Са-
ве та Вла де Ср би је и члан 

Ве ћа са мо стал них син ди ка та 
Ср би је, у раз го во ру за наш лист 
по но во је на гла сио да је основ-
ни за да так Са ве за да то ком це-
ле го ди не на све на чи не по ма же 
сво јим чла но ви ма и ин фор ми-
ше их о пра ви ма и мо гућ но сти-
ма ко је им се пру жа ју.

– Ни је про блем ни у про пи-
си ма, по след њих го ди на до не-
то је ви ше за кон ских про пи са 
ко ји по сред но или не по сред но 
ути чу на жи вот и рад ин ва ли да. 
Још се ра ди и на по бољ ша њу 
по је ди них ре ше ња, али је про-
блем што се они не спро во де 
до след но у прак си. Ве о ма је 
ва жно и пра во вре ме но и тач но 
ин фор ми са ње оних на ко је се 
ти про пи си од но се, да на вре ме 

и пот пу но бу ду оба ве ште ни о 
сво јим пра ви ма. За то ми стал но 
ра ди мо на ин фор ми са њу сво јих 
чла но ва, та ко да је и ове го ди не 
одр жа но ви ше окру глих сто ло-
ва и три би на ши ром зе мље – 
ис та као је Це кић.

Тре ба ре ћи и то да је ме ђу 
450.000 пен зи о не ра ко ји при-

ма ју ма ње од 15.000 ди на ра 
ме сеч но нај ви ше упра во ин ва-
ли да ра да јер они има ју за око 
тре ћи ну ма ње пен зи је од ста ро-
сних пен зи о не ра, по што не ма ју 
пун рад ни стаж. 

– Мо рам да на гла сим да они 
ни су у тој ка те го ри ји сво јом во-
љом или кри ви цом, да ве ли ка 

ве ћи на, ви ше од 90 од сто ин ва-
ли да ра да сва ко днев но ко ри сти 
и по не ко ли ко вр ста ле ко ва ко је 
че сто не ма ју чи ме да пла те јер 
су им пен зи је ми ни мал не. За то 
ми као са вез стал но на сто ји мо 
да ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
„уђу” у фи нан сиј ске пла но ве свих 
ин сти ту ци ја, од др жав них до ло-
кал не са мо у пра ве, да би за сво је 
чла но ве обез бе ди ли бар не ку по-
моћ. Има мо за и ста по моћ и раз-
у ме ва ње Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња и сма трам да је на-
ја ва ре сор ног ми ни стра Зо ра на 
Ђор ђе ви ћа о из ра ди со ци јал них 
ка ра та упра во то што нам тре ба 
и што ће до при не ти по бољ ша њу 
по ло жа ја на ших чла но ва – ис та-
као је Бо жи дар Це кић, пред сед-
ник СИР Ср би је.

В. Ана ста си је вић

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ 

Пр ви пут  
обе ле жи ли  
свој дан

У про сто ри ја ма Удру же ња ин ва ли да ра да у 
Пе тров цу на Мла ви, уз фи нан сиј ску по др шку 
ло кал не са мо у пра ве, пр ви пут је обе ле жен Дан 
осо ба са ин ва ли ди те том. Сла вљу су се при дру-
жи ле и ком ши је из удру же ња ин ва ли да ра да 
По жа рев ца, Жа гу би це и Ко стол ца, као и чла но-
ви Удру же ња дис тро фи ча ра гра да Сме де ре ва и 
Удру же ња РМ ВИ Пе тров ца.

Том при ли ком нај у гро же ни јим чла но ви ма по де-
ље ни су па ке ти основ них на мир ни ца.

Удру же ње је сва ко днев но на услу зи чла но ви ма 
чи ји се број стал но по ве ћа ва. Од ак тив но сти по-
себ но из два ја ју при ба вља ње по треб не тех нич ке 
до ку мен та ци је за из ра ду ко се рам пе ис пред по-
ште и удру же ња. Чла но ви ма по ма жу око при ку-
пља ња до ку мен та ци је за оства ри ва ње не ких по-
год но сти за осо бе са ин ва ли ди те том (пар кинг ме-
сто, по пу сти при ре ги стра ци ји во зи ла, итд.). 

Про јек том за сле де ћу го ди ну пред ви ђе на је 
бо ља са рад ња са оста лим удру же њи ма у Ср би ји, 
као и са ло кал ном са мо у пра вом, ко ја је обе ћа ла 
да ће се зах те ви ОСИ бр же ре ша ва ти. Са Удру же-
њем пен зи о не ра Пе тров ца де ле исте про сто ри је, 
па је то за јед нич ка по ла зна осно ва за још бо љу 
са рад њу. С. М.

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Ак тив ни це ле го ди не

У ПА ЛА ТИ СР БИ ЈА ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ОСИ

Јед на ка пра ва, не и мо гућ но сти
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Уни вер зи тет за тре ће до ба 
„Ђу ро Са лај” Бе о град ор га ни-
за тор је де цем бар ског дру же-
ња пен зи о не ра на ни воу гра да 
под сло га ном „Мо гу, до ђи да 
ви диш”. Овом дру же њу прет хо-
дио је кон курс са по зи вом да 
сва ко ко же ли, а ба ви се не ком 
ак тив но шћу – сли кар ством, фо-
то гра фи јом, ва јар ством, пи са-
њем, руч ним ра дом, глу мом, 
му зи ком, фол кло ром... мо же да 
се при ја ви. Од зив на кон курс 
био је из над сва ког оче ки ва ња, 
при ја ви ло се и ра до ве по сла ло 
ви ше од 150 уче сни ка. Га ле ри ја 
„Те а тра 78” би ла је про сто на-
чич ка на ра до ви ма. Из ло же не 
екс по на те чи ни ле су сли ке, фо-
то гра фи је, без број руч них ра-

до ва. Уз му зи ку ори ла се пе сма, 
при ча ло се и сти ца на су но ва 
по знан ства. Им пре сив но је шта 
све љу ди ко ји су већ оп те ре-
ће ни го ди на ма мо гу да ство ре. 
Ов де се мо же при ме ни ти из ре-
ка: „Чо век не мо же да учи ни ни-
шта про тив то га што ста ри, али 
се мо ра свим си ла ма тру ди ти да 
не за ста ри”.

На ве ли кој сце ни „Те а тра 78” 
сво је уме ће по ка за ли су: фол-
кло ри сти, пе ва чи, глум ци, ре-
ци та то ри... Про грам је из ве ден 
про фе си о нал но и на нај ви шем 
умет нич ком ни воу што по твр-
ђу ју апла у зи упу ће ни из во ђа чи-
ма. Сви за јед но још јед ном смо 
до ка за ли ко ли ки по тен ци јал 
има ју гра ђа ни у по зном до бу и 

ко ли ко то га нај ста ри ји мо гу да 
ура де ако су мо ти ви са ни. Уни-
вер зи тет за тре ће до ба „Ђу ро 
Са лај” ме сто је оку пља ња свих 
ко ји же ле ак тив ну и пло до но-
сну ста рост.

На кра ју, ка ко и при ли чи, по-
де ље не су за хвал ни це и при-
год ни по кло ни свим уче сни ци-
ма про гра ма уз же љу да ова-
квих су сре та бу де што ви ше.

Ми лан Ра до са вље вић

Пе ти на ста рих у Ср би ји 
жи ви ло ше, док 59 од-
сто не ма уште ђе ви ну ко-

јом мо же да по кри је из не над ни 
тро шак од 10.000 ди на ра, по ка-
за ло је ис тра жи ва ње „Ста ре ње у 
гра до ви ма, иза зо ви са вре ме ног 
дру штва” спро ве де но у 16 гра-
до ва и оп шти на чи ји су ре зул-
та ти пред ста вље ни 25. де цем-
бра. Ста ри ји од др жа ве оче ку ју 
фи нан сиј ско осна жи ва ње, ве ћу 
бри гу и по моћ, бо ље здрав ство 
и усло ве за до сто јан стве ну ста-
рост. 

О ис тра жи ва њу су из ла га ли 
Бран ки ца Јан ко вић, по ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти, 
Ве сна Ми ле но вић, ге не рал ни 
се кре тар Цр ве ног кр ста Ср би је, 
Ма ри ја Ра ко вић из По пу ла ци-
о ног фон да Ује ди ње них на ци-
ја (УН ФПА), На та ша То до ро вић 
из Цр ве ног кр ста Ср би је, као и 
Гра ди мир За јић, со ци о лог.

– Сва ки де се ти има при хо де 
ис под ап со лут не ли ни је си ро-
ма штва, на гра ни ци си ро ма-
штва је oсaм од сто ста ри јих, док 
са при ма њи ма ис под про сеч не 
пен зи је жи ви њих 28 про це на-
та. Ис тра жи ва ње је по ка за ло 
да 18 од сто ан ке ти ра них не ма 
до бру ис хра ну, а 39 од сто њих 

ни нов ца за оде ћу и обу ћу. Не-
што ви ше од де се ти не ста ри јих 
не ма до бро гре ја ње зи ми, по те-
шко ће у кре та њу има 37 од сто 
ста ри јих жи те ља Ср би је, та ко 
да је тре ћи на ста ри јих у 2017. 
има ла по тре бу за не гом у свом 
до му а ве ћи на ста ри јих сма тра 
да ће им по моћ би ти по треб на 
у бу дућ но сти. Сва ки де се ти гра-
ђа нин ко ри сти услу ге по мо ћи у 
ку ћи иако по тре бу за тим има 
дво стру ко ви ше њих. Услу ге ге-
рон то до ма ћи ца ко ри сти шест 
од сто ста ри јих гра ђа на, иако 
мно го ве ћи број има по тре бу 
за тим. Ста ри ји од др жа ве оче-
ку ју фи нан сиј ско осна жи ва ње, 

као и ве ћу бри гу и по моћ, бо-
љу здрав стве ну за шти ту и дру-
штве не усло ве за до сто јан стве-
ну ста рост – на вео је со ци о лог 
Гра ди мир За јић.

По ве ре ни ца Бран ки ца Јан ко-
вић је на ве ла да су ова и слич-
на ре ле вант на ис тра жи ва ња 
ва жна ра ди со ци јал ног укљу-
чи ва ња ста ри јих као ва жног 
пред у сло ва за раз вој дру штва, 
и про на ла же ња нај а де кват ни-
јих и нај оп ти мал ни јих ре ше ња 
за ак тив но уче шће ста ри јих су-
гра ђа на у дру штву.

Пре ма ре чи ма пред став ни це 
Цр ве ног кр ста На та ше То до ро-
вић, ста ри ји љу ди осе ћа ју не-

јед на кост, не си гур ност, мно ги 
су мар ги на ли зо ва ни, а део про-
бле ма на ста је и због сте ре о ти па 
да су спо ри, да се спо ро кре ћу и 
да спо ро пла ћа ју ра чу не.

У Евро пи 68 од сто ста нов ни-
штва жи ви у гра до ви ма, а у Ср-
би ји ви ше од по ло ви не ста нов-
ни ка жи ви у ур ба ним сре ди на-
ма. Све зе мље ко је се су о ча ва ју 
са овим иза зо ви ма по ку ша ва ју 
да про на ђу на чи не ка ко да се 
нај ра ци о нал ни је омо гу ћи при-
ступ услу га ма здрав стве не и 
со ци јал не за шти те, аде ква тан 
тран спорт и уче шће ста ри јих 
осо ба у дру штву.

Ј. Оцић

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА „ЂУ РО СА ЛАЈ” БЕ О ГРАД

Мо гу, до ђи да ви диш

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О ЖИ ВО ТУ СТА РИ ЈИХ У УР БА НИМ СРЕ ДИ НА МА У СР БИ ЈИ

Иза зо ви ста ре ња у гра до ви ма

Ве се ло уз му зи ку

Гра ди мир За јић, Ма ри ја Ра ко вић, Бран ки ца Јан ко вић, Ве сна Ми ле но вић, На та ша То до ро вић

кроз Србију
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Ге  р о н  т о  л о  ш к и 
клуб пен зи о не ра 
Обре но вац ор га ни-
зо вао је дру ги пут 
ме ђу ге не ра циј ски 
кон церт под сло га-
ном „За јед но, сло-
жно – на пред”. По-
ред до ма ћи на, ко га 
су пред ста вља ле две 
ме шо ви те пе вач ке 
гру пе, уче ство ва ли 
су и хо ро ви Ге рон-
то ло шког цен тра у 
Обре нов цу и ОШ „По сав ски пар ти за ни”, ба лет ски сту дио „Идеа”, Дру штво за 
не го ва ње тра ди ци је и кул ту ре „Је ка”, про сла вље ни хор „Обре но вач ке де вој ке” 
и нај мла ђи уче сни ци из вр ти ћа „Зе ка” ПУ „Пер ка Ви ћен ти је вић”. Ме ђу уче сни-
ци ма за па жен на ступ има ли су мла ди хар мо ни каш Де јан Сте ва но вић, фру лаш 
Ми ло ван Ста но је вић, пе ва чи ца Ми ља Ни ко лић, трио из во ђа ча Љу би на Сти ја-
ко вић, Јо во Ђу ро вић и Ми лен ко Љу би чић.

– Ве ли ко ми је за до вољ ство што смо ус пе ли на јед ном ме сту да оку пи мо 
раз не ге не ра ци је из во ђа ча и успе шно ор га ни зу је мо још јед но не за бо рав но 
ве че. Да смо у пра ву по твр да је и то што је са ла До ма кул ту ре и спор то ва би ла 
ис пу ње на до по след њег ме ста – ре чи су вид но за до вољ не Ве ре Ви те зо вић, 
ко ор ди на тор ке Ге рон то ло шког клу ба Обре но вац.

Ге рон то ло шки клуб бро ји око 400 ко ри сни ка од ко јих је сва ко днев но у клу-
бу при су тан ве ли ки број њих. 

– Ко ри сни ци мо гу, по ред уоби ча је них дру штве них ак тив но сти, раз го во ра уз 
ка фу и чај, сво је скло но сти да ис ка жу у не ко ли ко ра ди о ни ца и сек ци ја. Та ко-
ђе, ак тив но уче ству ју на так ми че њи ма, кон цер ти ма и дру гим ак тив но сти ма. 
Не пра ви мо раз ли ку у го ди на ма, и по ред на ших се ни о ра, сво је ме сто у клу бу 
су на шли та лен то ва ни мла ди љу ди спрем ни да се ис ка жу из би ло ко је обла сти 
кул ту ре и умет но сти – по ру чи ла је Ве ра Ви те зо вић.  М. Ашко вић

По се бан про грам Му зе ја 
африч ке умет но сти „МАУ 
за све, сви у МАУ” за по-

чет је 2015. го ди не са иде јом 
да се иза ђе у су срет по тре ба ма 
и ин те ре со ва њи ма ста ри јих су-
гра ђа на. Бес плат ни са др жа ји 
му зе ја нај ста ри ји ма ће би ти до-
ступ ни и у на ред ној го ди ни, као 
и до са да – сва ког пр вог че тврт-
ка у ме се цу, у тер ми ну од 10 до 
12 ча со ва. 

– Ком би ну ју ћи из ла га ња и 
пре зен та ци је на ода бра не те ме 
из до ме на африч ке умет но сти 
и кул ту ре са кре а тив ним ра ди-
о ни ца ма, уче сни ци ма пру жа мо 
мо гућ ност да ква ли тет но ис-
ко ри сте вре ме и упо зна ју се са 
пред ме ти ма из му зеј ских збир-
ки, њи хо вим по ре клом, на чи-

ном упо тре бе, али и тех ни ка ма 
њи хо ве из ра де. Наш про грам 
ну ди по себ но осми шље не бес-
плат не са др жа је за пен зи о не ре 
то ком њи хо ве по се те Му зе ју, а 
мо бил ност му зеј ског ти ма омо-
гу ћа ва и по се ту ге рон то ло шким 
цен три ма, уко ли ко је по кре-
тљи вост ко ри сни ка оте жа на 

– на во ди др Ма ри ја Алек сић, 
ди рек тор Му зе ја африч ке умет-
но сти.

То ком 2017. го ди не одр жа но 
је 12 су сре та „МАУ за све, сви 
у МАУ”– уз струч ни над зор ку-
сто са, у ен те ри је ру, по не кад и 
на отво ре ном, у пре ле пом ам-
би јен ту ба ште Му зе ја африч ке 

умет но сти, кре и ран је про стор 
не са мо за „те ра пи ју пу тем умет-
но сти” и умет нич ко из ра жа ва-
ње по се ти ла ца ста ри је жи вот не 
до би, већ и за обо стра ну, ме ђу-
ге не ра циј ску раз ме ну зна ња, 
раз ми шља ња и ис ку ста ва.

У за ни мљи вом и кре а тив ном 
дру же њу у окви ру овог про гра-
ма је ди ног му зе ја у ре ги о ну ко ји 
је ис кљу чи во по све ћен кул ту ри 
и умет но сти африч ког кон ти-
нен та, до са да је уче ство ва ло 
око 500 ста ри јих су гра ђа на. По-
ред на став ка овог про гра ма на-
ме ње ног нај ста ри ји ма и у 2018. 
го ди ни, Му зеј африч ке умет но-
сти за ко ри сни ке „Бе о град ске 
се ни ор кар ти це” одо бра ва по-
пуст од 50 од сто на це ну ин ди-
ви ду ал не ула зни це. В. К.

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

Бо гат са др жај и у 2018.

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКИ КОНЦЕРТ У ОБРЕ НО ВЦУ

Сло жно мла ди и ста ри ји
КЊА ЖЕ ВАЦ

Чу ва ње оби ча ја

Удру же ње за не го ва ње тра ди ци је „Из вор” из Кња-
жев ца, у са рад њи са Ту ри стич ком ор га ни за ци јом 
Кња же вац, а под по кр о ви тељ ством оп шти не Кња же-
вац, ор га ни зо ва ло је 2. и 3. де цем бра Два на е сте ет но-
су сре те удру же ња и асо ци ја ци ја „Ср би ја Кња же вац 
2017. го ди не”. Ови су сре ти има ју за циљ очу ва ње ста-
рих оби ча ја ко ји су Кња жев цу до не ли ти ту лу из у зет не 
де сти на ци је Евро пе.

Ова већ тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја од ви ја се у 
зна ку про мо ци је зим ске ту ри стич ке по ну де и се о ског 
ту ри зма на Ста рој пла ни ни, као и очу ва ња на сле ђа и 
ду хов не вред но сти оп шти не Кња же вац и ре ги о на.

Два на е сти су сре ти ет но у дру же ња и асо ци ја ци-
ја Ср би је са ви ше сто ти на уче сни ка при ка за ли су 
бо гат ство раз ли чи то сти на ро да и на род но сти ко ји 
жи ве на тлу Ср би је. На не ко ли ко де се ти не штан до-
ва у хо лу и ма лој са ли До ма кул ту ре пред ста ви ли су 
по ре кло фол кло ра, ста ре за на те, ру ко тво ри не, као и 
до ма ћу ку хи њу. У ве ли кој дво ра ни из ло же ни су об-
ред ни пе шки ри и об ред ни хле бо ви, а на кра ју су сре-
та уче сни ци ма су до де ље на при зна ња и на гра де. Из 
бо га те ри зни це „Из во ра” пр ви пут је јав но сти пред-
ста вље на зби р ка на род них но шњи из свих кра је ва 
кња же вач ке оп шти не. Д. Ђор ђе вић



31. децембар 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16

Осма ма ни фе ста ци ја „Да-
ни ја бу ке”, у ор га ни за ци ји МЗ 
Кар бу ло во и Удру же ња во ћа ра 
„Во ћар-Кар бу ло во”, одр жа на 
је и овог де цем бра под по кро-
ви тељ ством оп шти не Не го тин, 
уз струч ну по моћ и по др шку 
По љо при вред не са ве то дав не 
и струч не слу жбе за Бор ски 
округ. 

Про из во ђа чи ја бу ке из Кар-
бу ло ва, кра јин ског се ла, оку-

пље ни у Удру же њу „Во ћар”, 
по кре ну ли су пре осам го ди на 
еду ка тив но-про мо тив ну ма-
ни фе ста ци ју „Да ни ја бу ке”, по 
ко јој су у ме ђу вре ме ну по ста-
ли ве о ма по зна ти. Та ко је и ове 
го ди не, на смо три ко јом је на 
сво је вр стан на чин за о кру же на 
јед на успе шна про из вод на се-
зо на, уз пре да ва ња струч ња ка, 
при ре ђе на из ло жба ово го ди-
шњег ро да ја бу ка нај у спе шни-

јих про из во ђа ча овог во ћа, 
ор га ни зо ва на уз по моћ са ве-
то да ва ца По љо при вред не са-
ве то дав не и струч не слу жбе за 
Бор ски округ, под по кро ви тељ-
ством оп шти не Не го тин. 

– Ова го ди на нам је би ла јед-
на од нај у спе шни јих. Има ли 
смо нај ра ни ји пла сман овог во-
ћа на тр жи шта по це ни од 30 до 
35 цен ти, а ви ше смо до би ја ли 
и за ин ду стриј ску ја бу ку. Из во-
знич ко-ди стри бу тив не фир ме 
се све ви ше осла ња ју на нас, 
про из во ђа че из Кар бу ло ва, 
што го во ри да смо оства ри ли 
пр во бит ну за ми сао и са да на-
сто ји мо да уз про мо ци ју тра-
ди ци је во ћар ства на шег кра ја, 
ко ја је ве о ма ду га, поч не мо да 
оства ру је мо и до бит кроз по ве-
ћа ње оби ма и ква ли те та про из-
вод ње – ка же Сла во љуб Стан-

ко вић, пред сед ник Удру же ња 
во ћа ра „Во ћар” Кар бу ло во.

Тра ди ци ја во ћар ства у Кар бу-
ло ву у Не го тин ској Кра ји ни је ве-
о ма ду га. Упр кос то ме про из во-
ђа чи су Удру же ње „Во ћар” осно-
ва ли тек 2006. го ди не, у же љи да 
об је ди ње ном по ну дом на сту па ју 
на тр жи шту. Три го ди не ка сни је, 
у мар ке тин шке свр хе, три де се-
так до ма ћин ста ва опре де ље них 
за ову про из вод њу по кре ну ло 
је ма ни фе ста ци ју „Да ни ја бу ке”, 

Еки па ни шких ку ва ра, чла-
но ва Удру же ња уго сти-
тељ ских и ту ри стич ких 

рад ни ка гра да, све у куп ни је 
по бед ник так ми че ња „Сто по-
сне  хра не” одр жа ног по чет ком 
де цем бра у По жа рев цу. Ова га-
стро-ту ри стич ка ма ни фе ста ци-
ја одр жа ва се већ два де сет го-
ди на увек у дру гом ме сту. Овог 
пу та је до ма ћин био По жа ре вац 
ода кле се по бед нич ки тим вра-
тио за до во љан по стиг ну тим 
ре зул та ти ма, али и го сто прим-
ством. На так ми че њу је пред-
ста вље но ви ше од 500 је ла и 
по сла сти ца ко је су при пре ма ли 
ку ва ри из пе де се так удру же ња, 
ре сто ра на и шко ла из свих кра-
је ва Ср би је.

Ни шки по бед нич ки тим чи-
ни ло је 10 так ми ча ра са ка пи те-
ном Дра га ном Стој ме но ви ћем, 
ду го го ди шњим уго сти те љем из 

Ни ша. У по је ди нач ном пла сма-
ну, пр во ме сто у спре ма њу тра-
ди ци о нал них по сних је ла осво-
ји ле су Бо ја на Фи ли по вић и Ми-
ле на Алек сић Ива но вић, док су 
ме ђу ју ни о ри ма нај бо ље би ле 
Ма ри ја Ђор ђе вић и Ан дри ја на 
Јо ва но вић ко ји ма је уру че но и 
спе ци јал но при зна ње за очу-
ва ње тра ди ци је при пре ма ња 
хра не.

У кон ку рен ци ји ет но ре сто-
ра на нај бо љи је био ре сто ран 
„Би сер” из Ни ша док је „Мр њак 
2”, из Пи ро та, та ко ђе члан ни-
шког Удру же ња, био нај бо љи у 

ка те го ри ји хо те ла и ре сто ра на. 
Ина че, део ово го ди шњег срп-
ског „Сто ла по сне хра не” би ли 
су: слав ска по га ча, ри ба, па суљ 
пре бра нац, пу ње на по сна па-
при ка, пи те, али и са ла та тр ља-
ни ца, кр пе на ги ба ни ца, тур ши ја 
од во ћа...

У По жа рев цу је спе ци јал но 
при зна ње за све у ку пан до при-
нос раз во ју га стро-ту ри стич ке 
при вре де уру че но Зо ра ну Ми-
ра ше ви ћу, пред сед ни ку Удру-
же ња уго сти тељ ских и ту ри-
стич ких по сле ни ка Ни ша. Ми-
ра ше вић ка же да су ку ли на ри 

пре у зе ли оба ве зу да се иден-
ти тет Ср би је, у га стро ном ском 
сми слу, са чу ва и одр жи јер је 
спре ма ње хра не по се бан део 
срп ске тра ди ци је и кул ту ре.   

– Ни је слу чај но да смо је ди ни 
пра во слав ни на род ко ји сла ви 
кр сну сла ву. Ду хов ност, за јед ни-
штво, по што ва ње и кон стант но 
уса вр ша ва ње су ме ри ла ко ји ма 
се ру ко во ди мо. За то смо и до-
бри – на гла ша ва Зо ран Ми ра-
ше вић и до да је да „у спре ма њу 
је ла на ци о нал не ку хи ње не ма 
бо љих од нас са ју га Ср би је”.     

Љ. Гло го вац

кроз Србију

ТАКМИЧЕЊЕ „СТО ПО СНЕ ХРА НЕ”

Ни шка по сна
тр пе за нај бо ља
у Ср би ји У по је ди нач ној кон ку рен ци-

ји су се так ми чи ле и ма ту рант-
ки ње Уго сти тељ ско-ту ри стич-
ке шко ле из Ни ша Ан дри ја на 
Јо ва но вић и Ма ри ја Ђор ђе-
вић, ко је се већ при пре ма ју за 
пут у Ис тан бул, где ће се од 25. 
до 28. фе бру а ра 2018. огле да-
ти у при пре ми је ла мо дер не 
ку хи ње.

ОСМА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ДА НИ ЈА БУ КЕ”

Ја бу ка, бренд се ла Кар бу ло ва

На отварању и ми ни стар  
по љо при вре де 
Отва ра њу ма ни фе ста ци је „Да ни ја бу ке” у Кар бу ло ву при су-
ство вао је и Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по љо при вре де, 
во до при вре де и шу мар ства у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. У прат њи 
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве Не го тин и Бор ског управ ног 
окру га, Не ди мо вић је по се тио и се ди ште Дру штва пче ла ра „Хај-
дук Вељ ко” у Не го ти ну, по ро дич ну план та жу ле шни ка „Вла де-
јић” на Ку сја ку, на Ду на ву, и чу ве не пив ни це овог кра ја. 
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У окви ру Про гра ма по др шке спро во ђе-
њу ме ра рав но мер ног ре ги о нал ног 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је кроз уче шће 

др жа ве у еко ном ско-фи нан сиј ским под сти-
ца ји ма за дру гар ства, сред ства од сто хи ља-
да евра за да љи рад и уна пре ђе ње про из-
вод ње до би ла је и „Свр љи жан ка”, за дру га из 
Свр љи га. Ди рек тор ка Дра ги ца Ри стић ка же 
да за дру га по сто ји че ти ри го ди не а сред ства 
ће уло жи ти у по стро је ње за то плу пре ра ду 
во ћа, де сти ле ри ју и по љо при вред ну ме ха-
ни за ци ју. Већ је 70 од сто до би је них сред ста-
ва упла ће но до ба вља чи ма за по треб не ма-
ши не. До кра ја го ди не пр ви сти же трак тор 
„Со лис”, у ја ну а ру на ред не го ди не ли ни ја за 
то плу пре ра ду во ћа и си ло ком бајн, а ка зан 
за пе че ње ра ки је у апри лу 2018. го ди не.

Про из во ђа чи не ће би ти пре пу ште ни са ми 
се би. „Свр љи жан ка” има 217 за дру га ра и они 
ће овом ин ве сти ци јом до би ти но ви сти му-
ланс за ве ћу про из вод њу за са да за до ма ће 
куп це, а о из во зу тре ба раз ми шља ти ка да 
за дру га ста не на здра ве но ге и поч не да про-
из во ди и ве ће ко ли чи не пре ма зах те ви ма 
стра ног тр жи шта. На свр љи шким по љи ма и 
њи ва ма нај ви ше за са да, бли зу 800 хек та ра је 
под шљи вом, ви шња је за са ђе на на око 200 
хек та ра, а ја го да, ле шник, ку пи на, ма ли на, ја-
бу ка, кру шка на ма њим по се ди ма. Про из во-

ђа чи су се до са да са ми сна ла зи ли у пла сма-
ну ро бе, а за дру га им ну ди све у куп ну по моћ 
од про из вод ње до про да је. То ком зи ме у ор-
га ни за ци ји Фон да за раз вој по љо при вре де 
оп шти не Свр љиг би ће ор га ни зо ва ни се ми-
на ри и ра зна пре да ва ња за по љо при вред-
ни ке и за дру га ре, што ће им би ти од ве ли ке 
ко ри сти у про лећ ној се тви.

Дра ги ца Ри стић је за хва ли ла над ле жни-
ма у Влади и у ло кал ној са мо у пра ви на 
до би је ним сред стви ма, а пред сед ни ца оп-
шти не Свр љиг Је ле на Три фу но вић је ис та-
кла да је ово ва жно ула га ње, уз обе ћа ње 
да ће оп шти на и да ље по ма га ти по љо при-
вред ни ци ма.

С. Ђор ђе вић 

ЗА ДРУ ГА „СВР ЉИ ЖАН КА” ДО БИ ЛА ПОД СТИ ЦАЈ НА СРЕД СТВА

Др жа ва по ма же за дру га ре

Све ча ност у Палати „Србије” при ли ком пот пи си ва ња уго во ра

РАС ПИ САН ПР ВИ ЈАВНИ ПО ЗИВ ЗА ИПАРД ДОНАЦИЈЕ 

Но вац за по љо при вред ни ке
Ми ни стар ство по љо при вре де рас пи са ло је 25. 

де цем бра пр ви јав ни по зив за ИПАРД бес по врат на 
сред ства ко ји се од но си на ин ве сти ци је у фи зич ку 
имо ви ну по љо при вред них га здин ста ва – ку по ви ну 
но ве ме ха ни за ци је и опре ме. Кон курс на до ку мен та-
ци ја по овом јав ном по зи-
ву мо же да се под но си до 
26. фе бру а ра 2018. го ди не.

Јав ни по зив за ку по ви-
ну но вих трак то ра би ће 
рас пи сан 4. ја ну а ра 2018. 
го ди не, а рок за под но ше-
ње зах те ва тра ја ће до 26. 
фе бру а ра 2018. го ди не.

Ви си на под сти ца ја из-
но си од 60 до 80 од сто, у 
за ви сно сти од то га да ли је под но си лац мла ди по-
љо при вред ник, да ли се по љо при вред но га здин-
ство на ла зи у пла нин ском под руч ју и да ли се ин ве-
сти ци ја од но си на упра вља ње от па дом и от пад ним 
во да ма.

Об у хва ће ни су сек то ри мле ка, ме са, во ћа и по-
вр ћа и оста ли усе ви (од ре ђе не вр сте жи та ри ца и 
ин ду стриј ског би ља). Из но си под сти ца ја ко је ко ри-

сник мо же да оства ри у сек то ри ма во ћа, по вр ћа и у 
сек то ру оста лих усе ва мо гу би ти од 5.000 до 700.000 
евра, а за сек то ре мле ка и ме са од 5.000 до 1.000.000 
евра.

При хва тљи ве ин ве сти ци је и тро шко ви од но се 
се на ку по ви ну но ве ме ха ни-
за ци је, опре ме и трак то ра и 
оп ште тро шко ве (тро шко ви 
за при пре му про је ка та и тех-
нич ке до ку мен та ци је).

О усло ви ма кон ку ри са ња 
за ова сред ства за ин те ре со ва-
ни се мо гу де таљ ни је ин фор-
ми са ти на ин тер нет стра ни ци 
Ми ни стар ства по љо при вре-
де, шу мар ства и во до при вре-

де (www.min polj.gov.rs), као и на ин тер нет стра ни ци 
Упра ве за аграр на пла ћа ња – www.uap.gov.rs.

Ин фор ма ци је се мо гу до би ти и те ле фо ном, по зи-
ва њем Ин фо-цен тра Ми ни стар ства по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де 011/2607-960, 2607-961, 
или кон такт цен тра Упра ве за аграр на пла ћа ња 
011/3020-100, 3020-101, сва ког рад ног да на од 7.30 
до 15.30 ча со ва.  Г. О.

ко ја је то ком го ди на оправ да ла 
иде ју ор га ни за то ра. 

Ја бу ка се у Кар бу ло ву да нас 
по ди же на око 50 хек та ра, а 
при но си се кре ћу од 30 до 40 
то на по хек та ру, од но сно и до 
50 то на у иде ал ним го ди на ма. 
У оп шти ни Не го тин под воћ-
ња ци ма је ско ро 500 хек та ра, 
а ја бу ка, као нај за сту пље ни је 
во ће, по ди же се на ско ро тре-
ћи ни по ме ну тих по вр ши на. 

Јо ван ка Ста но је вић
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Оп ти ми сти сво јим по зи тив ним 
ста вом чи не до бро и се би  
и љу ди ма око се бе, али  
струч ња ци под се ћа ју да у не ким 
си ту а ци ја ма ни је ло ше има ти  
и „ко ри сну до зу” пе си ми зма

Ко га би сте ви ше во ле ли за са го вор-
ни ка, не ког ко вас обо ји цр ним чим 
сед не те и поч не те да слу ша те ко ли ко 

му је ло ше, жи вот гро зан, а би ће још и го-
ри, или осо бу ко ја и за сво је и за ту ђе про-
бле ме увек има не ку охра бру ју ћу опа ску 
и ви ди све тло на кра ју ту не ла? Пе си ми ста 
или оп ти ми ста? Чи је вам је дру штво при-
јат ни је?

Ди ле ме не ма. Ло гич но је да ће из бор па-
сти на оног ко ће вас ре лак си ра ти шта год 
да се де ша ва, са мим тим што жи во ту при-
сту па са ге слом „све ће би ти до бро” и уве-
ре њем да не ма не ре ши вих си ту а ци ја. 

Оп ти ми сти су увек до бро до шло дру штво 
дру ги ма, али за хва љу ју ћи сво јој при ро ди 
нај пре чи не до бро се би. Ко ра ча ју ћи кроз 
жи вот без спу та ва ју ћег те ре та мрач них ми-
сли и стра ха од бу дућ но сти, они лак ше иду 
на пред, лак ше се но се са те шко ћа ма, жи ве 
са ма ње стре са и – жи ве ду же. То ни је са мо 
увре же но ми шље ње, већ и на уч но до ка-
за на чи ње ни ца о че му све до чи не бро је но 
мно го сту ди ја.

Јед на од њих, ра ђе на на ве ли ком узор ку 
то ком пе ри о да од осам го ди на чи ји су ре-
зул та ти об ја вље ни по чет ком го ди не у Аме-
рич ком жур на лу епи де ми о ло ги је, пра ти ла 
је 70.000 же на ста ро сти од 58 до 83 го ди не. 
Код сва ке од њих ис пи ти ван је сте пен оп ти-
ми зма ме рен ска лом од 1 до 24.

По ка за ло се да су ис пи та ни це са сна жни-
јом ве ром у по зи тив не ис хо де би ле ма ње 
у ри зи ку да умру од кар ци но ма, ср ча ног 
обо ље ња или мо жда ног уда ра. Тај про це-
нат је код оних са нај ви ше из ра же ним оп ти-
ми змом ишао чак и до 30 од сто, и то кад се 
ис кљу че сви оста ли пра те ћи фак то ри, као 
што су ма те ри јал на си ту а ци ја и хро нич на 
обо ље ња: ди ја бе тес, ви сок крв ни при ти сак 
или де пре си ја.

Бри тан ски „Гар ди јан” по ми ње и за кључ ке 
до ко јих је до шао тим са Уни вер зи те та Или-
ној где је код 5.100 љу ди ра ђен „кар ди о ва-
ску лар ни скор” и уста но вље но да нај ве ћи 
оп ти ми сти има ју дво стру ко бо ље ре зул та те 
од оста лих, узи ма ју ћи у об зир ни во хо ле-
сте ро ла, глу ко зе, крв ног при ти ска, те ле сну 
те жи ну и фи зич ку ак тив ност.

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да оп ти ми сти не 
са мо што оче ку ју да им се де ша ва ју до бре 

ства ри, већ пред у зи ма ју ак тив не ко ра ке 
да се то до го ди, на во ди лон дон ски днев-
ник. Во де здра ви ји жи вот, јер ве ру ју да ће 
им то ко ри сти ти, а окол ност да ни су об у зе-
ти не га тив ним ми сли ма до при но си у из ве-
сној ме ри ми ро ва њу хор мо на по ве за них са 
стре сом (кор ти зол и адре на лин), што са мим 
тим до бро де лу је и на крв ни при ти сак.

Чи ни се да је све ово одав но зна но. И код 
нас по сто ји ста рин ска из ре ка: ми сли до бро, 
до бро ће ти би ти. Но во је што се ти ме ба-
ви ме ди ци на и што са да има мо и ег закт не 
по твр де. Ме ђу тим, има не што још но ви је. 
Збу њу ју ће ака дем ске тврд ње да пре те ра ни 
оп ти ми зам мо же би ти опа сан и да ма ло пе-
си ми зма за пра во ни је на од мет.

Ме шо ви ти не мач ко-швај цар ски тим на-
уч ни ка ис пи ти вао је то ком де сет го ди на три 
ста ро сне гру пе уче сни ка у сту ди ји (мла ђих, 
сред њих и ста ри јих го ди на) и њи хо ва оче-
ки ва ња од бу дућ но сти.

Ка да је на кра ју из ве де на упо ред на ана-
ли за прог но зи ра ног и ствар ног, по ка за ло 
се да су мла ђи ис пи та ни ци би ли нај ве ћи 
оп ти ми сти, при пад ни ци сред ње ге не ра ци-
је нај ре ал ни ји, а нај ста ри ји су има ли нај-
скром ни ја оче ки ва ња, што не ка ко и је сте у 
скла ду са жи вот ном до би. Али, за ни мљи во 
је да су у гру пи нај ста ри јих они са из ра же-
ним пе си ми змом би ли бо љег здра вља и 
имов ног ста ња.

„Би ли смо из не на ђе ни. То ве ро ват но по-
ка зу је да су ста ри ји ис пи та ни ци осе тљи-
ви ји у по гле ду оче ки ва ног жи вот ног ве ка 
и тру де се да за др же по сто је ћи ста тус, не 
ра чу на ју ћи да ће се ства ри по пра ви ти у бу-
дућ но сти. Сто га они ве ћу па жњу по све ћу ју 
здра вљу и из бе га ва њу ри зи ка”, дао је мо гу-
ће об ја шње ње је дан од ауто ра, про фе сор 

Фри дер Ланг, шеф Ин сти ту та пси хо ге рон то-
ло ги је Уни вер зи те та Фри дрих Алек сан дар у 
Ер лан ге ну.

Ка ко сад по ми ри ти сва та гле да ња, а не 
оти ћи у кон тра дик тор ност. Ако би се би ра-
ло из ме ђу два ста ња ду ха, плу са и ми ну са, 
не ма ни ка кве сум ње да су ар гу мен ти на 
стра ни оп ти ми ста. Оно што увек но си ри зик 
су крај но сти. Ре ци мо, пре ве ли ко узда ње у 
сре ћу или ми ни ми зи ра ње не ких про бле ма.

Као што на во ди је дан аутор бло га о по-
тре би ба лан са у жи во ту, пе си ми ста се жа-
ли на ло ше здра вље, оп ти ми ста твр ди да 
је у од лич ној фор ми, а за пра во су не где на 
истом. И он да се де ша ва да ће онај ко ви-
ше бри не по жу ри ти код ле ка ра и са и без 
по тре бе, док ће дру ги та ко ђе по тра жи ти са-
вет, али тек кад ви ше не бу де мо гао да иг но-
ри ше смет ње, а мо жда за ка сне ло.

„Пре те ра ни оп ти ми зам мо же да во ди у 
пре те ра ну са мо у ве ре ност и не мар пре ма 
се би”, упо зо ра ва аутор члан ка у аме рич ком 
ча со пи су „Пси хо ло ги ја да нас”. 

Ипак, и уз ту  вр сту огра де, оста је ван 
сва ке сум ње да је ве дар дух јед на од нај-
дра го це ни јих вр ли на ко ји ма при ро да мо же 
не ко га да об да ри. А уте шно за оне оста ле 
је сте да се оп ти ми ста не са мо ра ђа већ се 
и по ста је. Ин тер нет је пун ин струк ци ја о то-
ме шта да ра ди мо да би смо се бе на пу ни ли 
по зи тив ним емо ци ја ма и ус пе ли да бу де мо 
оп ти ми ста у ова квом све ту ко ји се пре тва ра 
у за стра шу ју ће ме сто.

Ме ђу глав ним са ве ти ма је би ти ак ти ван, 
од ба ци ва ти не га тив не ми сли, жи ве ти у са-
да шњо сти, ићи на сун ча на ме ста, не слу ша-
ти ве сти, ужи ва ти у тре ну ци ма. А пре и по-
сле све га, дру жи ти се са оп ти ми сти ма.

Д. Дра гић

ВЕ ДАР ПО ГЛЕД НА СВЕТ ЧИ НИ ЖИ ВОТ ДУ ЖИМ И ЗДРА ВИ ЈИМ

Ићи сун ча ном стра ном ули це

погледи
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Нај но ви ји го ди шњи из ве штај о 
рад ним и пен зиј ским  
при ли ка ма зе ма ља ОЕЦД и Г-20 
ука зу је да по бољ ша ње јав них 
фи нан си ја сма њу је ен ту зи ја зам  
за ре фор ме

Тем по пен зиј ских ре фор ми у 35 зе ма-
ља ОЕЦД (Ор га ни за ци ја за еко ном ску 
са рад њу и раз вој) и Г-20 (не ке на ци је 

су у обе гру па ци је) спла снуо је од 2015, кон-
ста ту је нај но ви ји, сед ми по ре ду, из ве штај 
„Пен зи је на пр ви по глед”. Глав ни раз лог за 
то је по бољ ша ње би лан са јав них фи нан си-
ја, што је сма њи ло при ти сак за хит ним про-
ме на ма.

У ми ну ле две го ди не за кон ско до ба за од-
ла зак у пен зи ју про ме ње но је (по диг ну та 
ста ро сна гра ни ца) у шест зе ма ља, док су у 
тре ћи ни чла ни ца ОЕЦД про ме ње не сто пе 
до при но са или на чин из ра чу на ва ња пен-
зи је и пра те ћих бе не фи та. На осно ву но вих 
за кон ских ре ше ња, гра ни ца за за вр ше так 
зва нич ног рад ног ве ка по диг ну та је у сва кој 
дру гој зе мљи, при че му је то са да по ве за но 
са оче ки ва ним жи вот ним ве ком у Дан ској, 
Фин ској, Ита ли ји, Хо лан ди ји, Пор ту га ли ји и 
Сло вач кој.

Ово се од но си на бу ду ће пен зи о не ре, а у 
про се ку нор мал ни рад ни век се про ду жа ва 
за го ди ну и по да на за му шкар це и 2,1 го ди-
ну за же не, што прак тич но зна чи да ће се у 
пен зи ју, опет у про се ку, до 2060. од ла зи ти 
тек са не што ма ње од 66 го ди на.

При том ће се у са мо три зе мље – Дан ској, 
Ита ли ји и Хо лан ди ји – у пен зи ју од ла зи ти са 
на вр ше них 68 го ди на, док „кла сич но” до ба 
за за вр ше так рад ног ве ка – кад се про сла-
вља 65. ро ђен дан – оста је је ди но у Фран цу-
ској, Грч кој, Лук сем бур гу, Сло ве ни ји и Тур-
ској. За ни мљив је и по да так да са мо Изра ел, 
Пољ ска и Швај цар ска за др жа ва ју ре ше ње 
по ко јем му шкар ци у пен зи ју од ла зе са ви-
ше го ди на не го же не.

Ово го ди шњи из ве штај се пр ви пут де-
таљ ни је ба ви и но вим фе но ме ном: „флек си-
бил ним пен зи о не ри ма” – све уче ста ли јом 
(али и да ље не до вољ но ра ши ре ном) прак-
сом „де ли мич ног пен зи о ни са ња”, од но сно 
исто та ко не ком плет ног на пу шта ња рад не 
ка ри је ре. То у овом мо мен ту при ме њу је око 
де сет од сто Евро пља на у до бу из ме ђу 60 и 
69 го ди на, док у ОЕЦД зе мља ма око 50 од-
сто ста ри јих од 65 ра ди са де ли мич ним рад-
ним вре ме ном.

То је прак са да не ко на ста вља да ра ди са 
ума ње ним бро јем рад них са ти (и сход но то-
ме ма њом пла том), при ма ју ћи исто вре ме но 

аде кват ни део пен зи је. По ла зи ште за ово 
је рас ту ће уве ре ње да „ри гид на при ме на 
пра ви ла да рад ни век пре ста је са од ре ђе-
ним бро јем го ди на ни је до бра за дру штво 
у це ли ни”.

Де ли ми чан рад и де ли мич но пен зи о ни-
са ње су прак са ко ја је у по ра сту у Чи леу, 
Че шкој, Есто ни ји, Ита ли ји, Мек си ку, Нор ве-
шкој, Пор ту га ли ји, Сло вач кој и Швед ској, 
где је по ну да рад них ме ста за се ни о ре у по-
ра сту.

Из ве штај, ме ђу тим, кон ста ту је да љу ди 
ге не рал но има ју раз ли чит при ступ окон-
ча њу или на став ку рад ног ве ка. Док јед ни 
је два че ка ју пен зи о ни са ње и ра ду ју му се 
као пе ри о ду до жи вот ног го ди шњег од мо-
ра и при ли ци да се пот пу но по све те сво јим 
хо би ји ма (и уну ци ма), за дру ге је за вр ше-
так ка ри је ре по си ли за ко на гу би так иден-
ти те та, рас кид дру штве них ве за и све га 
дру гог што до но си по сао, као и су о ча ва ње 
са (у не ким зе мља ма дра стич ним) па дом 
жи вот ног стан дар да. Да кле, не што че му се 
не ра ду ју.

Ге не рал ни тренд је, ме ђу тим, да је у свим 
де ло ви ма све та све ви ше зах те ва за „хи-
брид ни” ста тус: да се ком би ну ју за по сле ње 
и пен зи је. Ан ке те по ка зу ју да је за то чак две 
тре ћи не гра ђа на ЕУ.

Из пер спек ти ве вла сти, „флек си бил но 
пен зи о ни са ње” је мач са две оштри це. Док 
они ма ко ји то при ме њу ју по ве ћа ва бо љи-
так и лич но са мо по у зда ње, а на оп штем 
пла ну по зи тив но ути че на бру то дру штве ни 
про из вод, као и на бу џет с јед не стра не – са 
дру ге стра не у не ким зе мља ма (Есто ни ја, 
Исланд, Ја пан, Ју жна Ко ре ја и Пор ту га ли-
ја) фи нан сиј ски под сти ца ји да се на ста ви са 
ра дом и кад се до стиг не до ба за пен зи о ни-
са ње у при лич ној ме ри оп те ре ћу ју пен зиј-
ске фон до ве.

Нај но ви ја ана ли за при ли ка у ОЕЦД, али и у 
зе мља ма ко је ни су у том фо ру му (Ар ген ти на, 
Бра зил, Ки на, Ин ди ја, Ин до не зи ја, Ру си ја, Са-
у диј ска Ара би ја и Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка), 
по на вља за бри ну тост из прет ход них из ве-
шта ја о фи нан сиј ској одр жи во сти по сто је ћих 
пен зиј ских си сте ма. Реч је пре све га о прет-
ња ма ко је у том по гле ду до но си стал но про-
ду жа ва ње оче ки ва ног жи вот ног ве ка, про ме-
не на тр жи шту ра да („че твр та ин ду стриј ска 
ре во лу ци ја” у ко јој рад ни ке у све ве ћој ме ри 
за ме њу ју ро бо ти и дру ге „ин те ли гент не” ма-
ши не), па и рас ту ће не јед на ко сти ме ђу се ни-
о ри ма у нај ве ћем бро ју зе ма ља.

Је дан од на ла за је и да су из да ци за пен-
зи је у по ра сту. На ни воу ОЕЦД то по ве ћа ње 
од 1990. го ди не је 2,5 од сто БДП. Ре кор де ри 
у овом дру штву су Грч ка и Ита ли ја ко је да-
нас за пен зи је тро ше ви ше од 15 од сто сво-
јих бру то дру штве них про из во да.

Оно што је сте раз лог за за бри ну тост, по-
го то во ме ђу „ми ле ни јум ци ма” (они ма ко ји 
су тек за по че ли рад не ка ри је ре), је сте на-
лаз да је „све ма ње ре ал на” прет по став ка на 
ко јој су за сно ва ни сви пен зиј ски си сте ми. 
Она је у то ме да се по сле шко ло ва ња на ла-
зи ста би лан по сао и да се рад ни век по том 
за вр ша ва не где око 65. ро ђен да на.

Та ква пу та ња је да нас све ма ње из ве сна, 
јер је све ви ше не си гур ног ра да, све је ви-
ше оних ко ји ма је је ди ни из бор да ра де 
при вре ме не (и по вре ме не) по сло ве и пот-
пи су ју рад не уго во ре у ко ји ма су све ма ње 
оба ве зе по сло да ва ца.

У ова квим окол но сти ма је дан број пен-
зиј ских ре фор ми се до но си у из ну ди ци ко ју 
до но си не ка кри за, што не рет ко за ре зул тат 
има њи хо ву не по пу лар ност, из о ста нак по-
ли тич ке по др шке и на кра ју – по тре бу да се 
ре фор ми ше оно што је већ ре фор ми са но.

М. Бе кин

ГЛО БАЛ НИ ТРЕН ДО ВИ

Флек си бил ни пен зи о не ри
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На сед ни ци Скуп шти не 
Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, одр жа ној 14. де-

цем бра у Врд ни ку, усво је не су 
ин фор ма ци је о еко ном ско-со-
ци јал ном по ло жа ју пен зи о не ра 
Ср би је, о спро во ђе њу ре ха би-
ли та ци је ко ри сни ка пен зи ја у 
здрав стве ним и бањ ским ле чи-
ли шти ма, жи вот ном оси гу ра њу 
пен зи о не ра у 2017. го ди ни и 
Из ве штај о из вр ше њу фи нан сиј-
ског пла на СПВ.

Го сти Са ве за на овом ску пу 
би ли су Слав ко Имрић, ди рек-
тор По кра јин ског фон да ПИО, 
Че до мир Фран цу ски, за ме ник 
ди рек то ра ПФ ПИО, и Дра ган 
Пет ко вић, се кре тар Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је.

Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, 

пред ста вио је Ин фор ма ци ју о 
еко ном ско-со ци јал ном по ло-
жа ју пен зи о не ра Ср би је ко ја је 
при хва ће на и на сед ни ци ИО 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је у 
но вем бру ове го ди не у Бе о гра-
ду. Он је, из ме ђу оста лог, кон-
ста то вао да при ли ком сла ња 
пен зи о не ра на ре ха би ли та ци ју 
у ба ње Србије о тро шку Фон да 

ПИО у ра ду ко ми си ја за ода бир 
ко ри сни ка пен зи ја ни је би ло 
ве ћих про бле ма и жал би, и да 
су им за по сле ни у фи ли ја ла ма 
РФ ПИО мак си мал но из ла зи ли 
у су срет.

Слав ко Имрић је по твр дио 
да је Фонд ПИО и ове го ди не 
оства рио од лич ну са рад њу са 
пен зи о нер ским ор га ни за ци ја-

ма то ком по ступ ка упу ћи ва ња 
ко ри сни ка пен зи ја на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју. На вео је да 
је ово пра во већ ис ко ри сти ло 
око 2.500 ко ри сни ка пен зи ја 
из Вој во ди не и да се тај број 
сва ке го ди не уве ћа ва. Та ко ђе, 
ис та као је и од лич ну са рад њу 
са СПВ при ли ком по де ле со ли-
дар не по мо ћи из обез бе ђе них 
сред ста ва на ме ње них за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
у Фон ду ПИО. Имрић је од го во-
рио овом при ли ком и на број-
на пи та ња чла но ва Скуп шти не 
СПВ из до ме на ра да ПФ ПИО 
и ис та као да су за по сле ни и 
ру ко вод ство Фон да ПИО увек 
спрем ни да им по мог ну у ре-
ша ва њу свих не до у ми ца и про-
бле ма.

М. Мек те ро вић

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Срем ски Кар лов ци не дав но је све ча но 
обе ле жи ла Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва ли ди те том.

Све ча но сти су при су ство ва ли На да Пер шић, пред сед ни ца ООИР Срем ски Кар-
лов ци, Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во ди не, На да Осто јић Аг ба ба, из ло-
кал не са мо у пра ве, Љи ља на Ру до вић, са вет ник – шеф ка би не та ди рек то ра По кра-
јин ског фон да ПИО, и Све тла на Ђу ре тић, са вет ник ди рек то ра ПФ.

На да Пер шић је том при ли ком ис та кла да је удру же ње по сле 36 го ди на од ло кал-
не са мо у пра ве до би ло сво је про сто ри је, ко је чи не кан це ла ри ја и рад ни про стор за 
ак тив но сти и дру же ње чла но ва.

Ста на Сви ла ров је за хва ли ла ло кал ној са мо у пра ви и на гла си ла да је ре ша ва ње 
по слов ног про сто ра од кључ ног зна ча ја за рад удру же ња.

Д. Ко раћ

хроника

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Добра сарадња са Фондом ПИО

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА  
ПЕН ЗИ О НЕ РА НО ВОГ СА ДА

Град по ма же  
нај ста ри је

Не дав но одр жа ној сед ни ци Скуп шти не 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да при-
су ство ва ли су Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да и на-
род ни по сла ник, Љи ља на Ко ко вић, по моћ ни-
ца гра до на чел ни ка Но вог Са да за со ци јал на 
пи та ња, Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ 
ПИО Но ви Сад, мр Ра ди вој Мра че вић, пред-
сед ник Удру же ња про тив ди ја бе те са Но ви Сад, 
пред став ни ци гран ских удру же ња и чла но ви 
Скуп шти не Удру же ња.

Мо мо Чо ла ко вић је том при ли ком го во рио о 
ра ду Удру же ња у про те клој го ди ни, о са рад њи 
са ло кал ном са мо у пра вом и со ци јал но-еко-
ном ском по ло жа ју пен зи о не ра, о ста њу пен-
зи ја. 

Љи ља на Ко ко вић је на гла си ла да ло кал на 
са мо у пра ва ра ди кон ти ну и ра но на по бољ ша-
њу по ло жа ја нај ста ри јих, кроз по др шку клу бо-
ви ма пен зи о не ра, днев ним бо рав ци ма, кроз 
ге рон то по моћ, суб вен ци о ни са ње ра чу на нај-
у гро же ни јих, ре ха би ли та ци ју у ба ња ма, као и 
кроз по моћ у огре ву, хра ни и по треп шти на ма 
за со ци јал но угро же не пен зи о не ре.

На Скуп шти ни су усво је не ин фор ма ци је о 
ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу Удру же ња у 
2017. го ди ни, и при хва ће ни План ра да и Фи-
нан сиј ски план за 2018. го ди ну.

Д. Ко раћ

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА СРЕМ СКИХ КАР ЛО ВА ЦА 

Но ве про сто ри је

Удру же ње добило простор за рад и дружење
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Успе шна го ди на
Не дав но је одр жа на све ча на 

сед ни ца Скуп шти не Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло-
вац, у про ши ре ном са ста ву. То је 
би ла при ли ка да пред сед ник Љу-
би сав Га јић украт ко под се ти на 
зна чај не ре зул та те и ак тив но сти. 
Број чла но ва је пре ма шио три хи-
ља де. По ред со ци јал них ак тив но-
сти (па ке ти, кре ди ти, по зај ми це...), 
оба вље на је и на бав ка др ва, угља 
и не ких на мир ни ца. Из ле ти, про-
сла ве ро ђен да на, по се те дру гим 
удру же њи ма и при јем го сти ју, тра-
ди ци о нал не су ак тив но сти.

По себ но тре ба ис та ћи Кул тур-
но-за бав ну сек ци ју удру же ња, 
ко ју чи не хор и пе вач ке гру пе, и 
Спорт ску сек ци ју. Хор и пе вач ке 
гру пе ре дов но уче ству ју на так-
ми че њи ма и осва ја ју на гра де. 
Спорт ска сек ци ја је у овој го ди-
ни по сти гла из ван ред не ре зул та-
те. На Ре ги о нал ном так ми че њу у 
Ла по ву, у ма ју, би ли су убе дљи во 
нај бо љи. Кру на успе ха би ла је на 
Де се тој олим пи ја ди тре ћег до ба у 
Вр њач кој Ба њи где су Аран ђе лов-
ча ни осво ји ли дру го и пе то ме сто 
од укуп но 192 еки пе.

Ми ха и ло Ми ло ва но вић

Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Ча је ти на осно ва-
но је 1973. го ди не. Пре ма 

нај но ви јим по да ци ма РФ ПИО, 
Ча је ти на има 3.734 пен зи о не ра. 
У по след њих не ко ли ко го ди на 
Удру же ње је ре до ван ко ри сник 
бу џет ских сред ста ва. У 2017. на 
рас по ла га њу је има ло 1.200.000 
ди на ра, што је би ло до вољ но за 
ре а ли зо ва ње свих пла ни ра них 
ак тив но сти. На че лу овог удру-
же ња већ ду ги низ го ди на је 
Слав ко Пан то вић. 

– Ус пе ли смо да нај си ро ма-
шни јим пен зи о не ри ма, без 
об зи ра на то да ли су чла но ви 
удру же ња или не, по де ли мо 
па ке те по мо ћи, а оп шти на Ча је-
ти на нам по ма же и на дру ге на-
чи не. На ши пен зи о не ри пу ту ју, 
оби ла зе Ср би ју и од ла зе на дру-
же ња сa пен зи о не ри ма из дру-

гих гра до ва. Два пу та го ди шње 
од ла зи мо у Ре пу бли ку Срп ску. 
За сва та пу то ва ња оп шти на 
нам је да ла ауто бу се или ком-

би во зи ла, та ко да пен зи о не ри 
пре воз ни су пла ћа ли – на во ди 
Пан то вић. До да је да по след њих 
го ди на од лу ком Скуп шти не оп-

шти не Ча је ти на сва ли ца ста-
ри ја од 65 го ди на мо гу да ку пе 
го ди шњу кар ту за пре воз ко ја 
ко шта 1.800 ди на ра. С том ле ги-
ти ма ци јом мо гу да се се во зе на 
свим ре ла ци ја ма ко је по кри ва ју 
ауто пре во зни ци ко ји има ју пот-
пи сан уго вор са оп шти ном. 

Кра јем сеп тем бра ове го ди-
не Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Ча је ти на би ло је до ма-
ћин тра ди ци о нал ног ма сов ног 
дру же ња пен зи о не ра. Био је 
то ве ли чан ствен скуп при пад-
ни ка тре ћег до ба, ко ји су у це-
ло днев ном дру же њу уз пе сму 
и игру про сла ви ли су срет у ча-
је тин ској ва ро ши ци. Ово го ди-
шњем ску пу при су ство ва ло је 
око 650 пен зи о не ра из чак 25 
удру же ња из Ср би је и Ре пу бли-
ке Срп ске. 

Дра га на Ро сић

Удру же ње пен зи о не ра Кру-
шев ца јед но је од нај ста ри јих 
у Ср би ји и бив шој Ју го сла ви-
ји. Осно ва но је дав не 1937. 
го ди не и са да оку пља 10.000 
чла но ва (од око 30.000 пен-
зи о не ра), ор га ни зо ва них у 52 
ме сне ор га ни за ци је. 

Ма да је удру же ње пре не-
ко ли ко го ди на би ло у ду го-
ви ма а ак тив но сти стаг ни-
ра ле, на пра вљен је ве ли ки 
за о крет и на осно ву број них 
ак ци ја и ак тив но сти са да се 

свр ста ва у ред нај у спе шни-
јих у Ср би ји. Ин ве сти ра но је 
ми ли он ди на ра у одр жа ва ње 
згра де, отво ре ни су здрав-
стве на ам бу лан та и фри зер-
ски са лон, осно ван шах клуб 
са сто ти нак чла но ва, кул тур-
но-умет нич ко дру штво са 
ви ше сек ци ја и фонд за по-
зај ми це и по смрт ни не. Ор га-
ни зо ва ни су број ни из ле ти, 
дру же ња, по де ље не пре во-
зне кар те – бес плат не и са 
по пу стом, фор ми ран фонд 

за ху ма ни тар на и со ци јал на 
пи та ња и ак тив же на са 250 
чла ни ца.

Удру же ње има два ре сто-
ра на у ко ји ма се слу жи то-
пли оброк за са мо 250 ди-
на ра. Пре ма ре чи ма Ми ло ја 
Бо ги ће ви ћа, пред сед ни ка 
Удру же ња, ре цепт за ве ли ки 
успех је сло га, за јед ни штво и 
тим ски рад, од лич на са рад-
ња са ме сним ор га ни за ци ја-
ма и по др шка ло кал не са мо-
у пра ве. За чла но ве је обез-
бе ђен огрев по по вољ ним 
усло ви ма, 500 со ци јал них 
па ке та и дру ги ви до ви со ци-
јал не по мо ћи. Ло кал на са мо-
у пра ва Кру шев ца обез бе ди-
ла је бес плат но ле то ва ње за 
33 пен зи о не ра у Грч кој.

У знак за хвал но сти за успе-
шну са рад њу, Удру же ње је по-
де ли ло пла ке те и за хвал ни це 
по је ди ним уста но ва ма и број-
ним ме сним ор га ни за ци ја ма, 
град ским и оп штин ским удру-
же њи ма пен зи о не ра и по је-
дин ци ма. 

Ж. Ми лен ко вић

АК ТИВ НО СТИ ЧА ЈЕ ТИН СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Оп шти на бри не о њи ма

Са пу то ва ња у Ре пу бли ку Срп ску, ба ња Вру ћи ца Те слић

ЈУ БИ ЛЕЈ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КРУ ШЕВ ЦА

Осам де це ни ја по сто ја ња

Пр ва ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Кру шев ца  
у Ри бар ској ба њи
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БЕ О ГРАД

Про мо ци ја тре ћег 
„Дру жбе ни ка”

Пред крај го ди не у До му Бе жа ниј ска ко са одр жа на је про-
мо ци ја тре ћег бро ја бил те на ко ри сни ка Уста но ве Ге рон то ло-
шки цен тар Бе о град (УГЦБ), „Дру жбе ник” (на сли ци).

БА ЈИ НА БА ШТА

Пен зи о нер ска за ба ва 
Ме сни од бор пен зи о не ра МЗ Ко сто је ви ћи 16. де цем бра 

2017. ор га ни зо вао је за ба ву у ло кал ном мо те лу. За слу жни за 
ово оку пља ње су вред ни чла но ви Ме сног од бо ра и ње го ва 
пред сед ни ца Зо ри ца Та дић.

– Ме сни од бор пен зи о не ра фор ми ран је пре ме сец да на. 
Ра ди мо на учла ња ва њу у удру же ње, по пи су пен зи о не ра, јер 
же ли мо да уна пре ди мо ква ли тет жи во та при пад ни ка тре ћег 
до ба, да об но ви мо кул тур но-за бав ни жи вот и ин фор ми ше мо 
их о све му што је ва жно за њих. У том ци љу одр жа ли смо и 
за ба ву на ко јој је уче ство ва ло 90 пен зи о не ра (на сли ци). Ве-
ћи на их је би ла из Ко сто је ви ћа, са пред став ни ци ма окол них 
се ла Ја кља, Је ло ви ка, Ду ба и Ро га чи це – ка же Зо ри ца Та дић.

На за ба ви су би ли пред став ни ци Удру же ња пен зи о не ра оп-
шти не Ба ји на Ба шта а на крат ко се при дру жио и пред сед ник 
оп шти не Ра до мир Фи ли по вић. Дру же ње уз жи ву му зи ку, ве че-
ру, пе сму и игру по тра ја ло је ско ро до по но ћи. М. А.

ГЦ „СРЕМ“ РУ МА

Сти гле књи ге  
из Изра е ла

Ге рон то ло шком цен тру „Срем“ не дав но је сти гао по клон 
из да ле ког Изра е ла, ко ји је до не ла Ђи на Ла зар, ћер ка Вје ре 
Лу бар де. Вје ра и њен брат, по зна ти сли кар Пе тар Лу бар да, 
жи ве ли су са по ро ди цом у Ру ми го то во јед ну де це ни ју, пре 
Дру гог свет ског ра та. Вје ра Лу бар да је про шле го ди не пре ми-
ну ла у Изра е лу, а зна ју ћи за њен од нос пре ма Ру ми, ћер ка је 
од лу чи ла да мај чи них 113 књи га и 80 ка се та и тра ка по кло ни 
рум ској уста но ви за ста ре. ПРА ХО ВО

Ко лек тив но вен ча ње
Из Пра хо ва нам је сти гло пи смо ко је пре но си мо у це ло сти:
Дра га ре дак ци јо, дру жи мо се то ли ко го ди на, ле по би би-

ло да са зна те ма ло ви ше о на шим ме сним ор га ни за ци ја ма, а 
по себ но о МО Пра хо во, као што и ми из на ших но ви на упо-
зна је мо дру ге ор га ни за ци је. Јер пре ко на шег ли ста „Гла са 
оси гу ра ни ка” пен зи о не ри из Пра хо ва до би ја ју нај бо ље ин-
фор ма ци је о ис пи сни ци ма. 

Пра хо вља ни су нај број ни ји у Оп штин ској ор га ни за ци ји 
Не го тин, има нас око 160 пен зи о не ра, и то ак тив них. Наш 
пред сед ник Ми о драг Ки цо ра но вић Стајк увек нам ор га ни зу-
је пу то ва ња на раз не де сти на ци је, у ба ње, ма на сти ре, ту ри-
стич ка ме ста, па пло вид бу Ду на вом, и то од Те ки је до Тра ја-
но ве та бле. По ред тих пу то ва ња има ли смо ле тос и ко лек тив-
но вен ча ње 23 брач на па ра (на сли ци), на ко јем је ку мо вао 
Ми ша Ми ја то вић. 

Уз ис кре не по здра ве, че сти та мо вам но во го ди шње пра-
зни ке. Ђ. М. 

Зо ран Сла ву је вић и Ђи на Ла зар

пензионерски кутак

Бил тен пред ста вља ре тро спек ти ву свих бит них до га ђа ја и 
ак тив но сти у Уста но ви у прет ход них го ди ну да на. Да би бил-
тен до се гао до сво је циљ не гру пе – ко ри сни ка ове уста но ве, 
али и до ста ри јих су гра ђа на и ге рон то ло шке слу жбе и слу-
жбе со ци јал ног ра да, кре а то ри „Дру жбе ни ка” ће, као сле де ћу 
фа зу, по кре ну ти и он лајн из да ње. За ре а ли за ци ју „Дру жбе ни-
ка” од го вор на је ре дак ци ја ко ја је са чи ње на од ко ри сни ка и 
чла но ва струч ног ти ма УГЦБ. Д. Г. 

– Ма ма је у Ру ми за вр ши ла основ ну шко лу и гим на зи ју и ту 
про ве ла нај леп ше да не мла до сти, а тај град је увек на зи ва-
ла „мо ја Ру ма“. Знам да би би ла срећ на што сам ње не књи ге, 
фил мо ве и му зи ку по кло ни ла ГЦ „Срем“ – ка за ла је при ли ком 
уру че ња до на ци је Ђи на Ла зар.

Ди рек тор ГЦ „Срем” Зо ран Сла ву је вић за хва лио је на по кло ни-
ма, а за го шћу је при пре мљен при го дан про грам. Г. В.
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КИ КИН ДА

Че сти та ли суседима
Пе то чла на де ле га ци ја Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске 

оп шти не, као и прет ход них го ди на, по се ти ла је 2. де цем бра, 
на На ци о нал ни дан Ру му ни је, сво је вр шња ке у Асо ци ја ци ји 
се ни о ра у Те ми шва ру. Тог да на и та ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
сла ви свој пра зник.

Пред сед ник до ма ћи на Влад Ни ку са са рад ни ци ма и пред-
сед ник ки кинд ског Удру же ња Ве ли зар Сил ве стер до го во ри ли 
су се о про ши ре њу са рад ње. Том при ли ком раз ме ње ни су тра-
ди ци о нал ни по кло ни из ме ђу две ор га ни за ци је (на сли ци).

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Дру же ње са  
Аран ђе лов ча ни ма

По ред ор га ни зо ва ња јед но днев них из ле та и за ба ва, Оп-
штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке ре-
дов но ор га ни зу је и по се те дру гим пен зи о нер ским ор га ни за-
ци ја ма, као и при је ме за сво је ко ле ге. 

ЛЕ СКО ВАЦ 

Концерт за вршњаке
Чла но ви хор ске, му зич ко-по ет ске, драм ске и фол клор не 

сек ци је, ко је ра де у са ста ву ле ско вач ког Удру же ња пен зи о не-
ра, не де љу да на пред по че так но ве, 2018. го ди не ве ле леп ним 
кон цер том че сти та ли су на сту па ју ће пра зни ке вр шња ци ма из 
Ја бла нич ког управ ног окру га, али и њи хо вим бли жњи ма.

Бес плат ни кон церт до а је на му зич ке сце не одр жан је у 
пре пу ном Ле ско вач ком кул тур ном цен тру. Апла у зе пу бли ке 
по бра ли су ис так ну ти ле ско вач ки пе ва чи се ни о ри Ми ра Јо-
ва но вић и Ра до ван Илић, као и чла но ви Фол клор не сек ци је 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Ле сков ца по себ но то ком из во-
ђе ња спле та ко ла са ју га Ср би је. Т. С.

НИШ

Пе ва ли и пла ка ли у 
исто вре ме

Ге рон то ло шки цен тар у Ни шу ор га ни зо вао је по чет ком де-
цем бра за сво је ко ри сни ке му зич ко-по ет ски ма ти не, тач ни је 
кон церт Во кал не гру пе „Не вен” из Ле сков ца. Пен зи о нер ско 
во кал но дру штво из Ле сков ца оду ше ви ло је сво јим на сту пом 
ста на ре ГЦ у Ни шу, ко ји су за јед но са њи ма пе ва ли и пла ка ли 
уз ну ме ре из њи хо ве мла до сти.

Во кал на гру па из Ле сков ца по слу је у окви ру сек ци је же на 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Ле сков ца и ве о ма успе шно на-
сту па и на ме ђу на род ној сце ни.

Пре по чет ка при ред бе при сут не су би ра ним ре чи ма по-
здра ви ли у име го сти ју из Ле сков ца Бра ти слав Здрав ко вић, 
пред сед ник удру же ња пен зи о не ра ово га гра да, као и Ја сми-
на Илић из Ге рон то ло шког цен тра Ниш.    Т. С.

Де ле га ци ја Асо ци ја ци је се ни о ра уз вра ти ће по се ту 27. ја ну-
а ра 2018. го ди не, на Са вин дан, кр сну сла ву Оп штин ског удру-
же ња у Ки кин ди. Ина че, сва ке го ди не обо стра но се ор га ни зу-
је ба рем по јед но ко лек тив но дру же ње у Ср би ји и Ру му ни ји, 
са по ше зде се так уче сни ка у јед но днев ној екс кур зи ји. С. З.

Та кво јед но ле по дру же ње би ло је не дав но, у клу бу пен-
зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке. У уз врат ну по се ту до шли су 
им чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло вац. 
Го сти ма из гра да под Бу ку љом до ма ћи ни су се пред ста ви ли 
пе смом, игром и сти хо ви ма. На сту пи ли су чла но ви пен зи о-
нер ског КУД „До ња Ја се ни ца”. У име го сти ју на сту пи ла је гру-
па пе ва ча, а дру же ње се на ста ви ло до уве че.

Ина че, ор га ни за ци ја пен зи о не ра из гра да на Ја се ни ци за 
сво је чла но ве ор га ни зу је и до чек Но ве го ди не, а ра ди се и на 
упи су огре ва за на ред ну греј ну се зо ну и упла ћу је се чла на ри-
на за сле де ћу го ди ну.  Сл. К.
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РУ МА

Сед ма Бо жић на ули ца
У Ру ми је 22. де цем бра отво ре на Бо жић на ули ца, сед ма по ре ду, 

ко ја ће, ка ко је ре че но, и ове го ди не по ве за ти ка то лич ки и пра во-
слав ни Бо жић у том срем ском ме сту. На Град ском тр гу је то га да на 
би ло ве се ло, ма ли ша ни су игра ли и пе ва ли, а ро ди те љи и дру ги 
Ру мља ни ужи ва ли су у њи хо вој раз дра га но сти и ша ре ним ко сти-
ми ма. На сту пи ла су де ца из „По ле тар ца”, хор „Ли ци дер ско ср це”, а 
ор га ни зо ван је и ми ни-кар не вал.

Пре ма ре чи ма Мир ја не Је шић из Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп-
шти не Ру ма, сва ко га да на на тр гу ће би ти по зо ри шне пред ста ве 
и ани ма ци је за де цу, а 6. ја ну а ра би ће обе ле же но и Бад ње ве че, 
ка да ће кон церт одр жа ти рум ски Там бу ра шки ор ке стар „Бран ко 
Ра ди че вић”. 

Два де се так из ла га ча ће сва ко днев но на Град ском тр гу ну ди ти 
но во го ди шње укра се, слат ки ше, ли ци дер ска ср ца, про из во де од 
ме да и дру го.  Г. В.

У ор га ни за ци ји Кан це ла ри је за мла де, 
Цен тра за ту ри зам, кул ту ру и спорт, под 
по кро ви тељ ством ло кал не са мо у пра ве, 
22. де цем бра у Свр љи гу је по чео Бо жић ни 
фе сти вал. Ма ни фе ста ци ја, у ду ху тра ди ци је, 
пе сме, игре, аук циј ских про да ја, књи жев-
них и му зич ких ве че ри, ма скен ба ла, про-
же та је ху ма но шћу, ка же Ми ле на Ри стић, 
чла ни ца Ор га ни за ци о ног од бо ра  фе сти ва-
ла. Са др жај фе сти ва ла кре и ра ју и при пре-
ма ју по ле тар ци, уче ни ци основ не и сред ње 
шко ле, мла ди љу ди и во лон те ри. Мла ди ра-
де, а ма ме, та те, тет ке, ба ке и де ке су глав ни 

по се ти о ци и пра ти о ци ма ни фе ста ци ја. Де да 
Мраз је већ об и шао све шко ле и уче ни ци ма 
по де лио по кло не. Свр љиг је у пра знич ном 
рас по ло же њу и нај мла ђи су у цен тру Свр-
љи га оки ти ли но во го ди шњу јел ку. За Бад-
ње ве че и Бо жић пла ни ра не су ак тив но сти 
у свр љи шкој цр кви Све ти цар Кон стан тин и 

ца ри ца Је ле на. Фе сти вал тра је до 12. ја ну а-
ра 2018. го ди не и сва сред ства иду у ху ма-
ни тар не свр хе. У кон сул та ци ји са Цен тром 
за со ци јал ни рад у Свр љи гу, сред ства су 
већ опре де ље на за ле че ње мла де су гра-
ђан ке Ми ле не Јо ва но вић.

С. Ђор ђе вић

Вре ме че сти та ња
На ши вер ни чи та о ци, ме ђу ко ји ма има и оних за и ста вре ме шних, во ле 

и по шту ју оно што би са да би ло на зва но не ка да шњим, ста рин ским, за бо-
ра вље ним... на чи ном че сти та ња пра зни ка: сла ње ле пих че стит ки по штом. 
Та ко су нам по је ди ни чи та о ци по сла ли но во го ди шњу че стит ку са ле пим 
же ља ма а ми смо же ле ли да то сви ви де у на ди да ће мо се, мо жда, јед ном 
вра ти ти овом ле пом и, у вре ме бр зе елек трон ске ко му ни ка ци је и не до стат-
ка вре ме на, пот пу но за не ма ре ном на чи ну ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма.

Искре но им за хва љу је мо на па жњи.

СВР ЉИГ

Бо жић ни
фе сти вал
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Да ли сте зна ли ... Кон фе те
Уну ку је, кад при ми пен зи ју, сва ки де да Де да Мраз.
Клин ци ће и за овај до чек ба ца ти пе тар де, па куд пу кло да пу-

кло.
Ако бу де пу то вао на шим во зом, Де да Мраз ће та ман сти ћи до Срп-

ске но ве го ди не.
На до чек идем сам. Та ко сам си гу ран да ћу би ти у до бром дру-

штву.
Сре ћа што сам по стао ве ге та ри ја нац, јер ми је од про шлог до че ка 

од пе че ња оста ла са мо ја бу ка.
Де да Мраз је ри скант но за ни ма ње. Већ 2. ја ну а ра мо же да по-

ста не тех но ло шки ви шак.
Тра ди ци ја ка же: лак ше је до че ка ти 1. ја ну ар не го 1. фе бру ар.

Де јан Па та ко вић

Но во го ди шње па ху љи це
Ста ре гре шке оста ви мо у ста рој го ди ни. Уме мо ми до бро да 

пра ви мо но ве у Но вој.
Пи ће ме је уда ри ло у гла ву у Но вој, а кел нер ме уда рио по џе пу.
За до чек Но ве го ди не сви ра ди мо у – тре ћој сме ни.
Да не би смо слу па ли ко ла, не ка се пи је са мо ко ка ко ла.
Због же ни не ску пе фри зу ре, ра чун у бан ци је „фри зи ран”.
И пре је ла ми је би ла му ка за до чек. Чи тао сам це нов ник је ла и пи ћа.

Ду шан Стар че вић

Ви ше го ди шње же ље
Иш че ку је мо но во го ди шњу ноћ, ми сли мо да ће да нам сва не.
Не че кам но ву, че кам бо љу го ди ну.
На ше же ље ни су но во го ди шње већ ви ше го ди шње.
Ка кав Де да Мраз, на ма ни злат на ри би ца не би по мо гла.
Ако Де да Мраз и не до ђе, Но ва го ди на ће сви ма до ћи.

Ми ли ца Чу лић

Зи мо ва ње
Сва ке го ди не зи му јем та ко што се до ви јам ка ко да пре жи вим зи му.
Од све га што сам те шком му ком сте као, оста ла ми је са мо му ка.
Зна мо да не ва ља кад не зна мо шта се иза бр да ва ља. 
Прав да је спо ра, а су ди ја је не до сти жан.
Знам да сам у жи во ту мо гао и бо ље да про ђем, али сад ме и во ља 

про шла. 
Има и ов де до бр ог жи во та, али ни је мој.
Бе смрт не су жр тве ра та ко је су пре жи ве ле рат. 

Ми лен Ми ли во је вић

Но во го ди шњи кон церт
Мој его је увек ту да се не бих осе ћао уса мље ним.
На по љу ни је па сје вре ме. Већ жи вот.
И ове го ди не ћу одр жа ти свој тра ди ци о нал ни но во го ди шњи 

кон церт. Пе ва ћу у ку па ти лу.
Нај бо ље је ре ше ње оно ко је је тач но.
Ја не мам ре зер вну отаџ би ну. Ср би ја ми је пр ва и по след ња же-

ља.
Ускла дио сам же ље и мо гућ но сти. Тек сад ви дим ко ли ко не мо гу.

Зо ран Т. По по вић 

– да се не ке од при ча о на стан ку но во го-

– да је сре ди ном 20. ве-

– да су јел ку пр ви по че ли да ки те Нем ци у 

на сту па ју ће го ди не. Зим зе ле но др ве ће слу жи ло је као под-

док се у Евро пи про из ве де и до 60 ми ли о на ста ба ла. Ра сад ни-

ди шња (од но сно бо жић на) јел ка у Ри ги 1510”.

сет ник да ће зи ма про ћи и да ће по но во до ћи про ле ће.

чар ска про из вод ња но во го ди шњих јел ки и код нас се раз ви-

ди шње јел ке по ве зу ју са па ган ским оби ча-

ка сечa јел ки за пре ти ла да 

16. ве ку? У то вре ме нај че шће се укра ша ва ла 

јем из Ста рог Ри ма? Ри мља ни су ве ро ва ли 

десетк ујe шум ски фонд, па је 

цр ве ним ја бу ка ма, што би тре ба ло да сим бо-

да у је ла ма оби та ва ју ду хо ви, те су, не би ли 

ши ром све та по кре ну та ини ци ја ти ва за ње но спре ча ва ње? 

ли ше др во по зна ња до бра и зла у Рај ском вр ту. Не ки из во ри, 

их та ко уми ло сти ви ли, у но во го ди шњој но ћи од ла зи ли у шу-

Да нас је про из вод ња но во го ди шњих јел ки, се че них или са бу-

пак, ка жу да је упра во Ри га, глав ни град Ле то ни је, дом пр вог 

ме да би их да ро ва ли по кло ни ма. Ка сни је су по че ли да се ку 

се ном, по ста ла уно сна де лат ност. Сва ке го ди не са мо у Се вер-

но во го ди шњег дрв це та. На јед ном од град ских тр го ва сто ји 

мла де је ле и до но се их ку ћи, па је та ко јел ка по ста ла сим бол 

ној Аме ри ци про из ве де се око 35 ми ли о на јел ки са бу се ном, 

нат пис на осмо у га о ној пло чи на осам је зи ка: „Пр ва но во го-

ла по чет ком 21. ве ка, што је ре зул ти ра ло дра стич ним сма ње-

њем се че. За ко ном о шу ма ма у Ср би ји је за бра ње на се ча че-

ти нар ских ста ба ла то ком но во го ди шњих и дру гих пра зни ка.

– да се сма тра да су гир лан де, све тлу-

– да пре ма хри шћан ској тра ди ци ји јед на 

ца ви ду гач ки укра си ко је об мо та ва мо 

од ле ген ди го во ри о три др ве та ко ја су се на-

око јел ке или ко ји ма укра ша ва мо про сто ри је, пр во бит но сми-

ла зи ла ис пред пе ћи не у ко јој је ро ђен Исус 

шље не и на пра вље не у Не мач кој, тач ни је у Нир нбер гу по чет-

Христ? Јед но др во је би ло ке дар, дру го бор, а тре ће је ла. Ка да је 

ком 17. ве ка? Основ на иде ја би ла је да пред ста вља ју ма ле ле-

но во ро ђен че до шло на свет ке дар му је по кло нио ми ри шља ве 

де ни це ко је мо же мо ви де ти зи ми ка ко ви се са др ве ћа или ку ћа 

игли це а бор ши шар ке. Са мо је ла ни је има ла шта да да ру је па 

и све тлу ца ју на зим ској све тло сти. У по чет ку су би ле за и ста пра-

се рас пла ка ла. Ан ђео се са жа лио на ту жну је лу те јој је ски нуо 

вље не од сре бра, али бу ду ћи да је сре бро ску по а и с вре ме ном 

зве зду с не ба ко ју је она спу сти ла пред ма лог Ису са. Да нас ту 

до би ја там ну па ти ну, ко ри сти ли су се и дру ги ме та ли. 

зве зду сим бо ли шу оне ко је нај че шће ста вља мо на врх јел ке.
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ШИВАЋИ   
ПРИБОР

ГИМНАСТ.    
САВЕЗ

ГРЧКО 
СЛОВО

ОЗНАКА        ЗА 
ОБИМ

ВРСТА     РУЖЕ

ЖИВОТИЊСКИ   
НАКОТ

ДУГАЧКА 
ТРКА

МЕСТО КОД 
БАБУШНИЦЕ

ВРСТА  
ЕКСПЛОЗИВА

ИЗАБРАТИ

ВРСТА ДРВЕНЕ 
ОГРАДЕ

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ПРОВИЗОРАН    
ЦРТЕЖ

ПРКОС

ОЗНАКА  
ИТАЛИЈЕ

ОПЕРА  
ВЕРДИЈА

КЕНГУР 
(МН.)

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ

ОСОВИНА      
(ЛАТ.)

ГРАДСКИ 
КОМИТЕТ    (СКР.)

ПЛОДНО  МЕСТО 
У ПУСТИЊИ

МЕСТО  
У СРБИЈИ

ОБАР

 УЛИЦА 
(СКР.)

РЕКА У 
 РУСИЈИ

ПЕВАЧИЦА, 
АНА

ГРУБО 
СУКНО

ПРВО  
СЛОВО

ПРЕДЛОГ

КУЋЕПАЗИТЕЉ

ОЗНАКА 
СЛОВЕНИЈЕ

НАТАЛИЈА   
ОДМИЛА

РЕКА У  
 РУСИЈИ

СИМБОЛ  
КИСЕОНИКА

ПОСЕБАН НАЧИН 
АРАНЖИР.   

ЦВЕЋА

ПТИЦА   
СЕЛИЦА

ПРИЧА О 
НЕКОМ     

ДОГАЂАЈУ (ЛАТ.)

ИМЕ ГЛУМИЦЕ    
ЖИРАРДО

ИНДУСТР.   
ТЕПИХА

ОЗНАКА 
ЗА ИСТОК

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ХОДАТИ, 
КОРАЧАТИ

ОЗНАКА 
ЗА АМПЕР

26 31. децембар 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

РЕШЕЊЕ: Станика, орао, Ресава, аверс, економија, ат, ћт, Авила, ера, ноа, Илино, ав, Анкона, к, гс, о, окот, маратон, Вава, амонал, а, 
кроки, инат, Аида, Изола, гк, оаза, авар, Ола, Бекута, а, домар, сло, Об, икебана, рода, нарата, Ани, ит, ићи, а. РЕБУС: Јео сам банане.
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