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Свет се мно го про ме нио 
от ка ко је 1910. го ди не 
на Ме ђу на род ној кон фе-

рен ци ји рад них же на у Ко пен-
ха ге ну јед но гла сно при хва ће-
на иде ја Кла ре Цет кин да се, 
као сим бол бор бе за рав но-
прав ност, сва ке го ди не у сва кој 
зе мљи истог да ту ма обе ле жа ва 
дан по све ћен же на ма. Ме ђу-
на род ни дан же на је већ сле-
де ће го ди не до био ту по част 
у Ау стри ји, Дан ској, Не мач кој 
и Швај цар ској, где је ви ше од 
ми ли он љу ди при су ство ва ло 
ску по ви ма ко ји су се за ла га ли 
за жен ска пра ва на рад, гла са-
ње, обра зо ва ње, за сту пље ност 
у јав ним функ ци ја ма и уки да ње 
дис кри ми на ци је. 

То је био по че так бор бе за 
оства ри ва ње мно гих пра ва 
ко је су же не по сти гле у про-
те клом сто ле ћу – оне се да нас 
на ла зе на свим по зи ци ја ма 
укљу чу ју ћи и нај ви ше др жав-
не, уче ни це су до бро до шле на 
уни вер зи тет, же не мо гу да ра де 
и има ју по ро ди цу, има ју пра во 
на из бор.

Све на бро ја но мо же да сла ви 
ве ли чи ну жен ских до стиг ну-
ћа. Па ипак, оно углав ном са мо 
при кри ва уко ре ње ну ком плек-
сност и ду го веч ност па три јар-
ха та. Јер, упр кос огром ном на-
прет ку у бор би за род ну рав но-
прав ност, исти на је да се же не у 
све ту и да ље су о ча ва ју са на си-
љем, дис кри ми на ци јом и број-

ним, чак ин сти ту ци о нал ним 
пре пре ка ма за рав но прав но 
уче шће у дру штву. Сва ка тре ћа 
же на ши ром све та је ис ку си ла 
фи зич ко или сек су ал но на си ље 
што Ује ди ње не на ци је на зи ва ју 
гло бал ном пан де ми јом ко ја се 
од ви ја у јав ним и при ват ним 
про сто ри ма.

Ин декс гло бал не раз ли ке 
ме ђу по ло ви ма Свет ског еко-
ном ског фо ру ма, ко ји ран ги-
ра 135 зе ма ља, 2011. го ди не 
је по ка зао да ни јед на зе мља у 
све ту ни је по сти гла род ну рав-
но прав ност и да же не оста ју 
да ле ко иза му шка ра ца у две 
кључ не обла сти: по ли тич кој 
јед на ко сти и еко ном ској мо ћи.

Упр кос не сум њи вом ци ви-
ли за циј ском на прет ку, и да ље 
ће на гло бал ном ни воу жен ски 
ди пло ми ра ни сту дент за рад ни 
век за ра ди ти 1,2 ми ли о на до ла-
ра ма ње од свог му шког ко ле ге. 
У 2017. го ди ни у САД же не су у 
про се ку за ра ђи ва ле 81 цент на 
сва ки до лар ко ји је за ра дио му-
шка рац, а у не ким по сло ви ма је 
та раз ли ка ишла и до 37 од сто.

Иа ко же не већ де це ни ја ма 
сти чу ви ше ди пло ма не го му-
шкар ци, ма ње је ве ро ват но да 
ће би ти за по сле не на истим по-
чет ним по зи ци ја ма. На пр вом 
сле де ћем ко ра ку до ме на џе ра 
дис па ри тет се да ље ши ри – же-
на ће са ма њом ве ро ват но ћом 
би ти за по сле на на упра вљач-
ком ни воу, и ма ње је ве ро ват но 

да ће да ље на пре до ва ти. Због 
ова квог род ног ја за, му шкар-
ци ма да нас у све ту при па да 62 
од сто ме на џер ских по зи ци ја, а 
же на ма са мо 38 про це на та. На 
ли ста ма ди рек то ра нај ве ћих 
свет ских кор по ра ци ја са мо 4,8 
од сто су же не.

Ду бо ке род не раз ли ке по-
сто је и у пра ву вла сни штва и 
кон тро ли над зе мљи штем и 
имо ви ном, у при сту пу про из-
вод ним сред стви ма и кре ди-
ти ма, оба вља њу не пла ће ног 
ра да. Због ве ли ке не фор мал не 
за по сле но сти, ма њег уче шћа у 
рад ној сна зи (у 2017. је ско ро у 
свим зе мља ма опао удео же на 
у рад ној сна зи), пре ки да у ка-
ри је ри и ни жих пла та, ве ћи на 
же на при ма и ни же пен зи је 
што их чи ни со ци јал но угро-
же ним и до во ди до ве ће сто-
пе си ро ма штва ме ђу ста ри јим 
же на ма не го ме ђу ста ри јим 
му шкар ци ма.

Из свих тих раз ло га ор га-
ни за то ри Ме ђу на род ног да на 
же на 2019. су сма тра ли да је 
до шао тре ну так да ово го ди-
шњом кам па њом под на зи вом 
#Ba lan ce for Bet ter (Рав но те жа за 
бо ље) по зо ву на ак ци ју за ства-
ра ње род но урав но те же ног 
све та увек и сву да, ве ру ју ћи да 
рав но те жа во ди бо љем рад ном 
све ту и бо љем све ту уоп ште.

Же не су пре шле дуг пут, али 
циљ још ни је на ви ди ку.

М. Јо ва но вић

Има ли раз ло га
за сла вље



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2019. 3

у жижи

Гра ђа ни Ср би је ко ји су део рад ног ве ка 
про ве ли на по сло ви ма у Ру си ји мо ћи ће од 
1. мар та да апли ци ра ју да им се ува жи рад-
ни стаж и на тај на чин оства ре пра во на пен-
зи ју, из ја вио 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. То пра во ће мо ћи да оства ре на 
осно ву Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке Ср би-
је и Ру ске Фе де ра ци је о со ци јал ној си гур но-
сти, ко ји сту па на сна гу 1. мар та 2019. по што 
су за то ис пу ње ни сви нео п ход ни усло ви.

Да под се ти мо, Спо ра зум ко ји је пот пи-
сан де цем бра 2017. го ди не од но си се са мо 
на област пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, и то пра во на ста ро сну, пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју, ин ва лид ску и по ро дич ну 
пен зи ју, за тим, пра во на на кна ду по греб них 
тро шко ва, као и пра во на да ва ња у слу ча ју 
по вре де на ра ду и про фе си о нал не бо ле сти. 
Овај спо ра зум не ре гу ли ше област здрав-
стве ног оси гу ра ња.

Спо ра зум омо гу ћа ва да се при ли ком 
оства ри ва ња пра ва при ме ни прин цип са-

би ра ња ста жа оси гу ра ња на вр ше ног на те-
ри то ри ји дру ге др жа ве уго вор ни це, ако је 
то по треб но, као и са би ра ње ста жа оси гу-
ра ња ко ји је на вр шен и на те ри то ри ји тре-
ће др жа ве са ко јом стра на уго вор ни ца ко ја 
утвр ђу је пен зи ју има за кљу чен спо ра зум о 

со ци јал ном оси гу ра њу, под усло вом да се 
ти ста же ви не по кла па ју.

Та ко ђе, Спо ра зум омо гу ћа ва и тран сфер 
да ва ња у дру гу др жа ву уго вор ни цу, под 
од ре ђе ним усло ви ма, као и у тре ће др жа-
ве за ко ри сни ке пен зи ја Ре пу бли ке Ср би је 
за слу чај про ме не пре би ва ли шта, од но сно 
пре се ље ња у тре ћу др жа ву.

Ис пла та да ва ња ће се спро во ди ти тро ме-
сеч но, ди рект но на лич ни ра чун ко ри сни-
ка пен зи је, на кон што ис пла ти лац пен зи је 
при ми до ку мент ко ји по твр ђу је чи ње ни цу 
да је ње гов ко ри сник жив, а ра ди не сме та-
не ис пла те на те ри то ри ју дру ге др жа ве уго-
вор ни це, но си о ци оси гу ра ња су у оба ве зи 
да че ти ри пу та го ди шње, пре сва ке ис пла те, 
по твр де чи ње ни цу по сто ја ња жи во та.

Од по себ ног зна ча ја за оси гу ра ни ке ко ји 
има ју стаж на вр шен у ове две др жа ве је сте 
и то да ће се за утвр ђи ва ње пра ва на да ва-
ње узи ма ти у об зир и стаж оси гу ра ња на вр-
шен пре сту па ња на сна гу Спо ра зу ма.

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, раз го ва рао 
је са ру ко во ди о ци ма 
РФ ПИО и По кра јин ског 
фон да (на слици) о до-

са да шњим ре зул та ти ма, 
на чи ни ма ра да и раз вој-
ним ак тив но сти ма Фон-
да за 2019. го ди ну.

– У овој го ди ни циљ 
нам је да ус по ста ви мо бр-
жи и ефи ка сни ји рад ПИО 
фон да ка ко би се оства ри-

ли још бо љи ре зул та ти, а 
са мим тим и бо љи усло ви 
жи во та за на ше гра ђа не – 
ре као је Ђор ђе вић.

Ми ни стар је под се тио 
да је на са стан ку са Ме-
ђу на род ним мо не тар-
ним фон дом уста но вље-

но да је Вла да Ср би је 
оства ри ла до бре ре зул-
та те ка да су у пи та њу 
при хо ди ПИО фон да у 
2019. го ди ни, те да по-
сто ји мо гућ ност и за по-
ве ћа ње пен зи ја.

– Вла да Ср би је све ра-

ди у скла ду са ре ал ним 
осно ва ма. По ве ћа ње 
пен зи ја за ви си од др-
жав них при хо да, али и 
од из но са ми ни мал не 
це не ра да, ко ја ће би ти 
утвр ђе на у сеп тем бру – 
на гла сио је Ђор ђе вић.

По чи ње при ме на Спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и Ру си је

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ РАЗ ГО ВА РАО СА РУ КО ВОД СТВОМ ФОН ДА ПИО

За још бо ље ре зул та те

Са састанка министра Зорана Ђорђевића са руководством Фонда
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актуелно

У ци љу што пре ци зни јег утвр ђи ва ња 
про фе си о нал них бо ле сти, с вре ме ном 
се ука за ла по тре ба за ре ви ди ра њем 

по сто је ћег Пра вил ни ка о утвр ђи ва њу про
фе си о нал них бо ле сти ко ји са др жи ли сту од 
56 про фе си о нал них обо ље ња. Оформ ље на 
је рад на гру па ко ја је на из ме на ма ра ди ла не
ко ли ко ме се ци, а ре зул тат њи хо вог ра да је сте 
пред лог но вог пра вил ни ка са ли стом про
фе си о нал них бо ле сти про ши ре ном за де вет 
обо ље ња, чи је се усва ја ње уско ро оче ку је. 
Про ши ре на ли ста тре ба ло би да олак ша до
ка зи ва ње обо ле ва ња на рад ном ме сту, па са
мим тим и од ла зак у пен зи ју по овом осно ву.

Прет ход ни пра вил ник до нет је 2003. го ди
не, а но ви пра вил ник упу ћен је Ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, и тре ба ло би да га усво ји Вла да Ре пу
бли ке Ср би је.

По је ди но сти у ве зи са но вим Пра вил
ни ком о утвр ђи ва њу про фе си о нал них 
бо ле сти и раз ло ге за ње го во до но ше ње 
по ја сни ла нам је др Оли ве ра Елез, спе ци
ја ли ста пне у моф ти зи о логон ко лог, по моћ
ник на чел ни ка Оде ље ња функ ци о нал не 
ди јаг но сти ке у Сек то ру за ме ди цин ско ве
шта че ње Ре пу блич ког фон да ПИО. Др Елез 
је, та ко ђе, би ла пред став ник Фон да ПИО у 
рад ној гру пи ко ја је од лу чи ва ла о про ши
ре њу ли сте про фе си о нал них бо ле сти.

– Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо
рач ка и со ци јал на пи та ња и Фонд ПИО пре
по зна ли су по тре бу за ре ви ди ра њем ли сте и 
по кре ну ли про це ду ру за из ме ну Пра вил ни ка, 

а на да мо се да ће и дру ге над ле жне ин сти ту
ци је пру жи ти по др шку за усва ја ње из ме на. 
Ли ста про фе си о нал них бо ле сти је про ши ре
на са 56 на 65 и ускла ђе на је са ли стом Ме ђу

на род не ор га ни за ци је ра да – на во ди др Оли
ве ра Елез.

О про ши ре њу ли сте про фе си о нал них бо
ле сти од лу чи ва ла је рад на гру па ко ју су чи
ни ли пред став ни ци Ми ни стар ства здра вља, 
Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да Ср би је „Др Дра
го мир Ка ра јо вић”, за тим пред став ни ци Ре пу
блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње и 
Ре пу блич ког фон да ПИО, као и пред став ни
ци Упра ве за без бед ност и здра вље на ра ду, 
Син ди ка та „Не за ви сност”, Са ве за са мо стал
них син ди ка та Ср би је и Уни је по сло да ва ца 
Ср би је.

– У пи та њу је ви ше ме сеч ни рад струч ња ка 
из по ља ме ди ци не и дру гих обла сти, то ком 
ко јег је одр жа но ви ше са ста на ка. Мо рам да 
ис так нем да су сви чла но ви рад не гру пе да
ли ве ли ки до при нос, сва ко из свог де ло кру га 
ра да, и да је са рад ња би ла на ви со ком ни воу 
– ка же др Елез.

Она на во ди да про ши ре на ли ста про фе си
о нал них бо ле сти по ве ћа ва мо гућ ност да се 
ове бо ле сти бо ље пре по зна ју због ја сни јих 
кри те ри ју ма, што сва ка ко олак ша ва ди јаг но
сти ко ва ње про фе си о нал них бо ле сти ле ка ри
ма у прак си.

Спи сак про фе си о нал них бо ле сти са др жи 
бо ле сти раз вр ста не у шест гру па. У пи та њу су 
бо ле сти про у зро ко ва не хе миј ским деј ством, 
фи зич ким деј ством, би о ло шким деј ством, 
бо ле сти плу ћа, бо ле сти ко же и ма лиг не бо ле
сти. Ка ко нам об ја шња ва др Елез, пред лог за 
до пу ну по сто је ће ли сте са де вет но вих обо
ље ња од но си се на гру пу бо ле сти про у зро ко
ва них хе миј ским и фи зич ким деј ством, као и 
на гру пу бо ле сти плу ћа.

То ком 2018. го ди не Фон ду ПИО су под не
та са мо два зах те ва за оства ри ва ње пра ва 
на ин ва лид ску пен зи ју ко ја су се од но си ла на 
про фе си о нал но обо ље ње, док је у 2017. го ди
ни под нет са мо је дан зах тев за оства ри ва ње 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју по осно ву про
фе си о нал ног обо ље ња, као и по је дан зах тев 
за нов ча ну на кна ду за те ле сно оште ће ње и за 
по моћ и не гу дру гог ли ца.

– Сма трам да ће про ши ре на ли ста про
фе си о нал них бо ле сти по ве ћа ти број ових 
зах те ва, олак ша ти рад и на ма и ко ле га ма у 
прак си, а што је нај ва жни је омо гу ћи ти оси
гу ра ни ци ма да лак ше оства ре сво ја пра ва. 
Ва жно је на гла си ти да се у Ср би ји не ре ги
стру је мно го про фе си о нал них бо ле сти као у 
дру гим зе мља ма, што не зна чи да су у дру
гим зе мља ма рад ни ци ма ње за шти ће ни, већ 
да су про фе си о нал не бо ле сти бо ље пре по
зна те и зва нич но ре ги стро ва не. Из ра дом 
но вог пра вил ни ка ре ши ће мо до са да шње 
про бле ме са ли стом про фе си о нал них бо ле
сти ко ја ни је ду го ре ви ди ра на – об ја шња ва 
др Оли ве ра Елез.

В. Ка дић

УСКО РО НО ВИ ПРА ВИЛ НИК О ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИМ БО ЛЕ СТИ МА

Ли ста 
про ши ре на 
са де вет 
обо ље ња

Експертизанадлежнихинституција
Да ли се ра ди о про фе си о нал ном обо ље њу или не, утвр ђу ју уста но ве ко је да ју ми
шље ња о по сто ја њу ути ца ја по сла на здрав стве но ста ње оси гу ра ни ка. Те уста но ве 
су Ин сти тут за ме ди ци ну ра да Ср би је „Др Дра го мир Ка ра јо вић”, Вој но ме ди цин ска 
ака де ми ја, За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Но вог Са да, За вод за здрав стве ну 
за шти ту рад ни ка Ни ша и За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Кра гу јев ца.
Ка да је реч о про це ду ри за оства ри ва ње пра ва, оси гу ра ни ци Фон ду ПИО пре да ју 
зах тев за оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју уз сву по треб ну до ку мен та ци ју, 
а ле ка ри ве шта ци на осно ву екс пер ти зе са Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да Ср би је „Др 
Дра го мир Ка ра јо вић” или дру гих над ле жних уста но ва, до но се од лу ку о оства ри ва њу 
пра ва. Они ко ји се пен зи о ни шу због про фе си о нал них бо ле сти при ма ју пун из нос пен
зи је ко ја им при па да.

Др Оли ве ра Елез
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Пи та ње да ли пен зи о нер 
мо же да ко ри сти пен зи ју, 
а да и да ље ра ди, че сто 

се по ста вља за по сле ни ма у Ре-
пу блич ком фон ду за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, а том 
те мом се ба ве и сред ства јав ног 
ин фор ми са ња.

Да би се на ово пи та ње од го-
во ри ло, по треб но је пре све га 
раз ли ко ва ти вр сте пен зи је ко-
је је мо гу ће оства ри ти пре ма 
прав ним про пи си ма Ре пу бли-
ке Ср би је. Нај ве ћи број пен зи-
о не ра ко ри сти ста ро сну пен-
зи ју или пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју. По ред ове пен зи је, 
пре ма За ко ну о ПИО, мо гу ће је 
оства ри ти и пра во на ин ва лид-
ску, као и пра во на по ро дич ну 
пен зи ју.

Ста ро сна и пре вре ме на 
ста ро сна пен зи ја

Пре ма ва же ћим про пи си ма, 
пра во на ста ро сну и пре вре ме-
ну ста ро сну пен зи ју оства ру ју 
оси гу ра ни ци ко ји на вр ше про-
пи са не го ди не жи во та и пен зиј-
ски стаж.

За кон о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу не по ста-
вља огра ни че ње ко ри сни ци ма 

ста ро сне и пре вре ме не ста-
ро сне пен зи је у по гле ду за по-
сле ња, од но сно оба вља ња са-
мо стал не де лат но сти за вре ме 
ко ри шће ња пра ва на пен зи ју. 

Ова ли ца мо гу без огра ни че-
ња да бу ду у оси гу ра њу по би-
ло ком осно ву и да не сме та но 
ко ри сте пен зи ју. По пре стан ку 
за по сле ња, од но сно оба вља ња 
де лат но сти, они мо гу да под-
не су зах тев да им се по но во 
од ре ди из нос пен зи је ура чу на-
ва њем и на кнад но на вр ше ног 
ста жа, уко ли ко је тај стаж тра јао 
нај ма ње го ди ну да на. При од ре-
ђи ва њу но вог из но са пен зи је, 

ко ри сни ку ће се ис пла ћи ва ти 
по вољ ни ји из нос, од но сно већ 
оства ре на пен зи ја не мо же да 
се ума њи па под но ше ње зах те-
ва не пред ста вља ри зик.

Ин ва лид ска пен зи ја
Ко ри сни ци ин ва лид ске пен-

зи је ни су сви у истом прав ном 
по ло жа ју. За оства ри ва ње пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју услов 
је, по ред од ре ђе ног тра ја ња 
пен зиј ског ста жа, и утвр ђи ва ње 
чи ње ни це гу бит ка рад не спо-
соб но сти. За оси гу ра ни ке ко ји 
су у про фе си о нал ној вој ној слу-
жби утвр ђу је се не спо соб ност 
са мо за ту слу жбу, док се оста-
лим оси гу ра ни ци ма утвр ђу је 
пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти.

Ова раз ли ка ути че на мо гућ-
ност за по сле ња на кон оства-
ри ва ња пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју. Про фе си о нал на вој на 
ли ца ко ја су оства ри ла ин ва-
лид ску пен зи ју мо гу за вре ме 
ко ри шће ња пен зи је да ра де на 
би ло ко јим по сло ви ма, али не 
мо гу да се вра те у про фе си о-
нал ну вој ну слу жбу. Ипак, иа ко 
мо гу да ра де и да ко ри сте пен-
зи ју, они не ма ју пра во да тра же 
од ре ђи ва ње но вог из но са пен-
зи је, као што то мо гу ста ро сни 
пен зи о не ри. Оста ли оси гу ра-
ни ци не ма ју та кву мо гућ ност, 
од но сно они не мо гу да уђу у 
оси гу ра ње, а чи ње ни ца да оба-
вља ју по сло ве и по ред то га што 
им је утвр ђен пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти мо же да 
ути че на од ре ђи ва ње кон трол-
ног пре гле да ко јим би се пре и-

спи тао ра ни је утвр ђен гу би так 
рад не спо соб но сти, од но сно 
основ за при зна ва ње пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју.

По ро дич на пен зи ја
По ро дич на пен зи ја по сво-

јој при ро ди пред ста вља по моћ 
чла но ви ма по ро ди це умр лог 
оси гу ра ни ка, пре све га ње го-
вом брач ном дру гу и де ци, ка ко 
се по сле ње го ве смр ти не би на-
шли у те шкој ма те ри јал ној си ту-
а ци ји.

Из тог раз ло га, За кон про пи-
су је да се ко ри сни ци ма по ро-
дич не пен зи је об у ста вља ис-
пла та пен зи је уко ли ко стек ну 
свој ство оси гу ра ни ка по би ло 
ком осно ву. Ако се ко ри сни ци 
по ро дич не пен зи је за по сле, 
или поч ну да оба вља ју са мо-
стал ну, или по љо при вред ну 
де лат ност, има ју оба ве зу да о 
то ме оба ве сте РФ ПИО, ка ко би 
се це ни ло да ли има ју пра во да 
и да ље ко ри сте пен зи ју.

За кон пред ви ђа и из у зе-
так, ко ји се од но си на ви си ну 
при ма ња ко ја члан по ро ди це 
оства ру је по осно ву уго во ра о 
де лу и оба вља ња при вре ме них 
и по вре ме них по сло ва, и то у 
слу ча ју да је из нос на кна де ко-
ју по ро дич ни пен зи о нер оства-
ру је по овим осно ви ма на ме-
сеч ном ни воу ни жи од нај ни же 
осно ви це оси гу ра ни ка у оси гу-
ра њу за по сле них, ко ја ва жи у 
вре ме упла те до при но са.

Уко ли ко ко ри сник по ро дич-
не пен зи је ко ји ра ди по уго во ру 
о де лу, или оба вља при вре ме не 
и по вре ме не по сло ве ни је си гу-
ран да ли му из нос уго во ре не 
на кна де пре ла зи за ко ном од ре-
ђен из нос за об у ста ву ис пла те 
пен зи је, то мо же да про ве ри на 
шал те ри ма Фон да.

Још не ке не до у ми це
У прак си се че сто де ша ва да 

је ко ри сник оства рио пра во на 
пен зи ју, иа ко је у вре ме оства-
ри ва ња тог пра ва и да ље био 
у оси гу ра њу. Ова си ту а ци ја је 
нај че шћа код оси гу ра ни ка ко-
ји су би ли у рад ном од но су, а 
исто вре ме но су оба вља ли и 

реч струке

ПРА ВО ПЕН ЗИ О НИ СА НОГ ЛИ ЦА НА ПО НОВ НО ЗА ПО СЛЕ ЊЕ

Ка да пен зи о нер мо же да ра ди
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реч струке

По да ци по ка зу ју да се ве ли ки број по зи-
ва ко је гра ђа ни упу ћу ју Кон такт цен тру 
Фон да ПИО од но си на пи та ња пен зи о-

не ра у ве зи са ума ње њем из но са пен зи је ко ју 
при ма ју због спро во ђе ња за кључ ка, од но сно 
ре ше ња из вр ши те ља.

Ка ко про пи су је За кон о из вр ше њу и обез бе ђе-
њу, из вр ше ње на за ра ди или пла ти, на кна ди за ра-
де, од но сно на кна ди пла те и пен зи ји мо же да се 
спро ве де у ви си ни до две тре ћи не за ра де, на кна-
де за ра де, пла те, на кна де пла те и пен зи је, док се 
из вр ше ње на ми ни мал ној за ра ди и ми ни мал ној 
пен зи ји спро во ди до њи хо ве по ло ви не. Истим за-
ко ном про пи са но је да из вр ше ње и обез бе ђе ње 
од ре ђу је суд, а спро во де га суд или из вр ши тељ.

О спро во ђе њу об у ста ва од пен зи ја по осно ву за-
кљу ча ка, од но сно ре ше ња из вр ши те ља раз го ва-
ра ли смо са на чел ни цом Оде ље ња за ис пла ту пен-
зи ја по до ма ћим про пи си ма, Су за ном Вор ка пић.

– Из нос об у ста ве, об ра чун ка ма те на глав ни 
дуг, тро шко ви из вр ше ња, као и тро шко ви из вр-
ши те ља од ре ђу ју се у ре ше њу, од но сно за кључ-
ку из вр ши те ља. За ко ном о из вр ше њу и обез-
бе ђе њу пред ви ђе но је да об у ста ва од пен зи је 
мо же би ти до две тре ћи не пен зи је, од но сно до 
јед не по ло ви не уко ли ко ко ри сник при ма ми ни-
мал ни из нос пен зи је. Ако је пен зи ја оп те ре ће на 
об у ста вом од пен зи је по дру гом осно ву ко ја је 
укљу че на пре до ста ве за кључ ка, од но сно ре ше-
ња из вр ши те ља, он да се об у ста ва спро во ди на 
ра зли ци од по сто је ћег за ду же ња до две тре ћи-
не, од но сно јед не по ло ви не пен зи је. Ако је пен-
зи ја ко ри сни ка за ду же на до две тре ћи не, од но-
сно јед не по ло ви не пен зи је, он да у том слу ча ју 
не по сто ји мо гућ ност спро во ђе ња об у ста ве по 
осно ву за кључ ка, од но сно ре ше ња из вр ши те-
ља, ко је је до ста вље но. У том слу ча ју фи ли ја ла 
Фон да има оба ве зу да о то ме оба ве сти из вр-
ши те ља, а са спро во ђе њем за кључ ка, од но сно 
ре ше ња из вр ши те ља от по че ће се кад се за то 
стек ну усло ви – на во ди Су за на Вор ка пић.

Пре ма по да ци ма Фон да ПИО, тре нут но је у 
по ступ ку 22.868 об у ста ва од пен зи ја по осно ву 
за кљу ча ка, од но сно ре ше ња из вр ши те ља, с тим 
што на јед ној пен зи ји исто вре ме но мо же би ти 
ак тив но ви ше об у ста ва, али са мо до две тре ћи-
не, од но сно јед не по ло ви не ме сеч ног из но са 
пен зи је. Нај ве ћи број об у ста ва од но си се на ду-
го ва ња за ин фо стан, за стру ју, те ле фон, али има 
и об у ста ва по дру гом осно ву.

Ка ко нам об ја шња ва на чел ни ца Вор ка пић, 
из вр ши тељ је у оба ве зи да за кљу чак до ста ви 
ко ри сни ку, с тим што за спро во ђе ње ре ше ња 
ни је од ути ца ја да ли га је ко ри сник при мио или 
не, та ко да ће из вр ши тељ Фон ду до ста ви ти на 
спро во ђе ње за кљу чак, од но сно ре ше ње, без 
об зи ра на то да ли је ко ри сник при мио за кљу-
чак, од но сно ре ше ње или не. Фонд има оба ве зу 
да по сту па по свим за кључ ци ма, од но сно ре ше-
њи ма из вр ши те ља ко ји су до ста вље ни на спро-
во ђе ње об у ста вом од пен зи је.

– Ако ко ри сни ци има ју при мед бе на спро во-
ђе ње за кључ ка, од но сно ре ше ња из вр ши те ља у 
де лу ко ји се од но си на ви си ну ме сеч не об у ста-
ве, или на уку пан из нос по тра жи ва ња, мо ра ју 
кон так ти ра ти из вр ши те ља, од но сно суд. Да кле, 
за би ло ка кву про ме ну у спро во ђе њу до ста вље-
ног ре ше ња, од но сно за кључ ка из вр ши те ља, 
Фонд мо ра да до би је но ви за кљу чак, од но сно 
ре ше ње из вр ши те ља и не мо же ра ди ти по на-
ло гу или зах те ву пен зи о не ра-ду жни ка – ка же 
на ша са го вор ни ца.

Сва ког ме се ца Фонд из да из вр ши те љи ма на 
хи ља де по твр да о ви си ни пен зи је, по твр да за 
ко ри сни ке да ли су или ни су пен зи о не ри и уве-
ре ња за оси гу ра ни ке о то ме да ли су или ни су у 
оси гу ра њу. Фонд има оба ве зу да на зах тев из вр-
ши те ља обез бе ди при ступ по да ци ма о од ре ђе-
ном ду жни ку ко ји ма рас по ла же, од но сно за ко је 
во ди еви ден ци ју, а ко ји су нео п ход ни за рад ње 
из вр ше ња и обез бе ђе ња.

В. Ка дић

са мо стал ну де лат ност, или ви-
ше са мо стал них де лат но сти 
исто вре ме но. Из на ве де ног 
раз ло га, бит но је на гла си ти да 
под но си о ци зах те ва за пен зи ју 
тре ба оба ве зно да на ве ду све 
де лат но сти ко је оба вља ју, да би 
се по сту пак пра вил но спро вео.

У слу ча ју да у вре ме оства ри-
ва ња пра ва на пен зи ју ни су би-
ле по зна те све чи ње ни це у ве зи 
са оба вља њем де лат но сти, не го 
се за то на кнад но са зна, мо гу ће 
је пре и спи ти ва ње утвр ђе ног 
пра ва. Иа ко ва же ћи За кон од ре-
ђу је да је за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну и пре вре ме ну ста-
ро сну пен зи ју до во љан пре ста-
нак при о ри тет ног оси гу ра ња, 
без об зи ра на по сто ја ње не ког 
дру гог за по сле ња или де лат но-
сти, као и да пред у зет ни ци мо гу 
да оства ре пра во без пре стан ка 
оси гу ра ња, ова кво оси гу ра ње 
ути ца ће на ко ри шће ње пра ва 
на по ро дич ну, или ин ва лид ску 
пен зи ју. На при мер, оси гу ра ник 
ко ји је ра ди оства ри ва ња пра-
ва на пен зи ју рас ки нуо рад ни 
од нос, ни је Фон ду при ја вио да 
исто вре ме но има и пред у зет-
нич ку рад њу ко ју је во дио из 
рад ног од но са.

По чев од 2015. го ди не чи-
ње ни ца да ко ри сник ста ро сне 
пен зи је ра ди у ино стран ству, 
ви ше ни је од ути ца ја на ко ри-
шће ње пен зи је у Ср би ји. Ме-
ђу тим, рад у ино стран ству за 
ко ри сни ке по ро дич них и ин ва-
лид ских пен зи ја пр о из во ди јед-
на ке по сле ди це као оси гу ра ње 
у Ср би ји.

Зна чај но је на по ме ну ти и да 
ко ри сни ци ино стра них пен зи-
ја ко ји же ле да се за по сле, или 
да оба вља ју са мо стал ну де лат-
ност у Ср би ји, има ју оба ве зу 
да о то ме оба ве сте над ле жног 
но си о ца оси гу ра ња у др жа ви 
чи ју пен зи ју ко ри сте. У та квим 
слу ча је ви ма, пре по ру чу је се ко-
ри сни ци ма да се са над ле жном 
струч ном слу жбом но си о ца 
оси гу ра ња чи ју пен зи ју ко ри сте 
кон сул ту ју у ве зи са тим да ли 
им за по сле ње у Ср би ји ути че на 
ко ри шће ње пен зи је из те др жа-
ве, а та кву ин фор ма ци ју мо гу да 
до би ју и не по сред но од пред-
став ни ка ино стра них но си ла ца 
оси гу ра ња на са ве то дав ним да-
ни ма ко је Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње ре дов но ор га ни зу је.

Ми ро слав Ми рић

ОБ У СТА ВЕ ОД ПЕН ЗИ ЈА ПО  
ОСНО ВУ РЕ ШЕ ЊА, ОД НО СНО 
ЗА КЉУ ЧА КА ИЗ ВР ШИ ТЕ ЉА

Нај че шћа
ду го ва ња за
ин фо стан,
стру ју, 
те ле фон
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По во дом Од лу ке Вла де 
Ср би је да се 2019. го ди на 
про гла си го ди ном без-

бед но сти и здра вља на ра ду, и 
кам па ње „Без бе дан рад – здра-
ва бу дућ ност“, Зо ран Ђор ђе вић, 
ми ни страр за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња, Ми лош Ву че вић, гра до на-
чел ник Но вог Са да, и Ма ри на 
Фур ту ла, в.д. ди рек то ра Упра ве 
за без бед ност и здра вље на ра-
ду, одр жа ли су пр ви са ста нак са 
пред став ни ци ма ли цен ци ра них 
аген ци ја за оба вља ње ове де-
лат но сти у Но вом Са ду.

Ми ни стар Ђор ђе вић је том 
при ли ком ре као да је без бед-
ност за по сле них пред у слов за 
ве ћи и успе шни ји при вре де ни 
раст и да је оба ве за Ре пу бли ке 
Ср би је и свих по сло да ва ца да 
за по сле ни ма обез бе де бо ље 
усло ве ра да, и за шти ту и без-
бед ност на ра ду.

– Ре пу бли ка Ср би ја учи ни ла 
је све да обез бе ди што ви ше но-
вих рад них ме ста, исто вре ме но 
по ка зу ју ћи сво ју по све ће ност 
стал ном уна пре ђе њу по ло жа-
ја за по сле них. У 2019. го ди ни 
до дат на бри га о рад ни ци ма и 
бор ба за без бе дан и здрав рад, 
би ће при о ри тет ре сор ног ми-
ни стар ства. Ве ру јем да ће мо 

ус пе ти да при ву че мо и но ве ин-
ве сти ци је, да за по сли мо но ве 
рад ни ке, ко ји ће по ред ма те ри-
јал ног ста ту са би ти за до вољ ни 
од но сом по сло да ва ца и усло ви-
ма ра да – ис та као је Ђор ђе вић.

Ми ни стар је та ко ђе ре као да 
је у пла ну до но ше ње но вог За-
ко на о без бед но сти и здра вљу 
на ра ду, За ко на о оси гу ра њу у 
слу ча ју по вре де на ра ду, као 
и из ме на Пра вил ни ка о про-
фе си о нал ним бо ле сти ма. По-
ред пре кр шај них и кри вич них 
при ја ва за оне аген ци је ко је не 

оба вља ју свој по сао у скла ду са 
за ко ном, Ми ни стар ство је из ра-
ди ло и ре ги стре аген ци ја ко је 
ра де у скла ду са За ко ном, али и 
оних ко ји га кр ше, и тај спи сак 
ће би ти до сту пан на сај ту Ми ни-
стар ства.

Ми лош Ву че вић је ис та као да 
у ства ра њу бо љих усло ва ра да 
мо ра ју за јед нич ки да де лу ју ре-
сор но ми ни стар ство, Упра ва за 
без бед ност и здра вље на ра ду 
и Ин спек то рат за рад, ло кал не 
са мо у пра ве, али и са ми по сло-
дав ци и рад ни ци.

Ма ри на Фур ту ла је ре кла 
да је циљ ове кам па ње да се 
у 2019. го ди ни сма њи број по-
вре да на ра ду и број на стра да-
лих и да се кроз низ ак тив но-
сти и ме диј ску кам па њу уна-
пре ди по ло жај свих рад ни ка у 
Ср би ји.

Кам па ња ко ја ће би ти до бро 
ме диј ски по кри ве на до при но си 
и по спе ши ва њу бор бе про тив 
си ве еко но ми је и ра да на цр но, 
ре че но је на са стан ку у Но вом 
Са ду.

Дра ган Ко раћ

НО ВИ САД: СА СТА НАК О БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉУ НА РА ДУ 

До дат на бри га о рад ни ци ма

Про мо ци ја Тре ћег на ци о-
нал ног из ве шта ја о со ци јал ном 
укљу чи ва њу и сма ње њу си ро-
ма штва у Ре пу бли ци Ср би ји за 
пе ри од од 2014. до 2017. го ди-
не, ко ји је Вла да Ср би је усво ји ла 
27. де цем бра 2018, одр жа на је 
сре ди ном фе бру а ра. Пре ми јер-
ка Ана Бр на бић ис та кла је том 
при ли ком да је Вла да при ме-
ни ла низ ме ра у ци љу сма ње ња 
си ро ма штва, а то су, пре све га, 
бор ба про тив си ве еко но ми је и 
по ве ћа ње пен зи ја и ми ни мал не 
це не ра да.

– Пред у зе те ме ре да ле су 
кон крет не ре зул та те и да нас 
мо же мо да ка же мо да је ста-

ње бо ље не го што је би ло, што 
нас оба ве зу је да на ста ви мо у 
истом прав цу, са ви ше енер ги-
је, јер ства ри очи глед но мо гу 
да се про ме не – ис та кла је пре-
ми јер ка, оце њу ју ћи да је сто па 
ри зи ка од си ро ма штва сма ње-
на али не до вољ но да би смо 
би ли за до вољ ни.

Пре ми јер ка је по себ но из-
дво ји ла ре фор му си сте ма со ци-
јал них да ва ња, ис та кав ши да би 
убу ду ће тре ба ло бо ље са гле да-
ти ко је су по тре бе гра ђа на, јер 
др жа ва у те свр хе из два ја зна-
чај на сред ства.

Пред ста вља њу из ве шта ја 
при су ство вао је и ам ба са дор 

Швај цар ске у Ср би ји Фи лип 
Ге, ко ји је ре као да Швај цар ска 
оста је по у здан парт нер Ср би ји 
у ре фор ма ма ка ин клу зив ни јем 
дру штву, за до бро бит свих гра-
ђа на.

На из ра ди из ве шта ја био је 
ан га жо ван Тим за со ци јал но 
укљу чи ва ње и сма ње ње си ро-
ма штва при ка би не ту пре ми-
је ра, а у про цес кон сул та ци ја 
за из ра ду Из ве шта ја би ли су 
укљу че ни пред став ни ци Вла де, 
На род не скуп шти не и дру гих 
ин сти ту ци ја на на ци о нал ном и 
ло кал ном ни воу, ме ђу ко ји ма 
је и Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 

као и пред став ни ци ци вил ног 
дру штва, со ци јал них парт не ра, 
на уч них и ме ђу на род них ин сти-
ту ци ја, не за ви сни екс пер ти и 
ши ра јав ност.

Из ве штај об у хва та пе ри од од 
2014. до. 2017. го ди не и са др жи 
пре глед за кон ског, стра те шког 
и ин сти ту ци о нал ног окви ра 
зна чај ног за про це се со ци јал-
ног укљу чи ва ња и сма ње ња 
си ро ма штва, ана ли зу тре нут ног 
ста ња у ре ле вант ним обла сти-
ма, пре глед ре а ли зо ва них ме ра 
и про гра ма, за кључ ке и основ-
не прав це де ло ва ња за на ред ни 
пе ри од.

Г. О.

ТРЕ ЋИ НА ЦИ О НАЛ НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О СО ЦИ ЈАЛ НОМ УКЉУ ЧИ ВА ЊУ И СМА ЊЕ ЊУ СИ РО МА ШТВА

Екс трем ни ви до ви си ро ма штва го то во ис ко ре ње ни

Са састанка у Новом Саду

актуелно
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Фи ли ја ла РФ ПИО 
у Срем ској Ми-
тро ви ци од 18. 

фе бру а ра 2019. го ди не 
ра ди на но вој адре си, у 
сво јој ре кон стру и са ној 
по слов ној згра ди у ули ци 
Све тог Ди ми три ја број 4. 
За ко ри сни ке услу га ове 
фи ли ја ле ва жно је на по-
ме ну ти да ће шал тер са ла 
и кан це ла ри ја за ме ди-
цин ско ве шта че ње на-
ста ви ти са ра дом на ис тој 
ло ка ци ји као и до са да, у 
дво ри шном де лу згра де у 
ули ци Све тог Ди ми три ја 
6. Оста ле слу жбе би ће ра-
по ре ђе не у су те ре ну, на 
дру гом и тре ћем (на до-
гра ђе ном) спра ту ре кон-
стру и са не згра де.

Ка ко ка же Зо ран Бе ре-
жни, ди рек тор Фи ли ја-
ле РФ ПИО Срем ска Ми тро ви ца, 
сло жни ко лек тив ове фи ли ја ле, 
ко ја по кри ва цео Срем ски округ, 
ра дио је вред но 14. фе бру а ра, за-
тим и то ком Да на др жав но сти и 
ви кен да по сле пра зни ка, да би се 
18. фе бру а ра ове го ди не – ка ко 
је ра ни је ис пла ни ра но, усе ли ли 
у ре кон стру и са ни и на до гра ђе ни 
про стор сво је по слов не згра де. 
Да под се ти мо, овај ве ћи ном жен-
ски ко лек тив, уз ве ли ко за ла га ње 

и фи зич ки рад свих за по сле них, 
пре се лио се пре тач но две го ди не 
у су сед ну згра ду, због на до град ње 
и ре кон струк ци је сво је за рад не у-
слов не згра де. Та мо су у до ста ску-
че ном про сто ру успе шно оба вља-
ли све ре дов не по сло ве ве за не за 
основ ну де лат ност Фон да, та ко 
да ко ри сни ци пра ва и оси гу ра ни-
ци због то га ни су има ли ни ка квих 
про бле ма.

– Осим про ши ре ња на шег по-
слов ног про сто ра на тре ћи спрат, 

од но сно на пот пу но нов 
про стор ко ји је на до гра-
ђен, ура ђе на је и ком плет-
на ре кон струк ци ја свих 
по сто је ћих про сто ри ја. 
У згра ди је по ста вљен 
и лифт, за тим при ла зна 
рам па за осо бе са ин ва-
ли ди те том, као и то а лет за 
ОСИ. По чет ком фе бру а ра 
за по че ли смо са пре се ље-
њем 1.300 ме та ра ар хив-
ске гра ђе у но ви про стор, 
уз мак си мал но ан га жо ва-
ње свих 50 за по сле них, 
јер је би ло по треб но да се 
ар хи ва пред ме та устро ји 
по ра сту ћем бро ју пред-
ме та.То је био огро ман 
по сао, али за хва љу ју ћи 
сло жном ан га жо ва њу 
свих, пре се ље ње у но ве 
про сто ри је оба вље но је 
ве о ма успе шно – ре као 

је ди рек тор Зо ран Бе ре жни, на гла-
ша ва ју ћи да је ве о ма за хва лан за по-
сле ни ма на уло же ном тру ду.

Сло жен и од го во ран по сао ус-
по ста вља ња ин фр ма тич ких ве за 
и ста вља ња у функ ци ју ком плет не 
ра чу нар ске опре ме у но вим про-
сто ри ја ма успе шно и у крат ком 
ро ку оба ви ли су за по сле ни из ИТ 
сек то ра Ди рек ци је ПФ ПИО Но ви 
Сад.

Ми ро слав Мек те ро вић

актуелно

Да би се при бли жио ко ри сни ци ма и 
сво је услу ге учи нио јед но став ни јим и 
бр жим, Фонд ПИО већ го ди на ма раз ви ја 
раз ли чи те об ли ке елек трон ског по сло-
ва ња. На сај ту Фон да (www.pio.rs), по ред 
ре ле вант них по да та ка у ве зи са оства ри-
ва њем кон крет них пра ва и свих по треб-
них обра за ца, гра ђа ни ма су на рас по ла-
га њу и број ни ко ри снич ки сер ви си вр ло 
јед но став ни за ко ри шће ње.

У на ме ри да те ин фор ма ци је и услу ге 
бу ду до ступ не и сле пим и сла бо ви дим 
осо ба ма, Фонд је омо гу ћио да сајт до би је 
и функ ци ју чи та ња са др жа ја (text-to-spe-
ech). Пра те ћи са вре ме не трен до ве, Фонд 
је увео пот пу но но ву ди ги тал ну услу гу 
ко ја по мо ћу софт ве ра „чи тај ми” на јед но-
ста ван на чин сле пим и сла бо ви дим осо-
ба ма пру жа мо гућ ност чи та ња са др жа ја 
на сај ту РФ ПИО. Г. О.

Сајт Фон да ПИО до сту пан 
и сле пим осо ба ма

ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА ПО НО ВО У СВО ЈОЈ ЗГРА ДИ

Функ ци о нал ни ји 
по слов ни про стор

Кон курс 
за ОСИ

Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња рас пи са-
ло је јав ни по зив за 
до де лу сред ста ва за 
по бољ ша ње усло ва 
ра да у пред у зе ћи ма 
за про фе си о нал ну 
ре ха би ли та ци ју и за-
по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том у 
2019. го ди ни.

Ре сор ни ми ни-
стар Зо ран Ђор ђе-
вић ре као је да је за 
по бољ ша ње усло ва 
ра да осо ба са ин ва-
ли ди те том у 2019. 
из дво је но 250 ми ли-
о на ди на ра.

У Ср би ји по слу-
је 56 пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну ре-
ха би ли та ци ју и за-
по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том 
ко ја за по шља ва ју 
укуп но 1.684 рад ни-
ка, од тог бро ја 1.134 
осо бе са ин ва ли ди-
те том.

Ми ни стар је ис та-
као да се број пред у-
зе ћа ко ја за по шља ва-
ју ОСИ по ве ћао, као 
и да се сма њио број 
оних ко ја су у не ком 
прет ход ном пе ри о ду 
има ла фи нан сиј ских 
по те шко ћа.

Г. О.

Зо ран Бе ре жни, ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО Срем ска 
Ми тро ви ца, показује адаптирани простор
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између два броја

УСврљигуотворенафабрикаобуће
Сре ди ном фе бру а ра у Свр љи гу је 

отво ре на но ва фа бри ка ита ли јан ског 
ин ве сти то ра, у ко јој ће се про из во ди-
ти де ло ви обу ће за тр жи ште Европ-
ске уни је. У фа бри ци „Еу ро кон фор та 
Југ” тре нут но ра ди 40 љу ди, а до кра ја 
2020. го ди не по сао ће до би ти не што 
ви ше од 100 Свр љи жа на.

Обу ћа ће из Свр љи га од ла зи ти у из-
воз, ка же Урош Ба лаћ, вла сник „Еу ро-
кон фор та Југ”, и до да је да је за до во љан рад ном сна гом, ква ли те том по сла и по мо ћи др жа-
ве за отва ра ње фа бри ке. Мар ко Ма ри ња го, ди рек тор фа бри ке, на ја вио је ин ве сти ци ју од 
400.000 евра и ујед но за хва лио Раз вој ној аген ци ји Ср би је на фи нан сиј ској по мо ћи од 4.700 
евра по рад ни ку и на зна чај ној по др шци ло кал не са мо у пра ве.

За не раз ви је ну оп шти ну Свр љиг но ва рад на ме ста мно го зна че, јер је на ов да шњем тр-
жи шту ра да око 1.800 не за по сле них.

Подршкаинформисањунационалнихмањина
Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор Ми-

ро вић не дав но је у пр о сто ри ја ма но вин-
ско-из да вач ке уста но ве „Хлас љу ду” уру чио 
уго во ре за су фи нан си ра ње ли сто ва на је зи-
ци ма на ци о нал них ма њи на, у укуп ној вред-
но сти од 312 ми ли о на ди на ра (на сли ци).

Реч је о 22 ли ста чи ји су осни ва чи на ци-
о нал ни са ве ти, а из да је их де вет из да вач-
ких ку ћа: Ма ђар со, Хет нап, Хлас љу ду, 
Ли бер та теа, Ру ске сло во, Хр ват ска ри јеч, 
Бу ње вач ки ин фор ма тив ни цен тар, Рид не 
сло во и Ма ке дон ски ин фор ма тив ни и из-
да вач ки цен тар. 

– По кра јин ска вла да бри не о на ци о нал ним ма њи на ма и очу ва њу њи хо вог иден ти те та. 
Ус пе ли смо да укуп ну вред ност ове по др шке, са 264 ми ли о на 2016. го ди не, уве ћа мо на 312 
ми ли о на ди на ра – ис та као је Игор Ми ро вић.

Са му ел Жјак, ди рек тор НИУ „Хлас љу ду”, за хва лио је на по др шци без ко је, ка ко је ре као, 
тра ди ци ја из ла же ња овог ли ста на сло вач ком је зи ку не би по сто ја ла. 

Покрајинапомаже
младимпаровима
дакупекуће

По кра јин ски за вод за рав но прав-
ност по ло ва рас пи сао је јав ни кон-
курс у ци љу уна пре ђе ња еко ном ског 
по ло жа ја же на кроз вла сни штво 
над не крет ни на ма, као и раз во ја 
се о ских сре ди на. Су пру жни ци ма и 
ван брач ним па ро ви ма Вој во ди на је 
по ну ди ла 30 ми ли о на ди на ра за ку-
по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом, 
а за овај но вац мо гу кон ку ри са ти до 
15. апри ла.

Нај ве ћи из нос за ко ји се мо же кон-
ку ри са ти је ми ли он ди на ра, а при ја ву 
мо гу под не ти су пру жни ци чи ја брач на 
за јед ни ца тра је нај ма ње го ди ну да на и 
ван брач ни парт не ри са трај ни јом за-
јед ни цом жи во та, уз услов да су са те-
ри то ри је Вој во ди не.

Пра во уче шћа има ју су пру жни ци и 
парт не ри од ко јих је бар је дан у рад-
ном од но су, а је дан од њих мо ра би ти 
мла ђи од 40 го ди на. Услов је да ни су 
вла сни ци ни су вла сни ци би ло ка кве 
не по крет но сти, да ни су у срод ству са 
про дав цем не крет ни не, као и да ни су 
пра во сна жно осу ђи ва ни и да не ду гу ју 
за по ре зе и до при но се.

СедницаСкупштине
Покретатрећег
добаСрбије

Скуп шти на По кре та тре ћег до ба Ср-
би је одр жа ла је 19. фе бру а ра сед ни цу 
по све ће ну ор га ни за ци ји 12. Олим пи-
ја де спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег 
до ба. 

На пред лог пред сед ни ка Из вр шног 
од бо ра По кре та ТДС, Ва си ли ја Бе ло бр-
ко ви ћа, чла но ви Скуп шти не усво ји ли 
су Из ве штај са 11. Олим пи ја де спор та, 
здра вља и кул ту ре, а за тим су до не ли 
од лу ку да се 12. Олим пи ја да одр жи у 
Вр њач кој Ба њи од 29. сеп тем бра до 3. 
ок то бра 2019. го ди не. 

На сед ни ци је усво је на и од лу ка о 
име но ва њу са ста ва Ор га ни за ци о ног 
од бо ра 12. Олим пи ја де, у ко ји су пр ви 
пут укљу че ни и пред сед ни ци оп штин-
ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра из свих 
29 окру га Ре пу бли ке Ср би је. Та ко ђе, 
усво јен је и Ори јен та ци о ни про грам 
12. Олим пи ја де, а чла но ви Скуп шти не 
су ин фор ми са ни и да је По крет тре-
ћег до ба Ср би је већ упу тио по зив са 
про по зи ци ја ма на адре се свих 169 оп-
штин ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра за 
уче шће на Ли те рар ном кон кур су. Ау-
то ри иза бра них ра до ва уче ство ва ће 
на књи жев ним су сре ти ма на 12. Олим-
пи ја ди. 

Бес плат ним ту ри стич ким ту ра ма кроз Ниш град ско Удру же ње ту ри стич ких во ди ча, На род ни му-
зеј и Ту ри стич ки са вез Ни ша обе ле жи ли су Свет ски дан во ди ча. Ор га ни зо ва не су три ту ре, две ау-
то бу ске и јед на пе шач ка. Заинтересовани су има ли при ли ку да иза бе ру да ли же ле да оби ђу око ли-
ну Ни ша или да по се те исто риј ска ме ста и спо ме ни ке у гра ду. Они ко ји су ви ше во ле ли да упо зна ју 
град, при кљу чи ли су се пе шач кој ту ри оби ла зе ћи уста но ве кул ту ре у гра ду.

Ин те ре со ва ње за ову ма ни фе ста ци ју је би ло из у зет но, тра жи ло се ме сто ви ше, ка же Ми ли ца Фи-
ли по вић, пот пред сед ни ца Удру же ња ту ри стич ких во ди ча Ни ша, и ис ти че да су два ау то бу са во ди-
ла до Си ће вач ке и Је ла шнич ке кли су ре и у раз гле да ње ма на сти ра на том по те зу. Дру га ау то бу ска 
ту ра оби ла зи ла је кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке уз за ни мљи ве по дат ке ко је су при пре ми ли ту-
ри стич ки во ди чи.

Ниш:туристичкиводичиобележилисвојдан
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актуелно

При ли ком не дав ног пот пи си-
ва ња Спо ра зу ма о учин ку На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
за 2019. го ди ну из ме ђу ми ни стра 
за рад, Зо ра на Ђор ђе ви ћа, и ди-
рек то ра На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, Зо ра на Мар ти-
но ви ћа, ре че но је да je у 2018. 
гoдини зaбeлeжeнa нajнижa 
стoпa нeзaпoслeнoсти у Ср би ји – 
11,3 oдстo. Та ко ђе, и да је у 2019. 
гoдини, зa рeaлизaциjу мeрa aк-

тивнe пoлитикe зaпoшљaвaњa 
обез бе ђе но из цeнтрaлнoг буџeтa 
че ти ри милиjaрдe и 550 милиoнa 
динaрa, кao и 200 милиoнa из 
срeдстaвa EУ.

Снeжaнa Сeдлaр, дирeк-
тoркa Пoкрajинскe службe зa 
зaпoшљaвaњe, при ли ком из-
но ше ња пoкaзaтeља стaња нa 
тр жи шту рaдa у Jужнoбaчкoм 
oкругу, ре кла је дa рeгиoн 
Вojвoдинe имa нajнижу стoпу 

нeзaпoслeнoсти. Та ко ђе, из ја-
ви ла је да стoпa зaпoслeнoсти 
у АП Вој во ди ни изнoси 49 од-
сто, и да је прoшлe гoдине 
зaпoслeнo 63.170 oсoба сa 
eвидeнциje Пoкрajинскe слу-
жбe зa зaпoшљaвaњe.

Taтjaнa Видoвић, ди рек тор-
ка Фи ли ја ле НСЗ Но ви Сад, 
ис та кла је дa je зaхвaљуjући 
пoдршци Влaдe Србиje и ре сор-
ног министaрствa, пoвeћaнoм 

oбиму стрaних инвeстициja и 
дoбрo плaнирaним мeрaмa aк-
тивнe пoлитикe зaпoшљaвaњa, 
нeзaпoслeнoст у Jужнoбaчкoм 
oкругу ла не смaњена зa 12 про це-
на та, a у Нoвoм Сaду зa 13 од сто. 
Taкoђe, и да се Но ви Сад из дво јио 
кao лидeр у зaпoшљaвaњу у цeлoj 
Рeпублици. На и ме, ова грaдска 
упра ва је у прoтeклoj гoдини 
опре де ли ла чaк 149 милиoнa 
динaрa за ову на ме ну. М. М.

Све ча ном ака де ми јом у 
Кон гре сном цен тру Но во-
сад ског сај ма При вред на 

ко мо ра Вој во ди не (ПКВ) обе ле-
жи ла је 1. фе бру а ра сто го ди на 
ра да, на дан ка да су 1919. го ди-
не пред став ни ци тр го ва ца и за-
на тли ја у Све ча ној са ли Ма ти це 
срп ске осно ва ли Тр го вач ко-за-
нат ску ко мо ру у Но вом Са ду из 
ко је се раз ви ла да на шња ПКВ.

– Кроз ПКВ су про шли и би ли 
на ње ном че лу ве ли ки при вред-
ни ци. Сви ма њи ма ми ду гу је-
мо за хвал ност што су одр жа ли 
Ко мо ру у те шким вре ме ни ма и 
што су уна пре ђи ва ли њен рад. 
Ко мо ра ни смо са мо ми ко ји се 
у њој оку пља мо да нас. Ко мо-
ра је по ве ре ње ко је јој ука зу ју 
при вред ни ци, а ко је и да нас 
тра је – ре као је на све ча но сти 
пред сед ник ПКВ Бо шко Ву чу ре-
вић ис та кав ши да про сла ва тог 
ју би ле ја по ка зу је да у Вој во ди-
ни већ цео век по сто ји пред у-
зет нич ки дух.

У знак за хвал но сти на по др-
шци и са рад њи По кра јин ској 
вла ди и При вред ној ко мо ри 
Ср би је (ПКС), Ву чу ре вић је уру-
чио за хвал ни це пред сед ни ку 
По кра јин ске вла де Иго ру Ми ро-
ви ћу и пред сед ни ку ПКС Мар ку 
Ча де жу и до дао да је спро во ђе-
њем ре фор ме ко мор ског си сте-
ма он по стао ефи ка сни ји.

– Мо гу сло бод но да ка жем да 
је ко мор ски си стем у Ре пу бли-
ци Ср би ји ја чи и ква ли тет ни ји 
не го ика да, а са мим тим и ПКВ 
као део тог је дин стве ног си сте-

ма. Као што су сви при вред ни ци 
ја чи кад су оку пље ни у ПКВ, та ко 
је и Ко мо ра ја ча ка да на сту па за-
јед но са дру гим ин сти ту ци ја ма 
– ис та као је Ву чу ре вић.

Пред сед ник По кра јин ске вла-
де Игор Ми ро вић је на вео да 
овај ју би леј не по твр ђу је са мо 
ва жност и ефи ка сност ПКВ, већ 
и зна чај и трај ност мо де ла ко-
мор ског оку пља ња при вред них 
су бје ка та и за јед нич ког тра же-
ња но вих пу те ва за успе шно 
по сло ва ње и еко ном ски раз вој 
у це ли ни. Он је на гла сио да је 
је ди ни пут ка за јед нич ком ци љу 
– ефи ка сном и убр за ном еко-
ном ском раз во ју Вој во ди не, ме-
ђу соб на по др шка и парт нер ски 
од нос По кра јин ске вла де и ПКВ.

– То је исто вре ме но и део по-
ли ти ке ко ју у Вој во ди ни во ди мо 
од 2016. го ди не, по ли ти ке оку-
пља ња око про је ка та, иде ја, мо-

де ла функ ци о ни са ња и, нај зад, 
око ци ље ва чи ји је за јед нич ки 
име ни тељ бр жи еко ном ски раз-
вој – ис та као је Ми ро вић.

Мар ко Ча деж, пред сед ник 
При вред не ко мо ре Ср би је, уру-
чио је за хвал ни цу пред сед ни ку 
ПКВ Бо шку Ву чу ре ви ћу и ис та-
као да ин сти ту ци ја ко ја тра је сто 
го ди на за слу жу је сва ку по хва лу, 
а да је 1. фе бру ар 2019. је дан 
пре сек у ко јем се тре ба под се-
ти ти да су ко мо ре ту због при-
вред ни ка.

– Ово је ве ли ки ју би леј и ве ли-
ки дан за при вре ду на ше зе мље. 
Вој во ди на је да нас бренд и ино-
ва тив на те ри то ри ја, а ПКС ће 
вам увек би ти по др шка и парт-
нер – ре као је Мар ко Ча деж.

У окви ру Све ча не ака де ми је 
Бо шко Ву чу ре вић и Игор Ми-
ро вић до де ли ли су при вред-
ни ци ма го ди шњу на гра ду ПКВ 

„Ко ста Ми ро са вље вић” за зна-
чај на при вред на оства ре ња у 
2018. го ди ни. На гра ђе на су три 
при вред на дру штва – „Тер мо-
вент СЦ” из Те ме ри на, „Ба та” из 
Тре шњев ца и „Нек тар” из Бач ке 
Па лан ке, као и два по је дин ца 
– нај у спе шни ја при вред ни ца 
Мир ја на Рај ков из Но вог Са да и 
нај у спе шни ји при вред ник Пре-
драг Ђу ро вић из Сен те.

Све ча ној ака де ми ји по во дом 
ју би ле ја ПКВ при су ство ва ли 
су и пред сед ник Скуп шти не 
АП Вој во ди не, Иштван Па стор, 
чла но ви По кра јин ске вла де, 
пред став ни ци по кра јин ских 
фон до ва, Ма ти це срп ске, Ар хи-
ва Вој во ди не, кон зу ла та, ПКС, 
уни ја по сло да ва ца Ср би је и 
Вој во ди не, ре ги о нал них ко мо-
ра, Вој ске Ср би је и број ни при-
вред ни ци.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СТО ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА

Ко мо ре су ту због при вред ни ка

НИ ЖА СТО ПА НЕ ЗА ПО СЛЕ НО СТИ У СР БИ ЈИ

Но ви Сад ли дер у за по шља ва њу

Уче сни ци на Све ча ној ака де ми ји ПКВ
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Значајнеформалнепомоћи
Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар но сти се не од ви ја са мо у по ро ди-
ци, већ и на по слу, у пре во зу, на ули ци, у ин сти ту ци ја ма, на до-
га ђа ји ма, ме ђу ком ши ја ма. Ис тра жи ва ње „Ме ђу ге не ра циј ска 
раз ме на” по ка за ло је да ви ше од по ло ви не ста ри јих има хо би 
и уче ству је у ор га ни за ци ја ма у ко ји ма за до во ља ва та сво ја 
ин те ре со ва ња и где се оства ру је ме ђу ге не ра циј ска раз ме на. 
Ис тра жи ва ње по ка зу је да не фор мал на по моћ и по др шка да ле-
ко над ма шу ју ин сти ту ци о нал ну по др шку, и мо же се ре ћи да у 
то ме Ср би ја пред ња чи у од но су на раз ви је не зе мље јер не гу је 
истин ске тра ди ци о нал не вред но сти.

У тре нут ку ка да се по ве ћа ва 
број ста ри јих у од но су на 
број де це, мно ге др жа ве 

ће мо ра ти да од го во ре на овај 
иза зов у сми слу при сту па услу-
га ма со ци јал не и здрав стве не 
за шти те, о че му је би ло ре чи 
на Окру глом сто лу „Ме ђу ге не-
ра циј ска со ли дар ност и раз ме-
на”, одр жа ном 20. фе бру а ра у 
Цр ве ном кр сту Ср би је. Скуп је 
оку пио пре те жно пред став ни-
ке мре же Ху ма нас, као нај ре-
ле вант ни је ре пре зен те ци вил-
ног сек то ра на по љу ста ро сти 
и ста ре ња. Ху ма нас оку пља ше-
сна ест ор га ни за ци ја од ко јих су 
по те кле број не ини ци ја ти ве за 
уна пре ђе ње жи во та ста ри јих и 
за до сто јан стве ну ста рост.

На та ша То до ро вић, пред став-
ни ца Цр ве ног кр ста, ис та кла је 
да је основ но пи та ње ка ко нај-
бо ље ис ком би но ва ти ре сур се, 
од но сно ка ко об у чи ти и за по-
сли ти мла де, и исто вре ме но 
ис ко ри сти ти зна ња и ис ку ства 
ко ја би ста ри ји мо гли да им 
пре не су. По ред то га, мо ра се 
раз ми шља ти и о „сен двич ге не-
ра ци ји”, ко ја бри не и о де ци и о 
ста ри ји ма.

По вод за одр жа ва ње Окру-
глог сто ла би ло је и ис тра жи ва-
ње „Ме ђу ге не ра циј ска раз ме на” 
ко је је Цр ве ни крст спро вео уз 
по др шку Ка би не та ми ни стра 
без порт фе ља за ду же ног за де-
мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли-
ти ку, а чи ји ће ре зул та ти, ка ко је 
на ја вио со ци о лог Гра ди мир За-
јић, уско ро би ти пре зен то ва ни. 
Кван ти та тив но ис тра жи ва ње 

је об у хва ти ло де сет оп шти на у 
Ср би ји, а ис пи та не су 753 осо бе 
као ре пре зен ти три ге не ра ци-
је – мла ди, сре до веч ни и ста ри. 
Ме ре ни су ста во ви и вред но сти 
– шта раз ли чи те ге не ра ци је ми-
сле о дру гим ге не ра ци ја ма али 
и о сво јој, а ме ре на је и ме ђу-
ге не ра циј ска раз ме на, од но сно 
ко ли ко јед ни бри ну о дру ги ма, 
ко ли ко је то вре ме на и нов ца, 
да би се уста но ви ло ко ли ко ста-
ри ји да ју по ро ди ци али и за јед-
ни ци, а ко ли ко сре до веч на ге-
не ра ци ја бри не о оста ре ли ма. 
Пре ма ре чи ма Гра ди ми ра За ји-
ћа, они ко ји су рад но спо соб ни 
има ју осе ћај кри ви це што не 
мо гу ви ше да се по све те ста ри-
ји ма, а та ко се осе ћа ју и нај мла-
ђи.

Да је пи та ње ме ђу ге не ра циј-
ске са рад ње и раз ме не ве о ма 
ком плек сно ви ди се и у тер-
ми но ло шком од ре ђе њу, те се 

мо же ре ћи да је со ли дар ност 
став, а во лон ти ра ње ак ци ја 
ко ја је ба зи ра на на со ли дар-
но сти. На ску пу је ви ше пу та 
на гла ше но да је со ли дар ност 
те мељ на вред ност дру штва, те 
је у том сми слу ве о ма ва жно 
пи та ње ка ко пер ци пи ра мо ње-
не по јав не об ли ке. И мла ди и 
ста ри ји ка жу да у по ро ди ци 
за пра во ни је реч о со ли дар но-
сти, већ о ме ђу ге не ра циј ској 
по др шци.

На да Са та рић из Удружења 
Еми ти  кроз при мер про јек та 
ме ђу ге не ра циј ских са ста на ка 
ко је је ово удру же ње ор га ни зо-
ва ло по ја шња ва да су се пр ви 
су сре ти од ви ја ли бо ја жљи во, 
а већ по сле ме сец да на де ца 
и ста ри ји су се спри ја те љи ли. 
Упо зна ли су се из дру ге ви зу ре. 
На да Са та рић ис ти че и гру пе 
за са мо по моћ као по зи ти ван 
при мер. На и ме, у окви ру кон-
кур са за при ме ре до бре прак-
се код Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је – Цен тра за раз вој 
здра вља и РАНД Евро пе, не за-
ви сног не про фит ног ис тра жи-
вач ког ин сти ту та из Кем бри џа, 
Еми ти је кон ку ри сао са при ме-
ром са мо ор га ни зо ва них гру-
па за по моћ ста ри јим осо ба ма 
ко је су про јект но ре а ли зо ва не 
у Ср би ји, и оне су при зна те као 
при мер со ци јал них ино ва ци ја 
на гло бал ном ни воу.

За кљу чак је да ова те ма тре ба 
да се укљу чи у ве ро на у ку и гра-
ђан ско вас пи та ње кроз лек ци је, 
али и у прак тич ном сми слу кроз 
ме ђу ге не ра циј ске су сре те јер је 
је дан од бе не фи та ме ђу ге не ра-
циј ске раз ме не и тај што мла ди 
уче ка ко да се и са ми при пре ме 
за ста рост.

По ред то га, ве о ма је ва жна 
еду ка ци ја, осна жи ва ње, као и 
да се љу ди са мо ор га ни зу ју, али 
су за кон ске про це ду ре ком-
пли ко ва не. Јед на од пре по ру ка 
упу ће на до но си о ци ма од лу ка 
мо гла би да бу де и да се пре ва-
зи ђу ове пре пре ке.

Гор да на Ко вић из Ре пу блич ког 
за во да за со ци јал ну за шти ту, као 
уче сник Окру глог сто ла у име 
ин сти ту ци је вла ди ног сек то ра, 
ис та кла је да ме ђу ге не ра циј ску 
со ли дар ност тре ба са гле да ва ти 
кроз по тре бе, и да је реч о сти-
лу жи во та, о здра вом жи вље њу 
и вас пи та њу. Ме ђу ге не ра циј ска 
са рад ња и со ли дар ност, на ве ла 
је Ко вић, мо ра ју да бу ду за да те 
ве ли чи не кроз јав не по ли ти ке, у 
нор ма тив ним окви ри ма и свим 
сфе ра ма жи во та.

При том не тре ба, с об зи ром 
на при ли ке у Ср би ји, за не ма-
ри ти ни ге не ра циј ску со ли дар-
ност, по себ но на се лу, где при-
пад ни ци исте ге не ра ци је по ма-
жу јед ни дру ги ма.

Је ле на Оцић

У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ О МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКОЈ СА РАД ЊИ

Со ли дар ност је те мељ на 
дру штве на вред ност

Округли сто посвећен односима између старих и младих
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поводи

Пре ма пла ну Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку 
(РЗС), од 1. до 30. апри-

ла 2021. го ди не у Ср би ји ће се 
спро ве сти но ви по пис ста нов-
ни штва, до ма ћин ста ва и ста но-
ва. Ка ко би се обез бе ди ло до-
вољ но вре ме на да се уна пре ди 
си стем, у апри лу ове го ди не 
оба ви ће се проб ни по пис, а на 
ње му ће би ти ан га жо ва но 25 
оп штин ских/град ских ин струк-
то ра и 85 по пи си ва ча ко ји ће 
оби ћи 20.000 до ма ћин ста ва и 
по пи са ти 50.000 ста нов ни ка.

Основ ни циљ проб ног по-
пи са је сте да се пра во вре ме-
но те сти ра ју сва при пре мље на 
ме то до ло шка, ор га ни за ци о на 
и ин фор ма тич ка ре ше ња за 
спро во ђе ње по пи са ста нов ни-
штва, а на осно ву до би је них ре-
зул та та и ис ку ства по пи си ва ча 
РЗС ће иза бра ти бу ду ћу ме то-
до ло ги ју ра да. Ка ко је на ја вље-
но, по пи си ва чи на сле де ћем 
по пи су не ће ко ри сти ти па пир 
и олов ку, већ ће по дат ке са ку-
пља ти у елек трон ској фор ми, 
ко ри сте ћи лап топ ра чу на ре.

На проб ном по пи су те сти ра-
ће се две ме то де при ку пља ња 
по да та ка – са мо по пи си ва ње 
пу тем ин тер не та (CA WI), ко је 
ће би ти ор га ни зо ва но од 1. до 
7. апри ла 2019. у иза бра ним 
по пи сним кру го ви ма на те ри-
то ри ји Бе о гра да, Но вог Са да и 
Ни ша, и те рен ско при ку пља ње 
по да та ка по мо ћу лап то по ва, 
ко је ће се спро во ди ти у свим 
иза бра ним по пи сним кру го ви-
ма од 1. до 30. апри ла ове го ди не, осим у Бе-
о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу где се те рен ско 
по пи си ва ње ор га ни зу је од 8. до 30. апри ла. 
По ред проб ног по пи са, пла ни ра не су још 
две пре ли ми нар не ак тив но сти – кра јем ове 
го ди не усва ја ње за ко на о по пи су 2021, и из-
бор по пи си ва ча и ин струк то ра у је сен 2020.

Ва жан је, та ко ђе, и ме ђу по пи сни пе ри од у 
ко ме се вр ши про це на бро ја ста нов ни ка за 
сва ку го ди ну, укљу чу ју ћи по пи сну, те је та ко, 
про це њен број ста нов ни ка Ре пу бли ке Ср би је 
у 2017. го ди ни из но сио 7.020.858, од че га 51,3 
од сто чи не же не, а 48,7 од сто му шка р ци.

По да ци го во ре да се број ста нов ни ка од 
2007. до 2017. сма њио за 360.721, док је 
про сеч на го ди шња сто па ра ста из но си ла 
-4,5 на 1.000 ста нов ни ка. У истом пе ри о ду, 

удео ста нов ни штва мла ђег од 15 го ди на је 
опао са 15,5 од сто у 2007. на 14,4 од сто у 
2017, док је про це нат ста ри јих од 65 по-
рас тао са 17,2 (2007) на 19,6 про це на та 
(2017). Кон тин гент ста нов ни штва ста ро сти 
15-64 го ди не не знат но се сма њио, са 67,3 
од сто (2007) на 66 про це на та (2017). Про-
сеч на ста рост ста нов ни штва Ср би је по ра-
сла је са 40,9 (2007) на 43 го ди не (2017), 
док је про се чан жи вот ни век у по след њих 
де сет го ди на про ду жен са 70,7 на 73 го ди-
не код му шка ра ца, од но сно са 76,2 на 77,9 
го ди на код же на.

У том кон тек сту зна чај ни су и по да ци Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње пре ма ко ји ма је у Ср би ји у де цем-
бру 2018. би ло укуп но 1.715.152 ко ри сни ка 

пен зи ја, а про сеч на пен зи ја је 
из но си ла 26.324 ди на ра. По-
да ци из де цем бра про шле го-
ди не по ка зу ју и да су од укуп-
ног бро ја пен зи о не ра, 63,3 
од сто ко ри сни ци ста ро сне 
пен зи је, 16,6 од сто ин ва лид-
ске пен зи је, а 20,1 про це нат 
ко ри сни ци по ро дич не пен-
зи је. У де цем бру 2017. би ло 
је укуп но 1.720.435 ко ри сни-
ка пен зи ја, док је про сеч на 
пен зи ја та да из но си ла 24.984 
ди на ра.

Пре ма по да ци ма РЗС, про-
сеч на не то за ра да у ја ну а-
ру 2018. го ди не из но си ла је 
50.048, а у но вем бру 50.556 
ди на ра, док је у ја ну а ру 2017. 
го ди не про сеч на не то за ра-
да би ла 41.508 ди на ра, а у де-
цем бру 54.344 ди на ра.

Ме сеч ни про сек по чла ну 
до ма ћин ства укуп них при хо-
да у нов цу и у на ту ри у 2017. 
у Ср би ји из но сио је 22.743 ди-
на ра, док је пр о сеч на лич на 
по тро шња ме сеч но по чла-
ну до ма ћин ства би ла 23.065 
ди на ра. Струк ту ра при хо да 
у нов цу и у на ту ри по ка зу је 
да 96,3 од сто чи не при хо ди у 
нов цу, од то га 49,6 од сто лич-
на при ма ња, 31,9 од сто пен-
зи је, 4,3 про цен та при хо ди из 
по љо при вред не де лат но сти, 
ло ва и ри бо ло ва, 2,6 од сто 
при хо ди оста лог со ци јал ног 
оси гу ра ња и др. Ка да је реч о 
лич ној по тро шњи, гра ђа ни су 
у 2017. нај ви ше нов ца тро ши-
ли на хра ну и без ал ко хол на 

пи ћа (34,5 од сто) и на ста но ва ње, елек трич-
ну енер ги ју, гас и оста ла го ри ва (17,1 од сто), а 
за тим на тран спорт (8,9 од сто) и лич не пред-
ме те и услу ге (5,9 од сто). За оде ћу су тро ши-
ли 5,3 од сто, као и на ко му ни ка ци ју, док је на 
ре кре а ци ју и кул ту ру од ла зи ло 5,2 про цен та. 
Ве ћи је удео по тро шње на ал ко хол на пи ћа и 
ду ван (4,7 од сто) не го на здра вље (4,4 од сто), 
док је на обра зо ва ње тро ше но са мо 1,4 од сто 
при хо да.

Као што се ви ди, ста ти стич ки по да ци су 
ве о ма ко ри сни, не са мо као све до чан ство 
од ре ђе не вре мен ске ета пе или ра ди пу ког 
по ре ђе ња ци фа ра, већ и као по ка за тељ 
ка кве су нам на ви ке и шта би смо мо гли да 
про ме ни мо.

Је ле на Оцић

У СУ СРЕТ НО ВОМ ПО ПИ СУ СТА НОВ НИ ШТВА

Мно го ви ше од број ки

Одтефтерадохабова
Пр ви по пис у са вре ме ном сми слу тог пој ма из вр шен је још дав не 
1834. го ди не на те ри то ри ји та да шње Ср би је. У пе ри о ду на кон Дру-
гог свет ског ра та, у Ре пу бли ци Ср би ји спро ве де но је осам по пи са: 
1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002. и 2011. го ди не. То ком овог 
по след њег упо тре бље но је чак 300 то на па пи ра и од штам па но 12 
ми ли о на упит ни ка, а при ку пље не по дат ке у си стем је уно си ло 500 
опе ра то ра се дам ме се ци, у две сме не. По за вр шет ку по пи са 2021. 
би ће по кре ну та је дин стве на ба за по да та ка, „Бал кан хаб”, у ко ју ће се 
сли ва ти по да ци из окол них зе ма ља. На тај на чин ис тра жи ва чи ће на 
јед ном ме сту мо ћи да упо ре де по дат ке свих зе ма ља ре ги о на.
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При цр кве ној оп шти ни Све ти 
Ва си ли је у кра гу је вач ком на се љу 
Мар шић, у окви ру про јек та „Камп 
жи вот них ве шти на за осо бе са ау-
ти змом”, ор га ни зо ван је тре ћи бо-
ра вак осо ба са ау ти змом. Ова кав 
вид збри ња ва ња ових осо ба је 
ино ва тив на ак тив ност у Кра гу јев-
цу и пред ста вља пи лот про је кат 

као пре вен ци ју њи хо ве ин сти ту-
ци о на ли за ци је. Пред ви ђе но је да 
се одр жи укуп но се дам кам по ва 
ко ји ће би ти ор га ни зо ва ни је дан-
пут или два пу та ме сеч но, од че-
тврт ка до не де ље, у Па ро хиј ском 
до му у Мар ши ћу.

Про је кат пред ста вља при-
мер удру же но сти ор га ни за ци ја 

ци вил ног дру штва, Срп ске пра-
во слав не цр кве и ло кал не са-
мо у пра ве и има за циљ да со ци-
ја ли зу је ко ри сни ке и при пре ми 
их за бу ду ће ста но ва ње по сле 
не стан ка би о ло шке по ро ди це. 
Про је кат се оства ру је у скло пу 
Ре ги о нал ног про гра ма ло кал не 
де мо кра ти је на за пад ном Бал-

ка ну, ко ји фи нан си ра Европ ска 
уни ја, а спро во ди Про грам УН 
за раз вој. Парт нер ски га ре а ли-
зу ју Удру же ње за по моћ осо ба-
ма са ау ти змом и Удру же ње за 
по моћ де ци и мла ди ма са смет-
ња ма у раз во ју „Све ти Ва си ли је 
Ве ли ки“.

М. С.

У Бе о гра ду је 2011. го ди не за жи вео Во-
лон тер ски сер вис оп шти не Зве зда ра, 
пр ви сер вис тог ти па ко ји је раз ви јен 

у окви ру бе о град ских оп шти на. Од та да, он 
се раз ви јао и под сти цао дух ху ма но сти и 
во лон те ри зма, по мо гао број ним бо ле сним 
и ста ри јим љу ди ма, де ци и осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, а мно гим уса мље ни ма био је ди-
ни осло нац у сва ко днев ном жи во ту. На дан 
осни ва ња, 14. фе бру а ра, Во лон тер ски сер-
вис Зве зда ра (ВСЗ) имао је шта да сла ви, јер 
је са мо у 2018. на ње го вој еви ден ци ји би ло 
ви ше од 60 во лон те ра и око 3.500 ко ри сни-
ка услу га. У прет ход ној го ди ни укуп но је 
ре а ли зо ва но 7.259,5 во лон тер ских са ти и 
2.717 услу га по мо ћи и по др шке, ко је су под-
ра зу ме ва ле по мо ћи у ку ћи и ван ње, са ве то-
ва ли шта, кре а тив не ра ди о ни це.

Уз при го дан кул тур но-умет нич ки про-
грам све ча но су обе ле же ни дан осни ва ња и 
го ди не успе шног ра да. Зва ни ца ма се обра-
тио Ми ро слав Ма ри но вић, члан Ве ћа оп-
шти не Зве зда ра за ду жен за со ци јал ну по ли-
ти ку, ко ји је ис та као да во лон те ри одва ја ју 
сво је сло бод но вре ме пре све га из љу ба ви 
за дру ге и да је за хва љу ју ћи сер ви су Зве-
зда ра по ста ла бо ље ме сто за жи вот, те да ће 
ње гов рад оп шти на и да ље под сти ца ти.

При сут не су по здра ви ли и Сне жа на Јан-
др лић, му зи чар и ну три ци о ни ста, као и 
глу мац Све ти слав Бу ле Гон цић, ко ји, као 
ди рек тор Уста но ве кул ту ре „Вук Ка ра џић”, 
до при но си ква ли тет ни јем и на пред ни јем 
ра ду сер ви са. Је дан ма ли део ис ку ства у по-
мо ћи не ви дљи вим су гра ђа ни ма пре не ле су 
при сут ни ма и во лон тер ке Се ка и Ма ри ја.

Рад ми ла Уро ше вић, со ци о лог, ко ор ди на-
то р ка Во лон тер ског сер ви са и ини ци ја тор 
ње го вог осни ва ња, за хва ли ла је во лон те-
ри ма, со ци јал ним парт не ри ма и по је дин-

ци ма, ко ји, ка ко је ре кла, про на ла зе во љу и 
сна гу да на раз ли чи те на чи не по мог ну нај-
у гро же ни јим гра ђа ни ма, про мо ви шу кул ту-
ру ста ре ња, до сто јан стве ну ста рост и кон-
цепт све жи вот ног уче ња.

Ро ђен дан сер ви са био је по вод да се уру-
че за хвал ни це и фо то гра фи је ау то ра Мар ка 
Ри со ви ћа. На гра де за хвал но сти при па ле су 
Бран ки ци Јан ко вић, по ве ре ни ци за за шти ту 
рав но прав но сти, док тор ки Дра га ни Три фу но-
вић Ба ла но вић из До ма здра вља „Зве зда ра”, 
глум цу Све ти сла ву Бу ле ту Гон ци ћу, Би бли о те-
ци „Вук Ка ра џић” – пен зи о нер ки Жељ ки Ша ин 
ко ја је би ла на чел ни ца и Алек сан дри Ке кић 
Ђо кић, ак ту ел ној на чел ни ци би бли о те ке. На-
гра де су при па ле и Ка та ри ни Вра чар, ди рек-
тор ки Му зич ке шко ле „Вла ди мир Ђор ђе вић”, 
Сла ви ци Стан кић из удру же ња „Хлеб жи во та”, 
Жа кли ни Бо га вац из „Ака де ми је Еду ка ти ва”, 
као и Ма ри ни Сто ја ди но вић, но ви нар ки Ра-

дио Бе о гра да. Та ко ђе, за хвал ни це су уру че-
не и Ал би Јо ва но вић, но ви нар ки Сту ди ја Б, и 
Љи ља ни Ми ха и ло вић из Јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа Зе ле ни ло Бе о град.

Да под се ти мо, и РФ ПИО са ра ђу је са Сер-
ви сом и пре по зна је ње гов зна чај – ка да је 
21. фе бру а ра про шле го ди не у На род ној 
скуп шти ни одр жа на кон фе рен ци ја „Ме ђу ге-
не ра циј ска со ли дар ност и до сто јан стве но 
ста ре ње”, у ор га ни за ци ји Фон да ПИО, Ми-
ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња и Ка би не та ми ни стар ке 
без порт фе ља за ду же не за де мо гра фи ју и 
по пу ла ци о ну по ли ти ку, уру че не су по ве ље 
Рад ми ли Уро ше вић, ко ор ди на тор ки ВСЗ, и 
Ран ки Је ли чић, се ни ор ки и во лон тер ки, за 
раз ви ја ње про гра ма Во лон тер ског сер ви са 
Зве зда ре као до брог мо де ла и кон цеп та ме-
ђу ге не ра циј ске са рад ње.

Је ле на Оцић

ВО ЛОН ТЕР СКИ СЕР ВИС ЗВЕ ЗДА РА ОБЕ ЛЕ ЖИО РО ЂЕН ДАН

Осам го ди на уз  
нај у гро же ни је су гра ђа не

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Камп жи вот них ве шти на

Звездарски волонтери обележили осам година успешног рада
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поводи

Ста на Сви ла ров, пред сед-
ни ца Са ве за ин ва ли да 
ра да Вој во ди не, са са-

рад ни ца ма Сла ви цом Ко пи ло-
вић и Ве ром Имрић Ко ру гом, 
ор га ни зо ва ла је 11. фе бру а ра 
у Срем ским Кар лов ци ма, у но-
вим про сто ри ја ма Оп штин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да, 
ра ди о ни цу на ко јој је из ло жен 
про је кат „Уна пре ђе ње по ло жа-
ја же на осо ба са ин ва ли ди те том 
– ин ва ли да ра да, же не у ма лим 
сре ди на ма, же ли мо да оста ви-
мо траг свог по сто ја ња”. Успе-
шан до ма ћин пред сед ни ца ма 
ОО ИР из Вој во ди не би ла је На-
да Пер шић, чел ни ца Оп штин ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
Срем ских Кар ло ва ца – уз све-
срд ну по моћ ак ти ви ста из сво је 
ор га ни за ци је.

При ли ком из ла га ња Ста на 
Сви ла ров је, из ме ђу оста лог, 
ис та кла да је овај про је кат 
одо брен на кон кур су По кра-
јин ског се кре та ри ја та за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва. Са вез 
је на кон кур су уче ство вао са 
те мом уна пре ђе ња по ло жа ја 
же на ин ва ли да ра да у ру рал-
ним сре ди на ма. На ве ла је и да 
су овом при ли ком на пра ви ли 

ра чу нар ски про грам по мо ћу 
ко јег ће офор ми ти ба зу по да-
та ка о чла но ви ма, па ће има ти 
и по дат ке, на при мер, ко ли ко 
у сва кој оп шти ни има же на 
ин ва ли да ра да, ко ли ко их је у 
град ском сре ди на ма, а ко ли ко 
у се о ским, ко је су им по тре бе 
и ин те ре со ва ња итд., што ће 
им ко ри сти ти при ли ком пла-
ни ра ња бу ду ћих ак тив но сти 
ор га ни за ци је и пи са ња про је-
ка та.

Ве ра Имрић Ко ру га, са рад-
ни ца на овом про јек ту, ин фор-
ми са ла је при сут не да пре ма 
до сад при ку пље ним по да ци ма 
са те ре на, на узор ку од 1.255 
чла но ва, има 58 од сто му шка ра-
ца и 41,43 про це на та же на, а да 
26,92 од сто ових же на жи ви на 
се лу. Та ко ђе, из не ла је и по да так 
да је од 34 оп штин ске ор га ни за-
ци је ин ва ли да ра да са под руч ја 
АПВ, на че лу 28 му шка рац. Пре-
о ста лих шест ор га ни за ци ја, да-

кле тек 17, 65 од сто, има пред-
сед ни це на ру ко во де ћем ме сту.

Сла ви ца Цве ти ћа нин, пред-
сед ни ца ОО ин ва ли да ра да 
План ди ште, и На да Пер шић де-
таљ ни је су упо зна ле при сут не 
са ра дом же на ин ва ли да ра да 
у сво јим ор га ни за ци ја ма и из-
не ле кре а тив не пред ло ге за бу-
ду ће ак тив но сти у ве зи са овим 
пи та њем, ка ко оп штин ских ор-
га ни за ци ја, та ко и Са ве за. 

М. Мек те ро вић

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПО ЛО ЖА ЈА ЖЕ НА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У РУ РАЛ НИМ СРЕ ДИ НА МА

Ра ди о ни ца у Срем ским 
Кар лов ци ма

Разговор у Срем ским Кар лов ци ма о пројекту СИР Војводине

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ КО ЖАР СКО-ЋУР ЧИЈ СКОГ ЗА НА ТА СВР ЉИГ

Чу ва ри за на та и тра ди ци је
Ста ри умет нич ки за на ти у Свр љи гу и да-

нас оп ста ју. О то ме све до чи и Удру же ње 
за очу ва ње ко жар ско-ћур чиј ског за на та. 
Ви ше од пет го ди на две Свр љи жан ке, Сне-
жа на Ран ђе ло вић и Го луб ка Мар ко вић (на 
слици), бо ре се да очу ва ју овај за нат, ко ји 
је имао срећ ну про шлост, али не из ве сну 
бу дућ ност. Ка жу, у овом де лу Ср би је се је-
ди но оне ба ве овим по слом.

Њи хов раз лог за ба вље ње овим за на-
том је у то ме што су осам де се тих го ди на 
про шлог ве ка ра ди ле у ве ли ком ин ду-
стриј ском ги ган ту „Кр зну” и та да на у чи ле 
за нат. Са да се уса вр ша ва ју и сво ју ро бу 
при ла го ђа ва ју тр жи шту.

Сне жа ну и Го луб ку ве зу је и ге о граф ско 
по ре кло ву не и ко же од свр љи шке ов це. 
Ву на је нај бо љи при род ни ре гу ла тор тем-
пе ра ту ре и про из во ди су ква ли тет ни. Оне 
ши ју па пу че, ка пе, шу ба ре, ко жу хе, по ја се-
ве за очу ва ње здра вља. Овим асор ти ма-
ном успе шно пред ста вља ју оп шти ну Свр-
љиг на мно гим ма ни фе ста ци ја ма и са бо-
ри ма и чу ва ју тра ди ци ју свр љи шког кра ја. 
За нат ни је ни лак ни те жак. Мо ра мно го да 
се ра ди да би му ште ри ја би ла за до вољ на, 
при ча Сне жа на Ран ђе ло вић, пред став ни ца 
удру же ња. Још је ве ће за до вољ ство ка да се 
при ре де мод не ре ви је, а би ло их је не ко ли-
ко, и ка да стиг ну на гра де. За ове две да ме је 

пра во за до вољ ство ра ди ти и на леп на чин 
пред ста вља ти Удру же ње и сре ди ну у ко јој 
жи ве и ра де.  С. Ђор ђе вић
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За хва љу ју ћи одо бре њу и фи-
нан сиј ској по др шци Ми ни стар-
ства тр го ви не, ту ри зма и те ле-
ко му ни ка ци ја, удру же ње „Жен-
ска ини ци ја ти ва” по че ло је да 
ре а ли зу је про је кат „Ин фо свет 
за ме не”. Ра ди се о обу ци же на 
ста ро сти од 35 до 55 го ди на за 
рад на ра чу на ри ма, а пре да вач 
у овој ин фор ма тич кој обла сти 
је про фе сор др Љи ља на Пе цић. 

– Пре ма по да ци ма за 2018. 
го ди ну об ја вље ним на сај ту оп-
шти не Тр сте ник, од 20.088 же на 

ста ро сти од 35 до 55 го ди на, 36 
од сто њих ре дов но ко ри сти ра чу-
нар, од но сно ин тер нет. Од то га 13 
од сто же на не ма ни ка квих ком пе-
тен ци ја у овој обла сти. Чак 1.500 
же на из ове ка те го ри је ко ри сти 
со ци јал ну по моћ па се на не ки на-
чин мо же на пра ви ти ко ре ла ци ја 
из ме ђу ди ги тал не пи сме но сти и 
фи нан сиј ске не за ви сно сти. Овај 
про је кат ће им мно го зна чи ти 
– ре кла је проф. др Љи ља на Пе-
цић, ре дов ни про фе сор у Ви со кој 
тех нич кој ма шин ској шко ли стру-

ков них сту ди ја у Тр сте ни ку, где се 
обу ка и одр жа ва.

Ак тив но сти ма удру же ња 
„Жен ска ини ци ја ти ва” успе шно 
ко ор ди ни ра Ве сна Ве љо вић 
Ми ло са вље вић.

– Про је кат под ра зу ме ва оспо-
со бља ва ње ге рон то до ма ћи ца и 
се ста ра, ко је же ле да се осна же 
и оспо со бе за да љи рад. Ову 
обу ку по ха ђа 60 же на а ми смо у 
тр сте нич кој оп шти ни пре по зна-
ти по спро во ђе њу про гра ма по-
мо ћи у ку ћи ста рим, бо ле сним 

и ин ва лид ним ли ци ма. Ко ри-
сни ци ових услу га су за до вољ-
ни и же ле ли би да ова кав вид 
по мо ћи бу де ста лан, али ми за 
то не ма мо сред ста ва. Про је кат 
„Ин фо свет за ме не” до при не-
ће сти ца њу зна ња из обла сти 
ин фор ма ти ке и ра чу нар ства и 
омо гу ћи ти по ла зни ца ма да ис-
ко ри сте по вољ но сти ко је ова 
област до но си. Обу ка ће тра ја ти 
до ју на ове го ди не – ка же Ве сна 
Ве љо вић Ми ло са вље вић.

Д. Ива но вић

Жен ски цен тар Ужи це и Фе но ме на из 
Кра ље ва у са рад њи са Зла ти бор ским 
кру гом из Ча је ти не и Са ве том за род-

ну рав но прав ност оп шти не Ча је ти на ор га ни-
зо ва ли су сре ди ном фе бру а ра оку пља ње по-
све ће но се о ским же на ма и њи хо вом ор га ни-
зо ва њу. Ра ди о ни ца је ре а ли зо ва на кроз про-
је кат „Се о ске же не Зла ти бор ског, Мо ра вич ког 
и Ра шког окру га су сна га за јед ни це”, на ме њен 
се о ским же на ма за по др шку у за по чи ња њу 
или раз ви ја њу за по че тих пред у зет нич ких 
ини ци ја ти ва у обла сти по љо при вре де и по-
др шку же на ма у еду ка ци ји о зна ча ју удру жи-
ва ња се о ских же на и за јед нич ког де ло ва ња у 
за јед ни ци.

Пред сед ни ца Управ ног од бо ра Жен ског 
цен тра Ужи це Рад ми ла Гу ја ни чић је том при-
ли ком ис та кла да удру же не же не пред ста-
вља ју сна гу за јед ни це, за то што има ју до ста 
по тен ци ја ла ко ји ни су до вољ но ви дљи ви и 
пре по зна ти. До да је да је пре овог са ста ја ња 
спро ве де на обу ка за же не у агро би зни су, где 
су се са сво јим би знис пла но ви ма так ми чи ле 
24 же не, а не ке од њих су до би ле под гран то ве.

– На дам се да ће мо ус пе ти да на ђе мо до-
дат на сред ства да по др жи мо и дру ге же не, 
јер су сви би знис пла но ви би ли из у зет но 
ква ли тет ни, та ко да нас то мо ти ви ше да тра-
жи мо до дат на сред ства – до да ла је Гу ја ни-
чић ка. Као је дан од при ме ра до бре прак се 
на ве ла је Удру же ње же на „Са чу вај мо се ло” 
из При бо ја ко је је фор ми ра но 2012. го ди не, а 
ко је да нас по слу је ве о ма успе шно. Осна жи-
ло је 17 же на по де лом пла сте ни ка и опре ме 
за пре ра ду. Упра во ре а ли зу ју но ви про је кат, 
обу ку же на за рад на ком пју те ри ма.

Жен ски цен тар Ужи це (ЖЦУ) ре ги стро ван је 
4. ав гу ста 1998. го ди не, као ре зул тат ини ци ја-
ти ве 15 же на чи ји је циљ био да се у ло кал ној 
сре ди ни про го во ри о ре ал ном по ло жа ју же-
на, њи хо вим жен ским пра ви ма и спо соб но-

сти ма, те да се оја ча жен ско са мо по у зда ње, да 
се же не ак ти ви ра ју у оства ри ва њу соп стве них 
пра ва и да се еко ном ски осна же, оса мо ста ле 
и по ве жу са дру гим ор га ни за ци ја ма и укљу че 
у жен ску мре жу на ре ги о нал ном и на ци о нал-
ном ни воу.

Кључ на по стиг ну ћа ЖЦУ од осни ва ња па 
до да нас су број на. Кроз про гра ме еду ка ци-
је и за по шља ва ња до шло је до по бољ ша ња 
еко ном ског по ло жа ја же на. Ус по ста вља њем 
Са ве то ва ли шта за же не обо ле ле од ра ка дој ке 
„Је фи ми ја” ко је је 2013. ре ги стро ва но као по-
себ на ор га ни за ци ја, по бољ ша но је здра вље 
же на. Ова ор га ни за ци ја по ве ћа ла је зна ња и 
из обла сти род не рав но прав но сти кроз пе то-
го ди шњи про грам жен ских сту ди ја и по бољ-
ша ње со цио-еко ном ског ста ту са же на на се лу 
кроз еду ка тив не ак тив но сти и осна жи ва ње 
же на на се лу за са мо ор га ни зо ва ње и ак ти ви-
зам, као и осни ва ње жен ских еко ном ских за-
дру га.

Кроз са рад њу са Ау то ном ним жен ским цен-
тром из Бе о гра да и уче шћем у њи хо вим про-
јек ти ма, од ав гу ста 2015. го ди не уз по моћ Цен-
тра за по др шку же на ма из Ки кин де, же на из 

Жен ске од бор нич ке мре же и Са ве та за род ну 
рав но прав ност при Жен ском цен тру Ужи це, 
ус по ста вље на је услу га СОС те ле фо на за же не 
жр тве по ро дич ног на си ља и је ди на је спе ци-
ја ли зо ва на ли цен ци ра на услу га за же не са ис-
ку ством на си ља на те ри то ри ји Зла ти бор ског 
окру га. По ред све га на ве де ног, ЖЦУ се за ла же 
за ус по ста вља ње услу ге сме шта ја за же не ко је 
су пре тр пе ле на си ље као ре ги о нал не услу ге. 
Стал не ак тив но сти у про гра му за бор бу про-
тив на си ља су: по ди за ње све сти јав но сти кроз 
ме диј ске са др жа је, улич не ак ци је и еду ка тив-
не са др жа је на окру глим сто ло ви ма, три би на-
ма и у ра ду са мла ди ма из сред њих шко ла. 

ЖЦУ од де цем бра 2018. до 23. ју на 2020. у 
парт нер ству са Цен тром за со ци јал ну по ли-
ти ку ре а ли зу је про је кат ПО СЛО ВИ – по сло ви, 
мо гућ но сти, пред у зе ћа, по др шка, ко ји фи нан-
си ра Европ ска уни ја а ко ји об у хва та рад са 
же на ма из ра њи вих, те шко за по шљи вих гру-
па на осна жи ва њу, мен то рин гу и по др шци на 
из ра ди би знис пла но ва. Про је кат се спро во ди 
на под руч ју ло кал них са мо у пра ва Ужи ца, Ча-
је ти не, При бо ја и Ди ми тров гра да.

Д. Ро сић

АК ТИВ НО СТИ СЕ О СКИХ ЖЕ НА И ЊИ ХО ВО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ

Удру же не же не – сна га за јед ни це

Уче сни це ра ди о ни це у Ча је ти ни

НО ВИ ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА ‚‚ЖЕН СКА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА” ИЗ ТР СТЕ НИ КА

Обу ка за рад на ра чу на ри ма
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кроз Србију

НИ ШКА БА ЊА

Да ни ви на и ме ра ка
По во дом обе ле жа ва ња ви но гра дар ске 

сла ве Све тог Три фу на, у Ни шкој ба њи су 
одр жа ни 17. „Да ни ви на и ме ра ка”, ма ни-
фе ста ци ја ко ја је оку пи ла сто ти нак про из-
во ђа ча ви на и ра ки је.

Иван Пе тро вић (на слици) из се ла Про-
сек, про шло го ди шњи шам пи он у про-
из вод њи бе лог ви на, за бли стао је и ове 
го ди не. Про гла шен је за нај бо љег про из-
во ђа ча цр ног ви на та ко да су две го ди не 
за ре дом пе ха ри сти гли у ру ке по ро ди це 
Пе тро вић.  

– Ра до стан сам и из не на ђен јер сам по-
зна ти ји по про из вод њи бе лог и ро зе ви на. 
Ипак, ви ше де це ниј ско ис ку ство и ком би-
на ци ја две сор те гро жђа до не ли су ми ове 
го ди не шам пи он ску по зи ци ју у про из вод-
њи цр ног ви на – ка же Пе тро вић.  

Од лу ку о нај бо љим про из во ђа чи ма ви на 
до нео је струч ни жи ри вр хун ских ено ло га из 
Ни ша. Осим пе ха ра на гра ђе ни су осво ји ли 
еду ка тив но пу то ва ње и по се ту ви на ри ја ма у 
Ср би ји и Ма ке до ни ји, као и пра во да пла си-
ра ју сво је про из во де на сај му ви на у Вр шцу.   

„Да ни ви на и ме ра ка” би ли су при ли ка 
и за про мо ци ју на род ног ства ра ла штва, 
па је дуж бањ ског ше та ли шта сво је ру ко-
тво ри не из ло жи ло пе де се так за на тли ја из 
Ба ње и окол них се ла. Оче ку је се да ово го-
ди шња ма ни фе ста ци ја до при не се афир-
ма ци ји ту ри зма у овом кра ју.  Љ. Г.

Вук Ра до је вић и проф. др Не дељ ко Ти ца при ли ком пот пи си ва ња пр о то ко ла о са рад њи

На уч но-струч но са ве то ва ње под на зи-
вом „До бар дан, до ма ћи не” одр жа но 
је 20. фе бру а ра на По љо при вред ном 

фа кул те ту у Но вом Са ду. Са ве то ва ње је отво-
рио по кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство др Вук Ра до је вић, 
ко ји је не дав но, у име Се кре та ри ја та, са проф. 
др Не дељ ком Ти цом, де ка ном По љо при вред-
ног фа кул те та у Но вом Са ду, пот пи сао пр о то-
кол о са рад њи.

Овим до ку мен том је пред ви ђе но да се се-
ри ја на уч но-струч них са ве то ва ња „До бар дан, 
до ма ћи не” ор га ни зу је то ком фе бру а ра и мар та 
ове го ди не у се дам вој во ђан ских ло кал них са-
мо у пра ва. Циљ је да се по љо при вред ни ци на 
ли цу ме ста упо зна ју са при ме ном но вих тех но-
ло ги ја, да стек ну но ва зна ња и до би ју струч не 
од го во ре ра ди уна пре ђе ња сво је про из вод-
ње. На овим ску по ви ма уче ству ју и пред став-
ни ци по љо при вред них са ве то дав но-струч них 
слу жби и ло кал них са мо у пра ва.

– У са ве то ва ња смо укљу чи ли пред став ни-
ке стру ке и на у ке, пред став ни ке са ве то да ва-
ца и по зва ли по љо при вред не про из во ђа че 
да се за јед но на јед ном ме сту ин фор ми шу о 
мо гућ но сти ма уна пре ђи ва ња сво је про из-
вод ње – ре као је овом при ли ком Вук Ра до-
је вић.

Се кре тар Ра до је вић је до дао да до бар ода-
зив по љо при вред ни ка го во ри у при лог то ме 
да они пре по зна ју зна чај ова квих ску по ва на 
ко ји ма мо гу да се бла го вре ме но упо зна ју са 
ме ра ма ре пу блич ке и по кра јин ске аграр не 
по ли ти ке у 2019. го ди ни. На гла сио је и да је 
Се кре та ри јат већ по чет ком фе бру а ра об ја вио 
пр ве кон кур се за по др шку вој во ђан ској по љо-
при вре ди, а упу тио је и по себ не по хва ле ре-
сор ном ми ни стар ству по во дом суб вен ци ја за 
ди зел го ри во по љо при вред ни ци ма у Ср би ји, 
што им је кон крет на по др шка у су срет пред-
сто је ћој се тви. 

М. Мек те ро вић

СТРУЧ НА СА ВЕ ТО ВА ЊА ЗА ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ  

До бар дан, до ма ћи не
СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЗА ВО ЋА РЕ  
И ПО ВР ТА РЕ ЈУ ГА СР БИ ЈЕ 

Технологија
гајењаизаштита
воћаиповрћа

У ор га ни за ци ји ин фор ма тив не 
аген ци је „Агро ли дер”, у Ле сков цу 
је одр жа но де се то са ве то ва ње 
во ћа ра и по вр та ра са ју га Ср би је 
под на зи вом „Мо же ви ше и бо ље”. 
Ова је дин стве на ма ни фе ста ци ја 
у раз ме ни зна ња из про из вод-
них до стиг ну ћа и за шти те би ља 
одр жа на је 16. фе бру а ра, а при су-
ство вао је ве ли ки број по љо при-
вред них про из во ђа ча из свих пет 
управ них окру га ју га Ср би је.

Из ла га ло је три де се так, углав-
ном при ват них по ро дич них ком-
па ни ја, а из ло же ни су пре па ра ти 
за за шти ту би ља, ра сад ни ма те-
ри јал, се ме ње и нео п ход на ме ха-
ни за ци ја. То ком ове ма ни фе ста-
ци је одр жа но је пет па нел три би-
на. Го во ри ло се о до стиг ну ћи ма 
у тех но ло ги ји га је ња бо ров ни це, 
за тим о упо тре би пе сти ци да у за-
шти ти ви ша ња и ја го да, о за шти ти 
во ћар ских за са да, о би о пе сти ци-
ди ма и но вим при сту пи ма у за-
шти ти га је ног би ља. По след ња 
три би на у окви ру ово го ди шњег 
зим ског са ве то ва ња во ћа ра и по-
вр та ра би ла је по све ће на за шти ти 
ко шту ња вог и ја го ди ча стог во ћа.

Ле ско вач ки крај је го ди на ма 
већ по знат по ра ном уз го ју по вр-
ћа, по себ но у пла сте нич кој про-
из вод њи. Ме ђу тим, Ле сков ча ни 
се да нас до ма ћем и ино тр жи шту 
све ви ше на ме ћу по за са ди ма и 
уз го ју ви со ко сорт ног во ћа, пре 
све га ко шту ња вог, чи ја ком плет-
на про из вод ња се из во зи у зе мље 
Европ ске уни је.

Т. С.
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Не над Јо ва нов је по след њи бе о град ски, 
а ве ро ват но и срп ски пар фем џи ја. Све 
што на ста не у тој пар фем ској оа зи у ср-

цу Бе о гра да, у ули ци Кра ља Пе тра I на Дор ћо-
лу, ство ре но је ис кљу чи во ње го вим уме ћем. 
Ова ма ла „фа бри ка ми ри са”, у ко јој се пар фе-
ми руч но пра ве, из гле да као да сте се уз по-
моћ вре мен ске кап су ле за де си ли у по сле рат-
ном Бе о гра ду, а сва ки про ла зник за ста не пред 
ал хе ми чар ском ма ги јом Не на да Јо ва но ва. 
Му ште ри је ми сле да тре ба да ка жу не што по-
себ но да би Не над по го дио њи хо ву оми ље ну 
ми ри сну но ту. Али на про тив, би ло на срп ском 
или на ен гле ском, Не на ду je по треб но са мо 
не ко ли ко јед но став них ин фор ма ци ја да про-
на ђе иде ал ну ком би на ци ју за сва ког куп ца.

Овај ста ри, али ве о ма атрак ти ван за нат 
учио је, ка ко ка же, од оца. Тре ћа је ге не ра ци-
ја у по ро ди ци, а тра ди ци ју су за по че ли ње гов 
де да, стриц и ка сни је отац. Не над тре нут но 
све ра ди сам, од из ра де, на бав ке до ад ми ни-
стра ци је и про да је. До да је да је ње гов син јед-
но вре ме по ма гао по ро ди ци у пар фи ме ри ји, 
али се из ег зи стен ци јал них раз ло га опре де-
лио за дру ги по сао.

Све је по че ло пред бом бар до ва ње Бе о гра-
да у Дру гом свет ском ра ту. Дра го мир Ми ле-
но вић, друг ње го вог стри ца, пре ра та је Не на-
до вом оцу и стри цу 
при чао див не при че 
о пар фем ском за на-
ту у Фран цу ској, те су 
се и они пот пу но за-
љу би ли у ту про фе-
си ју. Пр ву по ро дич-
ну рад њу тог ти па 
под на зи вом „Ђур ђе-
вак” отво рио је Не на-
дов стриц Ми ло рад 
Јо ва нов 1941. го ди не 
на адре си То пли чин 
ве нац 3. Ова пар фи-
ме ри ја је, због рат-
них окол но сти, на-
кон не ко ли ко го ди на 
пре ста ла са ра дом 
да би по сле на ци о-
на ли за ци је из гу би ли 
тај про стор. Тек у ма-
ју 1954. до зво ље на 
им је по нов на ре ги стра ци ја, па Не на до ва по-
ро ди ца от ку пљу је на ме штај и опре му и, на кон 
скром ног ре но ви ра ња, на ста вља по сао у ку-
ћи у ули ци Кра ља Пе тра. Та ко je Не на дов отац, 
ве ли ки за љу бље ник у овај по сао, отво рио 
при ват ну пар фи ме ри ју под но вим име ном 
„Са ва” ко ја се одр жа ла до да нас.

Не ка да су у Бе о гра ду по сто ја ле 23 за нат ске 
пар фи ме ри је, а одр жа ла се са мо јед на за хва-
љу ју ћи овом пар фи ме ру ко ји ис ти че да је леп-

ше та ко ре ћи уме сто тур ци зма пар фем џи ја. 
Је дан од глав них раз ло га не стан ка ма лих за-
нат ских рад њи овог ти па је сте оте жа на и ску-
па на бав ка си ро ви на. Ма лој пар фи ме ри ји је 
по треб но нај ма ње 60 раз ли чи тих ком по нен ти 
те ни су у мо гућ но сти да ку пу ју ве ће ко ли чи не. 
Не на ду ве о ма не до ста ју ко ле ге ко је су ње го-

ви ро ди те љи не ка да 
има ли из исте стру-
ке, јер су та да за јед-
нич ки на ба вља ли 
ве ли ка фа брич ка 
па ко ва ња си ро ви-
на, ам ба ла же и све га 
оста лог што су де-
ли ли. Иа ко су би ли, 
ка ко ис ти че, кон ку-
рен ти, јед ни без дру-
гих ни су мо гли, јер је 
сва ко уво зио по не ку 
ко ли чи ну си ро ви на 
ко је су ме ђу соб но 
раз ме њи ва ли.

– Ми смо са мо-
стал на за нат ска рад-
ња за про из вод њу 
ми ри сних и ко зме-
тич ких сред ста ва и 
ни кад ни смо има ли 

дру ге го то ве про из во де осим на ших. Ра ни је 
смо пра ви ли и кре ме, пу де ре, ло си о не, ру-
ме ни ла, ма ска ре, раз не ма за ли це, ру же ве за 
усне и ла ко ве за нок те, по че му смо би ли на да-
ле ко по зна ти, али да нас је ви три на, на жа лост, 
пра зна и ви ше од 70 од сто ар ти ка ла се не про-
из во ди због ап со лут не не ис пла ти во сти.

Ње го ва ма ла фа бри ка ми ри са са да у по ну-
ди има три основ не кон цен тра ци је – ко лоњ-
ску во ду, то а лет ну во ду и чист пар фем.

– Нај ве ћи број му ште ри ја тра жи ми ри се по-
пут ори ги нал них. При ну ђен сам да пра вим и 
то што тра жи ве ћи на и по по зна тим ре цеп ту-
ра ма ства рам ми ри се на лик на од ре ђе ни про-
из вод. Са ма ло ма њом или ве ћом раз ли ком, 
мо гу да вам по ну дим ал тер на ти ву. На кра ју, 
то бу де ја ко до бар про из вод ко ји се у ква ли-
та тив ном и аро мат ском сми слу не раз ли ку је 
од ори ги нал ног, и мо же чак и ви ше да вам се 
до пад не не го ори ги нал јер уку си су ин ди ви ду-
ал на ствар – ка же Јо ва нов.

Пре три го ди не је, на ини ци ја ти ву ор га ни за-
то ра Но ћи му зе ја, као је ди ни у овој за нат ској 
про фе си ји, био увр штен и у про грам ове ма-
ни фе ста ци је. До го ва ра ју ћи се са ор га ни за то-
ри ма до био је иде ју да за то ве че при пра ви 
не што но во и дру га чи је.

– Њи хо ва иде ја је би ла да на пра вим је дан 
дам ски и је дан му шки пар фем, али за да так 
ни је био лак јер је са јед ном ни јан сом тре ба-
ло за до во љи ти ве ћи про це нат пу бли ке. У том 
иза зо ву био сам сло бо дан и на пра вио по три 
пот пу но раз ли чи те дам ске и му шке ни јан се 
„Бе о град ске но ћи”. На мо је ве ли ко за до вољ-
ство, те но ћи, а и дан-да нас су ти ми ри си ве о-
ма при хва ће ни и тра же ни – при ча Не над.

Овај го спо дин ста рог ко ва, из у зет но при-
јат не при ро де, енер ги је и са див ним ма ни-
ри ма, пот пу но по све ћен свом за на ту, мо же 
вам обе руч ке по мо ћи у по тра зи за лич ним 
ми ри сом и уни кат ним пар фе мом од 10 до 13 
и од 16 до 19 ча со ва. У то ку па у зе Не над се не 
од ма ра већ пре си па ком по нен те, фил три ра, 
це ди и пра ви ми ри се за сво је му ште ри је, или 
на те ре ну на ба вља са стој ке и ам ба ла жу. Али, 
сва ко ко за ко ра чи у пар фи ме ри ју из ње ће 
иза ћи на ми ри сан уз по моћ ста ре пум пи це, 
јер је и то део тра ди ци је.

Дра га на Гру јић

ДОР ЋОЛ СКА ПРИ ЧА О ПАР ФЕ МИ МА

За нат осли кан ми ри си ма

неговање заната
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погледи

Про ла зни ци са хи рур шком ма ском на 
ли цу ни су ви ше рет кост ни код нас, 
ма да смо до ско ра ту вр сту пре до-

стро жно сти углав ном ве зи ва ли за на ви ке и 
по на ша ња да ле ко и сточ них на ци ја, Ки не за 
и Ја па на ца. Мо же се ре ћи да је то знак по-
ра ста све сти и здрав стве не кул ту ре, на чин 
да за шти ти мо се бе од око ли не и за ра зе, али 
исто вре ме но и дру ге од нас.

Без об зи ра на то што ово го ди шња епи де-
ми ја гри па у Ср би ји не спа да у нај те же, број 
умр лих зву чи опо ми њу ће. По го то во што је 
ме ђу жр тва ма би ло и мла дих, ина че здра-
вих љу ди. Ле ка ри под се ћа ју да је до ми нан-
тан ви рус, као и прет ход них не ко ли ко го-
ди на, AH1N1, и да ни је ни шта опа сни ји, али 
да је „овог пу та на шао осе тљи ви је осо бе”. 
За хва љу ју ћи раз во ју ме ди ци не свет ипак 
ви ше ни је из ло жен ма сов ним пан де ми ја ма. 
А пре са мо сто го ди на био је у ве ли кој опа-
сно сти.

За нај смр то но сни ју епи де ми ју ко ју свет 
пам ти, 1918/1919. го ди не, ка да је умр ло 50-
100 ми ли о на љу ди, не зна се пре ци зно ме-
сто по ре кла, ка ко је бук ну ла, ши ри ла се и 
на гло утих ну ла.

Пр ви свет ски рат, та ко зва ни Ве ли ки рат, 
нај стра шни ји у до та да шњој чо ве ко вој исто-
ри ји, био је на из ма ку. Свет је био из ну рен. 
Би ло је про сто не за ми сли во да ће оно што 
ће усле ди ти над ма ши ти стра хо те и ма сов-
ност, 17 ми ли о на жр та ва рат них су ко ба!? 
Упра во то се до го ди ло, а да се и да ље не зна 
ка ко је све по че ло. И где.

По сто је са мо ра зна ту ма че ња и на га ђа ња. 
И јед на увод на не тач ност. По шаст са пре-
по зна тљи вим име ном „шпан ска гро зни ца” 
де фи ни тив но не по ти че из Шпа ни је. Овом 
уве ли ко при хва ће ном на зи ву ку мо ва ле су 
по ли тич ке окол но сти. У про ле ће 1918, ка да 
је бук нуо пр ви та лас пан де ми је (од укуп но 
три) и бо лест по че ла да се ши ри Евро пом (у 
исто вре ме и у Ки ни и Ја па ну), раз бо лео се и 
шпан ски краљ Ал фон со XI II. Уз гред, и у Лон-
до ну је од гри па у по сте љу па ла кру ни са на 
гла ва, краљ Џорџ Пе ти.

У стра ху да епи де ми о ло шка си ту а ци ја 
на те ре ну не де мо ра ли ше тру пе и иза зо ве 
па ни ку, за ра ће не зе мље, Не мач ка, Ау стри-
ја, Фран цу ска, Бри та ни ја, САД, за ве ле су 
цен зу ру, док се у Шпа ни ји ко ја је у том ра-
ту би ла не у трал на де таљ но из ве шта ва ло о 
за ра зи и огром ном бро ју обо ле лих. Та ко се, 
услед стрикт них вој них ме ра за та шка ва ња, 
нео прав да но ство ри ла пред ста ва о Шпа ни-
ји као жа ри шту. И име је оста ло.

„Ин фек ци ја би ло ку да, мо же да по ста не 
ин фек ци ја сву да”, је дан пут је из ре че но као 
упо зо ре ње. У ја ну а ру 1918. ви рус се по ја вио 

у Ха ске лу, у Кан за су, САД, обла сти по зна тој 
по уз го ју сви ња и жи ви не. Мо же се прет по-
ста ви ти да је свињ ски или пти чи ји грип у не-
кој ком би на ци ји по те као ода тле и сти гао у 
обли жњи ре грут ни цен тар Форт Рај ли.

У мар ту, у ка сар ни са 20.000 ре гру та из-
би ла је епи де ми ја. За ра за се за тим по ја ви-
ла у још не ко ли ко вој них цен та ра али, ка ко 
на во де исто ри ча ри, у ко ман да ма то ни је 
иза зва ло пре те ра ну за бри ну тост јер се бо-
лест ис по ља ва ла у бла жој фор ми. Усле ди ле 
су пре ко ман де, не ке је ди ни це упу ће не су 
у Евро пу и ла нац ши ре ња се на ста вио, али 
не при мет но, јер је то ком ле та епи де ми ја 
на пре чац пре ста ла.

У мно го број ним прет по став ка ма о по ре-
клу за ра зе по ми ње се и ве ли ки бри тан ски 
вој ни ло гор са бол ни цом у ме сту Етапл, у 
Фран цу ској, где је би ло сме ште но бли зу сто 
хи ља да вој ни ка, а у бли зи ни се на ла зи ла 
фар ма жи ви не и сви ња. По сто ји иде ја и о 
Ки не зи ма као до но си о ци ма, би ло да је реч 
о ки не ским мор на ри ма ко ји су до пло ви ли у 
Аме ри ку или мо би ли са ним рад ни ци ма упу-
ће ним у Евро пу као ис по моћ бри тан ским и 
фран цу ским тру па ма. Ка ко год, ка да је по-
чет ком је се ни дру ги та лас узео за лет, свет 
је го то во пре ко но ћи био по ко рен. Из у зи-
ма ју ћи Ан тарк тик, ни је би ло кут ка на пла-
не ти где ви рус ни је до спео. Од изо ло ва них 
па ци фич ких остр ва, до Афри ке, се вер не 
Евро пе или Ин ди је. За хва љу ју ћи ана ли зи 
тки ва умр лих, са чу ва них у веч ном ле ду на 
Аља сци, уз по моћ нај са вре ме ни јих ла бо ра-
то риј ских по сту па ка уста но вље но је да је у 
пи та њу ви рус ти па А, под тип H1N1. Овај ко-

ји нас по се ћу је по след њих го ди на је, да кле, 
из исте по ро ди це, са мо ко зна у ка квој ком-
би на ци ји и му ти ра ној фор ми.

Тај дру ги та лас, по раз ме ра ма рас про-
стра ње но сти као и ма ни фе ста ци ји бо ле-
сти био је до слов ни хо рор. Би ло је то вре-
ме пре ан ти би о ти ка, та ко да је бак те риј ска 
пне у мо ни ја, у ор га ни зму већ осла бље ном 
ин флу ен цом, има ла лак плен.

Стра хот ним по сле ди ца ма до при не ла је 
оп шта рат на и по сле рат на си ту а ци ја, ве-
ли ка кон цен тра ци ја љу ди на огра ни че ном 
про сто ру, кад је реч о вој сци, за тим и на ши-
рем пла ну сла би ји са ни тар ни и хи ги јен ски 
усло ви, не у хра ње ност.

Али и они ко ји су би ли ван до ма ша ја тих 
не по сред них по сле ди ца и не ма шти не, ни су 
би ли за шти ће ни. У Бри та ни ји ви рус је обо-
рио рат ног пре ми је ра Деј ви да Лој да Џор џа 
ко ји је је два пре жи вео.

За ни мљив је и слу чај аме рич ког пред сед-
ни ка Ву дроа Вил со на ко ји је у то ку Вер сај-
ске ми ров не кон фе рен ци је у про ле ће 1919. 
ко ла би рао. Ис по ста ви ло се да је у пи та њу 
био грип, али је ка сни је це ла та епи зо да 
ста вље на у кон текст ис хо да кон фе рен ци је 
са ту ма че њем да услед бо ле сти пред сед ник 
САД ни је мо гао да ути че на не ка ре ше ња, 
што је има ло ду го роч не фа тал не по сле ди-
це, чак и отво ри ло пут по чет ку Дру гог свет-
ског ра та.

Што се ви ру са ти че, до по ло ви не 1919. је 
осла био, пре шао у ма ње смр то но сни об лик 
и прак тич но се из гу био. Иза се бе је оста вио 
ви ше жр та ва не го оба свет ска ра та.

Д. Дра гић

Вој ни ци под ма ска ма: аме рич ке тру пе у Си је тлу, у вре ме пан де ми је

СТО ЛЕ ЋЕ ПО СЛЕ ШПАН СКЕ ГРО ЗНИ ЦЕ, КЉУЧ НА ПИ ТА ЊА БЕЗ ОД ГО ВО РА

Не ре ше на за го нет ка
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По сло дав ци и  
син ди ка ти за сад не 
успе ва ју да се уса гла се 
око то га шта тре ба да 
се про ме ни, а шта да 
оста не исто

Пен зиј ски си стем Хо лан ди-
је про шле го ди не је по но-
во про гла шен за нај бо љи 

на све ту, по што је пре то га се дам 
го ди на ту ти ту лу пре пу штао дан-
ском. Оба су, ме ђу тим, пре ма па-
ра ме три ма Гло бал ног пен зиј ског 
ин дек са, би ли пр во кла сни и при-
мер за угле да ње у да на шњем де-
мо граф ски све ста ри јем све ту.

Хо лан ђа ни су већ при лич но 
ду го за о ку пље ни на по ри ма да 
свој си стем бла го вре ме но при ла-
го де и су тра шњем: раз го во ри о 
ре фор ми пен зиј ског си сте ма по-
кре ну ти су још 2010, али у овом 
мо мен ту још не ма кон сен зу са око 
кључ не ре форм ске ди ле ме.

Та ди ле ма гла си: да ли је пен-
зи ја не ка вр ста со ци јал ног оси-
гу ра ња или ин ве сти ци ја ко ја се 
аку му ли ра то ком рад ног ве ка 
да би се од ње удоб но жи ве ло и 
кад се он за вр ши.

Кон крет но, иде ја је да се си-
стем учи ни флек си бил ни јим и 
да по вра ти у овом мо мен ту до-
не кле по љу ља но по ве ре ње ко је 
у ње га има ју ка ко они ко ји још 
ра де, та ко и пен зи о не ри. 

Мла ђи сма тра ју да су у ло шој 
по зи ци ји јер за сво је бу ду ће 
пен зи је одва ја ју све ви ше, а да 
при том не до би ја ју га ран ци је да 
ће, кад они пре ста ну да ра де, у 
фон до ви ма би ти до вољ но сред-
ста ва за оно што им је обе ћа но.

Се ни о ри се пак жа ле да им 
се пен зи је не а де кват но ин дек-
си ра ју, а у не ким слу ча је ви ма и 
сма њу ју.

Су шти на је да кле у (не)по ве-
ре њу у си стем, што је и ре зул тат 
фи нан сиј ских и фи скал них ре ал-
но сти у овој де це ни ји: др жав ни 
сти му лан си уве де ни по сле фи-
нан сиј ске кри зе из 2008, ко ја је 
за да ла уда рац пен зиј ским фон-

до ви ма на гло бал ном ни воу, обо-
ри ли су ка мат не сто пе, што је за 
по сле ди цу има ло да је у при лич-
ној ме ри успо ре но опло ђа ва ње 
ин ве сти ци ја пен зиј ских фон до ва.

У Хо лан ди ји, до ду ше, у овом 
мо мен ту има до вољ но сред ста-
ва и они мо гу да од го во ре сво-
јим оба ве за ма у сва три сту ба 
та мо шњег си сте ма – др жав ном, 
ко ји се, као и дру где, за сни ва 
на ме ђу ге не ра циј ској со ли дар-
но сти (они ко ји ра де сво јим до-
при но си ма обез бе ђу ју пен зи је 
они ма ко ји су за вр ши ли рад ни 
век), за тим кор по ра тив ном пен-
зиј ском оси гу ра њу и, на кра ју, у 
при ват ном.

Глав ни стуб је кор по ра тив но 
оси гу ра ње, у ко јем по сло да вац 
и за по сле ни у пен зиј ски фонд 
упла ћу ју фик сни про це нат бру то 
за ра де: ти пич но 15 од сто, с тим 
што 50 од сто од ово га до при-
но си по сло да вац и исто то ли ко 
за по сле ни, при че му ни су рет ка 
ре ше ња да по сло да вац уче ству-
је са две тре ћи не, а за по сле ни са 
јед ном. 

У хо ланд ском си сте му фон до ви 
су, ме ђу тим, слич ни ји за дру га ма 
не го оси гу ра ва ју ћим дру штви ма: 
њи хо ви чла но ви ни су са мо њи хо-
ви ко ри сни ци, не го су исто вре ме-
но и вла сни ци. По што су њи хо ви 
до при но си то ком рад ног ве ка 

већ у фон ду, је ди ни на чи ни да се 
тај ка пи тал по ве ћа је су они нај не-
згод ни ји: да се по ве ћа ју до при но-
си, или да се сма њи ин дек са ци ја 
пен зи ја, а у крај њем ис хо ду и њи-
хо ва ви си на.

Ини ци ја тор ре фор ме је вла да, 
с обра зло же њем да су не ке ко-
рек ци је нео п ход не да би се из-
бе гли по ре ме ћа ји у бу дућ но сти. 
Оно што је већ оза ко ње но то је да 
се по сто је ћа гра ни ца за од ла зак у 
пен зи ју са 66 го ди на до 2022. по-
ме ра на 67 и три ме се ца. Оно око 
че га се „со ци јал ни парт не ри”, то 
јест по сло дав ци и за по сле ни, још 
ни су уса гла си ли, то је иде ја да се 
уво ђе њем лич них пен зиј ских ра-
чу на у си стем уне се „ви ше флек-
си бил но сти”.

Реч је о тран зи ци ји са си сте ма 
ко лек тив них пен зиј ских фон до ва 
на лич не, у ко ји ма сва ки по је ди-
нац има свој пен зиј ски ра чун ко ји 
се то ком рад ног ве ка ме сеч ним 
до при но си ма уве ћа ва. Од мо мен-
та пен зи о ни са ња, са тог ра чу на се 
пен зи ја ис пла ћу је у ре дов ним ме-
сеч ним из но си ма, ко ји обез бе ђу-
ју стан дард у из ве сној сра зме ри 
са оним ко ји је са да шњи пен зи о-
нер имао док је ра дио.

Но вост у то ме био би еле ме-
нат „со ли дар ног ри зи ка”. Кад не-
ки пен зи о нер за вр ши жи вот ни 
век, сво та пре о ста ла на ње го вом 

ра чу ну би се рас по де љи ва ла на 
ра чу не чла но ва фон да ко ји га 
над жи ве. Прак тич ни ре зул тат је 
да сви чла но ви фон да на тај на-
чин де ле бла го де ти и сно се ри зик 
соп стве не ду го веч но сти.

Си стем би имао и до дат не 
„амор ти зе ре”: упла те ње го вих 
чла но ва то ком рад ног ве ка се и 
да ље ин ве сти ра ју, с тим да се у 
„до брим го ди на ма”, ка да је уве ћа-
ње сред ста ва фон да ве ће од про-
сеч ног, про фит ко ји је, на при мер, 
ве ћи од 10 од сто, са ин ди ви ду ал-
них ра чу на пре ба цу је на ко лек-
тив ну став ку, да би по слу жио за 
„пе гла ње” у оним го ди на ма ка да 
ин ве сти ци је под ба цу ју. На тај на-
чин, пен зи је би вер ни је не го до-
сад од ра жа ва ле ре ал ност при ли-
ка на фи нан сиј ском тр жи шту. Де-
та љи све га ово га би ли би при том 
де фи ни са ни у сва ком пен зиј ском 
уго во ру.

У овом мо мен ту у то ку је про-
цес об ја шња ва ња но вог си сте ма, 
с об зи ром на то да су и син ди-
ка ти и мно ги по је дин ци из ра зи-
ли скеп су пре ма пред ло же ним 
из ме на ма. Је дан од ар гу ме на та 
је сте и да не тре ба по пра вља ти 
оно што ни је не ис прав но, ма да су 
у пра ву и за го вор ни ци ре фор ме 
ко ји упо зо ра ва ју да је бо ље ква-
ро ве спре чи ти не го их ле чи ти.

М. Бе кин

Ка ко по пра ви ти нај бо љи 
си стем на све ту

ДИ ЛЕ МЕ ПЕН ЗИЈ СКОГ РЕ ФОР МИ СА ЊА У ХО ЛАН ДИ ЈИ
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хроника

Иде ја о по кре-
та њу спорт-
ског так ми-

че ња за при пад ни-
ке тре ћег до ба под 
на зи вом „Дрин ски 
куп” до би ла је по-
др шку не са мо у 
ба ји но ба штан ској 
оп шти ни, већ и у 
још де сет пен зи о-
нер ских удру же ња 
из оп шти на с де сне 
и ле ве оба ле Дри не. 

– Пре ско ро по-
ла ве ка по сто јао је 
„Дрин ски куп” за ак-
тив не спо ри сте у ко ме су уче ство ва ле оп шти не 
Ба ји на Ба шта, Љу бо ви ја, Бра ту нац и Сре бре-
ни ца. До шао сам на иде ју да пред ло жим одр-
жа ва ње так ми че ња под истим име ном, али за 
пен зи о не ре. На ше удру же ње је то при хва ти ло 
и по зва ло на до го вор још 10 удру же ња из Ср-
би је и Ре пу бли ке Срп ске – ка же Спа со је Илић, 
пот пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Ба ји на 
Ба шта.

Ба ји на Ба шта је 9. фе бру а ра би ла до ма ћин 
са стан ка са пред став ни ци ма удру же ња пен зи-

о не ра Љу бо ви је, Ба-
ње Ко ви ља че, Бра-
тун ца, Сре бре ни це, 
Ше ко ви ћа, Ми ли ћа 
и Вла се ни це. Оправ-
да но су из о ста ли 
пред став ни ци Ма-
лог Звор ни ка, Ло-
зни це и Звор ни ка.

– До го во ри ли 
смо се о одр жа ва њу 
„Дрин ског ку па” и 
про по зи ци ја ма над-
ме та ња. Сва ко ко-
ло ће се одр жа ва ти 
у дру гом ме сту. На 

кра ју ће Ба ји на Ба шта 
би ти до ма ћин пе тог ко ла на ко ме не ће би ти 
так ми че ња, већ ће се оба ви ти про гла ше ње нај-
бо љих у екип ној и по је ди нач ној кон ку рен ци-
ји – при ча Не ђо Ра кић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра Ба ји на Ба шта.

До ма ћин пр вог ко ла би ће Ба ња Ко ви ља ча. 
Так ми че ње ће се од ви ја ти у фуд ба лу и ко шар-
ци. У Ба ји ној Ба шти одр жа ће се над ме та ње у 
стре ља штву и ри бо ло ву, у Бра тун цу у ша ху и 
пи ка ду, а у Сре бре ни ци у шта фет ном хо да њу и 
ба ца њу пло чи ца. М. Ан дрић

Оп штин ско удру же ње пен-
зи о не ра Ру ма не дав но је 
одр жа ло сед ни цу Из вр шног 
од бо ра и Скуп шти ну Удру же-
ња (на слици).

Сед ни ци су при су ство ва ли 
Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, и Сте ван Ко ва че вић, пред-
сед ник Скуп шти не оп шти не 
Ру ма.

На Скуп шти ни су при хва-
ће ни из ве штај о ра ду за 2018. 
го ди ну и про грам ра да Удру-
же ња за 2019. го ди ну.

Пе тар Ба бић, пред сед ник 
ОУП Ру ма, за хва лио је свим 
чла но ви ма Скуп шти не, пред-
сед ни ци ма ме сних ор га ни за-
ци ја и са рад ни ци ма на успе-
шном ра ду у про те клој го ди-
ни. За хва лио је оп шти ни Ру ма 
на до де ли сред ста ва из бу џе та 

за про је кат су фи нан си ра ња 
гре ја ња и опре ма ње клу ба 
пен зи о не ра, као и уна пре ђе-
ње ра да МО. Пред сед ник Ба-
бић је за хва лио и Са ве зу пен-
зи о не ра Вој во ди не на са рад-
њи и по др шци.

Том при ли ком Пе тар Ба бић 
је на гла сио да ће Удру же ње 
у 2019. го ди ни на ста ви ти са 
пла ни ра ним ак тив но сти ма, а 
јед на од пр вих је и про сла ва 
8. мар та у са ли клу ба пен зи о-
не ра. Д. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ 

Бригаосвим
члановима

Удру же ње пен зи о не ра Гор-
њи Ми ла но вац ве о ма успе шно 
је за вр ши ло про шлу го ди ну. 
По ред ре дов них из ле та и дру-
же ња, ово удру же ње бри не и 
о нај у гро же ни јим пен зи о не ри-
ма. Про шле го ди не по де ље но 
је 170 пре храм бе но-хи ги јен-
ских па ке та, а о тро шку Фон да 
ПИО у ба ња ма је бо ра ви ло 80 
пен зи о не ра из ове оп шти не. 
Ор га ни зу ју се оси гу ра ња чла-
но ва и обез бе ђу је ре дов на ис-
пла та по смрт ни на за оне ко ји 
упла ћу ју у тај фонд.

Удру же ње до бро са ра ђу је са 
ло кал ном са мо у пра вом ко ја 
по ма же у ре ша ва њу свих со ци-
јал них и дру гих про бле ма пен-
зи о не ра. Ло кал на са мо у пра ва 
је обез бе ди ла бес пла тан пре-
воз за све пен зи о не ре на те-
ри то ри ји оп шти не. Пот пи сан је 
уго вор са пре во зни ком из Чач-
ка ко ји обез бе ђу је 50 од сто по-
пу ста на кар те у ме ђу град ском 
са о бра ћа ју у це лој Ср би ји. Сву 
по треб ну до ку мен та ци ју за по-
пуст од 50 од сто при ба вља и 
при ла же удру же ње и оно ди-
стри бу и ра кар те пен зи о не ри-
ма. Про шле го ди не ту по вла-
сти цу је ко ри сти ло ви ше од 
хи ља ду пен зи о не ра.

Сва ког по след њег пет ка у 
ме се цу у про сто ри ја ма удру-
же ња ор га ни зу ју се бес плат ни 
пре гле ди пен зи о не ра – ме-
ре ње ше ће ра у кр ви и крв ног 
при ти ска, а по по зи ву до ла зе и 
ле ка ри за пре глед ви да и слу-
ха.

Уго сти ли су мно га удру же ња 
и би ли су го сти мно ги ма, а уче-
ство ва ли су и на број ним так-
ми че њи ма.

Гор њо ми ла но вач ки пен зи о-
не ри има ју сво је про сто ри је у 
ко ји ма мо гу да се дру же, чи та-
ју, осве же, као и да игра ју шах, 
до ми не и кар те.

И ове го ди не на ста вља ју са 
дру же њем, оби ла зи ће но ва 
ме ста, упо зна ва ти но ве љу де 
и оби ча је и по ма га ће нај у гро-
же ни ји ма, а по себ но ће се тру-
ди ти да сва ком пен зи о не ру по-
мог ну и иза ђу у су срет.

У. П.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ОСНО ВА ЛИ „ ДРИН СКИ КУП” 

Ба ња Ко ви ља ча
пр ви до ма ћин

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

На ста вак пла ни ра них ак тив но сти

Уче сни ци ску па у Ба ји ној Ба шти
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СЕД МИ СА ЈАМ ПИ РОТ СКЕ ПЕ ГЛА НЕ КО БА СИ ЦЕ 

Пи ро ћан ци чу ва ју на сле ђе
Сед ми са јам пи рот ске пе-

гла не ко ба си це, одр жан по-
след њег ја ну ар ског ви кен да 
у Спорт ској ха ли „Кеј” по ред 
Ни ша ве, по бу дио је и ове го-
ди не ве ли ко ин те ре со ва ње, 
ка ко у Пи ро ту и гор њем По-
ни ша вљу, та ко и у це лој Ср-
би ји, а на ро чи то код гра ђа на 
су сед не Бу гар ске.

Два да на је у Пи ро ту ври ло 
као у ко шни ци, спорт ска ха ла 
би ла је пре пу на а про це њу је 
се да је са јам по се ти ло око 
два де сет хи ља да обо жа ва ла-
ца овог спе ци ја ли те та.

Сво је про из во де пред ста ви ла су 43 из ла-
га ча, углав ном из Пи ро та и по не ки са стра-
не, а по ред ко ба си ца из ло же ни су и сир, 
кач ка ваљ, ви но и ра ки ја. Са јам је отво рио 
гра до на чел ник Пи ро та Вла дан Ва сић, ко ји 
је на гла сио да је из го ди не у го ди ну све ви-
ше из ла га ча, али и по се ти ла ца. 

– Очи то са јам пе гла не ко ба си це умно го-
ме до при но си раз во ју ту ри зма у овом кра ју. 

Ве ру јем да ће се као ту ри стич ка ма ни фе ста-
ци ја и убу ду ће обо га ћи ва ти но вим, ин те ре-
сант ни јим са др жа ји ма – ка зао је Ва сић.

Ко ми си ја је рев но сно пра ти ла све из-
ло же не узор ке и струч но оце њи ва ла, а за 
нај бо љег из ла га ча про гла шен је штанд под 
на зи вом „Ка да пад не пр ви снег” вла сни ка 
Алек сан дра Џу ни ћа. Дру го ме сто при па ло 
је Ви то ми ру Јо ва но ви ћу, а тре ће Ива ну Го-
го ву.

Ути сак је по се ти ла ца, уве ри ли смо се у то 
из раз го во ра са по је дин ци ма, да је све ви-
ше из ла га ча и да је са јам све ква ли тет ни ји 
што ће до при не ти да ова ма ни фе ста ци ја ду-
го тра је.

Са јам пе гла не ко ба си це одр жа ва се у 
ор га ни за ци ји Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
гра да, а под по кро ви тељ ством гра да Пи-
ро та.

Сте во Па на ки јев ски 

Зво нач ка ба ња, нај зна чај ни ји ту ри стич-
ки цен тар у оп шти ни Ба бу шни ца, име 
је до би ла по обли жњем се лу Звон це. 

На ла зи се на под руч ју ко је је ис пу ње но 
пра вим при род ним чу де си ма, ме ђу ко ји ма 
се из два ја за ко ном за шти ће на кли су ра ре-
ке Јер ме и јед но од по след њих ста ни шта 
су рог ор ла у Ср би ји.

Убра ја се у нај ви ше ба ње Ср би је, од око 
650 ме та ра над мор ске ви си не са при јат ном 
суб пла нин ском кли мом. Ле ко ви тост ње не 
тер мо ми не рал не во де би ла је по зна та још 
ста рим Ри мља ни ма, а то ком из во ђе ња гра-
ђе вин ских ра до ва 1903. и 1926. го ди не от-
кри ве ни су оста ци из рим ског до ба.

Ова пра ва при род на оа за сме ште на је у 
не по сред ној бли зи ни бу гар ске гра ни це, на 
тро ме ђи из ме ђу Ба бу шни це, Пи ро та и Ди-
ми тров гра да, ван глав них ко му ни ка ци ја са 
ур ба ном сре ди ном, скри ве на од очи ју тран-
зит них пут ни ка. Из над ба ње, ко ја је на стр мој 
до лин ској стра ни по то ка Бла та шни це (Блат-
ни це), ле ве при то ке Јер ме, ди же се креч њач-
ки гре бен Асе но во ка ле, је дан од сим бо ла 
овог кра ја. У се лу Звон це, у не по сред ној бли-
зи ни ле чи ли шта, жи ви око 250 ста нов ни ка, 
углав ном бу гар ске на ци о нал но сти. 

У бли зи ни ба ње на ла зе се и два ма на сти-
ра – Све ти Јо ван Бо го слов (По га но во) из 14. 
ве ка и Све та Бо го ро ди ца (Су ко во), по диг ну-
та у 19. ве ку. Тре ба по ме ну ти и Ве трен ско је-
зе ро, уда ље но два ки ло ме тра од ба ње, бо-
га то ри бом, као и мно штво пе ћи на ко је се 
на ла зе у овом кра ју, од ко јих је нај чу ве ни ја 
Ве тре на дуп ка. 

Ипак, ово ме сто бо га то при род ним ле по-
та ма, у ко јем су се успе шно ле чи ле, из ме ђу 
оста лих, и нер вне бо ле сти, да нас је не до-
вољ но афир ми са но. Не ка да јед но од нај по-
зна ти јих и нај по се ће ни јих бањ ских ле чи ли-
шта у ју го и сточ ном де лу Ср би је, ко је је би ло 
из вор здра вља и ду го веч но сти, да нас не ма 
ни трун ке не ка да шњег сја ја. Је ди ни хо тел 
ко ји је ов де по сто јао, ви ше не по сто ји, па и 
са ма Зво нач ка ба ња из го ди не у го ди ну све 
ви ше про па да.

Од мах на кон при ва ти за ци је хо те ла „Мир” 
2006. го ди не, ку пац га је за тво рио, по ва дио 

из ње га сву сто ла ри ју, елек трич не и во до-
вод не ин ста ла ци је, па чак и де ло ве ар ма ту-
ре из зи до ва.

Сре ћом, ба зе ни се и да ље пу не ле ко ви-
том во дом кон стант не тем пе ра ту ре 28 сте-
пе ни, а по се ти о ци сме штај на ла зе у мно го-
број ним ви кен ди ца ма или у ку ћа ма пре у-
ре ђе ним за из да ва ње.

Жи те љи оп шти не Ба бу шни ца се на да ју да 
ће др жа ва обез бе ди ти сред ства да Зво нач-
ка ба ња по но во про ра ди и по вра ти не ка да-
шњи сјај што ће омо гу ћи ти бо љи раз вој ове 
си ро ма шне оп шти не. Д. Го лу бо вић

Замезетлук
Ки ло грам овог спе ци ја ли те та ко шта око 
3.500 ди на ра, али пи рот ски мај сто ри 
ка жу да вре ди сва ки грам, јер је из ра да 
пе гла них му ко трп на. Ов чје, ју не ће и 
ко зје ме со нај пре се очи сти од жи ла и 
ма сно ће па се тек он да ме ље и до да ју 
му се за чи ни. Ка да се цре во на пу ни, 
ко ба си це се ока че не где на про ма ји и 
сва ког да на се ски да ју да би се пе гла ле. 
Ово се ра ди три де се так да на и на тај на-
чин се од стра ни ком пле тан ва здух и уз 
по моћ ве тра ко ба си ца се осу ши и мо же 
без ика квог кон зер ван са да тра је. Они 
ко ји же ле да на пра ве пра ву пе гла ну, 
ка жу ов де, до да ју и ма га ре ће или чак и 
коњ ско ме со.

ЗВО НАЧ КА БА ЊА ИЗ ГУ БИ ЛА НЕ КА ДА ШЊИ СЈАЈ

Ле ко ви ти рај
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НО ВИ ИТЕ БЕЈ

Фе сти вал до брог  
за ло га ја

На до мак срп ске и ру мун ске гра ни це, у оп шти ни Жи ти ште, 
на ла зи се ба нат ско се ло Но ви Ите беј. У скло пу 37. но во и те беј-
ских „Зим ских су сре та”“, по след њег ви кен да фе бру а ра одр жа-
на је и ма ни фе ста ци ја до брог за ло га ја – Ко ба си ци ја да. Би ла је 
то при ли ка да се до ча ра ју они ста ри ле пи да ни ка да је у сва кој 
ку ћи у Ба на ту у зим ским да ни ма ор га ни зо ван сви њо кољ.

Шан дор Ју хас, про свет ни рад ник у пен зи ји, је дан од ор га-
ни за то ра ове ма ни фе ста ци је, ис при чао нам је да су ме ђу ме-
шта ни ма ко ји су оста ли у овом се лу на оба ли Бе ге ја углав ном 
пен зи о не ри. Ово је за њих при ли ка да при ка жу мла ди ма ка-
ко су се не ка да пра ви ле оне уку сне ко ба си це ко је би до че ка-
ле и же тву пше ни це у ју лу.  И. П.

ОБРЕ НО ВАЦ

Ранг ли ста за по зај ми це
Фонд со ли дар но сти обре но вач ког Удру же ња пен зи о не ра 

осно ван је с ци љем да по мог не фи нан сиј ски нај у гро же ни јим 
чла но ви ма, од но сно да под по вољ ним усло ви ма на ба ве зим-
ни цу, огрев и сл. Нај ве ће ин те ре со ва ње вла да за оства ри ва-
ње пра ва на до би ја ње по зај ми це, та ко да се за та сред ства 
пра ви ранг ли ста. Фонд со ли дар но сти се ис кљу чи во пу ни од 
чла на ри не и пен зи о не ри сва ког ме се ца мо гу ра чу на ти на из-
но се ве ће од пет ми ли о на ди на ра. 

СВР ЉИГ

Сре тењ ски тур нир у ша ху 
У ор га ни за ци ји ша хов ске 

сек ци је Удру же ња пен зи о-
не ра Свр љиг, и ове го ди не 
на Сре те ње, Дан др жав но-
сти, ор га ни зо ван је тур нир 
у ша ху. Тур нир је игран 
по швај цар ском си сте му а 
уче ство ва ло је 14 ша хи ста. 
Ово го ди шњи по бед ник је 
Ни ко ла Ма рин ко вић, дру ги 
је Сла ви ша Пеј чић и тре ћи 
Ста ни ша Та сић. По сле ша-
ха, усле ди ло је дру же ње уз 
свр љи шке спе ци ја ли те те.

Ша хов ски клуб „Ве те ран” 
Удру же ње пен зи о не ра Свр-
љиг фор ми ра ло је 2012. го-
ди не и од та да се успе шно так ми чи у ли ги Ша хов ског са ве за 
Ни шав ског окру га и уче ству је на куп так ми че њи ма и тур ни-
ри ма ко ји се ор га ни зу ју ши ром ју го и сточ не Ср би је. Ша хи сти 
„Ве те ра на” су ве о ма ак тив ни. Они се сва ко днев но у клу бу 
од ма ра ју на 64 по ља. И не са мо то, већ су и око сни ца еки па 
на пр вен ству МЗ ко је ор га ни зу је Ша хов ски са вез Свр љи га. У 
да не пра зни ка одр жа на је Скуп шти на ШК „ Ве те ран” на ко јој 
је усво јен план так ми че ња за ову го ди ну, ка же Бо го љуб Љу-
бе но вић, пред сед ник клу ба.  С. Ђ.

ВРА ЊЕ

На род на ку хи ња  
по но во ра ди

Ор га ни за ци ју на род не ку хи ње у Вра њу пре у зео је Цр ве ни 
крст. Услу гу до би ја 450 ко ри сни ка. Спи сак до ста вља цен тар 
за со ци јал ни рад, по сво јим кри те ри ју ми ма.

Хра на се де ли од по не дељ ка до пет ка. Ко ри сни ци до ла зе 
са кан ти цом и до би ја ју хра ну пре ма бро ју чла но ва до ма ћин-
ства. Хра на се спре ма по свим стан дар ди ма, та ко да је ве о ма 
ква ли тет на. 

Мак си ма лан из нос ко ји под но си лац зах те ва мо же до би ти 
је сте у ви си ни три пен зи је ко ји се, без ка ма те, вра ћа у ви ше 
ме сеч них ра та. По год но сти по зај ми це нај ви ше ко ри сте чла-
но ви са нај ни жим при ма њи ма, бо ле сни за на бав ку ле ко ва, 
вра ћа ње ду го ва и сл. М. А.

Од ко ри сни ка се зах те ва са мо ди сци пли но ва но ре дов но 
до ла же ње по оброк. Онај ко не ко ли ко пу та из о ста не, ски да 
се са еви ден ци је ко ри сни ка, јер Цр ве ни крст ни је то ли ко бо-
гат да при пре мље на хра на оста не не ис ко ри шће на.

– По ред број них ак тив но сти, оби ла зи мо уса мље на се о ска 
до ма ћин ства и до ста вља мо им па ке те по мо ћи – ка же се кре-
тар ЦК Вра ње То ми слав Сте фа но вић. Р. С.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

Град ско удру же ње пен зи о не ра Пи рот по чет ком ав гу ста ор-
га ни зо ва ло је јед но днев ни из лет и дру же ње на Ста рој пла ни-
ни. Сто ти ну пен зи о не ра, ма хом пен зи о нер ки, ужи ва ло је на 
Ба би ном зу бу. 

За по ме ну ту де сти на ци ју вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва ње, 
и би ла је дав на шња же ља свих пен зи о не ра. Би ти на Ба би ном 
зу бу, ма кар и са мо је дан дан, очи ма до дир ну ти врх Ми џо ра и 
ба ци ти по глед на сву ле по ту ко ју по се ти о цу пру жа Ста ра пла-
ни на, за и ста је при ви ле ги ја.

При род не ле по те Ста ре пла ни не опи ле су пен зи о не ре, ко-
ји су за и гра ли и за пе ва ли ис под са мог Ба би ног зу ба. За то се 
по тру дио хар мо ни каш Ми лан Зла та нов, стал ни му зич ки пра-
ти лац пи рот ских пен зи о не ра.

Ре чи хва ле о јед но днев ном из ле ту и дру же њу на Ба би ном 
зу бу има ли су сви пен зи о не ри с ко ји ма смо раз го ва ра ли. На 
по врат ку за Пи рот по се ти ли су и ма на стир Све ти Ђор ђе не да-
ле ко од Тем ске. С. П.

По во дом две де це ни је одр жа ва ња ли ков не ко ло ни је у Ге-
рон то ло шком цен тру „Срем”, Ру мља ни су има ли при ли ку да 
по гле да ју из ло жбу ра до ва у цен тру гра да од 23. до 30. ав гу-
ста.

ГЦ „Срем” је то ком два де сет го ди на ус пео да фор ми ра ко-
лек ци ју ко ју чи ни ви ше од 460 сли ка и скулп ту ра, од ко јих је 
нај ве ћи број стал но из ло жен у про сто ри ја ма уста но ве. Од тог 
бро ја екс по на та у чи јој из ра ди је уче ство ва ло око 40 умет ни-
ка из Ср би је и ино стран ства, у хо лу Кул тур ног цен тра пред 
по се ти о ци ма је би ло не ко ли ко де се ти на сли ка.  Г. В.

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Не го тин ових да-
на су за вр ши ли рас по де лу па ке та со ци јал не по мо ћи ма те ри-
јал но нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма у скла ду са утвр ђе ним 
кри те ри ју ми ма. Рас по де ље но је 200 па ке та, по је ди нач не 
вред но сти 500 ди на ра. За на бав ку нај ну жни јих пре храм бе-
них на мир ни ца по одо бре ном про јек ту 100.000 ди на ра је 
обез бе ђе но из бу џе та оп шти не Не го тин.

Не го тин ско Удру же ње пен зи о не ра има 1.800 чла но ва, ко ји 
ре дов но из ми ру ју го ди шњу чла на ри ну од три сто ти не ди на-
ра. На оп штин ском кон кур су за до де лу сред ста ва Удру же њу 
је ове го ди не за про је кат ко јим су кон ку ри са ли ло кал на са мо-
у пра ва на ме ни ла 350.000 ди на ра.  Ј. С. КИ КИН ДА

И исто ри ја и при ро да
Ше зде се так чла но ва Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не има ло је не дав но при ли ку да упо зна кул тур не зна ме-
ни то сти Сом бо ра. Они су об и шли сом бо р ски На род ни му зеј 
(на сли ци), а ку стос овог му зе ја про вео их је и кроз зна чај не 
де ло ве гра да. Ус пут су ви де ли при род не ле по те ко је Сом бор 
свр ста ва ју ме ђу нај зе ле ни је гра до ве Ср би је. Им пре си о ни ра-
ла их је згра да Жу па ни је, као и ар хи тек ту ра дру гих зда ња.

Пре то га Ки кин ђа ни су пре дах ну ли у кру гу ет но обје ка та 
„Ди да Хор ња ко вог са ла ша”. Та мо су ви де ли бу ње вач ку ет но 
со бу и ма ли ате ље. Са до ма ћи ном са ла ша раз ме ни ли су по-
кло не. Ки кинд ски пен зи о не ри да ри ва ли су га сво јим ру ко-
тво ри на ма из кре а тив не ра ди о ни це. Дру же ње се на ста ви ло 
у се лу Рас ти на где су об и шли воћ њак и риб њак јед ног по љо-
при вред ног га здин ства. С. З.

ГЦ СУ БО ТИ ЦА

Глу мач ка ра ди о ни ца 
У Ге рон то ло шком цен тру у Су бо ти ци уве де на је глу мач ка 

ра ди о ни ца као но ви вид за бав не рад но-оку па ци о не те ра пи-
је под на зи вом „Глу мом до сме ха”, за ми шље не као ин тер ак ти-
ван рад са ста на ри ма до ма за ста ре где се кроз ве жбе и игру 
уче осно ве глу ме.

СУ БО ТИ ЦА

При ја ве за од мор  
у Со ко ба њи

У Град ском удру же њу пен зи о не ра Су бо ти ца у то ку су при ја-
ве за од ма ра ли ште у Со ко ба њи и за на бав ку огре ва, пре но си 
су бо тич ки пор тал YUe co. 

Град ско удру же ње пен зи о не ра у свом вла сни штву има 
обје кат са 40 ле жа је ва у Со ко ба њи у ко јем чла но ви удру же-
ња мо гу бо ра ви ти од ма ја до кра ја ок то бра. Це на сме шта ја 
у се зо ни, то ком ју ла и ав гу ста, за 10 да на из но си 6.000 ди на-
ра, док је ван се зо не за 10 да на по треб но из дво ји ти 5.500 ди-
на ра, а пла ћа ње је на пет ме сеч них ра та. По врат на кар та до 
Со ко ба ње за чла но ве Град ског удру же ња пен зи о не ра ко шта 
3.300 ди на ра и та ко ђе се мо же пла ти ти на ра те.

Чла но ви ГУП Су бо ти ца сва ке пр ве сре де у ме се цу мо гу у 
про сто ри ја ма удру же ња бес плат но да пре кон тро ли шу ше-
ћер у кр ви и крв ни при ти сак.

Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти ца бро ји око 16.000 
чла но ва ко ји су ак тив ни у хор ском пе ва њу и у из ра ди сли ка и 
пред ме та од сла ме. Ба ве се и ра зним спор то ви ма, те ће 7. ју на 
би ти до ма ћи ни спорт ских ига ра. Г. О.

БОР

Нај бр же пле ти ље
Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра у Бо ру и ове го ди не је ор га-

ни зо вао так ми че ње сво јих чла ни ца у бр зом пле те њу. Уче сни це 
су има ле за да так да за поч ну пле те ње са 20 пе тљи, а вре ме пле те-
ња је би ло огра ни че но на 15 ми ну та. Ор га ни за тор ове ак тив но-
сти би ла је Ја го да Стра тиј, пред сед ни ца Ак ти ва же на.

Ко ми си ја од три чла на буд но је пра ти ла так ми че ње. Пр ве 
три пле ти ље, ко је су ис пле ле нај ви ше ре до ва, до би ле су сим-
бо лич не по кло не од спон зо ра. По ред по кло на, по бед ни це су 
до би ле и по слу же ње на дар ко је су ве ли ко ду шно по ну ди ле 
при сут ни ма.  Ј. С.Тач ни је, то су ве жбе осло ба ђа ња го во ра и те ла у про сто ру. 

Ка ко је пла ни ра но, ра ди о ни це ко је во ди Алек сан дра Ба шић, 
ди пло ми ра на глу ми ца, одр жа ва ће се јед ном у две не де ље.

Већ пр ве ра ди о ни це на и шле су на из у зе тан при јем код ко-
ри сни ка Цен тра, а са ла би бли о те ке је увек пу на. Уче сни ци 
ра ди о ни це су се вр ло бр зо осло бо ди ли и при хва та ли су ге-
сти је про фе си о нал не глу ми це.

У окви ру рад но-оку па ци о не те ра пи је при ме њу ју се и тех-
ни ке сли ка ња на сви ли, сла ми, пра вље ња ша ло ва, тор би и 
др.  Г. О.

Наш чи та лац и са рад ник, Пе тар Пе тро вић из До ма „Во ждо-
вац” Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, по во дом Осмог 
мар та по слао нам је сти хо ве по све ће не же на ма, ко је де ли мо 
са ва ма, уз ис кре не че стит ке и нај леп ше же ље свим на шим 
чи та тељ ка ма.

Сва ког осмог мар та сла ве на ше да ме, 
по зва ле су и нас да не бу ду са ме.

Да нас сва ка же на за бли ста од сре ће
док при ма по кло не, по љуп це и цве ће.
Дао бих вам ру же ал᾽ мно го вас има,

здра вље, љу бав и сре ћу ја вам же лим сви ма.
Мо лим сва ку же ну, и ста ру и мла ду,
ма шта да се де си, не гу би те на ду.

Има је дан нео ства рен сан,
да вам као да нас бу де сва ки дан.

А, ко ле ге мо је, не пи тај те ме не
за што тре ба по што ва ти же не,

јер ве ру јем да сви до бро зна те
шта све тре ба да оне не па те.

П. П.

БЕ О ГРАД

Нео ства рен 
сан
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традиција

У До му пен зи о не ра у Ки кин ди го ди на-
ма се за јед но сла ве Све ти Три фун и Све ти 
Ва лен тин. И овог 14. фе бру а ра за ту при-
го ду про грам је при ре дио КУД „Сун ча на 
је сен”. До га ђа ју је при су ство ва ло 80 го-
сти ју. Овај су срет у част љу ба ви и ви на 
по чео је у 18 са ти и био је увод за по то њи 
про вод у гра ду.

У ки кинд ском До му пен зи о не ра на сту пио 
је и Ми лан Пру нић Ду ма, пен зи о ни са ни во-
кал ни со ли ста на род не му зи ке РТВ Вој во ди-
на, ко ји се од мах учла нио у „Сун ча ну је сен”. 
Пру нић је, по ред свог пе вач ког уме ћа, по-
ка зао да уме и да сви ра на хар мо ни ци (на 
сли ци). 

С. З.

Цен трал на про сла ва Све-
тог Три фу на, сла ве ви-
но гра да ра и ви на ра, у 

оп шти ни Не го тин одр жа на је 
на Ра јач ким пив ни ца ма. И овог 
14. фе бру а ра оку пио се ве ли ки 
број го сти ју и уче сни ка ма ни фе-
ста ци је „Све ти Три фун на Ра јач-
ким пив ни ца ма”, ко ју тра ди ци-
о нал но, под по кро ви тељ ством 
оп шти не, при ре ђу ју Ме сна за-
јед ни ца Ра јац и Ту ри стич ка ор-
га ни за ци ја. 

Све тог Три фу на су на Ра јач ким 
пив ни ца ма про сла ви ли ме шта-
ни, ви на ри и ви но гра да ри, го сти 
и по се ти о ци из ра зних кра је ва 
Ср би је, за јед но са пред став ни-
ци ма Срп ске пра во слав не цр-
кве, ко ји су тим по во дом оре-
за ли пр ве чо ко те ви но ве ло зе у 
јед ном од ра јач ких ви но гра да. 
Пред сед ник оп шти не Не го тин, 
Вла ди мир Ве лич ко вић, свим ви-
на ри ма и во ћа ри ма по же лео је 
род ну и успе шну го ди ну. Он је 
под се тио да се на про сто ри ма 
Не го тин ске Кра ји не ве ко ви ма 
про из во ди ло ви но пре по зна-

тљи вог ква ли те та, ко је се из во-
зи ло у европ ске пре сто ни це. 

Упра во због то га, оп шти на 
Не го тин по след њих го ди на ула-
же зна чај на сред ства у ре ви та-
ли за ци ју на да ле ко чу ве ног Кра-
јин ског ви но гор ја. 

– У ово го ди шњем бу џе ту су 
знат но ве ћа сред ства за ула га ња 
у по љо при вре ду. Реч је о 43 ми-
ли о на ди на ра, од ко јих је за ко ма-
са ци ју у ти моч ком де лу оп шти не 
опре де ље но 18, а за аграр ни бу-

џет 25 ми ли о на ди на ра. Опре де-
ли ли смо се за ула га ња у по ди за-
ње но вих за са да под ви но вом ло-
зом до јед ног хек та ра, са по вра-
ћа јем од 100 про це на та. По ред 
суб вен ци о ни са ња ау тох то них, 
по др жа ће мо и по ди за ње но вих 
за са да, сад ни ца и на сло на, оста-
лих сор ти, што је но ви на у од но су 
на про шле го ди не. Аграр ним бу-
џе том сред ства ће мо усме ри ти и 
у на бав ку опре ме за ви на ри је, си-
сте ма за на вод ња ва ње, ме ха ни-

за ци је. Ло кал на са мо у пра ва је за-
хвал ни сви ма ко ји про из вод њом 
ква ли тет них ви на на нај бо љи на-
чин пр о мо ви шу наш крај – ре као 
је Ве лич ко вић. 

Пр о сла ву на Ра јач ким пив ни-
ца ма упот пу ни ли су го сти сво-
јом пе смом и свир ком уз не из-
о став ну вин ску здра ви цу.

Ј. С.

Уз бо гат про грам и об ред 
ре за ња слав ског ко ла ча, ле-
ско вач ка Уста но ва за ста ри ја 
и бо ле сна ли ца обе ле жи ла је 
Све тог Три фу на.

Про сла ви у Ге рон то ло-
шком цен тру при су ство вао 
је ве ли ки број ста на ра овог 
цен тра, али и број ни го сти. 
У све ча ној са ли цен тра би ло 
је из у зет но ве се ло, а креп ке 

ста ри не су сло жно за пе ва ле 
и за и гра ле. 

Ово го ди шњи до ма ћи ни сла-
ве би ли су Оли ве ра Пе шић и 
То ми слав Ри стић, ко ји су сла ву 
пре да ли на ред ним до ма ћи ни-
ма, Цве та ну и Ми ља ни Сто јиљ-
ко вић.

Ле ско вач ки Ге рон то ло шки 
цен тар тре нут но има око 200 
стал них ста на ра, а уста но вом 

успе шно ру ко во ди тим струч ња-
ка на че лу са др Гор да ном Са вић. 

Ове про сла ве су при ли ка 
за ме ђу соб но дру же ње ста-

рих, а за по сле ни ГЦ се тру де 
да им што ви ше улеп ша ју тре-
ће до ба, ис та кла је др Гор да-
на Са вић. Т. С.

СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА СЛА ВИ ЛИ СВИ ВИ НО ГРА ДА РИ И ВИ НА РИ 

Оре за ни пр ви чо ко ти
Трифундану
Крајини
Све тог Три фу на су про сла-
ви ли и чла но ви Удру же ње 
ви на ра „Не го тин ска Кра ји-
на”, про из во ђа чи гро жђа 
и ви на у се о ским ме сним 
за јед ни ца ма, брат ство ма-
на сти ра Бу ко во и ко лек тив 
и ђа ци По љо при вред не 
шко ле са до мом уче ни ка 
„Рај ко Бо снић” на Бу ко ву 
код Не го ти на. По себ но све-
ча но, Три фун дан је про-
сла вљен и на Ро гље вач ким 
пив ни ца ма.

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве са го сти ма Ра јач ких пив ни ца

КИ КИН ДА 

Љу бав, ви но и му зи ка

ЛЕ СКО ВАЦ 

Пе сма раз га ли ла ста ри не
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?В. С, Пан че во: На кон смр ти су пру га по ста ла сам ко ри сник 
по ро дич не пен зи је. Да ли на кон скла па ња но ве брач не за-
јед ни це мо гу и да ље да ко ри стим по ро дич ну пен зи ју или 

гу бим пра во? Мо лим вас да ми об ја сни те мо ја пра ва.

?Л. М., При је по ље: Имам тро је де це по осно ву че га сам оства-
ри ла до дат ни стаж у тра ја њу од две го ди не. Да ли је тач но да 
се овај стаж не ра чу на као услов за сти ца ње пен зи је? ?М. Л., Бе о град: Да ли је тач но да се пен зи ја у по је ди ним зе-

мља ма с ко ји ма има мо кон вен ци ју, ка кав је слу чај с Ка на-
дом, мо же до би ти и по осно ву го ди на бо рав ка у тој зе мљи 

и да ли то ва жи и за на ше гра ђа не ко ји жи ве та мо, а у Ср би ји 
има ју не до вољ но го ди на да би се пен зи о ни са ли? 

?М. Л., Вра ње: Ако се укљу чим у оси гу ра ње по чла ну 15 За-
ко на о ПИО и са ма упла ћу јем до при но се, да ли ћу на тај 
на чин да ре гу ли шем и здрав стве но оси гу ра ње?

?С. С., Кла до во: На осно ву ре ше ња Оп штин ске упра ве Кла-
до во отво ри ла сам ви део клуб 1. де цем бра 1989. го ди не 
и до при но се сам упла ћи ва ла Фон ду са мо стал них де лат но-

сти до 31. де цем бра 1992. го ди не. Од пр вог ја ну а ра 1993. до 
9. де цем бра 1994. го ди не би ла сам оси гу ра на и по осно ву по-
љо при вред не де лат но сти и упла ћи ва ла сам до при но се по том 
осно ву, а има ла сам ре ги стро ван и ви део клуб као спо ред ну 
де лат ност. Од 10. де цем бра 1994. до 12. сеп тем бра 1996. го ди-
не по но во сам као вла сник клу ба упла ћи ва ла до при но се по 
осно ву са мо стал не де лат но сти.

Да ли се мо же при зна ти свој ство оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка као основ не де лат но сти за шта по се ду јем при ја ве и од ја-
ве, као и упла те до при но са, а да сам у истом пе ри о ду во ди ла ви-
део клуб као до пун ску де лат ност по ре ше њу оп штин ске упра-
ве? Уко ли ко се не мо же при зна ти свој ство оси гу ра ни ка по љо-
при вред ни ка, да ли се и на ко ји на чин упла ће ни до при но си по 
осно ву по љо при вре де мо гу прек њи жи ти на упла те по осно ву 
са мо стал не де лат но сти, с об зи ром на то да су Фонд по љо при-
вред ни ка и Фонд са мо стал них де лат но сти би ли исти фонд?

?М. М., Бач ка Па лан ка: По ку ша ла сам да на пла тим по греб-
не тро шко ве по сле смр ти мог бра та, али су ми у фи ли ја ли 
Фон да ПИО ре кли да не мам пра во на то, по што је мој брат 

био ко ри сник 50 од сто инвалидске пензије. Мо же те ли ми об-
ја сни ти да ли је то тач но и за што ни смо има ли пра во на на док-
на ду тро шко ва са хра не.

Но ви брак и по ро дич на пен зи ја

До дат ни стаж Пен зи ја на осно ву бо рав ка  
у не кој зе мљи

Здрав стве но оси гу ра ње

При хо ди по ви ше раз ли чи тих осно ва 
и до при но си

На кна да за по греб не тро шко ве

Од го вор: Скла па ње но вог 
бра ка ни је од ути ца ја на већ 
оства ре но пра во на по ро дич-
ну пен зи ју. Да кле, у слу ча ју да 
удо ва (удо вац), као ко ри сник 

по ро дич не пен зи је, скло пи 
но ви брак, за др жа ва пра во на 
по ро дич ну пен зи ју оства ре ну 
по смр ти пр вог су пру га (су-
пру ге). 

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

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

Од го вор: Да, то ва жи и за на-
ше др жа вља не ко ји жи ве у Ка-
на ди, од но сно узи ма се у об зир 
пе ри од пре би ва ња по ка над-

ским про пи си ма, а у скла ду са 
од ред ба ма Спо ра зу ма о со ци-
јал ној си гур но сти из ме ђу Ре пу-
бли ке Ср би је и Ка на де.

Од го вор: Упла та до при но са 
по чла ну 15 За ко на о ПИО не од-
но си се на здрав стве но оси гу ра-
ње већ са мо на пен зиј ско оси гу-

ра ње. Да би сте се и здрав стве но 
оси гу ра ли, обра ти те се нај бли-
жој ис по ста ви Ре пу блич ког фон-
да за здрав стве но оси гу ра ње.

Од го вор: Од 1. ја ну а ра 2008. 
го ди не функ ци о ни ше је дин-
стве ни Фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње ко ји је об-
је ди нио прет ход на три фон да 
– за по сле них, са мо стал них де-
лат но сти и по љо при вред ни ка.

Ка да оси гу ра ник оства ру је 
при хо де по ви ше раз ли чи тих 
осно ва (рад ни од нос, са мо стал-
на де лат ност, по љо при вред на 
де лат ност, уго во ри и др.) до-
при нос за оба ве зно пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње се 
об ра чу на ва и пла ћа по свим 
осно ва ма оси гу ра ња, до из но-
са нај ви ше го ди шње осно ви це 
до при но са, у скла ду са За ко ном 

о до при но си ма за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње. За об ра чун 
пен зи је узи ма ју се оства ре не 
за ра де и на кна де за ко је је пла-
ћен до при нос за ПИО и ко је су 
утвр ђе не у ба зи ма тич не еви-
ден ци је Фон да за све вре ме 
тра ја ња оси гу ра ња. 

При ли ком оства ри ва ња пра-
ва на пен зи ју, ка те го ри ја пен-
зи је се од ре ђу је пре ма по след-
њем оси гу ра њу, осим у слу ча ју 
по љо при вред ног оси гу ра ња, 
ка да се ка те го ри ја по љо при-
вред не пен зи је од ре ђу је на 
осно ву пре те жног ста жа оства-
ре ног у по љо при вред ној де лат-
но сти.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, на кна да у ви си ни 50 од сто 
ин ва лид ске пен зи је не спа да 
у ка те го ри ју пен зи је јер се ово 
пра во оства ру је по дру га чи јим 
усло ви ма од оних ко ји су про-
пи са ни за оства ри ва ње пра ва 
на ин ва лид ску пен зи ју.

Од 2003. го ди не не по сто је 
пра ва за слу чај ин ва лид но сти 
– пра ва по осно ву пре о ста ле 
рад не спо соб но сти – III ка те го-
ри ја ин ва лид но сти (пра во на 
пре ква ли фи ка ци ју или до ква-
ли фи ка ци ју, пра во на рас по ре-
ђи ва ње, од но сно за по сле ње на 
дру гом од го ва ра ју ћем по слу с 
пу ним рад ним вре ме ном и пра-
во на при па да ју ће нов ча не на-
кна де по том осно ву).

Пра во на рад са скра ће ним 
рад ним вре ме ном – II ка те го-

ри ја ин ва лид но сти и пра во на 
на кна ду по том осно ву уки ну то 
је још 1997. го ди не. По сто је са-
мо за те че ни ко ри сни ци до тог 
да ту ма.

Ко ри сни ку пра ва на при вре-
ме ну на кна ду по осно ву II од но-
сно III ка те го ри је ин ва лид но сти 
ко ји је ово пра во оства рио до 
сту па ња на сна гу За ко на о ПИО 
у апри лу 2003. го ди не, а ко-
ме не за ви сно од ње го ве во ље, 
од но сно без ње го ве кри ви це 
пре ста не свој ство оси гу ра ни ка 
(тех но ло шки ви шак, сте чај или 
га ше ње фир ме и сл.), од ре ђу је 
се ин ва лид ска пен зи ја у ви си ни 
од 50 од сто ин ва лид ске пен зи-
је, тј. при вре ме на на кна да се 
пре во ди у тзв. де ли мич ну ин-
ва лид ску пен зи ју у из но су од 50 
од сто ин ва лид ске пен зи је.
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шареница шареница

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: Холивуд, ателана, ва, Амор, адр, ави, Наос, чн, борик, Милета, бајами, Алани, з, ни, Азов, Иго, Апо, јари, 
ен, Ана Мари, ц, нејак, занат, јецај, к, Об, рута, Арт, Нер, Сенегал.  МАГИЧНИ ЛИК: пчелињак, великани, сликовит, ликовати, гњаватор, 
Манитоба. 

СКАНДИНАВКА ОСМОСМЕРКА

АВИОН, БАТАК, БОЦА, ГОРАН, ДАМАР, ИВАНА, ИРИС, ИСКРА, 
КАНОНИК, КАРАКАС,  КЕРТИС, КЛАСА, МЛАДЕНЦИ, МОРНАР, 
ОКСИД, ПЕСАК, ПРAВАЦ, ПРАТИОЦ, РЗАВ, РАКИТА, СЕДАМ, 

СКАСКА, СРЕМИЦА, СТРАНИЦА. 

МАГИЧНИ ЛИК

БА, ВА, ВА, ВЕ, ВИТ, ГЊА, КА, КО, КО, ЛИ, ЛИ, ЛИ,  
МА, НИ, НИ, ЊАК, ПЧЕ, СЛИ, ТИ,  ТО, ТОР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:
1. Место где су смештене кошнице са пчелама, 2. 
Великодостојници, 3. Живописан, 4. Тријумфовати, 5. Врло 
досадна особа, 6. Покрајина и језеро у Канади.

П Е С А К А M

Р Р К Л E Н Л

А В А З Р А А

В С С T T V D

А Р К С И И Е

Ц Е А А С О Н

И М Н К Т Н Ц

Н И О А И А И

А Ц Н Р Р Т Б

Р А И А Н О А

Т С К К Ц А Г

С Е Д А М А Р

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ГЛАВНИ ГРАД     
КУБЕ

ОД ТОГ 
ВРЕМЕНА

ОЗНАКА ЗА 
ЛЕСКОВАЦ

ЦРНА ШУМСКА 
КРЕДА

ГРАД У 
РУМУНИЈИ

ДАТИ ЗА НОВАЦ
ЖЕНСКО 

ИМЕ

ФИЛМСКИ 
АМЕРИЧКИ 

ГРАД

ДРАМСКА 
ИМПРОВИ-   

ЗАЦИЈА

ВОЈНА    
АКАДЕМИЈА    

(СКР.)

РИМСКИ БОГ 
ЉУБАВИ

СТРОГИ ЗАТВОР

АДРЕСА  
(СКР.)

А ВИСТА  
(СКР.)

РУДНИК 
 СОЛИ

СТАРОГРЧКИ   
ХРАМ

28. И 16.    
СЛОВО

ТРАМВАЈСКА   
ГАРАЖА

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

БОРОВА   ШУМА

МЕРА  
ЗА ВИНО

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МУШКО 
ИМЕ

СТАНОВН.   
БАНИЈЕ

ДРУГИ НАЗИВ 
БАДЕМА (МН.)

ТОРАЊ  
СА ЗВОНОМ

ИРАНСКИ 
НОМАДСКИ   

НАРОД

ОЗНАКА 
ЗА ЗАПАД

ОПСЕЖАН    
СПИС

СИМБОЛ 
ЗА НИКЛ

ГРАД У  
РУСИЈИ

СТАНОВНИК 
ОРАНА

ФРАНЦ.   ПИСАЦ,   
ВИКТОР

ВУЛАКАН 
У ЈАПАНУ

ИМЕНИК

ПРОЛЕЋНИ УСЕВ

ЕНИГМАТ. 
НОВИНЕ

НАША 
БАЛЕРИНА

ИМЕ РАНИЈЕ 
СКИЈАШИЦЕ 

ПРЕЛ

ОЗНАКА 
ЗА ЦЕНТ

БЕЗ 
СНАГЕ

ШАРЕНЕ 
ЖИВОТИЊЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СТРУКА,   ЗВАЊЕ

ЈУДЕЈСКИ   
КРАЉ

ИМЕ 
МАРКСА

ГЛАСАН 
ПЛАЧ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ДИВЉА     РУЖА

РЕКА У 
 РУСИЈИ

ЕТАПА 
ПУТА

ТЕХНИЧКЕ 
НОВИНЕ

АРТУР 
(ОДМИЛА)

РЕКА У 
ПОЉСКОЈ

ОЗНАКА 
ШПАНИЈЕ

АФРИЧКА 
ДРЖАВА



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Мно ги уну ци при зна ли су на Дан за љу бље них да су за љу бље ни у 

де ди ну пен зи ју.
Да ни је феј сбу ка, књи га би нам и да ље би ла нај бо љи друг.
Та ман сам са гле дао про блем, кад ми је ско чи ла ди оп три ја.
За му же ве је Дан же на ве ли ки иза зов. Не би сме ли су пру гу да 

иза зи ва ју.
Сво ју ау то но ми ју тра жим у ка фа ни.
Де вој ка ми је то ли ки слат киш да ми пре ти ше ћер на бо лест.
РТС не мо ра да се пла ши кри зе, док има ре при зе.

Де јан Па та ко вић

Бо љи жи вот
Ци ци је и се би за ки да ју на ме ри.
Сва ко има сво ју ва гу, али ње ну тач ност вре ме по твр ђу је.
Ако жи во ту ни је ста ло до ме не, он да, да ле ко нам ле па ку ћа.
Ако иде те без обра за на пут, без ње га ће те се и вра ти ти.
Не жу ри те, бу ди те стр пљи ви, ста рост мо же сва ко ме да до ђе.
Стар сам за бо љи жи вот. За бо ље здра вље ни сам још.

Ми ли јан Де спо то вић

Ку пов на моћ
У по тро шач ком дру штву осе ћам се стал но уса мље ним.
Ла ко бих ја са свет ском кри зом. Ме не бри не ова мо ја.
Имам од го во ре на сва пи та ња, али се ја не пи там. 
Про чи тао сам ње го ва са бра на де ла, али ње га ни сам ус пео. 

Ми лен Ми ли во је вић

При чам ти при чу
При чам ти при чу са мо код нас има про ђу.
Гла вом без об зи ра иду са мо они ко ји је не ма ју.
По глед у пра зно је при ча за се бе.
Ла ко је кад имаш не ко га. Те шко је кад га имаш, а не маш га.
Да нам се па мет не од ли ва, не би смо зна ли да је има мо.
Гле да но објек тив но, код нас је ско ро све су бјек тив но.
Је дан сам од рет ко бо га тих љу ди ко ји не ма па ра.

Пе ко Ла ли чић
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– да је, пре ма на во ди ма Те сли них би-

– да је Ма ри ја Ки ри пр ва же на до бит-

че сти ца, ин ду ко ва не ра ди о ак тив но сти, ра да ра, ла се ра... Сам 

пр ва же на про фе сор на Сор бо ни.

Те сла је ви ше пу та из ја вио да му је Но бе ло ва на гра да ну ђе на 

о гра фа, не ко ли ко Но бе ло вих на гра да 

ни ца Но бе ло ве на гра де и пр ви на уч ник 

по де ље но дру ги ма за от кри ћа до ко јих 

ко ме је до де ље на и дру га Но бе ло ва на-

је до шао Те сла? Већ пр ва Но бе ло ва на-

гра да? Пр ви пут је на гра ђе на 1903. го ди не из фи зи ке за јед-

гра да, 1901. го ди не, до де ље на је Вил хел му Кон ра ду Ренд ге ну 

но са му жем Пје ром Ки ри јем и Ан ри јем Бе ке ре лом за на уч на 

за от кри ће чу ве них икс-зра ка, ко је се при пи су је Те сли. Као и 

до стиг ну ћа у ис пи ти ва њу ра ди о ак тив но сти, а дру ги пут 1911. 

от кри ће елек тро на, ра ди ја, ко смич ких зра ка, ак це ле ра то ра 

из хе ми је, за из два ја ње еле мен тар ног ра до на. Ка сни је по ста је 

али да ни је же лео да је при ми.

– да је 1978. го ди не еги пат ски пред сед ник Ан-

– да је 1958. Бо ри су Па стер на ку до де ље на 

вар ел Са дат до био Но бе ло ву на гра ду за мир 

Но бе ло ва на гра да за ро ман „Док тор Жи ва-

за јед но с изра ел ским пре ми је ром Ме на хе мом 

го“, ко ју је пи сац од био да при ми? У Со вјет-

Бе ги ном за Спо ра зум из Кемп Деј ви да, уго вор ко јим је ус по ста-

ском Са ве зу је ро ман на зван „ан ти со вјет ским”, вла сти су Па стер-

вљен мир из ме ђу Егип та и Изра е ла? Ри зи ку ју ћи по гор ша ње од-

на ка про гла си ле за из дај ни ка и на па да ле га све до ње го ве смр-

но са с арап ским зе мља ма, Са дат је при бли жио Еги пат Изра е лу, 

ти 1960. го ди не. Пре ма не по твр ђе ним при ча ма, ЦИА је по мо гла 

али са мо три го ди не ка сни је је дан од нај бли ста ви јих тре ну та ка 

да се ро ман од штам па на ру ском је зи ку јер се ве ро ва ло да је 

по ли тич ке ка ри је ре ко штао га је гла ве – 6. ок то бра 1981. го ди не 

услов за Но бе ло ву на гра ду да де ло бу де на ма тер њем је зи ку. Тек 

уби јен је у атен та ту то ком вој не па ра де у Ка и ру.

1989. на гра да је у Сток хол му уру че на си ну Бо ри са Па сте р на ка.

– да су по да ци др Ро за линд Френ клин 

ла р ном струк ту ром ну кле ин ских ки се ли на. Ро за линд је умр ла 

1958. и ни је до би ла при ли ку да про го во ри по во дом учи ње не 

ис ко ри шће ни 1953. го ди не за фор ми-

ра ње хи по те зе о струк ту ри ДНК за ко ју 

су све за слу ге при па ле ње ном су пру гу 

Мо ри су Вил кин су, Џеј мсу Вот со ну и Фран си су Кри ку? Вот сон, 

Крик и Вил кинс од ли ко ва ни су 1962. Но бе ло вом на гра дом из 

обла сти фи зи о ло ги је и ме ди ци не за от кри ћа у ве зи са мо ле ку-

не прав де и до би је при зна ње за свој рад, а ни је дан од њих је 

ни је ни по ме нуо у го во ру при ли ком при ма ња на гра де.
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