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Први мај некад и сад
З

а велику већину људи Међународни празник
рада евоцира слике насмејаних људи који
са високо подигнутим паролама парадира
ју улицама престоница бивших социјалистичких
земаља. То барем важи за оне старије. Млађима
евоцира слике роштиљања, уживања и доброг
дружења по парковима и излетиштима.
Међутим, није од почетка било тако. Догађај
који је историографија назвала „Хејмаркетским
нередима”, или масакром, односи се на инци
дент који се догодио у Чикагу 4. маја 1886. го
дине, на злогласном тргу Хејмаркет.
Демонстрације су у први мах биле мирне, а
сврха им је била да подрже борбу радника за
осмочасовно радно време и боље услове рада,
што су синдикалне вође затражиле 1. маја (отуд
и важност тог датума). Међутим, непозната осо
ба бацила је бомбу на полицију, која је узвратила
ватром. Биланс је био седам мртвих полицајаца
и четири цивила. И мноштво рањених. Осам
анархиста је осуђено за заверу, мада првобит
ни извештаји тамошњих медија, као ни сведоци,
уопште не помињу да се пуцало из правца де
монстраната. Пуцала је једино полиција.
Тек 1893. године америчке власти признале
су оно што је радничка класа у Чикагу и широм
света знала од почетка – ухапшени радници су
били невини а „судски процес није био поштен”.
Године 1889. америчка делегација, која је прису
ствовала конгресу Социјалистичке интернаци
онале у Паризу, предложила је да 1. мај буде
прихваћен као раднички празник. Тиме
би била обележена успомена на борбу
и страдање чикашких радника. Од та
да 1. мај постаје дан међународне рад
ничке солидарности.
Кад је реч о нашим просторима, црве
не траке са натписом „Пролетери свих
земаља, уједините се” први пут су осва
нуле испред београдске кафане
„Радничка касина”, давне 1893.
године. Двадесетак гостију је у
преподневним часовима, по
луилегално, промовисало Пра
зник рада.
Занимљиво је поменути да су априла
1933. године, свега два месеца након

што су дошли на власт, немачки национал-соци
јалисти прогласили први мај „Даном национал
ног рада” и државним празником, те објавили
да ће све прославе организовати влада. Све
друге прославе биле су забрањене, а централ
на масовна прослава одржавана је на Аеродро
му „Темпелхоф” и тако је трајало док је постојао
Трећи рајх. С друге стране, сви фашисти, осим
нациста, репресивно су забрањивали 1. мај.
Овај празник, који је ипак задржао почетну
одредницу „комунистички”, у међувремену се
раширио широм света где га разним парадама,
прославама и протестима и данас обележава
150 земаља.
Поред традиционалних демонстрација пово
дим 1. маја, радни народ Француске Републике
има још један диван обичај, који датира још из
доба бурбонског краљевства: Французи својим
вољенима, пријатељима и рођацима тог дана
поклањају ђурђевак.
У неким земљама западне Европе првог маја
се одржава „EuroMayDay”, парада која је усме
рена на борбу против несигурности. Порекло
води из Милана, одакле се проширио на Барсе
лону, па онда и на целу Европу. Процењује се да
тог дана укупно 300.000 људи протестује про
тив несигурности на улицама Европе.
Мада цео свет, било званично било незва
нично, Празник рада слави 1. маја, Амери
канци обележавају други датум. Наиме, њи
хов празник је шетајући и слави се првог
понедељка септембра. Он служи да
обележи економски и друштвени
допринос радника, а зове се „Лабор
деј”, односно Дан рада. И док Срби и
остали наши суседи на Празник рада
углавном роштиљају, Американци
купују – трговци тврде да је промет
у САД тог дана други најисплативи
ји после „црног петка”.
Данас радници бивших комунистич
ких држава углавном немају масовне
протесте и демонстрације, док су у
неким капиталистичким држа
вама, попут Француске и Ита
лије, оне редовне и масовне.

Г. О.
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актуелно
ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА РФ ПИО

Суфицит Фонда у 2015. години
четири милијарде динара
У

4,233 милијарде динара. Како
је објаснио Иван Мимић, након
корекције буџетског суфицита
за утрошена средства текућих
прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине, дола
зи се до коригованог буџетског
суфицита, односно до укупног

резултата пословања Фонда у
прошлој години.
– Фонд ПИО је завршио по
словну 2015. годину са кориго
ваним буџетским суфицитом у
износу од 4,072 милијарде ди
нара, што представља укупан
резултат пословања Фонда у

Нове основице
од маја
Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање подсећа гра
ђане који сами плаћају допринос
за пензије да од уплате за мај 2016.
важе нове основице осигурања ко
је су у односу на претходни период
ниже за 6,4 одсто (због усклађивања
са кретањем зарада у претходном
кварталу).
Грађани могу да се определе за
једну од 13 основица осигурања, не
зависно од стручне спреме коју има
ју. По Закону о доприносима за оба

везно социјално осигурање, најнижа
основица износи 35 одсто просечне
републичке зараде из претходног
тромесечја, што је 21.012 динара, а
највиша пет просечних плата, одно
сно 300.170 динара.
Допринос за пензијско и инвалид
ско осигурање је 26 одсто, што значи
да ће се месечни издатак кретати у
распону од 5.463,12 до 78.044,20 ди
нара. Ови износи примењиваће се
за уплате доприноса за мај, јун и јул
2016. године. 
Г. О.
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ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА ПЕРИОД I-III 2016
60.034

правни одбор Републич
ког фонда ПИО одржао је
седницу 27. априла на ко
јој је, у складу са Законом о бу
џетском систему, усвојен Изве
штај о извршењу Финансијског
плана РФ ПИО за 2015. годину,
као и Завршни рачун Фонда за
период 1. јануар – 31. децембар
2015. године.
Према речима Ивана Ми
мића, директора Сектора за
финансијске послове РФ ПИО,
Одлуком о усвајању Завршног
рачуна РФ ПИО за 2015. годи
ну утврђени су текући приходи
и текућа примања од продаје
нефинансијске имовине, који
у збиру чине укупне приходе и
примања од продаје нефинан
сијске имовине Фонда у 2015.
години и износе 573,9 милијар
ди динара.
– Текући расходи су остваре
ни у износу од 569,3 милијар
де динара, а текући издаци за
нефинансијску имовину 330,8
милиона динара, што значи да
су укупни расходи и издаци за
нефинансијску имовину 569,6
милијарди динара – навео је
Мимић.
Буџетски суфицит, који пред
ставља разлику између наведе
них прихода и расхода, износи

прошлој години – рекао је Ми
мић.
Извештај о извршењу Финан
сијског плана РФ ПИО, као и За
вршни рачун Фонда за прошлу
годину, како је навео, доставља
ју се Управи за трезор.
В. К.

Основице

%

Од просечне
зараде

26%

1

35

21.012

5.463,12

2

40

24.014

6.243,64

3

54

32.418

8.428,68

4

65

39.022

10.145,72

5

80

48.027

12.487,02

6

87

52.230

13.579,80

7

115

69.039

17.950,14

8

127

76.243

19.823,18

9

155

93.053

24.193,78

10

200

120.068

31.217,68

11

300

180.102

46.826,52

12

400

240.136

62.435,36

13

500

300.170

78.044,20
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актуелно
ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ НОВОГ СЕРВИСА Е-М4

Ове године
више пријава
него лане

Од почетка рада сервиса тринаест хиљада
послодаваца електронски предало пријаве М-4, за
исто време прошле године предато 1.300 пријава

М

инистар за рад, запо
шљавање, борачка и
социјална питања посе
тио је почетком априла Филија
лу за град Београд, а циљ посете
био је провера ефеката новог
сервиса РФ ПИО – електронске
пријаве М-4, која је послодавци
ма доступна на сајту Фонда од
15. марта. Поред министра Ву
лина и руководства Фонда ПИО,
београдску филијалу су обишли
и представници привреде и по
слодаваца, којима је нови сер
вис превасходно и намењен.
Директорка Фонда ПИО, Дра
гана Калиновић, изразила је за
довољство до сада постигнутим
резултатима новог е-сервиса.
– За првих 15 дана од почетка
рада овог сервиса 13.000 посло
даваца је електронским путем
предало пријаве М-4. За то мо
рам да захвалим Савезу рачуно
вођа, послодавцима, представ
ницима Привредне коморе, јер
је заједничким активностима
омогућено да приближимо ову
услугу послодавцима. Прошле
године, када није било елек
тронског сервиса, у овом пери
оду је само 1.300 послодаваца
предало пријаве М-4. То најбоље
показује колико су послодавци
прихватили наш сервис, колико
су схватили да им је то олакша
ње и колико смо ми на тај начин
олакшали своју основну делат
ност у Фонду, а то је остварива
ње права, и омогућили да што
пре у базу података Фонда ПИО
дођу сви подаци везани за упла
ту доприноса – изјавила је ди
ректорка Калиновић.
Министар Александар Вулин
изнео је податак да у Србији има
204.000 правних лица и 223.000
4

предузетника који су у обавези
да поднесу пријаву М-4 за више
од 2,5 милион
 а осигураника.
– У граду Београду, који има
више од 42.000 послодаваца ко
ји су у обавези да подносе при
јаву М-4, за првих 15 дана подне
то је око 6.000 пријава. Прошле
године без електронске обраде
у ово време пријавило се око
500 послодаваца. До 30. апри
ла очекујемо да ће сви стићи да
испуне своју законску обавезу,
али да то ураде без трошкова,
без губитка времена, у време
када им то одговара, на задо
вољство радника, али и на задо
вољство државе. Захваљујући и
овом начину, очекујемо да ће се
повећати број оних који уредно
пријављују своје раднике, и да
ћемо на тај начин обезбедити и
повећану наплату доприноса –
истакао је министар Вулин.
Задовољство новим елек
тронским сервисом Фонда овом
приликом изразили су и пред
ставници Савеза рачуновођа и
ревизора Србије, Уније посло
даваца Србије, Привредне ко

море Београда, као и представ
ници послодаваца.
Небојша Атанацковић, пред
седник Уније послодаваца Ср
бије, рекао је да УПС поздравља
овакав савремен начин подно
шења пријава, и да је то велика
уштеда за привреду, а посебно
за послодавце.
– Мислим да се на овај начин
штеде милиони динара и може
се рећи да је ово можда један
од првих потеза у оквиру го
дине предузетништва који за
иста реално помаже привреди
и предузетницима – истакао је
Атанацковић.
Снежана Митровић, виши са
ветник Савеза рачуновођа и ре
визора Србије, рекла је да је за 15
дана у 12 градова Србије обуку за
коришћење сервиса Е-М4 про
шло око 1.600 рачуновођа који
воде пословне књиге за више од
50.000 пореских обвезника.
– Ово за рачуновође не пред
ставља никакав проблем зато
што је у питању наставак једне
велике реформе која траје од
2013. године, односно обједи
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њена наплата је уведена од 1.
марта 2014. године, и рачуново
ђе су већ тада едуковане да из
ваде квалификоване електрон
ске сертификате. Дакле, од тада
смо прешли на једну нову си
стемску реформу, која је упра
во унапредила Србију на Doing
bussines листи (листа Светске
банке) на 59. место, а сигурна
сам да ће овај нови сервис до
нети унапређење у оцени усло
ва пословања и у овој години –
изјавила је Снежана Митровић.
Александар Милошевић изра
зио је похвале у име Привредне
коморе Београда, јер се из годи
не у годину мере државе побољ
шавају, односно привредници
добијају све новије и повољније
услове за пословање, а једна од
мера у том систему свакако је и
нови сервис Фонда ПИО.
– Ове мере државе умногоме
олакшавају рад и послодавцима
и запосленима и ствара се један
обједињени систем где су сада
сви послодавци, односно при
вредни субјекти равноправни
у односу са државом, а с друге
стране и држава има јединстве
ни систем и евиденцију свега
што се дешава у привреди, у
привредном амбијенту и на тр
жишту рада – рекао је Алексан
дар Милошевић.
Слободан Зимоњић из аутокуће Компресор истакао је да је
у питању сјајан пројекат који ће
умногоме помоћи рачуновођа
ма да дуго чекање у редовима,
некада и по цео дан, замене са
само неколико минута колико
је потребно да се електронским
путем из канцеларије пошаље
пријава М-4.
В. Кадић

РЕХАБИЛИТАЦИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА О ТРОШКУ ФОНДА ПИО

У бање ове године око
12.000 пензионера
Р

епублички фонд за пен
зијско и инвалидско оси
гурање 11. априла је обја
вио оглас за пријаву пензионе
ра за бесплатну рехабилитацију
у 2016. години, a пријављивање
је трајало 15 дана.
Како је Законом о ПИО пред
виђено, Фонд издваја 0,10 од
сто од планираних изворних
прихода у години за средства
којима побољшава друштвени
стандард пензионера. У 2016.
години за ове намене је укупно
издвојено 360 милион
 а дина
ра, од чега је највећи део – 93,3
одсто, намењен за бесплатну
рехабилитацију пензионера у
бањама. Према одредбама но
вог Правилника о друштвеном
стандарду корисника пензија
РФ ПИО, који је ступио на сна
гу почетком априла, преос тала
средства усмеравају се на два
нова вида друштвеног стандар
да пензион
 ера – за солидарну
помоћ у храни, лековима, огре
ву и сл., односно за културне и
спортско-рекреативне активно
сти пензион
 ера.
– На основу опредељених
средстава за бесплатну рехаби
литацију пензионера и просеч
них цена у бањским лечилишти
ма, процењује се да ће право
на бесплатан бањски опоравак
ове године моћи да оствари око
12.000 пензион
 ера. Наиме, због
више наплаћених изворних
прихода од планираних, чиме је
и основ за издвајање средстава
за друштвени стандард виши,
као и цена у бањама за које је
постигнут договор да остану
на истом нивоу као у претход
не три године, ове године ће
бесплатну рехабилитацију ко
ристити више пензион
 ера од
уобичајеног броја – објашњава
Јелица Тимотијевић, директор
Сектора за односе с јавношћу
Фонда ПИО.
Да подсетимо, право на бес
платну рехабилитацију у здрав
ствено-стационарним установа
ма и бањско-климатским лечи

Врњачка Бања

лиштима, у трајању од 10 дана,
имају корисници старосних, ин
валидских и породичних пензи
ја, који имају пребивалиште на
територији Републике Србије и
чија је пензија за фебруар 2016.
године нижа од износа про
сечне пензије за фебруар 2016.
године у Фонду, односно од
23.463 динара. Осим тога, услов
за остваривање овог права је
и да корисници, осим пензија,
немају друга лична примања,
као и да право на бесплатну ре
хабилитацију нису користили у
последњих пет година.
Стари правилник је као још
један од услова предвиђао да
корисници пољопривредних
пензија треба да имају мини
мум 10 година стажа осигурања
оствареног у пољопривреди,
али је ова одредба изузета из
новог правилника – дакле, ви
ше не важи.
– За све кориснике који оства
ре право на бесплатну рехаби
литацију, Фонд сноси трошкове
смештаја у бањи, пун пансион,
трошкове превоза до опреде
љене бање и назад, а уговори
ма са сваком бањом појединач
но прецизиран је обим терапија

које сваки корисник мора да до
бије, чиме је обезбеђено да ре
хабилитација буде у сваком по
јединачном случају адекватна
потребама и корисна за сваког
пензионера. Тачније речено,
приликом боравка у бањама,
пензионери добијају лекарски
преглед, ЕКГ, лабораторијске
анализе, све специјалистичке
прегледе и визите одељењских
лекара, као и најмање три врсте
терапија у зависности од оцене
лекара и области за коју је од
ређена бања специјализована
– истиче Јелица Тимотијевић.
Правилником о друштвеном
стандарду корисника пензија
РФ ПИО прецизно је дефинисан
начин бодовања и критерију
ми који утичу на ранг листу. На
првом месту је висине пензије,
затим број година стажа осигу
рања, број година коришћења
пензије, остварено право на
туђу негу и помоћ и остварено
право на породичну пензију за
корисника који је право на по
родичну пензију остварио као
дете које није способно за са
мосталан живот и рад.
Др Дика Кајевић, директор
Сектора за медицинско вешта
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чење РФ ПИО, објаснио је да
медицинска документација не
утиче на бодовање, односно
позицију на ранг листи.
– Медицинска документаци
ја се не бодује, а од пензионе
ра тражимо да нам је доставе,
уколико је имају, само да бисмо
правилно определили бању, од
носно да се не би догодило да
неко добије бању која је кон
траиндикована његовом здрав
ственом стању. Напомињемо да
Фонд ПИО не обезбеђује лече
ње, већ рехабилитацију и опо
равак пензионерима који због
висине примања то себи тешко
могу да приуш
 те – наглашава др
Кајевић.
Фонд ће писаним путем оба
вес тити кориснике пензија
који остваре ово право у коју
установу ће бити упућени на
рехабилитацију, о списку обла
сти из којих се рехабилитација
пружа, као и о спецификаци
ји услуга које ће им обавезно
бити пружене. Очекује се да
ће први позиви пензион
 ери
ма за десетодневни опора
вак у бањама Србије кренути
средином јуна.
В. Кадић
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поводи
САВЕТОДАВНИ ДАНИ ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И АУСТРИЈЕ
До сада 600 грађана
са стажом осигурања
оствареним у Србији и
Аустрији потражило
савет из области
ПИО на овај начин

М

еђународни саветодав
ни дани између Србије
и Аустрије одржани су
први пут 2010. године у Бечу а
од тада, сваке наредне године,
одржавали су се једном годи
шње у Србији и једном у Аустри
ји. Осигураници и корисници из
наше земље, који имају оства
рен стаж осигурања и у Аустри
ји, до сада су поред Беог рада,
помоћ саветодаваца могли да
потраже и у Крагујевцу, Шапцу,
Крушевцу, Новом Саду, где су
током протеклих година орга
низовани дани разговора.
Саветодавни дани између но
силаца ПИО Србије и Аустри
је ове године су одржани 19.
априла у Крушевцу и 20. априла
у Београду, а савете и информа
ције од домаћих и аустријских
стручњака потражило је око 40
странака.
Једна од њих била је Катари
на Живковић (21) из Београда.
– Постојао је проблем у вези
са привременом обуставом ис
плате породичне пензије, али
је сада решен. Ово је одлична
прилика да сви који имају би
ло какаве недоумице или про
блеме у вези са остваривањем
својих права из ПИО дођу и на
једном месту у директном кон
такту са надлежнима реше про
блем – каже Катарина.

Задовољне
и странке и
саветодавци

Стручан одговор на свако питање

Божидар Петровић (64), пен
зион
 ер, такође из Београда, по
тражио је помоћ саветодаваца
у своје име и у име супруге која
ускоро треба да оствари право
на старосну пензију.
– Веом
 а сам задовољан. Раз
решен је проблем у вези са
спорним делом стажа који сам
остварио током рада у Аустри
ји, а што се супруге тиче, добио
сам све информације у вези са
њеним стажом и документаци
јом коју треба да сакупи и пре
да уз захтев за старосну пензију,
и очекујемо да ће се све убрзо
реализовати – задовољно при
ча Божидар Петровић.

Корисници и осигураници су
на Саветодавне дане у Београд
и Крушевац долазили и из дру
гих градова, као што су Смеде
рево, Смедеревска Паланка,
Ваљево, Крагујевац, Аранђе
ловац итд. Чак и они који нису
унапред заказали свој термин,
били су одмах примљени, а по
моћу аустријског броја осигу
рања успостављен је директан
приступ подацима везаним за
њихов стаж.
Тим саветодаваца овог пута
су чинили Волфганг Карас и Би
бијан Пајсер из аустријског пен
зијског фонда, као и Драгана
Максимовић и Славица Илић из

Дирекције Фонда ПИО у Београ
ду, а супервизор је био Предраг
Марковић, такође из Дирекције
Фонда.
– Питања странака углав
ном су се односила на прове
ру дужине стажа оствареног
у Аустрији, као и на услове за
остваривање права на старосну
и породичну пензију у складу са
аустријским прописима. Било
је и неколико питања везаних
за поступке који су у току. Све
је протекло у најбољем реду,
а најважније од свега је да су
странке биле задовољне – каже
Предраг Марковић.
Волфганг Карас је у Срби
ји овим поводом већ четврти
пут, изузетно је задовољан са
радњом са српским колегама,
увек радо долази, и каже да су
странке пријатне и захвалне за
информације које добију. Биби
јан Пајсер је, за разлику од свог
колеге, први пут у улози саве
тодавца у Србији, задовољна је
добром организацијом и истиче
да ће радо поново доћи.
И саветодавци из нашег Фон
да истичу добру и пријатну
сарадњу, како са колегама из
Аустрије, тако и са странкама, а
посебно похваљују гостоприм
ство домаћина у Филијали Кру
шевац, где су странкама савето
давци били на располагању дан
раније у односу на Беог рад.
Први међународни савето
давни дани у Србији су одржа
ни 2011. управо са аустријским
носиоцем осигурања и од тада
су саветодавци правну помоћ и
информације пружили за укуп
но 600 странака.
В. Кадић

Повеља Филијали за град Београд
Историјски архив Беог рада поводом 70
година рада доделио је Повељу Републич
ком фонду за пензијско и инвалидско оси
гурање Филијали за град Беог рад за дугого
дишњу успешну сарадњу.
Како је истакао директор београдске фи
лијале Иван Тодоровић, папирна докумен
тација која настаје у раду једне установе је
вишеструко значајна.
– Поред сведочења о начину рада неке
установе, она садржи и многе друге подат
ке о пословању, запосленима, нашим оси
гураницима и корисницима права. Сваки
стваралац архивске грађе дужан је да води
6

и евиденцију о њој. У Филијали за град Бео
град у првој половини 2012. године урађе
но је додатно сређивање документације и
уношење у образац реконструисане архив
ске књиге када је унета сва документација
закључно са 2011. годином. Те године из
вршен је попис целокупне архивске грађе
настале у Филијали за град Беог рад за пе
риод од 1952. закључно са 2011. годином,
а тај велики подухват успешно је завршен
у сарадњи са Историјским архивом града
Беог рада. Копија реконструисане архивске
књиге налази се у Историјском архиву Бео
града – објаснио је Иван Тодоровић и додао

да је тада урађено и излучивање доспеле
документације, односно микрофилмованих
пензијских досијеа, и то за период од 1973.
до 2010. године у количини од 769 метара.
В. К.
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РАЗГОВОРИ НОСИЛАЦА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ

Унапређење сарадње
после четврт века
Н

а разговорима органа
за везу Републике Срби
је и Републике Италије,
одржаним од 20. до 22. априла
2016. године у Риму, делегаци
је двеју држава предс тавиле су
своја законодавс тва и сис теме
у облас ти пензијског и инва
лидског осигурања и права за
случај незапос ленос ти. Разго
вори, који су се одржали први
пут пос ле 24 године, били су
веома успешни и корисни за
обе стране, са низом конкрет
них решења пос тојећих про
блема и предлога за унапређе
ње сарадње.
Међу члановима делегације
из Србије били су представни
ци Завода за социјално осигу
рање, Републичког фонда ПИО,
Националне службе за запо
шљавање и српске амбасаде у
Риму. Један од представника
Фонда ПИО, поред директорке
Драгане Калиновић и помоћ
ника директора др Александра
Милошевића, био је и Алексан
дар Динић, начелник Одељења
за пензијско и инвалидско оси
гурање по међународним уго
ворима.
– Конвенција о социјалном
осигурању између Србије и
Италије ступила је на снагу још
давне 1961. године, и једна је
од најстаријих коју Србија при
мењује са другим земљама. По
једине одредбе ове Конвенције
су застареле, рестриктивне и
превазиђене у смислу најнови
јих тенденција координације
социјалне сигурности и то че
сто доводи до дугог трајања по
ступка. У међувремену се, у обе
државе уговорнице, много тога
у области пензијског и инвалид
ског осигурања променило, из
вршене су реформе, измењени
услови за остваривање права,
другачија је и пракса. Баш зато
је и значајно што су, после мно
го година, одржани разговори
између наше земље и Италије у
овој области – каже Александар
Динић.

Делегације двеју држава представиле своја законодавства и системе у области ПИО

Разговори су били изузетно
конструктивни, а један од нај
значајнијих резултата који су
постигнути јесте сагласност око
увођења међудржавних обра
заца за везу, тзв. двојезичних
образаца, који са Италијом нису
примењивани од 1961. године.
– До сада се много времена и
новца губило на превод дописа
и документације који су били
предмет кореспонденције два
фонда, а увођење образаца за
везу ће максимално олакшати
и убрзати размену података и
захтева. Договорено је да Фонд
ПИО сачини предлог двојезич
них образаца, који ће бити мак
симално поједностављени, и
где ће се покушати да се једним
обрасцем обухвате захтеви за
сва права из ПИО, што ће очеки
вано олакшати посао фондова у
целини, па и самих референата.
Другим речима, сарадња ће се
подићи на знатно виши ниво –
објашњава Александар Динић.
Поред размене двојезичних
образаца, постигнут је договор
да се између Србије и Италије,
можда већ током ове године,
организују Међународни саве
тодавни дани, што је вишегоди
шња пракса коју Србија има са
другим државама. Осигурани
цима који имају стаж осигурања
навршен и у Србији и у Итали
ји саветодавни дани би сигур

но били од велике користи, јер
се, између осталог, услови за
остваривање права и старосне
границе константно мењају.
– Италијанска делегација је
такође исказала велику заин
тересованост за успостављање
електронске размене података
са нашим Фондом, и уручила
нам предлог споразума о елек
тронској размени података која
би за почетак имала за предмет
размене чињеницу смрти, изно
се пензија, а касније би се као
предмет размене могли устано
вити и обрасци за везу – каже
Динић.
У вези са применом Конвен
ције размотрена су питања по
тврђивања периода осигурања
и проблеми који се с тим у вези
појављују поготово приликом
преклапања тих периода (на
рочито код категорије осигура
ника пољопривредника), нео
дређивања тачног датума пре
станка осигурања, међусобне
писане комуникације и доставе
потребних доказа, као што су
лекарски извештаји.
– У области осигурања за
случај незапослености, поред
уобичајене размене информа
ција о законодавној регулативи
Републике Србије и Републи
ке Италије, српска делегација
је указала на проблем неефи
касног вођења поступка од
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стране италијанског носиоца
осигурања у вези са поднетим
захтевима за остваривање пра
ва на новчану накнаду по осно
ву незапослености, наводећи
осам таквих случајева за које ће
италијанска страна доставити
информације које је затражила
од својих подручних служби.
Ради ефикаснијег спровођења
Конвенције договорено је уво
ђење два двојезична обрасца и
у овом делу примене споразу
ма – објашњава Зоран Пановић,
директор Завода за социјално
осигурање.
Током три дана трајања разго
вора, размењен је велики број
питања и одговора, листа кон
такт особа, а договорено је и да
у априлу 2017. године Београд
буде домаћин нових разговора
двеју делегација. Када је реч о
правима за случај незапосле
ности, решено је осам захтева, а
из области остваривања права
из ПИО 76 ургенција у вези са
предметима код којих поступак
траје дуго.
Да подсетимо, Србија испла
ћује пензије за 57 корисника
који живе у Италији, док итали
јанску пензију у Србији прима
630 пензионера. Према подаци
ма за 2015. годину, Италија је по
овом основу исплатила више од
3,6 милиона евра.
В. Кадић
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између два броја

Дан планете
Земље
Међународни Дан планете Зе
мље, 22. април обележава се од
1970. године широм света. Људи
се подстичу да више рециклирају,
волонтирају у локалним зеленим
пројектима или инсталирају солар
не плоче у својим кућама.

Просечна зарада у марту 45.870 динара
У марту је просечна нето зарада у Србији износила 45.870 динара и номинално је виша за 3,2
одсто него у фебруару, а реално за 3,3 одсто.
У поређењу са мартом претходне године, просечна плата је номинално виша за 6,4 одсто, а
реално за 5,8 одсто, саопштио је Републички завод за статистику.
Просечна бруто зарада, са порезима и доприносима, у марту ове године износила је 63.029 дина
ра, што је номинално за 2,9 одсто више него претходног месеца, а реално је повећање од три одсто,
док је у поређењу са истим месецом прошле године увећана 6,6 одсто, а реално за шест одсто.
За прва три месеца ове године просечна нето зарада је номинално виша за 4,5 одсто, а реал
но за три одсто, колико је увећана и просечна бруто зарада.

Помоћ женском предузетништву

Дан планете обележен је и у Ср
бији радионицама у којима су уче
ствовали представници и ученици
основних школа, како би се скрену
ла пажња на значај очувања приро
де, подигао ниво еколошке свести и
деца била мотивисана да се укључе
у борбу за очување планете.
Неколико удружења из Новог Са
да организовало је четвородневну
манифестацију на више локација у
граду. Програм је обухватио разли
чите радионице, изложбу, пројек
цију филма, бициклистичку трку,
посматрање неба телескопом у
Астрономском друштву Нови Сад,
дељење садница, веганску вечеру
и едукативно-забавне активности
посвећене овом светском дану
очувања ресурса наше планете.

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и амбасадор Швајцарске у Србији
Жан Данијел Рух доделили су у Рашки сертификате о бесповратној помоћи женама за покрета
ње сопственог посла. Сертификате је добило 48 сада незапослених жена. Оне могу да рачунају
на укупно 368.000 евра
бесповратне помоћи за
набавку опреме да би
покренуле свој бизнис.
Нове предузетнице,
које се баве стомато
логијом, производњом
одеће и накита, кроје
њем, прерадом и кон
зервисањем воћа и по
врћа и разним другим
пословима, добиле су
опрему за отпочињање
пословања. Поред тога,
оне су кроз активности
Европског
прогреса,
посредством којег Европска унија и владе Швајцарске и Србије подстичу покретање женског
бизниса, овладале и знањем о маркетингу, продаји, порезима и правним аспектима послова
ња. Реч је о женама из Рашке, Новог Пазара, Сјенице, Тутина, Пријепоља, Ивањице, Прибоја,
Прокупља, Куршумлије, Бујановца, Медвеђе, Бојника, Власотинца, Црне Траве...

Дан Шапца
Поводом дана Шапца, 22. априла и ове године чланице Градске организације инва
лида рада Шабац за суграђане су припремиле и даривале им 1.000 укусних, пржених
листића. Уз најмлађе који су трчкарали по тргу, грицкали листиће и јављали другари
ма да су бесплатни, овај дан је обележен и сусретима фолклорних група и шаренилом
и богатством ношњи у којима су наступале.
Тако се бар једном годишње на прелепом тргу у центру Шапца чува од заборава
део традиције
кроз старе зана
те и кулинарске
рецепте. Шабац
је бар по култу
ри, традицији,
музици, непре
вазиђен град а
жене из Градске
организације ин
валида рада су
чувари великог
дела културног
наслеђа Мачве и
Поцерине.
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Конгресна
понуда Србије
на сајму IMEX 2016
Конгресни биро Србије, који послује као
засебан сектор Туристичке организације Ср
бије, представио је конгресну понуду наше
земље на сајму „IMEX 2016” у Франкфурту од
19. до 21. априла. Најзначајнији догађај ове
врсте у свету окупио је 3.500 међународних
излагача из 150 земаља и неколико хиљада
позваних клијената. У току три дана трајања
на сајму је остварено око 65.000 састанака.
Динамичан раст и унапређење хотелске
понуде, како у урбаним центрима, тако и на
другим дестинацијама у земљи, праћен уво
ђењем нових линија националног авио-пре
возника „Air Serbia”, учинио је нашу земљу
привлачним одредиштем за организаторе
скупова и пословних путовања. Професиона
лизам домаћих пружалаца услуга, заједно са
одличном понудом, чине нас врло конкурент
ним на међународном тржишту.
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Новим моделом до пословног успеха
Захваљујући
сарад
њи и помоћи надлежног
Министарства привре
де, пронађен је модел за
опстанак некадашњег тр
стеничког гиганта „Прве
петолетке”. После стечаја
и гашења оформљено је
ново предузеће, које је
наставило рад на угово
реним пословима са 600
запослених. Поред „Зап
тивке”, фабрике коју су
радници сами организо
вали и која броји око 100
запослених, још неке од
фабрика спремне су да
наставе производњу.
Планирано је да се у наредних неколико дана запосли још 100 радника, тако да ће у систему
„Прве петолетке”, без фабрика „ТМО” и „Наменска”, радити укупно око 700 радника. План је да се у
наредном периоду знатно повећа обим производње. Планиран је и наставак пласмана произво
да на стара тржишта, традиционалном пословном партнеру „Камаз”, на пример.

Миграциони
сервисни центар
на новој адреси

Варваринци,
најбољи
рецитатори
Културно-просветна заједница
из Александровца успешно је ор
ганизовала Окружно такмичење
рецитатора „Песниче народа мог”
на коме је учествовало 55 ученика
из шест општина Расинског округа.
Подељени у три категорије, так
мичили су се ученици од првог
разреда основне до четвртог раз
реда средње школе.
Победници такмичења (Ката
рина Аврамовић из Крушевца, Та
мара Бановић и Јована Вићић из
Варварина) иду на Републичко так
мичење које ће се у мају одржати
у Ваљеву.
Сви такмичари, а посебно најбо
љи, добили су пригодне поклоне
од домаћина.

Београд без баријера

Миграциони сервисни центар Бе
оград, при Филијали за град Београд
Националне службе за запошљавање,
од 6. априла 2016. налази се на новој
адреси: Гундулићев венац 23-25, III
спрат, канцеларија 320.
Рад са странкама је сваког радног
дана од 8 до 15 сати, а контакти се
могу остварити лично, телефоном
011/2929-062, као и путем мејл адре
се: mscbeograd@nsz.gov.rs.

ЈП „Градско стамбено” Београд поставиће
до средине маја више од 20 рампи намење
них особама са инвалидитетом. На тај на
чин наставља се пројекат „Београд без ба
ријера”, током кога је до сада суграђанима
у колицима омогућено несметано да улазе
у своје зграде, на више од 120 локација ши
ром престонице.
Упркос томе што акција „Градског стам
беног” траје већ месецима, велики број
станара не зна да постоји начин да помогну свом комшији са инвалидитетом, и то потпуно
бесплатно. Главни услов јесте да зграда буде у систему одржавања овог предузећа и да се
станари обрате писаним захтевом овереним печатом председника скупштине станара.

Нишвил међу најбољим џез фестивалима
Британски„Гар
дијан” уврстио
је „Нишвил” ме
ђу 10 најбољих
џез фестивала у
Европи. У члан
ку који је крајем
априла објављен
у електронском
издању овог ре
номираног листа,
„Нишвил” је описан као један од ретких фестивала из источне Европе који одличним
односом цене и квалитета може да се такмичи са западним великанима.
Већина наступа одржава се на пространом простору Нишке тврђаве, оивичене зидо
вима и капијама из времена Отоманског царства, а међу уметницима који су наступали
у Нишу налазе се бројна реномирана имена, наводи се у чланку „Гардијана”.
„Нишвил” ће и ове године окупити љубитеље квалитетне музике. Од 11. до 14. августа
на 33. нишком џез фестивалу биће изведено 100 концерата и наступиће више од 600
извођача на 10 фестивалских бина.
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УГЦБ: стручњаци
о радној терапији
Установа Геронтолошки центар Бео
град (УГЦБ) и Центар за смештај и днев
ни боравак деце и омладине ометене у
развоју организовали су једнодневни
стручни скуп у Дому Бежанијска коса под
називом „Улога и значај радне терапије у
области социјалне заштите”.
Скуп је одржан 15. априла а поред пре
давања стручних радника, посетиоц
 и су
имали прилику да погледају изложбу,
као и представу деце из Центра за сме
штај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју и корисника УГЦБ, ко
јом је представљен вишемесечни рад и
трансгенерацијска сарадња.
На скупу је учествовало више од 200
стручних радника и сарадника из целе
Србије.
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поводи
У ШАЈКАШУ ОТВОРЕНО СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Посао за младе са инвалидитетом

М

инистар омладине и
спорта Вања Удовичић
отворио је 5. априла
на
инклузивно-едукативном
салашу „Филипус” у Шајкашу
содару за производњу дести
ловане и сода-воде. Овај салаш
је намењен деци и младима са
сметњама у развоју који излазе
из система социјалне заштите,
а циљ пројекта „Содара Фили
пус” јесте оснивање социјалног
предузећа где млади људи из
осетљивих група могу да се за
после и да имају организовану
стручну праксу у различитим
областима својих животних ин
тересовања.

Запослени добили потврде о успешно завршеној обуци

Министар Удовичић точи прву флашу сода-воде

Предузеће ће запослити 20
младих из поменутих катего
рија ОСИ. Идејни творац овог
пројекта је удружење грађана
„Вера, љубав, нада” из Новог
Сада, а Миша Близанац, на чи
јем је имању отворено то за
натско предузеће, рекао је да
је то прва фабрика отворена у
Шајкашу. Погон величине 170
квадратних метара прилагођен
је особама са инвалидитетом.
Уклоњене су баријере и омогу

ћено несметано кретање ОСИ у
инвалидским колицима – про
ширени су отвори на вратима,
порушени су неки преградни
зидови, прилагођени су и подо
ви, електроинсталација итд.
Укупна вредност пројекта је
6.976.000 динара. Министарство
омладине и спорта подржало је
овај пројекат са 5.200.000 дина
ра. Министарство за рад, запо
шљавање, борачка и социјална
питања је на стално отвореном

конкурсу за унапређење поло
жаја ОСИ у 2015. години подр
жало пројекат „Содара Фили
пус” са 800.000 динара за моти
вационе радионице и стицање
стручних знања, а Удружење
грађана „Вера, љубав нада” из
Новог Сада уложило је 976.000
динара.
У оквиру пројекта „Формира
ње социјалног предузећа Сода
ра – Филипус”, Унија послодава
ца Војводине организовала је за
особе са инвалидитетом, буду
ће запослене у Содари, радио
ницу под називом „Улазак у свет
рада”. Радионица о развијању
пословних вештина реализова
на је у СОШО „Милан Петровић”
у Новом Саду, а приликом све
чаног отварања Содаре Станко
Крстин, председник УПВ, мла
дима који су добили посао у Со

дари поделио је потврде о успе
шном завршетку обуке.
Министар Вања Удовичић је
на свечаном отварању фабри
ке изјавио да друштво често
занемарује младе са сметњама
у развоју и да су они дискрими
нисани када је реч о запошља
вању.
– Желимо да то променимо,
да кроз континуирану и струч
ну подршку омогућимо млади
ма да се развијају у складу са
својим способностима, да из
граде самопоуздање и буду са
мостални. Укључивање младих
из осетљивих група кроз запо
шљавање и самозапошљавање
је полазна основа за изједнача
вање могућности и унапређе
ње њиховог положаја – рекао је
Удовичић.
Мирослав Мектеровић

Увид у кретање радне снаге између БиХ и Србије
У Сарајеву је потписан Про
токол о спровођењу Споразума
о привременом запошљавању
држављана Босне и Херцегови
не у Републици Србији и држа
вљана Републике Србије у Бо
сни и Херцеговини. Протокол
су потписали директор Агенци
је за рад и запошљавање Босне
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и Херцеговине Муам
 ер Бандић
и директор Национ
 алне службе
за запошљавање Републике Ср
бије Зоран Мартиновић.
Циљ овог протокола је да се
омогући примена постојећег
споразума о запошљавању гра
ђана две државе и на тај начин
утиче на смањење незапосле

ности како у Србији тако и у
БиХ.
Директор Агенције за рад и
запошљавање БиХ је истакао
да је потписивање протокола
веома битно, јер ће омогућити
легално запошљавање грађана
Босне и Херцеговине у Републи
ци Србији, као и увид у кретање
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радне снаге између две државе.
Зоран Мартиновић, директор
НСЗ, нагласио је да је овај спо
разум о запошљавању први ко
ји Република Србија потписује
са неком од држава у региону,
те да представља основ за на
ставак даље сарадње између
две институције.
Р. М.

НА АПРИЛСКОМ САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ САДУ ПОНУЂЕН РЕКОРДАН БРОЈ ПОСЛОВА

Позитивне промене на
тржишту рада
С

едмог априла у Новом
Саду је одржан сајам за
пошљавања који су ор
ганизовали град Нови Сад и
новосадска Филијала НСЗ. У
Западном холу СПЕНС-а 64 по
слодавца понудила су посао за
1.782 радника различитих про
фила, и то је досад рекордан
број пријављених слободних
радних места на оваквим сајмо
вима у Новом Саду.
Татјана Видовић, директорка
новосадске Филијале НСЗ, ра
ди лакшег поређења истак ла
је да је на прошлогодишњем
сајму учес твовало 67 пос ло
даваца који су понудили 423
радна мес та. Нагласила је да
је позитивним променама на
тржишту рада допринела и из
рада Националног акционог
плана запошљавања, по којем
се предвиђају знатна улагања
у мере активне политике запо
шљавања у Србији.
Приликом обиласка новосад
ског Сајма запошљавања, Дра
ган Сикимић, заменик дирек
тора НСЗ, изјавио је да су мере

Владе Републике Србије, која је
ове године определила 2,8 ми
лијарди динара за мере активне
политике запошљавања, почеле
да доносе ефекте на запошља
вање. Сикимић је додао и да се
преко међународних пројеката,
које финансира Европска унија,
улажу знатна додатна средства

у
информационо-комуника
ционе технологије и трансфер
знања, која омогућавају НСЗ и
Републици Србији да држи ко
рак са новим трендовима и раз
војем Европе.
На овом сајму запошљавања
послодавци су највише слобод
них послова понудили инфор

матичарима,
економистима,
дефектолозима, књиговођама,
саветницима у осигурању, про
давцима, столарима, молери
ма-фарбарима,
конобарима,
куварима, месарима, водоин
сталатерима, шивачима, кроја
чима, магационерима итд.
М. Мектеровић

ПРОГЛАШЕН НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК У 2015. ГОДИНИ

Бивши џудиста на челу гумаре
Дневни лист „Блиц” девету годину заре
дом бирао је најбољег предузетника у Срби
ји. Победник овогодишњег конкурса „Блиц
предузетник 2015” је Едвин Бера (на слици),
власник компаније „Едос” из Зрењанина.
О најбољима је одлучивао шесточлани
жири на челу са министром финансија Ду
шаном Вујовићем. Осим њега, у жирију је
био и Зоран Мартиновић, директор Наци
оналне службе за запошљавање, Јелена
Булатовић, извршни директор Српске асо
цијације менаџера, Александар Грачанац,
координатор Форума МСПП у Привредној
комори Србије, Биљана Пешић, директор
продаје за мала предузећа и предузетни
ке у Сосијете женерал банци, и Сузана Ла
кић, новинар „Блица”.
Едвин Бера (37 година), бивши репре
зентативац и државни првак у џудоу, после

завршеног машинског факултета преузео
је од оца управљање гумаром у Зрењани
ну. Гумара „Едос” месечно извезе точкове у
вредности од око 70.000 евра и може да се
похвали са 90,5 одсто извоза дистантних
прстенова који се свакодневно користе у
индустрији. Њихови клијенти су углавном
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из Немачке, Италије, Грчке, али и из зема
ља у региону
– Дневно радимо око тону и по гуме, од
које производимо точкове који се навла
че на ваљке који вуку транспортне траке и
користе се као потрошни материјал углав
ном у рударској индустрији – објаснио је
Бера, истичући да им је прошлогодишњи
профит био 12,5 милиона динара.
Гумара запошљава 13 радника, који го
дишње у просеку произведу око два ми
лиона точкова. Ова производња практич
но нема шкарта и све што се не искористи
поново се обрађује у нову гуму за следећу
туру точкова, појаснио је Бера.
Едвин Бера је од Сосијете женерал бан
ке, партнера акције, добио новчану награ
ду од 20.000 евра.
Р. М.
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поводи
МИНИСТАР АЛЕКСАНДАР ВУЛИН ПОСЕТИО НОВОСАДСКЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

Више новца за друштвени
стандард најстаријих
А

лександар Вулин, министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална
питања, посетио је 8. априла рекон
струисани Дом пензионера и Дневни цен
тар за старије у Поштанској улици у Новом
Саду. Са њим су били и Милош Вучевић,
градоначелник Новог Сада, и руководство
Фонда ПИО. Повод за посету био је разго
вор о побољшању друштвеног стандарда
пензионера и о новим видовима помоћи
која ће им, осим права на бесплатну реха
билитацију у 25 бања и РХ центара Србије,
бити први пут доступна ове године.
– Један од разлога зашто смо данас посе
тили Удружење пензионера града Новог Са
да јесте и да објавимо да ће РФ ПИО после
усвајања новог Правилника о друштвеном
стандарду пензионера и захваљујући знат
но већој количини новца који се уплаћује
кроз доприносе за ПИО, моћи да одвоји ви
ше новца за друштвени стандард пензио
нера. Ове године одвојено је у те сврхе 360
милиона динара, и највећи део тог новца
биће утрошен на слање око 12.000 пензио
нера на рехабилитацију у српске бање – ре
као је том приликом Александар Вулин.
Минис тар је истакао и да је оријентаци
ја Минис тарс тва да се највећа могућа ко
личина новца усмери непосредно кори
сницима, а како се буде повећавао ниво
уплате у Фонд ПИО, тако ће и више људи
трећег доба који су у пензији у наредном
периоду ићи на опоравак у бање о трошку
Фонда.

Министар у Новом Саду најавио нове видове подршке пензионерима

Милош Вучевић је рекао да је јавност у
Новом Саду у највећој мери упозната са вр
стом и обимом помоћи коју град Нови Сад
улаже у побољшање услова живота најста
ријих суграђана.
– Град Нови Сад је веома активан по пита
њу подршке пензионерима из Новог Сада за
одлазак на опоравак у бање и на море. Две
ста пензионера смо послали у Бању Врдник,
а двеста на море у Црну Гору. То је само један
од видова наше подршке. Посебно сам поно
сан на заједничка улагања града Новог Сада
и Удружења пензионера у овај реновирани
објекат. Данас најстарији Новосађани има
ју знатно боље услове за коришћење Дома
пензионера у Поштанској улици, а ускоро нас
очекује и почетак рада 17. по реду клуба пен
зионера који ће бити отворен у Новом насељу
– прецизније је објаснио Милош Вучевић.

Домаћин, Момо Чолаковић, председник
Удружења пензионера града Новог Сада
(које броји око 17.500 чланова и опслужу
је више од 35.000 пензионера), захвалио је
градоначелнику Вучевићу и министру Ву
лину на посети и подршци.
Након посете Удружењу, Александар Ву
лин и Милош Вучевић обиш
 ли су Геронто
лошки центар Нови Сад, Дом „Лиман” где су
директору др Драгану Милошевићу уручене
лиценце за пружање услуга домског смешта
ја за одрасле и старије кориснике и за услуге
помоћи у кући и дневног боравка. Том при
ликом, министар Вулин је доделио лиценцу
за пружање услуга домског смештаја за од
расле и старије кориснике и Љиљани Куве
љић, директорки Дома за одрасле и старе
„Свети Георгије” из Петроварадина.
М. Мектеровић

ДЕВЕТИ СУСРЕТ ЧЛАНОВА НЕКАДАШЊИХ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИХ БРИГАДА ИЗ БИВШЕ СФРЈ

Сећање на дане полета

Кикинда је почетком априла била по де
вети пут домаћин сусрета чланова некада
шњих омладинских радних бригада из бив
ше Југославије. Око 200 учесника из БиХ,
Македоније, Хрватске, Словеније и Србије
окупило се у овом граду на северу Војво
дине. Први априлски викенд резервисан је
већ скоро деценију за оживљавање успо
мена времешних учесника омладинских
радних акција из њима драге Југе и њихове
младости.
Већина акцијаша из оног доба већ су пен
зионери, али ветерани су орни не само за
дружење, већ и да поново засучу рукаве.
Овог пута у оближњем Руском Селу гости су
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домаћинима засадили 300 младица. Пореча
ни су из Истре донели саднице маслине и да
ровали их Рускоселцима. Младим маслинама
и палмама украсили су парк испред Народног
музеја у Кикинди. Дрветом, симболом мира и
пријатељства, обогатили су и акцијашко насе
ље „Младост”, где је одржан централни део и
овогодишњег тродневног програма.
Организатор манифестације Удружење
грађана „Дора” најављује да ће догодине
окупљање бити још садржајније и масовни
је, јер се заокружује деценија обнављања
сећања на дане полета добровољног рада
младих и њиховог дружења.
С. Завишић

Акцијашки ветерани на зборном месту
у Кикинди
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ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УИПС-а

Додељена признања
за успешан рад
У

дружење предузећа за
професионалну рехаби
литацију и запошљавање
особа са инвалидитетом (УИПС)
одржало је 8. априла у Београ
ду редовну годишњу седницу
Скупштине, којој је присуство
вало педесет чланова и гости
ју. Између осталих, седници су
присуствовале Вера Пешут и
Сања Гаврановић из Сектора
за запошљавање, Татјана При
јић из Сектора за заштиту ОСИ
у Министарству за рад, запо
шљавање, борачка и социјална
питања, Биљана Јеленковић Па
спаљ, начелница Одељења за
професионалну рехабилитаци
ју и запошљавање ОСИ, и Тања
Будимир, начелница Одељења
за посредовање у запошљава
њу и планирању каријере у На
цион
 алној служби за запошља
вање.
Обраћајући се присутнима,
Вера Пешут и Сања Гаврановић
су, између осталог, говориле
и о мерама подршке које Ми
нистарство предузима у циљу
унапређења положаја и рада
предузећа за професион
 алну
рехабилитацију и запошљава
ње ОСИ у 2016. години. Татјана
Пријић је упознала присутне
са активностима Сектора за за
штиту ОСИ, законима из ове
области донетим у протеклом

Скупштини УИПС-а присуствовалo педесет чланова и гостију

периоду, као и са информаци
јама везаним за припрему и из
раду Стратегије за унапређење
положаја ОСИ до 2020. године.
С друге стране, Биљана Је
ленковић Паспаљ је говорила
о улози предузећа за профе
сионалну рехабилитацију и
запошљавање ОСИ у процесу
пружања знања и њиховом обу
чавању за конкретна занимања,
као и објављеним јавним пози
вима и конкурсима НСЗ за 2016.
годину. Тања Будимир је инфор
мисала присутне о мерама које

НСЗ предузима у циљу пружа
ња подршке потенцијалним ви
шковима запослених.
На овој седници Скупштине
усвојени су извештаји о раду
Стручне службе УИПС-а, као и
Управног и Надзорног одбо
ра УИПС-а између две седнице
скупштине, а усвојене су и смер
нице за рад Стручне службе
УИПС-а у наредном периоду.
Драгиша Марковић, пред
седник Скупштине УИПС-а, том
приликом је уручио признања
за успешан рад у 2015. години и

предузећима и појединцима из
УИПС-а. Тако су, због остварених
резултата рада у различитим
областима, признања добили
„ДЕС” д.о.о., „Заштитна радиони
ца Жељезничар” д.о.о. и Стручна
служба предузећа за професи
оналну рехабилитацију и запо
шљавање ОСИ „Чикош штампа”
д.о.о., сви из Суботице, и Дарко
Ћировић, директор предузећа
за професионалну рехабилита
цију и запошљавање ОСИ „Бу
дућност” д.о.о. из Севојна.
М. Мектеровић

У СЕВЕРНОБАЧКОМ ОКРУГУ НАЈНИЖА СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Преко сајмова запошљавања до посла

Стопа незапослености у Се
вернобачком округу износи 11,4
одсто и најнижа је од свих по
сматраних региона у Србији, по
даци су Републичког завода за
статистику. Тренутно је на овом
подручју без посла 13.840 особа.
Да би ова статистика била још
повољнија у смислу запошљава
ња, надлежни органи предузи
мају различите мере, међу који
ма су и сајмови запошљавања.

Неки од укупно 8.853 званич
но незапослених Суботичана
посетили су још један у низу
сајмова запошљавања у овом
граду одржан крајем априла.
Сви они имали су прилику да
се лично упознају са потенци
јалним послодавцима и предају
своју радну биог рафију, са раз
личитим очекивањима.
На сајму је 39 послодаваца из
различитих делатности понуди

ло више од 500 слободних рад
них места различитих профила
и потребних квалификација.
Припремајући незапослене
суграђане за учешће на сајмо
вима запошљавања, суботичка
филијала НСЗ од фебруара ор
ганизује обуке за активно траже
ње посла (писање радне биогра
фије, припрема за интервју са
послодавцем и други савети), да
би се кандидати што адекватни
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је представили послодавцима.
Незапосленима се препоручује
да унапред припреме неколико
својих биографија (CV), које ће
током разговора предати посло
давцима који траже раднике њи
хових квалификација.
У току прошле године путем
сајмова које је организовала су
ботичка филијала НСЗ посао је
добило 565 незапослених.
Г. О.
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на лицу места
ОДРЖАН ТРЕЋИ САЈАМ ЗА ТРЕЋЕ ДОБА 55+

Много информација,
још више забаве
Н

а овогодишњем Сајму за
треће доба, одржаном
првих дана априла, уче
ствовало је више од 70 излагача,
државних и градских институци
ја, удружења, медицинских уста
нова, домаћих и страних компа
нија које пружају услуге старији
ма. Посетиоци су могли и да се
информишу и да ураде здрав
ствене прегледе и, што је најва
жније, да се добро забаве. Било је
игре, песме, глуме, такмичења у
игрању и певању, а врхунац свега
био је избор „Мис сениор”.
Сајам су отворили градона
челник Београда Синиша Мали
и директорка Установе Герон
толошки центар Београд Сузана
Мишић. Синиша Мали је на отва
рању рекао да је то трећи по ре
ду овакав сајам и да представља
један од начина да се старијим
суграђанима каже хвала за све
што су урадили, што раде и што
ће радити за свој град.
– Овај сајам је организован за
вас, због вас и овде имате при
лику да добијете информације о
већини ствари које могу да вас
интересују: о томе како да про
ведете слободно време, о актив
ностима дневних центара у Бе
ограду, о банкама, путовањима,
здравој исхрани... Мислим да је
ово сјајан начин да се дружимо
и проведемо лепо, квалитетно
време заједно, да на једном ме
сту ми упознамо вас, а ви нас, уз
услов и обавезу да се дружимо
током целе године. Први пут ове
године посетиоци сајма имају
прилику да упознају и рад јав
них градских предузећа јер се ту
налазе штандови „Градског зеле
нила”, „Паркинг сервиса”, „Град
ске пијаце”, „Инфостана”. Град је
дата обећања испунио, прошле
године су отворена три нова
дневна центра, а реконструисан
је и креативни центар у Свето
горској – истакао је градоначел
ник на отварању сајма.
Важно место на Сајму имао
је и Фонд ПИО. На инфо пулту
Фонда посетиоци су могли да
14

Синиша Мали посетио инфо пулт Фонда ПИО

добију све потребне информа
ције из области остваривања
права из ПИО, да изваде ли
стинг, тј. уверење о подацима
унетим у матичну евиденцију
Фонда, као и јединствени пин
код помоћу кога на сајту Фон
да могу неограничени број пута
да проверавају своје податке из
матичне евиденције Фонда или
да прати кретање свог предме
та. За организацију учешћа Фон
да на сајму, као и до сада, био је
задужен Сектор за односе с јав
ношћу, на челу са директорком
Јелицом Тимотијевић.
– Ово је пета сајамска манифе
стација на којој је Фонд ПИО уче
ствовао, и путем свог инфо пулта
се приближио грађанима. Све је
протекло у најбољем реду, од ко

муникације са организаторима,
до организовања наших запо
слених који су посао ревносно
обавили и још једном предста
вили Фонд на најбољи начин, као
институцију која је увек на услузи
корисницима и осигураницима –
објашњава Јелица Тимотијевић.
Први пут на сајму били су и
лекари и лаборанти из Секто
ра за медицинско вештачење
РФ ПИО који су мерили шећер
у крви и притисак заинтересо
ваним посетиоцима сајма. Нису
изостали ни савети онима који
су имали шта да питају лекаре, а
међу старијима ретко ко да не
ма питање о свом здрављу.
За три дана трајања сајма
око 200 посетилаца затражило
је информације о правима из

Изабране најлепше представнице трећег доба
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ПИО, педесетак њих је узело ли
стинг о стажу или пин код, док
је медицинске услуге потражи
ло 110 сајамских посетилаца.
Велико интересовање вла
дало је за све што се догађа
ло на главној бини, за наступе
фолклора, драмских секција,
такмичења плесних парова,
„Сениор караоке стар” такми
чења у певању, али убедљиво
најзанимљивије је било када је
бирана „Мис сениор”. Од 15 уче
сница за најлепшу је проглаше
на Анка Недучин (63), која је том
приликом изјавила да верује да
најбоље године тек долазе. Пр
ва пратиља, Зорица Лесковац
из Београда, доста пажње по
свећује свом изгледу, док дру
га пратиља, Снежана Костић из
Земуна, за себе каже да живи
300 на сат. „Мис персоналити”
Драгица Михајловић дошла је
на Сајам за треће доба у пратњи
унука, веома је активна у раду
Геронтолошког центра Београд,
а каже да из куће изађе у девет
сати ујутру и врати се увече.
Сајам су организовали Днев
ни центри и клубови Геронтоло
шког центра Београд у сарадњи
са специјализованим часописом
„Пензија”, а под покровитељ
ством Секретаријата за социјал
ну заштиту града Београда.
В. Анастасијевић

АКТИВНОСТИ КЊАЖЕВАЧКОГ УДРУЖЕЊА МУЛТИПЛЕ СКЛЕРОЗЕ

Боре се да буду једнаки
У

дружење мултипле скле
розе у Књажевцу постоји
већ дуги низ година као
клуб, а званично од 2005. као
удружење. Тренутно има 38
чланова, мада на територији
ове општине има много више
особа оболелих од ове болести.
Већина чланова удружења је у
инвалидској пензији, а они који
нису, веома тешко долазе до за
послења.
– Трудимо се да помогнемо
нашим члановима и њиховим
породицама у превазилаже
њу проблема на које наилазе
због болес ти. Пружамо им све
потребне информације и пси
хо-социјалну помоћ, многи на
ши чланови учес твују у креа
тивним радионицама у оквиру
удружења. Радионице су један
од начина да се интегришемо у
друштво, што је веома значајно
и за удружење и за чланс тво.
Од новца који зарадимо про
дајом радова купујемо справе
и опремамо прос торију за фи

Предмети настали у радионици удружења спремни за продају

зикалну рехабилитацију која
нам је сас тавни део живота.
Боримо се да будемо једнаки
– каже Ана Ранђеловић, дипл.
економис та,
председница
удружења.
У разговору са председницом
удружења сазнали смо да су
чланови мање или теже покрет

ни, углавном упућени на живот
у породичном окружењу и у
кући. Наду улажу у физикални
третман ради побољшања по
кретности и он се обавља свако
дневно у просторијама удруже
ња. Терапију воде дипломирани
физиотерапеути
ангажовани
преко Центра младих.

СКУПШТИНА ГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА СУБОТИЦА

За десетак година колико ради
удружење је постало препозна
тљиво на територији општине
Књажевац по стварању бољих
услова за живот инвалидних
особа. Још 2008. године оборени
су ивичњаци на пешачким пре
лазима, а у главној улици је тада
обележено и пет паркинг места
за возила ОСИ. Постављене су
рампе на многим установама, у
школама (2011. године), а у пла
ну је да се поставе и на другим
местима да би се особе са инва
лидитетом лакше кретале.
Удружење планира и реали
зацију пројекта по конкурсу
ресорног министарства, што
сваке године чини са успехом, а
остварили су и неколико проје
ката на нивоу општине.
Друштво мултипле склерозе
Србије, које окупља 17 удружења
из наше земље, обележиће 25.
маја светски дан посвећен овом
обољењу, који се иначе обележа
ва последње среде у мају.
Д. Ђорђевић

СВРЉИГ

И даље подршка ресорног
министарства

Пензионери
вредно раде

Недавно
одржаној
Скупштини
Градског
удружења пензионера
Суботица присуствовали
су др Ненад Иванише
вић, државни секретар у
Министарству за рад, за
пошљавање, борачка и
социјална питања, Драгу
тин Лекић, заменик пред
седника Савеза пензио
нара Војводине, и Станко
Нимчевић, потпредсед
ник Савеза инвалида ра
Драгица Лучев подноси извештај о раду
да Србије.
Државни секретар Ива
На Скупштини су усвојени Извештај о
нишевић је том приликом нагласио да је раду и Финансијски извештај Удружења
ово Удружење пензионера веома добро за 2015. годину, као и извештаји о раду
организовано и да ће као такво и даље одмаралишта у Сокобањи и Шах-клуба
имати подршку ресорног министарства. „Пензион
 ер” који су у саставу ГУП Субо
Драгица Лучев, председница ГУП-а, из тица. Након тога су усвојени Финансиј
разила је задовољство досадашњом ски план и Програм рада ГУП-а за 2016.
сарадњом Удружења и Министарства, с годину.
надом да ће се она и наставити.
Д. Кораћ

Скупштина Удружења пензионера општи
не Сврљиг усвојила је програм овогодишњих
активности, које су усмерене на побољшање
социјално-економског статуса чланства, и по
зитивно оценила досадашњи рад Удружења. У
уводним напоменама председник удружења
Миленко Петровић истакао је да 80 сврљишких
пензионера прима најниже пензије и од удру
жења с правом очекује помоћ.
За чланове удружења организује се набавка
угља и намирница на рате, уговара се осигура
ње, организују излети... Актив жена овог удру
жења и ШК „Ветеран” такође су веома активни.
Остварена је добра сарадња са бројним удру
жењима и организацијама: са Црвеним крстом
Сврљига, Центром за социјални рад, локалном
самоуправом, Савезом пензионера Србије и
многобројним пензионерским удружењима у
Републици. Учествујући у раду Скупштине, Ми
рољуб Станковић, председник Удружења пен
зионера града Ниша и Окружног одбора пензи
онера Ниш, рад сврљишких пензионера оценио
је добрим.
С. Ђорђевић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2016.

15

кроз Србију
ОПШТИНА СВРЉИГ УЛАЖЕ У ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА И У ЗНАЊЕ

Више венчања и принова
О

пштина Сврљиг је једна
од ретких у Србији која
из свог буџета помаже
младе брачне парове, новоро
ђене бебе, њихове маме и сту
денте завршних година студија,
то јест улаже у повећање ната
литета и у знање. Тако сваког
месеца по скупштинским одлу
кама стиже новчана надокнада.
Ове мере дају прве резултате
– повећан је број венчања и
принова и роде чешће свраћају
у Сврљиг. Према подацима Цен
тра за социјални рад у Сврљигу,
у 2012. години рођено је 58, бе
ба, 2013. године 85, у претпро
шлој 67 и у прошлој 80 беба.
Општина помаже на више на
чина. Наиме, сваки сеоски мла
ди брачни пар добија 150.000
динара, а 100.000 динара мла
денци са станом у Сврљигу. У
прошлој години судбоносно
„да” рекла су 53 брачна пара, па
се сада Младенци, празник мла

Председница општине Јелена Трифуновић уручује помоћ

дих брачних парова, чешће сла
ви у Сврљигу.
Општина помаже и дечицу.
Свака новорођена беба добија
прву помоћ од 30.000 динара
и по 7.000 месечно до наврше
не прве године живота. И неза
послене породиље добијају по
5.000 динара ако су у граду и по

7.500 ако живе у неком сврљи
шком селу у трајању од годину
дана. Има најава да се износ за
свако новорођено дете и неза
послене мајке повећа у овој го
дини.
– Општинско улагање у пове
ћање наталитета даје прве ре
зултате. Средства су довољна

за заједнички почетак, бебама
да се купи оно најосновније –
каже Јелена Трифуновић, пред
седница општине Сврљиг. Она
најављује повећање износа за
новорођене бебе и наставак
борбе против беле куге. Слика
наталитета полако се мења. На
име, у прошлој години три пара
добила су близанце, а није ре
дак случај да се жене одлучују и
за треће дете, задовољно прича
Јелена Трифуновић.
– Позитивна кретања довела
су и до повећања броја деце у
предшколској установи „Поле
тарац” у Сврљигу. Наиме, око 25
предшколаца прошле године
били су подстанари, а ове годи
не „Полетарац” припрема нови
пројекат – за доградњу настав
них просторија у склопу објекта
како би сва деца била обухва
ћена програмом предшколског
образовања и васпитања.
С. Ђорђевић

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ЛЕСКОВАЦ ОТВАРА ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА СТАРИЈЕ

Вртић за старе и немоћне
Око 60 старијих и болесних
Лесковчана већ од маја ове го
дине моћи ће да добију сме
штај, тачније „дневни боравак”
у лесковачком Геронтолошком
центру.
Доградња овог стамбеног
блока лесковачку локалну са
моуп
 раву коштала је око се
дам милиона динара. Кроз
радни пројекат „Геронтолошке
домаћице града” локална са
моуправа уложила је додатна
два милиона динара. У овом
центру иначе борави више од
стотину старијих и болесних из
свих шест општина Јабланич
ког округа.
Директорка ГЦ Лесковац др
Гордана Савић говорила је том
приликом о плановима ове
установе.
– Урадићемо додатни прилаз
центру застакљеним пасажом,
као топлом везом до терасе ко
ја ће служити за дневни одмор
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и рекреацију старих. Побољша
ћемо услуге грејања у стамбе
ним блоковима, као и исхрану и
услове смештаја – нагласила је
директорка Савић.
На отварању овог јединстве
ног „вртића” за старије градона
челник Лесковца др Горан Цве
тановић рекао је да се локална
самоуправа труди да обезбеди
што пристојније услове смешта

ја и исхране старим и изнемо
глим суграђанима.
– Запослени који објективно
не могу да се током целог дана
брину о својим старијим роди
тељима или родбини, моћи ће
да их оставе на негу и чување
стручном здравствено-геронто
лошком тиму овог центра, док
су они на послу – појаснио је
Цветановић.
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Представница за медије ле
сковачког Геронтолошког цен
тра Ивана Величковић Јанко
вић истакла је да центар утвр
ђује стандарде ових додатних
услуга за старије и болесне, уз
напомену да се сваког месеца
организују разноразне приред
бе и предавања за старије, као
и заједничка прослава рођен
дана дека и бака рођених у те
кућем месецу.
– Многи од тих слављеника
први пут у животу обележавају
рођендан уз рођенданску торту
и радују се као мала деца, а на
радост и свих нас запослених у
Установи за старије и болесне у
Лесковцу – каже Ивана.
У оквиру активности ГЦ Леско
вац формиран је и Клуб старијих
који често организује међусоб
не музичко-поетске сусрете са
корисницима сличних услуга из
других центара Србије.
Т. Стевановић

ЧЕТВРТ ВЕКА УСПЕШНОГ РАДА ПРЕДУЗЕЋА „МАК/ДИ”

Мали џин са великим резултатима

П

оводом обележавања јубилеја пред
узећа „Мак/Ди” д.о.о. из Краљева, 25
година постојања и рада, Управни
одбор Удружења инвалидских предузећа
Србије (УИПС) одржао је редовну седницу
на којој се говорило о актуелним питањима
из области пословања ових предузећа.
После седнице, директорка предузећа
Верица Воштинић обратила се гостима,
представницима Министарства за рад, за
пошљавање, борачка и социјална питања,
УИПС-а, локалне самоуправе, многобројним
гостима и пословним партнерима, изразив
ши увереност да ће досадашња успешна са
радња бити још плодоноснија у наредном
периоду. Директорка је захвалила свима
који су у протеклих четврт века подржава
ли рад предузећа „Мак/Ди”, а у првом реду
запосленима, уручивши јубиларне и остале
награде дугогодишњим и заслужним прега
оцима.
Верица Воштинић је једна од двана
ест добитница признања „Дама региона
2015” за дос тигнућа из облас ти социјалне
заштите, које додељује Минис тарс тво за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
Иначе, „Мак-Ди” д.о.о. Краљево припада
миљеу микропредузећа Србије и спада у
ретке „мале џинове” штампарско-графич
ке делатности наше републике. Тренутно
запошљава 16 радника, од којих је 11 са
инвалидитетом. Од самог почетка полити
ка запошљавања особа са инвалидитетом

била је на првом месту, тако да је њихов
број увек у великој мери премашивао про
ценат од 40 одсто, колико је предвиђено
као услов стицања статуса по Закону о ин
валидским предузећима.
У оквиру своје основне делатности „Мак
Ди” је успешно, кроз програме професи
оналне рехабилитације, спровео радно
оспособљавање 25 особа са инвалидите
том. Захваљујући набавци модерне графич
ке опреме, данас располаже добрим произ
водним капацитетима. Поседује сопствени
производни простор опремљен најмодер
нијом расветом и климатизацијом, чиме је
обезбеђен врхунски стандард заштите на

раду у области штампарско-графичке де
латности.
У УИПС је, иначе, удружено 30 активних
предузећа за професионалну рехабилита
цију и запошљавање ОСИ. Основна визија
УИПС-а и свих чланица јесте борба против
дискриминације на тржишту рада и залага
ње за пружање једнаких шанси особама са
инвалидитетом да се стручно оспособљавају
и запошљавају у складу са Европском страте
гијом запошљавања особа са инвалидитетом.
У овој борби постоји изузетна заинтересова
ност и деловање Министарства за рад, запо
шљавање, борачка и социјална питања.
С. Шапоњић

У НОВОМ САДУ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН АУТИЗМА

Подизање свести грађана

Друштво за помоћ особама са
аутизмом (ДПОСА) из Новог Са
да, од 2. до 30. априла већ тра
дицион
 ално организовало је
„Априлске дане аутизма” у Но
вом Саду.
Као и ранијих година мани
фестација је почела обележа
вањем Светског дана аутизма,
2. априла, уличном акцијом „Ки
шобран за све”, с циљем да се
подигне свест грађана и укло
не предрасуде према особама с
аутизмом.
Следиле су бројне активно
сти: изложба ликовних радова
младих са аутизмом „Слагали
це” у галерији Рајка Мамузића,
позоришна представа „Дар”,

Једна од трибина посвећених уклањању предрасуда према
оболелима од аутизма
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трибина „Инклузија и вршњачка
подршка”, сусрет са студентима
психологије Филозофског фа
култета у Новом Саду, трибина
„Говорим ти сликом”, спортскорекреативни инклузивни дан, а
манифестација је завршена дру
жењем чланова, њихових поро
дица, волонтера и сарадника.
Мара Бошњак, председница
ДПОСА, истакла је да Друштво
ове године слави петнаест го
дина рада и да је веом
 а задо
вољна одзивом грађана на ово
годишње радионице, трибине и
друге акције које су организо
вали током обележавања мани
фестације.
Д. Кораћ
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погледи
СТАРИЈИ НА МЕТИ ЛОПОВА У КУЋНОЈ НЕЗИ

Камере уместо изневереног
поверења
После компромитујућих
случајева у Британији, када су
неговатељице снимљене како
поткрадају пацијенте, покренута
иницијатива за законско
регулисање обавезног снимања

Њ

их две се никад нису среле, нити
знале једна за другу, живеле су на
два краја Острва, никаквих додир
них тачака нису имале до тренутка када их
је упознала цела Британија, а њихове слике
објављене у свим медијима. Неговатељице
које су изиг рале један од основних постула
та своје професије, поштење и поверење.
У питању су два и временски и простор
но одвојена случаја, али оно што их пове
зује видљиво је управо на поменутим фо
тографијама. Нису то обични снимци. Обе
су ухваћене у тренутку самопослуживања
туђим новцем. Још горе, новцем особа које
су им поверене на бригу и чување.
Једна од фотографисаних, Мери Риордан,
држи свежањ новчаница у руци. После ће
се испоставити да је од своје 74-годишње
штићенице оболеле од парализе узела, у
више наврата, укупно 960 фунти. Друга, Де
бора Кериген, пребире по новчанику 92-го
дишње пацијенткиње о којој води рачуна и
свакодневно је посећује у време ручка. Она
је била скромнија, оштетила је стару госпођу
за (све заједно) 75 фунти, из неколико пута.
Износи, колики год, заправо су мање бит
ни од самог чина. Крађа је крађа, била вели
ка или мала. У размаку од две године обе су
се нашле пред судијама у два различита су
да и осуђене су на приближно исте казне.
Кериген, којој је суђено у лондонском
Олд Бејлију, кажњена је са три месеца за
твора условно на две године, а Риордан са
шест и по месеци, такође условно, обе уз
обавезу надзора и рехабилитације у локал
ној заједници, као и плаћање новчане ком
пензације оштећенима.
„У питању је мала сума”, рекао је Кери
геновој судија Џефри Најс, „али ви сте очи
гледно били решени да наставите с тим.
Изиграно је поверење што је још теже, има
јући у виду крхко стање особе о којој сте во
дили бригу.”
Овог пролећа, у марту, пресуду је пред
судом у Ланкестеру, на северу Енглеске, по
кајнички саслушала Мери Риордан. Њена је
одговорност, у моралном смислу, била ком
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плекснија, јер је код пацијенткиње долази
ла пуних шест година и спријатељила се са
њом и њеним ћеркама.
Како је признала, почела је са малим из
носима у тренутку када се нашла у новча
ним невољама а онда с временом повећа
вала суме, са 50 на 100, па 200 фунти све док
породица, уочивши да новац отиче преве
ликом брзином, није посумњала и решила
да ствар изведе на чистац ефикасним сред
ством. Камера скривена у освеживачу ва
здуха врло брзо је отклонила дилему. Слич
но је било и у кући у коју је одлазила Дебо
ра Кериген, само што је тамо она била једна
од три неговатељице, па је син болеснице
морао да буде сигуран која од њих је та.
Откриће је потврдило слутње непосред
ног окружења пацијенткиње, а шира јавност
у Британији остала је затечена податком да
сличних случајева има сваког дана све више
и да је број пријављених крађа, превара и
других видова злоупотреба старијих удво
стручен за годину дана. Једино нису сви тако
драстично документовани попут наведених.
Све заједно био је то повод да лондонски
„Тајмс” протеклих дана ангажује на овој те
ми свој истраживачки тим и значајан про
стор посвети проблему угрожавања стари
јих. Отуд и податак да је национална СОС
линија намењена овој категорији станов
ника затрпана позивима, да их је прошле
године било 7.529, у поређењу са 3.500 го
дину дана раније.
Према проценама организације Акци
ја против злостављања старијих, која је и
отворила ову линију за помоћ и подршку,
укупна вредност новца и робе за које се у
позивима тврди да су украдени износи при
ближно 18 милиона фунти.
Мимо тога, службе социјалног старања
примиле су за годину дана око 22.000 при

тужби потенцијалних жртава крађа и пре
вара.
Занимљиво је, међутим, да се у две тре
ћине тих тврдњи као могући кривци поми
њу чланови породице или пријатељи. То је,
објашњавају стручњаци, типично за случа
јеве злостављања старијих у било ком об
лику, при чему је финансијска експлоатаци
ја најчешћи вид. Не постоје тачни подаци о
размери проблема. О томе се нерадо гово
ри, баш зато што прича задире у осетљиве
породичне односе.
Другачије је када је у питању послован
однос, као што је ангажовање некога са
стране за старање о болесном или немоћ
ном члану породице. Случајеви попут по
менутих бацају стога љагу на целу профе
сију, па су управо из тих кругова потекли
захтеви за законско регулисање употребе
камера на свим одговарајућим местима и у
свим домовима за старе.
Покренута је иницијатива, потписује се
петиција да предлог стигне пред парла
мент. Потребно је сто хиљада потписа, а
прикупљено је две хиљаде. Британија ина
че важи за земљу са највише камера по ста
новнику, мада ни други не заос тају.
Досад су то углавном била јавна места,
раскрснице, важне тачке, државне институ
ције, продавнице или улази у куће да би се
благовремено приметио и одвратио неки
(зло)намерник споља. Сада, међутим, ове
справице почињу да освајају и приватни
животни простор људи.
Време је свеобухватног надзирања. Свих и
свега. Није то баш пријатно, али описани при
мери недвосмислено показују да је корист у
одређеним случајевима већа и важнија од
поражавајућег сазнања да сви, пре или ка
сније, постајемо део ријалитија „Велики брат”.
Д. Драгић
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Планета пензионера
Словенија: нова
реформа

САД: доживети стоту

Стара реформа, она из 2013, још није до
краја спроведена, а Словенце очекује нова.
Под притиском ММФ-а, прва бивша југо
словенска република која је постала члани
ца ЕУ, а потом испунила услове и за улазак
у евро зону, спрема се за нове измене свог
пензијског система.
Главна новост је озакоњење границе
од 67 година за престанак радног века, са
садашњих 59, јер би се у противном удео
трошкова за пензије до средине овог ве
ка попео на 15,3 одсто бруто друштвеног
производа, према садашњих 11,8 одсто. То
би био највећи скок међу земљама ЕУ, што
је резултат брзог старења становништва.
Словенија је иначе 2013. у последњи час
избегла колапс свог банкарског система, а
влада је у међувремену поставила циљ да
буџетски дефицит до 2020, са садашњих 2,2
одсто – сведе на нулу.

Американци живе све ду
же – и све су нескромнији
кад је реч о њиховим оче
кивањима у том погледу.
Истраживање које је о ста
вовима нације о дуговечно
сти спроведено у фебруару,
показало је наиме да чак 77
одсто житеља најбогатије
нације света жели да доче
ка стоту, док је сваки трећи
уверен да ће прегурати 90.
Али, подаци из овог ис
траживања показују и другу
страну медаље: мало ко се припрема за прославу 100. рођендана. Само сваки трећи
је задовољан својим физички изгледом (гојазност је главни проблем), а само њих 40
одсто сматра да до стоте може да догура финансијски. Само 42 одсто при том улаже
напоре да побољша своје физичко и финансијско здравље. Упркос томе, у великој
већини – 77 одсто су оптимисти, уверени да ће у данима који им предстоје бити под
једнако срећни као у онима који су прохујали.

ИТАЛИЈА: притисак на владу
На хиљаде италијанских пензио
нера изашло је почетком априла на
улице Рима, Напуља, Венеције и дру
гих великих градова, да би на владу
извршили притисак да промени не
популарни закон о пензијама усвојен
2011, зарад, како је то образложила
ондашња влада премијера Марија
Монтија, стабилизације национ
 алних
финансија.
Тада је усвојено да радни век пре
стаје са навршених 62 године живота
за жене и 66 за мушкарце, замрзнуто
је индексирање пензија, али је уведен и услов да мушкарци за пуну пензију раде 42 године, а жене 41.
Организатори протеста сматрају да је тај закон створио више проблема него што их је решио. Италија
има 18,1 милион пензионера, од којих 11,5 милион
 а (63,1 одсто) прима мање од 750 евра месечно.

ГРЧКА: до циља у мају
Једна од највећих пензионерских драма нашег времена – бескрајна реформа пензијског система у
банкротираној Грчкој – могла би неку врсту епилога да доживи у мају, саопштио је премијер Алексис Ци
прас. Тада би требало да се заврше текући преговори са кредиторима, ЕУ и ММФ, који зарад фискалне
консолидације земље инсистирају на новом драстичном кресању пензија и плата у јавном сектору.
Ципрас је изјавио да је његова влада већ
испунила три петине услова који су јој поста
вљени да би могла да добије нове кредите,
да је од почетка кризе 2010. своје трошкове
смањила за 63 милијарде евра. Преговори
се воде о новим уштедама од 5,4 милијарде
евра, од чега ће значајан део бити на рачун
пензијских фондова, то јест преко леђа пен
зионера и запослених у јавном сектору, који
су почетком априла одржали нови дводневни
штрајк, тврдећи да су им у последњих пет го
дина примања преполовљена.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2016.

В. БРИТАНИЈА:
шта је донела
„слобода”

Британци су почетком
априла, на прву годишњицу
„пензијске слободе” (закон
ског решења које им је омо
гућило да целокупни лични
пензијски фонд подигну и
потроше одједном), свели
рачун ове мере за коју је
прогнозирано да ће унети
велики поремећај у соци
јалну сигурност оних који
су завршили радни век.
Показало се, међутим, да
су британски пензион
 ери
били много одговорнији
према себи него што се ве
ровало: само 11 одсто оних
између 55 и 65 година је ис
користило могућност да са
свог рачуна подигну значај
нију суму, а само пет одсто
је повукло целокупну уште
ђевину. Нико није купио у
моменту усвајања закона
често помињани луксузни
аутомобил „ламборгини”,
а већина је ову могућност
искористила да се реши ду
гова. „Слобода” је била под
стицајна и за будуће пен
зионере: евидентиран је
пораст уплата у личне пен
зијске фондове оних који су
још радно активни.  М. Б.
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Година јубилеја
С

авез пензионера Србије и Удружење
пензионера града Ниша залагали су
се код државних органа и локалне са
моуправе да се заустави даље сиромашење
најстарије популације. И у наредном перио
ду пажња ће бити усмерена на очување до
стојанства и побољшање квалитета живота
најстаријих, истакнуто је на редовној Скуп
штини Удружења пензион
 ера града Ниша
на којој је сумиран рад у претходној години
и планиране активности за текућу годину.
– Одговорност према чланству и препо
знавање њихових потреба допринело је
ублажавању осећаја отуђености и изолова
ности. Упркос отежаним условима у којима
се радило, учињено је све што се могло да
што већи број чланова и њихових породи
ца живи пристојније – рекао је Властимир
Гоцић, заменик председника Удружења.
Мирољуб Станковић, председник Удру
жења пензион
 ера Ниша, подсетио је да је
прошле године подељено 4.000 пакета ста
рим и изнемоглим пензион
 ерима, органи
зовано је 25 екскурзија о трошку Удружења
(захваљујући осигуравајућој кући која пра
ти њихов рад), а више од 400 пензионерки
било је на прослави Осмог марта. Када је
реч о плановима, ово је за нишко Удруже

Нишки пензионери сумирали рад у претходној години

ње јубиларна година. Најављена је велика
прослава 70 година рада и постојања на
коју ће бити позвани представници пензи
онерских удружења од Суботице до Преше
ва. Биће то, како је најављено, својеврстан
конгрес пензионера Србије.
Месец мај је предвиђен за спортска так
мичења у месним и општинским органи
зацијама, као и за организовање излета
и екскурзија. Септембар је резервисан за
традиционални међуокружни сусрет пен

зионере који ће ове године бити одржан у
Мерошини, близу Ниша, а у октобру следи
обележавање значајног јубилеја.
Гост Скупштине пензионере у Нишу био је
и председник Савеза пензионера Србије Ђу
ро Перић. Он је нагласио да положај пензио
нера није много другачији у односу на друге
грађана наше земље, али и да је то попула
ција која је на својим плећима понела вели
ки терет финансијске консолидације земље.
Љ. Глоговац

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА НЕГОТИН

Изабрано ново руководство
У години јубилеја, 70 годи
на рада, Удружење пензионе
ра Неготин одржало је среди
ном априла редовну изборну
Скупштину на којој су, уз избор
новог руководства, усвојени
план и програм активности за
период од 2016. до 2020. годи
не. Скупштина је изабрала 13
чланова Извршног одбора, а за
потпредседника Драгицу До
брић. Мандат председника је,
између двојице кандидата, ве
ћином гласова поверен Власти
миру Абрашевићу (1950). Њега
је за функцију кандидовао МО
пензионера Прахова, који са
130 чланова представља јед
ну од највећих и најактивнијих
месних организација, међу 25
колико их тренутно делује при
Удружењу.
– Формирање још седам ме
сних одбора у крајинским на
20

Властимир Абрашевић, новоизабрани председник Удружења

сељима биће један од наших
приоритета у овој години. Тиме
ћемо појачати мрежу месних
одбора и повећати број члано
ва, јер мислимо да би Удружење
морало да их има знатно више.

Чланарина од само 200 дина
ра је симболична у односу на
све оно што добијају чланови
Удружења. Најважније је уна
пређење друштвеног и социјал
ног положаја, што јесте један од
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наших програмских приор
 ите
та у наредном периоду – каже
за „Глас осигураника” Власти
мир Абрашевић, новоизабрани
председник Удружења пензио
нера Неготин.
У циљу подизања квалитета
живота старих лица, посебно
оних који живе сами у сеос ким
домаћинствима, као и помоћи у
комуникацији чланова, у Удру
жењу ће се оформити радна те
ла за сарадњу и подизање опе
ративности уз ангажовање свих
пензионера. Од њих се, каже
Абрашевић, очекује активнији
рад унутар Удружења али и на
његовој афирмацији као соци
јално-хуманитарне организаци
је, уз стварање базе података о
социјално угроженим чланови
ма како би им се помогло у ре
шавању статуса.
Јованка Станојевић

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА КИКИНДСКЕ ОПШТИНЕ

Два узвратна гостопримства
У

дружење пензионера ки
киндске општине је за са
мо пет дана било домаћин
представницима две истоврсне
организације. Прво узвратно
гостопримство указано је за пе
десет чланова Удружења пензи
онера општине Аранђеловац.
Гости из Шумадије су у Кикинди
разгледали атеље међународ
ног симпозијума вајарских дела
од теракоте „Тера”, знаменито
сти на градском тргу, међу ко
јима и Курију, изграђену у првој
половини 19. века као управну
зграду Магистрата Великоки
киндског диштрикта. Нису за
обиђени ни православни храм
Светог Николе ни фонтана.
Аранђеловчани су упознали и
лепоте дрвореда у Улици гене
рала Драпшина који је лане увр
штен међу педесетак најкитња
стијих на свету.
Јела Величков, председница
КУД „Сунчана јесен”, упознала је
госте са историјатом овог гра
да. Потом је у кикиндском Дому
пензионера одржан заједнички
једноипосатни концерт, а са хо
ровима су наступиле литерате
из аранђеловачког Књижевног
клуба који су домаћинима по
клонили збирку свог стварала

Дочек пензионера из Аранђеловца у Кикинди

штва. Здравице и дарове су раз
менили председници удружења
– гост Љубиша Гајић и домаћин
Велизар Силвестер.
Пре доласка у Кикинду, пен
зион
 ери из Аранђеловца су
свратили успут у Ечку и Бању
Русанду.

У Кикинди је 18. априла борави
ло 45 чланова Удружења пензио
нера из Велике Плане, предво
ђених потпредседником Миком
Милосављевићем. Они су том
приликом узвратили посету пен
зионерима кикиндске општине с
којима су успоставили сарадњу и

угостили их јуна прошле године.
Пријатељи из Велике Плане су у
Кикинди посетили храм светих
Козме и Дамјана, атеље „Тера” и
Сувачу, некадашњи млин на коњ
ски погон. Уследило је дружење у
Дому пензионера.
С. Завишић

ЛЕСКОВАЧКИ ВАТРОГАСЦИ ЕДУКУЈУ ГРАЂАНЕ

Превентива заштите од пожара
Пред почетак интензивних пролећних пољских радова лесковач
ки ватрогасци одржали су у месној заједници „Ветерница” огледно
предавање о превентивној заштити од пожара. Они су заинтере
сованим грађанима и ученицима оближњих основних школа гово
рили о могућностима заштите од пожара, као и о гашењу почетних
пожара. Ватрогасну екипу предводио је командир одељења леско
вачке Ватрогасне службе Срђан Алексић.
Иначе, месна заједница „Ветерница” са око 12.500 становника во
дећа је у Лесковцу по броју пожара у последњих 10 година. Пожари
се најчешће дешавају у стамбеним објектима, и то услед дотрајало
сти електричних и огревних инсталација али и због неправилног
руковања уређајима, а на оближњим пољима због паљења биоот
пада током жетве или резидбе воћака, истакао је између осталог
командир Алексић.
Томе доприносе и сами грађани, јер су у великом броју згра
да оштећени хидранти за воду а гумена црева за гашење пожара
одавно покрадена.
Т. Стевановић
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2016.

21

пензионерски кутак
ПРОК УПЉЕ

Пензионери подижу
воћњаке
Најугроженијим пензионерима са сеоског подручја општи
не Прокупље локална самоуправа, у сарадњи са Општинским
удружењем пензионера, обезбедила је 2.500 садница воћа.

БРАТ УНАЦ

Жупљани у Републици
Српској

– Набавили смо саднице, углавном јабука и трешања, и
поделили их пензионерима, произвођачима у Малој Плани,
Дреновцу, Губетину, Цуковцу, Белољину, Прекадину, Бацу, Ту
лару и још неким селима на потесу Прокупље–Куршумлија,
где је земљиште изузетно повољно за воћарску производњу
– каже председник општине Мирољуб Пауновић.
Подели садница присуствовао је и председник пензионера
Милован Вучићевић. Акција је наишла на одобравање сео
ских пензионера који, како су истакли, прижељкују да и убу
дуће буде оваквих или сличних акција.
Ж. Д.

Пензионери из Жупе и Врњачке Бање посетили су недавно
Братунац у Републици Српској и дружили се са пензионери
ма из Братунца, Бијељине, Бањалуке и Брчког.
Окупило се око 600 ветерана, који су уз игру и песму за
боравили на старост и присећали се младости и лепих тре
нутака.
По речима Томислава Стајковца, председника Удружења
пензионера из Александровца, ово дружење представља вр
хунац свега најлепшег што може да се доживи у животу, скло
пљена су нова пријатељства и познанства са жељом да се још
више негује пријатељство и настави са новим дружењима у
будућности.
Ј. П.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Спорт на улици

Медаља најстаријем
борцу Поморавља

Чланови ОО пензионера Смедеревске Паланке (на слици)
учествовали су на спортско-рекреативном такмичењу „Спорт
на улици” 10. априла у Лепосавићу. Ученици основних и сред
њих школа, студенти и пензионери из Косовске Митровице,
Зубиног Потока, Звечана, Рашке, Смедеревске Паланке и Ја
године надметали су се у одбојци, кошарци, малом фудбалу
и брзом ходању.

На иницијативу Општинског одбора СУБНОР-а Рековац,
СУБНОР Србије је Мији Сретеновићу (на слици лево), најста
ријем живом борцу НОВ Југославије у Поморављу, рођеном
1921. године у Драгову, доделио највише признање СУБНОР-а
Србије – Медаљу борца.
Мија Сретеновић био је дугогодишњи радник у просвети и
политици, први председник општине Рековац. Медаљу му је
уручио Велимир Остојић, председник Окружног одбора По
моравског округа, у присуству Мијине ћерке и председника
Општинског одбора Рековац Борисава Јелића.
Б. Р. Ј.

Организатор ове манифестације, која нуди обиље физич
ких активности прилагођених могућностима сваког поједин
ца, био је Савез за рекреативни спорт Републике Србије, а
покровитељи Министарство омладине и спорта и општина
Лепосавић.
Иначе, чланови фолклорне групе КУД „Доња Јасеница” пен
зионерске организације из Смедеревске Паланке извели су
свој програм на Сусретима пензионера у Лесковцу. На овим
сусретима шахисти паланачких пензион
 ера освојили су прво
место.
Сл. К.

РЕКОВАЦ
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КИКИНДА

Понуде вештих руку
Сајам уникатних рукотворина у Кикинди, други од почетка
ове године, привукао је безмало 40 излагача из овог града, али
и из Аде, Сенте, Мола, Зрењанина, Чоке и околних села. Ства
ралаштво вештих руку придобило је многе купце. Кикиндски
Културни центар, организатор ове продајне изложбе, и лане је
био успешан промотор током неколико викенда.
С обзиром на масован одзив произвођача занимљивих
предмета, међу којима и уметничких, Културни центар ће још
у неколико наврата током ове године указати прилику и по
дршку креативним творцима да на овакав начин представе
своје понуде. 
С. З.

ГЦ „СРЕМ” РУМА

Диван дан за кориснике
За становнике Геронтолошког центра „Срем” рођене у априлу ор
ганизовано је заједничко славље уз музику. Прославу за 31 кори
сника у Руми улепшали су Дамир Милошевић са хором „Споменак” и
ученици и професори Музичке радионице „ДоРеМи” из Новог Сада.
Станица Крњета прославила је 91. рођендан, Живка Ћурчић 87,
Марко Јаковљевић 81, Лазо Драгаш је у априлу напунио 76 година,
Петар Смолић 75, Драгица Медић је обележила 69. рођендан...
Ни овога пута нису изостали поклони за слављенике, као ни тор
те које су направиле куварице. 
Г. В.

ЧОКА

Штедња и ове године

ЗАЈЕЧАР

Активни и ведри
пензион
 ери
Чланови Клуба пензионера„Златна јесен”, који ради при Цен
тру за социјални рад Зајечар, поводом Светског дана здравља,
7. априла, учествовали су на Олимпијади здравља у организа
цији Црвеног крста и Завода за заштиту здравља. У такмичењу
је учествовало шест екипа, које су се надметале у шаху, пикаду,
брзом плетењу, а проверено је и здравље свих такмичара. Еки
па клуба „Златна јесен” освојила је прво место, што је изазвало
велику радост такмичара и свих чланова клуба.
Клуб је организовао и традиционално дружење са пензи
онерима из Прве месне заједнице. Том приликом се окупило
око 60 пензионера а дружење је протекло весело, уз музику,
игру и песму.
У априлу је за чланове клуба организовано и предавање
на тему „Победи дијабетес”, а чланице клуба осликале су јаја
која су, као и сваке године, са слаткишима даривале деци са
посебним потребама из дневног боравка Облутак.
Д. П.

КРАЉЕВО

Седамдесет година
постојања
Удружење пензионера Краљева прославило је недавно 70
година постојања. Наиме, 14. априла 1946. године одржана је
прва скупштина пензионера овог града па се тај дан обеле
жава сваке године.
Уз присуство бројних гостију из града и околних места, као
и чланова удружења, пензионери су свечано прославили
овај јубилеј. На свечаности је неколико пензионера примило
скромне награде за дугогодишњи рад у удружењу.
Краљевачко удружење пензионера окупља тридесетак
хиљада чланова, а око 18.000 њих је активно укључено и ре
довно плаћа чланарину. 
И. Ш.

Трећа редовна годишња скупштина Општинског удруже
ња пензионера Чока одржана је почетком априла. Ђуро Јаић,
председник ОУП Чока, у свом уводном излагању истакао је да
су штедња и рационализација приор
 итет садашњег и буду
ћег рада Удружења.
– Програм рада за ову годину пружа могућност за чешће и
бројније ангажовање нашег чланства, а и обезбеђује много
више јавности у раду, као и креативнији рад свих нас. Овај
наш најзначајнији документ обавезује нас да у овој години
још строже и транспарентније рукујемо и све тањим финан
сијама – рекао је председник Јаић.
Највише питања током скупштинске расправе односило
се на новчане расходе у претходној години и на финансијски
план за текућу годину. 
М. М.
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народна веровања
ОБИЧАЈИ ПОСЛЕ ВАСКРСА

Од воденог уторка до
побусаног понедељка
Водени, светли уторак

У воденој (светлој) седмици, како се у на
роду још назива прва недеља по Васкрсу, на
рочито се издвајају водени уторак и водена
субота. У централној Шумадији се, пак, пра
знују три водена уторка. То су још и уторак
по Ђурђевдану и уторак по Тројицама. Сва
три уторка, у јеку пролећних радова у пољу,
посвећена су води, односно празнују се да
би пала киша. Наш народ верује да је светли
уторак једини добар уторак у години.

Гарава среда

У склопу светковања Васкрса које тра
је три дана, у тзв. светлим данима и данас
се понегде организују обредне поворке.
У југоисточној Србији, на пример, могу се

срести девојке – поворке „краљица” које
обилазе домове и певају ритуалне песме,
а у фрушкогорским селима мушке дружине
поливача, или весела братија.
На васкршњи уторак, као и на светлу или
белу среду у неким насељима иду поворке
крстоноша или литија. Међутим, бела среда
се у северном Банату назива и гарава среда.
Назив је добила по веселој поворци која се
креће по насељу. У поворци су искључиво
неожењени младићи али и момци поодма
клих година који се још нису оженили. Они
иду уз пратњу свирача и кроз село вуку – пањ.
Како су неки од њих нагарављени, ова среда
је добила назив гарава. Обичај да на гараву
среду неожењени буду, овако јавно, нагара
вљени, одржао се до пред Други светски рат
а и данас се понегде обнавља. У овом живо
писном и веселом обичају одсликано је на
родно уверење о потреби и смислу брака.

Зелени четвртак

Један од назива за седмицу по Васкрсу
јесте и празна недеља (празна и од звука
– песме, свирке, и од рада, дакле нерадна).
Особито се у овој седмици светкује празни,
светли или зелени четвртак, који се у наро
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ду сматра за веом
 а срећан дан (као и сваки
други четвртак у години). Зелени четвртак
је јако важан у нашој традицији и строго се
поштовао све до прошлог века. Од празног
четвртка па до Спасовдана, дакле пет че
твртака, нарочито у источној Србији свет
ковало се тако што се не дира земља у по
љу, односно није се орало ни копало.
У народу се каже да је Васкрс најглавнији
светац у години. Пошто су тада залихе хра
не на измаку, разумљиво је што је у основи
празновања ове седмице старање о храни
и приносу летине.

Источни петак

Петак по Васкрсу назива се бели, благи
или трапави петак, односно петак када се не
пости, што је и разумљиво јер му је претхо
дио најстрожи пост у години. За овај петак,
који се још назива и светли петак, у Босни је
раширенији назив источни петак. Назив му
је настао од речи источник, што значи извор,
јер је био обичај да се рано изјутра одлази
на изворе и кладенце, где се обредно, ради
здравља, умивало. Та окупљања су прераста
ла у светковину која је трајала целог дана.
Забележени су описи светковања источ
ног петка с почетка 20. века у којима се каже
да је православна омладина из Сарајева пр
вог петка по Васкрсу одлазила на исток, на
Бембашу, и умивала се на извору Пјенковац,
верујући да је то добро ради здравља, јер је
тога дана и Богородица прала Христу ране.
Након умивања одлазило се на Борак, осојну
страну подно Требевића, где се у дружењу и
ведром расположењу остајало цео дан.

Заклопита субота

Субота по Васкрсу у неким деловима Ср
бије назива се заклопита субота (Левач и
Темнић). Њу су нарочито светковале жене, а
мушкарци се тога дана нису бријали ни ши
шали. Субота је иначе, по народном верова
њу, удовички или мртвачки дан и посвећена
је превасходно помену мртвих. Треба имати

у виду да су у нашем језику, изузев суботе,
називи свих дана у недељи словенског по
рекла. Реч субота долази из јеврејског јези
ка, где гласи „шабат” (или сабат), а значи: по
кој, мир, одмор. На основу ове позајмљени
це изграђено је мишљење да је, вероватно,
стара словенска недеља била шестодневна.
Међутим, с друге стране, постоје врло јасни
докази да су Словени имали седмодневну
недељу, поготову ако се имају у виду њихова
астрономска знања и управљање према Ме
сечевим менама. Стога је прихватљивије гле
диште да је назив за суботњи дан избегаван,
јер је (као нпр. безимена недеља) припадао
божанству смрти или подземног света.

Томина недеља

Прва недеља по Васкрсу назива се Томина
недеља. Назив је добила по Томи, једном од
дванаест апостола. У седмици између Вас
крса и Томине недеље врата раја су отворе
на и онај ко тада умре иде право у рај.
По библијском учењу, Исус Христ се по
васкрснућу јавио својим ученицима, али је
Тома у тренутку Исусовог јављања био од
сутан, и изразио је сумњу у то. Осми дан по
Васкрсу Исус Христ је поново дошао међу
своје ученике. Прекорео је Тому што није
одмах поверовао у његово васкрснуће и
отуда је Тома добио надимак Неверни. Уве
ривши се и лично у Христове ране и његову
бесмртност, Тома је постао један од најдо
следнијих поборника хришћанства, које је
ширио у Палестини, Персији и Индији. Из
боден је копљима у индијском граду Мели
пуру зато што је супругу и сина тамошњег
цара преобратио у хришћанство.

Побусани понедељак

У понедељак, осми дан по Васкрсу, оби
чај је да се побусају гробови, да се уреде,
очисте од корова и бусења. Зато се овај дан
назива побусани понедељак (негде и по
бушени понедељак). У Гружи се он сматра
Васкрсом покојника, те свако даје помен и
спрема за душу умрлим сродницима.
Вук Караџић у своме речнику каже да се
код Срба овај понедељак зове и „Ружича
ло” и да људи тога дана иду пре подне на
гробље, уређују гробове и саде ново цве
ће (руже, отуда – ружичало), деле за душу
покојника, а свештеници читају молитве за
мртве. Обично се, поред остале хране, из
носе и фарбана (црвена) ускршња јаја, која
се туцају о споменик а умрли поздрављају
са „Христос васкрсе”.
Р. М.

30. април 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Превремена или старосна пензија

?

Р. Марковић, Земун: Рођен сам у октобру 1954. године, а
у јулу 2017. године пуним 40 година стажа. Ако тада одем
у пензију, да ли ће ми бити умањена пензија трајно, и за
колико?
Одговор: У 2017. години услов
за остваривање права на пре
времену старосну пензију за оси
гураника мушкарца је 40 година
стажа и 56 година и четири ме
сеца живота. Уколико остварите
право на превремену старосну
пензију, пензија ће вам бити трај

но умањена за 0,34 одсто за сва
ки месец пре навршених година
живота прописаних за стицање
права на старосну пензију. Пре
ма подацима које сте навели,
право на пуну старосну пензију
остварићете 2019. године, када
навршите 65 година живота.

Половина инвалидске пензије

?

М. Друлић, Чента: Корисник сам 50 одсто инвалидске пен
зије. Интересује ме када стичем право на други део пензи
је. У решењу пише да је то када напуним 63 године, пошто
сам пензионисан 2011. Да ли други део треба да добијем по
старом закону, односно са 63, или по новом морам да чекам 65
година? Рођен сам у фебруару 1953. године.
Одговор: Право на 50 одс то
инвалидске пензије прес та
је са даном испуњења услова
за стицање права на старосну
пензију, превремену старосну
пензију, односно инвалидску
пензију. По важећем Закону о

ПИО, а на основу података које
сте изнели, услов за оствари
вање права на старосну пензи
ју испунићете 2018. године, ка
да навршите 65 година живота,
уз минимум 15 година стажа
осигурања.

Поновно одређивање пензије

?

З. Ђорић, Лесковац: Од октобра 2008. године сам у старо
сној пензији на основу бенифицираног стажа. Имам уго
вор о раду на пет година. Који су услови за ревалоризаци
ју и какав је начин обрачуна пензије?
Одговор: Према члану 121 За
кона о ПИО, корисник старосне
пензије или превремене ста
росне пензије који се запосли
у Републици Србији, односно
обавља самосталну делатност
по основу које је обавезно оси
гуран на територији Републике,
има право по престанку тог за
послења, односно обављања
те самосталне делатности, на
поновно одређивање пензије

ако је био у осигурању најмање
годину дана.
Поновно одређивање пен
зије обавља се на захтев ко
рисника. Захтев се подноси на
одговарајућем обрасцу, који
се може добити на шалтеру фи
лијала Фонда или одштампати
са сајта www.pio.rs. Фонд ПИО
је дужан да кориснику права
утврди повољнији износ пен
зије.

Бенефицирани стаж

?

М. Павловић, Јагодина: Да ли имам право на бенифицира
ни радни стаж на основу обављања самосталне аутопре
возничке делатности?

Одговор: Прописима о пен
зијском и инвалидском осигу
рању није регулисано утврђи
вање радних мес та на којима
се стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем, па сход

но томе Републички фонд за
пензијско и инвалидско оси
гурање не одлучује о радним
мес тима на којима се стаж оси
гурања рачуна са увећаним
трајањем.

Како до података о уплати
доприноса

?

С. Марковић, Младеновац: Радила сам у предузећу које је
уплаћивало порезе и доприносе, али нису предавали М-4
обрасце. Како да уђемо у ток уплата и регулишемо своје
обавезе, јер се ради о стажу од око девет година и шта се до
гађа са средствима која су уплаћена, а нису распоређена, као
што је у нашем случају?

Одговор: Уколико је пред
узеће још активно, требало
би најпре да се обратите бив
шем пос лодавцу који може и
накнадно да поднесе пријаве
М-4 са подацима о стажу и за
радама ако је испунио своју
законску обавезу и уплатио
доприносе за пензијско и ин
валидско осигурање. Уколико
предузеће више не пос лује,

можете да упутите захтев Архи
ву града да Вам се дос таве по
даци о уплатама доприноса за
спорни период. Ако се утврди
да су доприноси плаћени, до
бијени документ Архива града
треба да дос тавите надлежној
филијали ПИО како бис те регу
лисали стаж за период који ни
је регис трован у бази матичне
евиденције Фонда.

Промена текућег рачуна

?

М. Јевтић, Ваљево: Шта треба да уради пензионер који же
ли да промени текући рачун? Коме да се обрати, колико
траје процедура и који папири су неопх
 одни?

Одговор: Уколико корисник
жели да промени начин ис
плате потребно је да, од банке
преко које је вршена исплата,
достави потврду о сагласности
са променом начина исплате,
а затим да отвори нови текући
рачун у другој банци и потпише
овлашћење од банке код које је

отворен нови текући рачун за
пријем пензије.
Ово овлашћење и копију новог
текућег рачуна требало би доста
вити исплатној служби надлежне
филијале Фонда, преко које се
пензија исплаћује. Нови текући
рачун се одмах евидентира у ис
платној бази Фонда.

Мали износ пензије из БиХ

?

Р. Јелић, Шабац: Да ли ће и када бити измењен споразум
о пензијском и инвалидском осигурању између Србије
и БиХ пошто је крајње неповољан за оне који су живот
ни век провели у данашњој Федерацији? Наиме, за 20 година
радног стажа у Босни примам свега 42 евра пензије, док за рад
у Србији у трајању од 14 година добијам 14.000 динара месеч
но.
Одговор: Међународним уго
ворима о социјалном осигурању
регулисана су права осигурани
ка који остваре стаж осигурања
у државама уговорницама, при
чему свака држава уговорница
цени право из пензијског и ин
валидског осигурања у складу
са својим законским прописи
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ма. Дакле, споразумом о соци
јалном осигурању регулисано
је да се за утврђивање права на
пензију сабира стаж навршен у
земљама уговорницама, али је
висина Ваше пензије по стажу
навршеном у БиХ утврђена у
складу са њиховим законским
прописима.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

МРС,
МАСНОЋА

СКУПЉАЧ
ПАРЕ У
КУХИЊИ

СТАРО ДОБА,
АНТИКА

СТАРОРИМСКИ ЦАР

бела укрштеница
ГЛАВНИ ГРАД
ГРЧКЕ

НОВАЦ
У ЈАПАНУ
(МН.)

1

ВРСТА
ЈУЖНОГ ВОЋА

2

3

4

5

6

7

1

ВРСТА КОЗМЕТИЧКОГ
ПРИБОРА

2
3

ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

4
ВРУЋИНА,
ОМОРИНА

5
6

ДЕСПОТ,
МУЧИТЕЉ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

7

ОЗНАКА
ЗА АЛТ
ШКОЛСКА
НАКНАДА

УРЛИК
ТЕЧАН
ХЕМИЈСКИ
ЕЛЕМЕНТ

8

ШАХОВСКИ
САВЕЗ
УЧЕСТАНИ
ГЛАГОГ

ИМЕ РАНИЈЕ
ГЛУМИЦЕ
МОРО

9
10

КОСА
ШТАМПАР.
СЛОВА

СПРАВА,
УРЕЂАЈ
ДЕО
ЕЛЕМЕНТА

ДОМАЋЕ
ГОВЕДО

12

СПЛАВАРИНА
УМЕТНОСТ
(ЛАТ.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

БОД У
ЏУДОУ

ЖЕНСКО ИМЕ

13

СТ. ГЕРМ.
ПЛЕМЕНА

14

РЕЧНА
РИБА
ПОЉСКИ
ЦВЕТ

15
16

ПТИЦЕ КОЈЕ
СЕ ХРАНЕ
ИМЕЛОМ

17

ЈЕДАН
РИМСКИ
БРЕЖУЉАК

У овој укрштеници сами уписујете црна поља. Њихов број
уписан је у заградама на крају сваког описа речи.

ФОСИЛ

ОСТРВО НА
ЈАДРАНУ
ТОАЛЕТНИ
СТОЛИЋ

ОЗНАКА
ЗА НЕПЕР

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

МЕСТО У
ИСТРИ

ХИЉАДИТИ
ДЕО ЈЕНА
ГРАД У
РУСИЈИ

МЕСТО У
СЛОВЕНИЈИ

ЗАЧЕТНИК,
ПОКРЕТАЧ
СТ. РИМСКИ
НОВЧИЋИ
ИНДУСТР.
ТЕПИХА

ИМЕ
ГЛУМИЦЕ
ФАРОУ

ОЗНАКА
ЗА ШИЛИНГ

ПИЈАЧНА
ВАГА (МН.)

11

ПЕВАЧ
МИРОСЛАВ
ОЗНАКА
НОРВЕШКЕ

ОЗНАКА
ИТАЛИЈЕ
ОБЛАСТ У С.
АРАБИЈИ

ВОДОРАВНО: 1. Мања грана која се одваја од веће (0), 2.
Врелост, врућина (0), 3. Израђивач опека, циглар (1), 4.
Симбол за азот – Аероклуб (скр.) – Иницијали сликара
Аралице (2), 5. Име глумца Паћина – Нота солмизације
– Симбол за бор (2), 6. Израсти, нарасти (0), 7. Један од
римских брежуљака (0), 8. Велика птица грабљивица (мн.)
(0), 9. Кућни шпајз (1), 10. Остарела у годинама – Ознака за
обим (1), 11. Показна заменица – Посао (2), 12. Макар један
(1), 13. Ознака за тону – Део ноге пернате живине (1), 14.
Имање, иметак (0), 15. Име глумице Жирардо – Коњ у песми
(2), 16. Приповетка – Прво слово (1), 17. Мушко име (0).
УСПРАВНО: 1. Овдашњи (скр.) – Учинити некоме неку
пакост – Симбол за платину (2), 2. Највећи део, главнина –
Време забране лова – Марија одмила (2), 3. Индустријска
биљка – Приход од уложеног капитала – Врста тврде гуме
(2), 4. Мушко име – Писац, Оскар (1), 5. Име глумца Нолта
– Искрцавати – Запрежни прибор (2), 6. Новац Предње
Индије – Град у Грчкој – Староегипатски писац – Ознака
интензитета (3), 7. Врста пиштоља (мн.) – Предлог – Упала
слузокоже (2).

РЕШЕЊЕ-СКАНДИНАВКА: маскара, астатин, спарина, тиранин, рика, а, Жана, шс, италик, во, атом, арс, Ела, караш, имелари, Палатин,
окамина, н, Рава, пин, и, оснивач, Миа, аси, сх, Илић, кантари. БЕЛА УКРШТЕНИЦА: огранак, врелина, опекар, н, ак, са, Ал, си, б,
порасти, Авентин, кондори, остава, стара, о, та, рад, иједан, т, батак, имовина, Ани, ат, прича, а, Татомир.
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Да ли сте знали ...
– да је Васкрс покретан празник, ко
ји се увек слави у недељу, и може пасти
у размаку од 35 дана, од 4. априла до 8.
маја? У нашем народу, као и у целом хришћанском свету, за
овај празник обичај је даривања јајима, која су симбол обна
вљања природе и живота. Васкршње црвено јаје значи ра

Лековите мисли о раду
Ако је рад створио човека, онда су многи људи још недовршени.
Он се увек надовезује на реч, али не и на посао.
Молимо вас, причаонице претворите у – радионице!
Многи на посао долазе неоправдано.
Викендом не могу да забушавам на раду. Контролише ме жена.
Ако већ не радите, бар аплаудирајте радницима.
Нерад на два места је незгодан – на послу и за воланом кола.
Душан Старчевић

Молим за реч

дост за оне који га дају и за оне који га примају.
– да се цела недеља по Васкрсу назива
светла недеља? У понедељак, после Вас
крса, небо се затвара, па се отуда цела не
деља назива и заклопита. Црквене песме које се тада певају
пуне су радости и весеља, а певају се чак и у тужним прили
кама, на сахрани, ако се деси у тој недељи.
– да 66. правило Шестог васељенског сабора каже да од
Васкрса па до Томине недеље траје весеље у част Васкрсе
ња Христовог? Ова седмица је увек трапава, тј. не пости се
средом и петком.
– да се у севернобанат
ском селу Мокрину већ
дуги низ година на Ускрс
одржава организовано так

Биро за запошљавање се солидарише са незапосленима. Ни
он неће радити за Први мај.
Ријалити граматика: прост, простији, најпростији, „Фарма”.
Да ли гледаоци који прате само Мали дневник, плаћају и малу
ТВ претплату?
Пензионерима одлазак у банку по пензију дође као трка задовољ
ства.
Реченицу „Променићу ти лични опис” раније су изговарали
боксери, а данас пластични хирурзи.
Девојка ми ради у Дому здравља на ултразвуку, па ми састанке за
казује шест месеци унапред.
Таман дочекам својих пет минута и стане ми сат.
Мало, мало па добије отказ. Не држи га радно место.
Дејан Патаковић

Јавна тајна

мичење у туцању јајима, „Ту
цанијада”? На том такмичењу се не окупљају само сељани,
већ и многи учесници из других села, мада мештани тврде
да су мокринска јаја мало јача од осталих.

Јавна тајна је строго поверљива. За њу знају сви и нико.
Не можемо их тући њиховим оружјем. Они су паметни.
Демократија је заразна. Лако се преноси с човека на човека.
Има жену и љубавницу. Он је човек са посебним потребама.
Поштујем божје заповести, али се не може рећи да сам неки
зависник.
У возилу под пратњом по правилу је сумњиво лице.
Зоран Т. Поповић

– да се за Ускрс месе посебни хле
бови? У источној и јужној Србији и у
неким деловима Војводине пеку се
лепиње с уметнутим целим јајетом
(ковржањак), које се међусобно
размењују са пријатељима.
– да у неким сеоским пределима Срби
је још живи обичај да момци уочи Ђур
ђевдана скидају капије домаћинима?
Младићи у поноћ одлазе до кућа дево
јака које им се свиђају, скидају капије и
односе их негде далеко и тако задају му
ке родитељима који затим морају да их
траже по селу. Скидањем капије верује се да ће се девојка
удати те године.
– да се сматра да на Ђурђевдан делују ве
штице и друге зле силе? Због тога су у мину
лим временима сељаци палили велике ватре
„да би заштитили себе и село”. У неким краје
вима у ђурђевданској ноћи и даље чувају за
сејану пшеницу и раж да не би ко „обрао њиву” тј. бацио чи
ни и пренео род у свој посед.

Танак струк
Нема више широких народних маса. Утањиле су у струку.
Док сам био млад био сам човек од крви и меса. Сада у пензији,
остали су кожа, кости, пејсмејкер и стент.
Све што је стекао поштеним радом дао је за куповину дипло
ме сину.
Из плитке памети роје се велике глупости.
Када је изборио своје место под сунцем опружио се у дебелу
хладовину.
Ђацима најбоље иде предмет физичко насиље.
Срп и чекић смо одавно одбацили. Још нам се само петокрака
обија о главу.
И од развода има користи. Сада свако сам пере прљав веш.
Радивоје Јефтић Јенки

(Х)уморне мисли
Стара историја је имала два доба – стару и нову еру. И нова има два
доба: пре и после избора.
Само неке наше вароши имају статус града. Остале су још заоста
ле – уместо да имају сто кланова, живе сложно као једна породица.
Нису сви политичари исти. Једни нам обећавају боље сутра, а дру
ги нас теше што нам боље сутра није већ данас.
Зеље и коприве су здравији од меса и рибе, али здрав начин
исхране поштују само класно свесни грађани.
Први април је дан шале. Није лепо што весели грађани имају само
један дан годишње а тужни 364!
Витомир Теофиловић
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