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оследњег мајског викен
да око 150 запослених
у Фонду ПИО, чланова
синдикалне организације из
целе Србије, упутили су се пут
Косовске Митровице. Циљ је
био да четврти пут по реду да
ју крв и тако помогну српском
становништву које тамо и живи
и ради.
Хуманитарну акцију је, као и
до сада, организовала Једин
ствена синдикална организа
ција запослених у РФ ПИО. Ода

ни даваоци по оцени лекара.
У акцију се укључио и менаџ
мент Фонда: председник Управ
ног одбора Бранислав Митро
вић, директорка Драгана Кали
новић, заменик директора др
Александар Милошевић, дирек
тор Сектора за опште послове
Предраг Ћетковић, директорка
Сектора за односе с јавношћу
Јелица Тимотијевић. Као гост,
у име републичког синдиката
„Заједнице Синдиката Србије”
акцију је подржала Мира Баста,

звао се велики број запослених
из свих филијала у Србији и из
обе дирекције. С обзиром на ве
лики број хуманитараца који су
желели да дају крв и капацитете
трансфузије у Косовској Митро
вици, акција је морала бити ор
ганизована у два дана. Крв је да
ло 77 запослених, а готово још
толико колега је имало жељу,
али нису могли бити добровољ

заменик председника, коме се
Јединствени синдикат запосле
них у РФ ПИО прикључио пре
годину дана.
Директор Филијале Косов
ска Митровица, Радуле Компи
ровић, захвалио је колегама из
целе Републике, истакавши да
ове акције добровољног дава
лаштва крви за становнике на
Космету постају традиционал
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не. Према његовим речима, то
што се колеге труде да се они
који тамо живе и раде не осете
издвојеним и на овакав начин
стављају до знања да су уз њих
душом и срцем, нема цену и по
дршка коју на тај начин добијају
много значи свима који у Косов
ској Митровици живе и раде, не
само запосленима у Фонду, већ
и осталим грађанима.
Добродошлицу гостима по
желела је и председница Једин
ственог синдиката запослених
у РФ ПИО Јелена Цветковић за
послена у матичној евиденцији
Филијале у Косовској Митро
вици. Она је такође захвалила
свим колегама који су учество
вали у акцији и нагласила да
ово сигурно, као што није први,
није ни последњи пут да запо
слени у Фонду подржавају ко
леге из Косовске Митровице и
да је ово само један од начина
да се то покаже.
Акцију запослених у Фонду
подржала је и локална самоу
права Косовске Митровице.
После успешно завршене ак
ције добровољног давалаштва
колеге из Косовске Митровице
су за своје госте организовали
обилазак српских светиња на
КиМ, манастира Високи Дечани
и Пећке патријаршије.
У повратку из Косовске Ми
тровице запослени РФ ПИО об
ишли су манастире Соколицу
на територији општине Звечан
и Црну Реку код Рибарића.
В. Анастасијевић

актуелно
ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА РФ ПИО

Добри резултати рада
Фонда у 2015. години
У

правни одбор Републич
ког фонда ПИО одржао
је 27. седницу на којој је
усвојен Извештај о раду Фонда
за 2015. годину, као и Извештај
о финансијском пословању у
2015. години.
Директорка РФ ПИО Драгана
Калиновић је, приликом пред
стављања резултата рада Фон
да у 2015. години, рекла да је
ажурност Фонда у доношењу
решења по захтевима за неко
од права из ПИО повећана са
88 одсто у 2014. години на 92
одсто у случају доношење ре
шења по захтевима за старосну
пензију, односно по свим зах
тевима са 87 на 90 процената.
Од укупно 31 филијале Фонда,
18 филијала у 2015. години бе
лежи ажурност између 95 и 100
одсто. Напредак је постигнут и
у случају доношења решења у
остваривању права по међуна
родним уговорима (број нере
шених захтева у односу на 2014.
годину смањен је за осам одсто,
при повећаном броју поднетих
захтева за 31,4 одсто), као и у
случају решавања по жалбама,
у другостепеном поступку (про
ценат решавања захтева у 2015.
години износи 80 одсто).
Наплата доприноса на кра
ју прошле године била је већа
номинално за 14,74 милијарде
динара од планираног на нивоу
године, тако да је Фонд повукао
за 10 милијарди динара мање
средстава из буџета у односу на
план.
Директорка РФ ПИО је иста
кла и да су у 2015. години реше
на два вишегодишња проблема
– усклађивање пензија профе
сионалних војних лица и испла
та разлике накнаде погребних
трошкова за кориснике пензија
из категорије пољопривред
них осигураника, као и да је на
овај начин у оба случаја само по
основу судских и адвокатских
трошкова уштеђено око осам
милијарди динара.

Драгана Калиновић је нагла
сила да су бољи резултати по
стигнути добром организаци
јом рада и великим залагањем
запослених, упркос свим ван
редним пословима, смањењу
броја запослених, као и уз сва
кодневно обављање додатних
послова ван основне делатно
сти Фонда, што представља ве
лико оптерећење за запослене
у Фонду. За обављање послова
ван основне делатности Фонда
запосленима је потребна тре
ћина радног времена, а само
по основу послова спровођења
поступка извршења и обезбеђе
ња према Закону о извршењу и
обезбеђењу (судски извршите
љи, обуставе и др.) Фонд спро
веде више од 40.000 закључака
месечно, док је 943.000 свих
осталих обустава на пензијама
на месечном нивоу.
Државна ревизорска инсти
туција у 2015. години спровела
је ревизију Завршног рачуна РФ
ПИО за 2014. годину и ревизију
законитости пословања и кон
статовала да нема мањкавости
и неправилности у раду Фонда.
Драгана Калиновић је подсе
тила да су током прошле године
предузете бројне активности
да би се грађанима олакшало
остваривање права из ПИО –
отворене су две нове испоставе
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у Гроцкој и на Чукарици, две ор
динације за медицинско вешта
чење у Пријепољу и Неготину,
а почео је са радом и Контакт
центар Фонда ПИО.
Директор Сектора за фи
нансијске послове Фонда ПИО
Иван Мимић представио је
Извештај о финансијском по
словању Фонда у 2015. години.
Мимић је истакао да доприноси
за ПИО у 2015. години чине 63,2
одсто прихода Фонда, а дотаци
је и трансфери 36,6 одсто, што
представља значајан напредак
у односу на претходне године
(у 2012. години учешће укупних
трансфера државе у приходима
Фонда било је 48,2 одсто).
Када је реч о структури пензи
онера у 2015. у односу на 2002.
годину, настављен је тренд ра
ста учешћа броја старосних
пензионера у укупном броју
– са 50,2 на 61,3 одсто, учешће
броја инвалидских пензионера
у укупном броју смањено је са
27,5 на 18,0 одсто у 2015. годи
ни, а учешће броја породичних
пензионера у укупном броју
смањено је са 22,3 одсто у 2002.
години на 20,7 одсто у 2015. го
дини.
Поред осталих детаљних по
датака о финансијском послова
њу Фонда у 2015. години, Иван
Мимић је изнео и податак да

однос броја корисника пензије
и осигураника, према подаци
ма Фонда, у последње три годи
не износи 1:1,4. На основу упо
редних података Републичког
завода за статистику, података
матичне евиденције Фонда, као
и Националне службе за запо
шљавање, изведен је закључак
да би максимално могући однос
броја корисника пензија и оси
гураника могао да износи 1: 2,2.
Овај закључак јасно говори о
томе да демографска ситуација
и трендови у Републици Србији
онемогућавају достизање опти
малног односа броја корисника
пензија и осигураника (1: 3), ко
ји би обезбедио потпуну финан
сијску самосталност пензијског
система. Одрживост пензијског
система не може се постићи без
свеобухватне националне стра
тегије која би обезбедила како
економску тако и демографску
прогресију, а првенствено по
већање запослености, истакао
је Иван Мимић, и подсетио да
је крајем 2015. године предста
вљен Национални програм за
сузбијање сиве економије са
Акционим планом 2016/2017,
што је први стратешки доку
мент који предвиђа свеобухват
не мере за решавање проблема
сиве економије.
Весна Кадић
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актуелно
ОТВОРЕН НОВИ ОБЈЕКАТ У ОБРЕНОВЦУ

Више инстит уција на једном месту

У

беог радској
општини
Обреновац почетком ма
ја отворен је нови објекат
у коме ће послове обављати
институције из ресора Мини
старства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
Нове просторије у Обреновцу,
уместо оних уништених у по
плавама 2014. године, добиле
су испоставе Републичког фон
да ПИО и Републичког фонда за
здравствено осигурање, затим
Центар за социјални рад, Наци
онална служба за запошљава
ње и Инспекторат за рад.
Отварању новог објекта при
суствовали су министар за рад,
запошљавање, борачка и со
цијална питања Александар
Вулин, министар здравља Зла
тибор Лончар, градоначелник
Београда Синиша Мали, пред
седник општине Обреновац
Мирослав Чучковић, као и ру
ководства институција чије ће
канцеларије бити смештене у
новом објекту.
Према речима Мирослава
Чучковића, непуне две годи
не после поплаве испуњено је
обећање Владе Републике Ср
бије да неће бити рађено само
на обнови објеката, већ да ће
се унапредити живот Обренов
чана изградњом једног потпуно
новог објекта.
Градоначелник Београда Си
ниша Мали изјавио је да се у
претходне две године Обрено
вац много променио, наводећи
нове пројекте и инвестиције и
нових 1.400 радних места у фа
брици „Меи Та” која се гради.
– То је слика и показатељ но
вог Обреновца, града будућно
сти, а не прошлости, што је могао
да буде пре само две године. У

Са отварања нових просторија у Обреновцу

објекту који данас отварамо би
ће обједињен рад Центра за со
цијални рад, РФЗО, Фонда ПИО,
НСЗ и Инспектората за рад, и
грађани Обреновца ће моћи на
једном месту да добију све услу
ге и да обаве све послове који су
везани за ове делатности. Ово је
доказ да заједно можемо многе
ствари да променимо, а такође
и показатељ да водимо рачу
на о свим грађанима Београда,
без обзира на то у ком делу гра
да живе. Сви грађани Београда
треба да имају једнаке услове за
живот, то је наша обавеза, наша
политика и стратегија развоја
града Београда – казао је градо
начелник.
Министар здравља Златибор
Лончар рекао је да је овај обје
кат добар пример како би тре
бало радити и у будућности.

– Остала је само још једна
зграда у Обреновцу која треба
да се обнови после поплава.
Поносан сам на то да је све од
рађено без иједне афере и ово
мора да буде пример да све
друго што радимо, радимо ова
ко транспарентно. Ово такође
може да буде добар пример да,
где год постоји могућност, пен
зијски и здравствени фонд буду
у истој згради, како би грађани
све што је неопх одно могли да
заврше на једном месту – нагла
сио је Лончар.
Министар за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања
Александар Вулин рекао је да је
нови објекат социјалне заштите
направљен први пут након три
деценије.
– Први пут после скоро 30
година ми смо направили нови

објекат социјалне заштите. По
сле 30 година држава се опре
делила за то да јача и гради со
цијалну заштиту. Овај објекат је
урађен са новом концепцијом –
штедимо време и простор, ула
жемо заједно, и штедимо време
наших корисника. Дакле, читав
наш систем ће бити на једном
месту, и то ће бити путоказ и за
убудуће – истакао је министар
Вулин.
Када је реч о Фонду ПИО, у
новој згради у Обреновцу сме
штене су канцеларије испоста
ве Фонда у оквиру Филијале
за град Београд. Обреновчани
ће убудуће, уместо да одлазе у
Филијалу, све послове из обла
сти остваривања права из ПИО
моћи да обављају у овој испо
стави.
В. Кадић

Прва повишица из Немачке после 23 године
Држављани Републике Србије који су чи
тав радни век провели у Немачкој и тамо
остварили право на пензију, од 1. јула ове
године могу очекивати повећање пензије
од 4,25 одсто. Већи износ на чеку припада и
онима који су само део стажа остварили ра
дећи у Немачкој, а део код нас и данас живе
у Србији.
4

То ће бити прва повишица пензије после
23 године, а новац ће бити исплаћен из не
мачког пензијског фонда и стићи ће са јул
ским делом пензије.
Треба напоменути да се корисницима
који примају сразмерне пензије, део из Не
мачке а део из Србије, српски део не пове
ћава.
Г. О.
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САВЕТОДАВНИ ДАНИ СА НОСИОЦИМА ПЕНЗИЈСКОГ
И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА МАКЕДОНИЈЕ И ХРВАТСКЕ

Савети за грађане
у четири града

Са разговора у Ријеци

Г

рађани који су остварили стаж осигу
рања у Србији и Македонији, односно
у Србији и Хрватској, 10. и 11. маја има
ли су прилику да се о својим правима из
ПИО посаветују директно са стручњацима
носилаца пензијског и инвалидског осигу
рања ових држава.
Наиме, током ова два дана у Београду и
Врању одржани су саветодавни дани изме
ђу представника фондова за пензијско и
инвалидско осигурање Србије и Македо
није, као и између носилаца ПИО Србије и
Хрватске у Загребу и Ријеци.
У Беог раду и Врању савете и информаци
је добило је укупно 47 странака. Странке су
биле веома задовољне, што потврђују и ре
зултати анкете за испитивање задовољства
корисника, која се спроводи на свим саве
тодавним данима организованим у РФ ПИО
Србије.
Задовољство је лично исказао и Храни
слав Милутиновић који је по савет у Бео
град дошао из Крушевца.
– Презадовољан сам љубазношћу запо
слених, као и организацијом овог савето
вања – каже наш саговорник који се на пут
спремио да би добио обавештење о прера
чуну пензије.
И Слободанка Пантић из Београда задо
вољна је отишла са ових дана разговора.
Како нам је рекла, пола стажа осигурања
остварила је у Србији, а пола у Македонији.
За ове саветодавне дане сазнала је преко
медија и дошла је да се информише о оства
реном стажу и корацима које треба да пре
дузме како би спремна дочекала пензију.
Један од саветодаваца, Александар Дра
говић, шеф Одсека за ПИО у Филијали за

град Београд, који је на саветодавним дани
ма са Македонијом учествовао већ четири
пута до сада (два пута у Србији и два пута
у Македонији), истакао је да су и овог пута
дани разговора прошли успешно, а да су
поред корисника и осигураника, и колеге
из два фонда задовољне међусобном са
радњом.
– Најчешћи разлози због којих су нам се
странке обраћале били су услови за оствари
вање права на пензију, потврде стажа осигу
рања, као и прерачуни по члану 41 Споразу
ма са Македонијом, тј. поновно одређивање
пензије – наводи Александар Драговић.
Један од представника Фонда ПИО на са
ветодавним данима у Загребу и Ријеци, одр
жаним између РФ ПИО и Хрватског завода
за мировинско осигурање (ХЗМО), био је
Милош Пантелић, шеф Одсека за контролу
нацрта решење из Службе 1 Филијале за
град Беог рад. Милош је до сада учество
вао на 10 саветодавних дана између Србије

Електронска размена
података између
РФ ПИО и ХЗМО
Хрватски завод за мировинско осигура
ње током маја обавестио је кориснике
хрватске пензије с пребивалиштем у
Србији да је између РФ ПИО и ХЗМО
успостављена електронска размена
података потребних за редовну испла
ту пензија ради спречавања неприпа
дајуће исплате због смрти корисника
пензија.
Наиме, корисници хрватске пензије с
пребивалиштем у Србији за које су на
овај начин успешно размењени подаци
не треба да достављају оверен и потпи
сан образац потврде о животу.
Међутим, корисницима за које на овај
начин нису могли да буду размењени
подаци, ХЗМО је послао обрасце потвр
да о животу, а корисници су оверене
потврде били у обавези да доставе Хр
ватском заводу за мировинско осигура
ње до 31. маја.

и Хрватске, организованих у обе државе, а
према његовим речима, током ових по
следњих све потребне савете и информа
ције добиле су укупно 62 странке.
– Питања корисника и осигураника одно
сила су се у највећем броју случајева на но
ве услове за остваривање права на старо
сну и превремену старосну пензију према
прописима Републике Србије, потврде ста
жа осигурања, прерачуне пензија у складу
са чланом 39 Споразума између СРЈ и Репу
блике Хрватске о социјалном осигурању, а
било је питања и у вези са исплатом пензија
и достављањем потврда о животу – обја
шњава Милош Пантелић.
Током ових дана разговора, представни
ци Фонда ПИО и ХЗМО међусобно су раз
менили укупно 67 ургенција у циљу убрза
вања поступака за остваривање права из
ПИО грађана који имају остварен стаж оси
гурања у Србији и Хрватској.
В. Кадић

Македонски и наши стручњаци разрешили све недоумице пријављених грађана
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Први поласци средином
На овогодишњи
оглас за опоравак
у бањама Србије
пристигло скоро
40.000 пријава,
односно и по три
пријаве за једно
расположиво место

Н

а основу опредељених
средстава и просечних
цена у бањским лечи
лиштима, право на бесплатан
опоравак у бањама Србије ове
године ће, према проценама,
моћи да оствари око 12.000
пензионера, а на основу ранг
листа објављених 23. маја 2016.
године, пријаве је поднело
укупно 39.834 пензионера –
32.595 са подручја уже Србије
и 7.239 са територије АП Војво
дине. Укупан број пријава већи
је за око 3.000 у односу на 2015.
годину.
На овогодишњи оглас за ре
хабилитацију пензионера у

6

Ненад Босанац

једној од 25 бања Србије о тро
шку Фонда ПИО, расписан 11.
априла, пристигле су и по три
пријаве за једно расположиво
место.
Највише пријава за бесплат
ну рехабилитацију примљено
је у Филијали за град Београд
– 6.914, што је и очекивано, бу
дући да ова филијала има нај
већи број корисника – више
од 400.000 пензионера налази
се на пословном подручју бео
градске филијале.

Сходно одредбама Правил
ника о друштвеном стандар
ду корисника пензија РФ ПИО,
пензионери су приговор на
ранг листу могли да поднесу
у року од пет радних дана од
дана објављивања листе, да
кле до 30. маја. По истеку рока
за подношење приговора, ко
мисија је у обавези да у року
од три дана разматра поднете
приговоре, утврди и објави ко
начну ранг листу, што значи да
ће коначан списак пензионера
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који су остварили право на бес
платну рехабилитацију по ово
годишњем конкурсу бити обја
вљен 3. јуна 2016. године.
Фонд ће писаним путем оба
вестити кориснике пензија који
су остварили ово право у коју
установу ће бити упућени, а по
ред тога, корисници ће, као и
претходне године, добити оба
вештење и о списку области из
којих се пружа рехабилитација,
као и о спецификацији услуга
које ће им бити пружене током
боравка у бањи.
На основу спискова корисни
ка које Фонд достави, установе
ће позивати кориснике и ди
ректно се договарати о терми
нима за бесплатну рехабилита
цију. Сви корисници који оства
ре право, требало би да га иско
ристе до краја године, а очекује
се да ће први корисници у бање
кренути средином јуна.
Да подсетимо, Републички
фонд ПИО је за бесплатну реха
билитацију пензионера у овој
години определио 336,77 ми
лиона динара. Право на 10 дана
бесплатног опоравка у бањама
Србије имају корисници свих
категорија (старосни, инвалид
ски и породични пензионери),
који имају пребивалиште на те
риторији Републике Србије и
чија је пензија за фебруар 2016.
године нижа од износа просеч
не пензије за фебруар 2016. го
дине у Фонду, односно не пре
лази 23.463 динара. Услов за
остваривање овог права је, та
кође, да корисници немају дру
га лична примања осим пензи
ја, као и да у последњих пет го
дина нису користили право на
бесплатну рехабилитацију.
Међу корисницима пензија
који су конкурисали за бесплат
ну рехабилитацију у бањама
има много оних који не испу
њавају услове конкурса: најви
ше их је из групе који примају
сразмерну (ино) пензију, јер у
укупном износу примају више
од 23.463 динара, али доста је
и оних који нису приложили
потребну документацију. Пут

јуна
бања и РХ центара неће ићи
ни они корисници пензија
који су конкурисали а да није
протекло пет година откако
су већ једном искористили
право на рехабилитацију о
трошку Фонда.
Према речима Ненада Бо
санца, програмера у Оде
љењу за послове система и
комуникационих мрежа у ИТ
Сектору у Дирекцији Покра
јинског фонда ПИО у Новом
Саду, који је и програмирао
апликацију за електронско
праћење и евидентирање
свих активности око упући
вања пензионера на бесплат
ну рехабилитацију у РХ цен
тре и бање у Покрајинском
фонду, кроз овај рачунарски
програм евидентирани су
сви подаци од 2008. године
до данас о бесплатној реха
билитацији пензионера.
– У тренутку када референт
који ради на пословима упу
ћивања пензионера у бање
у надлежној филијали Фонда
користећи апликацију унесе
податак о пензионеру који
је ове године конкурисао за
бесплатну
рехабилитацију,
програм аутоматски (непри
страсно и тачно) идентифи
кује да ли он испуњава све
услове из конкурса, а затим
и све остало сам изгенерише,
па направи и ранг листе. Про
грам се редовно ажурира, у
складу са изменама у Правил
нику о друштвеном стандарду
пензионера и са условима из
конкурса – кратко је објаснио
Ненад Босанац. Он је истакао
и да на овом послу остварује
изузетно добру сарадњу са
колегом из Дирекције Бео
град Ђорђем Љубичићем, ше
фом у Одељењу за апликације
у ИТ сектору, и са референти
ма из филијала ПФ ПИО који
обављају ове послове и од
њих прихвата све корисне са
вете у циљу побољшања ефи
касности програма.
Весна Кадић
Мирослав Мектеровић

УПИС ДЕЦЕ У БЕОГРАДСКЕ ВРТИЋЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Нова услуга за родитеље
Београђанима који уписују
децу у предшколске устано
ве град Београд је од ове го
дине омогућио коришћење
новог сервиса, како би уште
дели и време и новац. Реч је
о бесплатној електронској
пријави деце у вртиће преко
националног портала еУправа
(www.euprava.gov.rs). Пријава
је трајала од 9. до 20. маја, а
током овогодишњег конкурса,
на портал еУправа пристигло
је 9.919 захтева за упис деце у
предшколске установе на те
риторији Београда.
Сва документа која су до
сада била потребна за прија
ву заменио је један образац
– било је потребно попуни
ти онлајн пријаву на порта
лу еУправе и послати је, а све
остале потребне податке које
су грађани раније морали са
ми да прибављају, од ове годи
не институције размењују ме
ђусобно. Ова услуга настала је
као резултат заједничког рада
Министарства државне управе
и локалне самоуправе, Дирек
ције за електронску управу,
Града Београда, Министарства
привреде – Централног ре
гистра обавезног социјалног
осигурања (ЦРОСО), као и Ми
нистарства за рад, запошљава
ње, борачка и социјална и пи
тања – Фонда ПИО.
Приликом презентације ове
услуге почетком априла у Ста
ром двору, градоначелник Бе
ограда Синиша Мали рекао је
да је електронска пријава деце
у вртиће велика ствар за град
Београд, али још већа за Бео
грађане.
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Синиша Мали

– На овај начин правимо и
градимо транспарентнију, бр
жу и ефикаснију Градску упра
ву, али с друге стране штедимо
и време и новац нашим сугра
ђанима. Годишње се до сада
штампало више од 150.000 ра
зних образаца и потврда. То
га више нема. Дакле, градимо
чистију, еколошки бољу адми
нистрацију, али такође и ад
министрацију која је транспа
рентнија, бржа и ефикаснија, и
нашим суграђанима излазимо
у сусрет – изјавио је Мали.
Како је навео, само током
прошле године град Београд
је грађанима омогућио 156
онлајн услуга, од којих је 100
услуга за физичка, а преостале
су за правна лица, што је убр
зало рад Управе и уштедело
време суграђанима.
Душан Стојановић, дирек
тор Дирекције за електронску
управу, рекао је да је ова услу
га развијена потпуно бесплат
но, без додатних средстава из
буџета.

– Технологија коју имамо је
лако доступна свима, а град
Београд је сада лидер, којег
друге локалне самоуправе
следе – навео је Стојановић и
подсетио да је ова услуга креи
рана на захтев грађана који су
анализирали каталог услуга и
предложили ову идеју.
Како је по завршетку конкур
са наведено у саопштењу Ди
рекције за електронску управу
Министарства државне управе
и локалне самоуправе, нова
електронска услуга је родите
љима уштедела време и новац
за таксе, а граду више од че
тири милиона динара само на
трошковима штампања папира.
Даљи ток пријаве, како се наво
ди, тећи ће уобичајеним путем,
а родитељи чија деца не буду
уписана у жељену предшкол
ску установу, путем Портала ће
добити електронску одбијени
цу. Помоћу ње и путем еУправе,
моћи ће да упишу дете у један
од приватних вртића са терито
рије града Београда.
В. К.
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између два броја

Рума: три изложбе
у Завичајном музеју
Завичајни музеј у Руми укључио се у манифестаци
ју „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10” и посетиоци
ма понудио занимљиве садржаје. Најпре је 12. маја
отворена изложба „Источни Срем – археологија и
картографија”, а касније још две, „Етнолошко насле
ђе” и „Уметничко наслеђе”.
У Завичајном музеју Рума су одлучили да продуже
трајање све три изложбе и током јуна, како због ин
тересовања грађана, тако и због великог труда који
су запослени уложили да би се оне нашле пред рум
ском публиком.

Просечна зарада у априлу
49.249 динара
Просечна нето зарада исплаћена у априлу ове године износи 49.249 дина
ра. У поређењу са просечном нето зарадом исплаћеном у марту 2016. године,
номинално је виша за 7,4 а реално за 7,0 одсто.
Просечна бруто зарада исплаћена у овом периоду износи 67.464 динара. У
односу на просечну зараду исплаћену у марту ове године, номинално је ви
ша за 7,0 а реално за 6,6 одсто.
Раст зарада исплаћених у априлу у односу на март 2016. године резултат
је како динамике исплата, тако и исплате годишњих и кварталних бонуса. На
име, због ускршњих и првомајских празника, крајем априла су исплаћене и
зараде које би иначе биле исплаћене почетком маја.

Траже десет радника

Први фестивал балона
Под слоганом „Крушевац кроз облаке” од
20. до 22. маја у том граду је одржан Први
међународни фестивал балона, на коме су,
осим јединог балона из Србије, учествовала
и три балона из Словеније.
После неколико покушаја и два дана че
кања да се небо над Багдалом разведри,
посаде су у недељу коначно успеле да се
подигну и одушеве бројне посетиоц
 е Пр
вог међународног фестивала балона. Сузана
Милосављевић, директорка Туристичке ор
ганизације Крушевац, казала је да су највеће
интересовање изазвали промотивни летови
балонима и да манифестација треба да по
стане традиционална.
У оквиру Фестивала, који је одржан у градском парку Багдала изведен је
и дефиле бајкера и бициклиста и перформанс моделара аероклуба „Михај
ло Живић”.

Голубац: мајкама које
роде треће дете плата
наредних 15 година

Општина Голубац од ове године свакој мајци која
роди треће дете исплаћиваће из буџета финансиј
ска средства и доприносе за пензијско осигурање од
25.000 динара до дететове 15. године. Ова одлука је
од великог значаја и за град и за мајке, јер је у нераз
вијеној општини све теже наћи посао, а број станов
ника у Голупцу се великом брзином смањује.
Према важећем Закону о ПИО, мајке са троје и ви
ше деце у општини Голубац на овај начин стећи ће и
минимални радни стаж за добијање пензије када на
пуне прописане године живота.
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Шведска компани
ја „Икеа” расписала
је конкурс за десет
радних места у роб
ној кући у Бубањ
потоку у Београду
и централној кан
целарији компаније
„Икеа Југоисточна Европа” у Београду. Конкурс је отво
рен у склопу припрема за отварање прве робне куће у
Србији, чија је градња почела у априлу када је најавље
но да ће ту бити запослено 300 људи.
„Икеа” сада тражи раднике за секторе људских ре
сурса, односа са купцима, унутрашњег дизајна, гра
фичких и веб-комуникација, логистике, продаје и хра
не. Компанија је саопштила да је ово први од неколико
већих таласа запошљавања који ће уследити у наред
ном периоду, а заинтересовани могу да се информишу
и пријаве на сајту www.ikea.rs.

И Трстеник има свога Николу Теслу
Иако је небо би
ло тмурно, мрачно и
пљуштала киша, први
мобилни
телефони
и таблети су пуњени
на соларној станици
у центру града. Ову
технолошку иноваци
ју поклонио је својој
општини и свом граду
дипл. инж. електро
технике Душан Алек
сић из Милутовца.
Овај млади геније није
напустио свој град да
би уновчио пронала
зачки ум. Своје идеје и знање поклонио је пријатељима, граду и будућим посе
тиоцима Трстеника.
Прва соларна станица (соларни пуњач) направљена је уз велику помоћ оп
штине Трстеник и Дирекције за планирање и урбанизам града.
– Свака част нашем генију, само нека настави тако, ово је заиста изузетан
изум, напунила сам мобилни, хвала изумитељу – рекла је Мирјана Пешић из
Глободера која се случајно нашла у центру града, a изум су похвалили и остали
присутни грађани који су чекали да напуне своје телефоне.
31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Недеља Црвеног крста

Одржана тринаеста
Ноћ музеја

У оквиру обележавања овогодишње Недеље Црвеног крста, од 8. до 15. маја, у
Кикинди је одржан и IX фестивал „Младост, хуманост, лепота и љубав”. Порука ме
ђународног празника Црвеног крста гласила је „Свуда за сваког”, а на едукативним
и забавним пунктовима организованим у Кикинди учествовали су бројни чланови
ове хуманитарне организације, претежно основци. Волонтери ЦК су, као и претход
них година, посетили некадашње активисте, сада старе људе, чију добровољност
и пожртвовање су наследили. Они су им пренели корисна искуства из свог нека
дашњег деловања. Приређен је и пријем за ђаке прваке, новопримљене чланове
Црвеног крста.

У педесетак градова и места широм Србије
одржана је 13. Ноћ музеја. Музеји, галерије и
друге институције културе били су отворени 21.
маја од 17 часова до један сат после поноћи.
У Новом Саду манифестацији су се, између
осталих, прикључила три музеја, три галерије,
Покрајински завод за заштиту природе, Архив
Војводине, као и Огранак САНУ у Новом Саду.
Као и ранијих година, у Ноћи музеја учество
вала су и удружења особа са инвалидитетом.
Удружење дистрофичара Јужнобачког округа
у својим просторијама изложило је и радове
чланова партнерских удружења из Новог Сада,
Друштва за помоћ МНРО, Удружења дијализи
раних и трансплантираних бубрежних боле
сника, Удружења за церебралну и дечју пара
лизу, као и слике са ликовне колоније Удруже
ња инвалида рада Беочин.
Спомен-збирка Павла Бељанског традицио
нално има добру сарадњу са организацијама и
удружењима ОСИ. Ове године су у Ноћи музе
ја сарађивали са младима из уметничке групе
Пер.Арт, као и са ШОСО „Милан Петровић”, чије
су радове изложили у галерији.

Обележен Десанкин дан
Под покровитељством Туристичке организације Врњачка Бања, пред
великим бројем Врњчана и њихових гостију, одржана је четврта манифе
стација „На Десанкин дан”.

У Хемофарму најбољи
услови за рад
На свечаности у Атељеу 212, којој је присуствовао и
ресорни министар Александар Вулин, Управа за без
бедност и заштиту на раду доделила је признања прав
ним лицима, предузетницима и појединцима поводом
Светског дана безбедности и здравља на раду.
Компанија Хемофарм добитник је Национ
 алног при
знања „28. април” за преданост вредностима безбедно
сти и здравља на раду и ширењу културе превенције.
Ово је друга година заредом да Хемофарм добија при
знање за бригу о 2.600 запослених у једној од најосе
тљивијих и најзахтевнијих индустрија.
Генерални директор Хемофарма Роналд Зилигер ис
такао је да ова компанија сваке године у едукације из
ове области уложи више од триста хиљада евра и да се
сваки евро исплати.

Велика српска песникиња је волела Врњачку Бању и у њу је редовно
долазила, написала је тим поводом и једну од својих најлепших песама
„Молитва за љубав”. Гости овогодишње манифестације били су певачица
Бети Ђорђевић, писци Слободан Станишић, Миодраг Јакшић, Небојша
Лапчевић и Љубиша Ђидић, који је представио и своју нову књигу „Моја
Десанка”. Ученице врњачке Угоститељско-туристичке школе Магдалена
Јездић, Милена Димитријевић, Марта Милуновић и Јелена Џамић кази
вале су стихове из Десанкиних песама, а припремила их је професорка
Данијела Васовић. Програм су употпуниле представнице библиотеке „Др
Душан Радић”, Мирјана Ђурашевић и Вишња Костић.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.
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поводи
ГОДИШЊА СКУПШТИНА УНИЈЕ ПОСЛОДАВАЦА ВОЈВОДИНЕ

Заједнички против сиве
економије
У

нија послодаваца Војводине (УПВ)
одржала је своју четврту Скупштину у
Српском Итебеју, селу у општини Жи
тиште. УПВ броји око 28.000 чланова, при
вредника који запошљавају близу 90.000
радника.
Према речима Горана Нешића, председ
ника Управног одбора локалне канцелари
је УПВ у Зрењанину, одлучили су се да ор
ганизују овогодишњу Скупштину на селу с
циљем да прикажу шта наше село има и да
покажу да има домаћина као што је то по
родица Мркшић из Српског Итебеја која је
све зарађено уложила у своје село и своју
општину. На тај начин је помогла да бројне
породице из Српског Итебеја остану да жи
ве, раде и школују децу у свом селу, без об
зира на то што је општина Житиште једна од
најнеразвијенијих у Србији.
Скупштини су присуствовали, осим 38
чланова Скупштине и руководства УПВ, и
многобројни пословни пријатељи и соци
јални партнери међу којима и Душан Шијан,
начелник Средњобанатског округа, Небој
ша Атанацковић, председник Уније посло
даваца Србије, Чеданка Андрић из Социјал
но-економског савета Републике Србије и
Милина Тушјак, њена колегиница из покра
јинског СЕС-а, Томислав Стајић, секретар
Већа СССВ, и остали многобројни гости.
Станко Крстин, председник УПВ, у рад
ном делу Скупштине говорио је о томе који
су то проблеми који оптерећују послодав
це у Војводини и целој Републици и које је

Обилазак објеката ЗЗ Мркшићеви салаши

мере потребно спровести да би се створио
бољи пословни амбијент за њихово при
вређивање.
Небојша Атанацковић је рекао да је Вла
да Србије ову годину прогласила за годину
предузетништва и да Унија послодаваца
жели да то искористи и оствари што бољу
сарадњу на локалу и са синдикатима и са
локалним властима како би се привреда на
том нивоу унапредила. Пошто 99 одсто на
ше привреде чине микро и мала предузећа
потребно је да им се обезбеди побољшање
пословног амбијента.
Душан Шијан обратио се присутнима
на свечаном делу Скупштине и истакао да
Средњобанатски округ већ помаже посло
давцима кроз координирано ангажовање
републичких, покрајинских и локалних ин
спекција у борби против сиве економије у
округу, да би послодавце из региона реши
ли баласта нелојалне и нелегалне конку

ренције. Послодавци из Зрењанина Миро
слав Ђурић и Драган Видаковић означили
су сиву економију као велики проблем који
их омета у добром пословању и позвали су
и синдикате да заједно, уз помоћ државе,
учествују у решавању тог проблема.
Председник Скупштине др Душан Ристић
истакао је да су се чланови УПВ изјаснили
да је потребно да држава прогласи децени
ју предузетништва.
На Скупштини су поднети извештаји о ра
ду у претходној години и усвојени планови
рада за наредну годину, извршена је и за
мена чланова Скупштине којима је истекао
мандат пре рока, а на њихово место имено
вани су Горан Нешић из Зрењанина, Смиља
Стојановић из Беочина и Живко Шербић из
Нових Бановаца, док је за потпредседни
ка УПВ за подручје Срема поново изабран
Владимир Лалошевић.
Мирослав Мектеровић

ПОДСТИЦАЈ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Пријављивање до краја новембра
Да би радно способни кори
сници новчане социјалне по
моћи добили шансу да сами за
раде плату, Национална служба
за запошљавање расписала је
јавни позив послодавцима за
доделу субвенција дела зарада.
Субвенција се одобрава посло
давцима који припадају при
ватном сектору и запошљавају
кориснике новчане социјалне
помоћи са евиденције незапо
слених НСЗ.
НСЗ субвенционише део за
раде у износу до 15.000 динара
месечно, за пун фонд радних
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часова, у трајању од годину
дана од заснивања радног од
носа. Пос лодавац има обавезу
и да лице задржи у радном од
носу најмање још пола године

након истека права на субвен
цију.
Према речима ресорног ми
нистра Александра Вулина, циљ
ове мере јесте активација неза

Већина не тражи посао
Више од 250.000 лица прима социјалну помоћ од државе, а
готово половина њих је радно способна. Република Србија је
прошле године издвојила око 13,88 милијарди динара новча
не социјалне помоћи за 128.355 радно способних корисника.
Месечно је у просеку издвајано више од 1,2 милијарде динара,
што је велики износ за државу, али и недовољан за заштиту
појединаца и породица од сиромаштва. Ипак, тек сваки пети
припадник ове категорије грађана активно тражи посао, одно
сно пријављен је на евиденцију НСЗ.
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послених, здравих и способних
корисника новчане социјалне
помоћи и њихова радно-соци
јална интеграција и смањење
зависности од давања из систе
ма социјалне заштите.
Јавни позив за доделу субвен
ција отворен је до утрошка рас
положивих средстава, а најка
сније до 30. новембра ове године.
Све додатне информације могу се
добити у свакој организационој
јединици Националне службе за
запошљавање, путем Позивног
центра НСЗ: 0800/300-301 и на
сајту www.nsz.gov.rs.
Р. М.

ТРЕЋИ ФЕСТИВАЛ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ САРАДЊЕ

Океј за међугенерацијско
дружење
У

циљу подстицања међугенерацијске
толеранције и емпатије, Дневни цен
три и клубови Геронтолошког центра
Беог рад, трећу годину заредом организова
ли су Фестивал међугенерацијске сарадње
„Океј”. Фестивал је отворен 25. маја у Дечјем
културном центру, у присуству надлежних
из Републике и града Београда.
Александар Вулин, министар за рад, за
пошљавање, борачка и социјална питања,
истакао је да Србија може и мора да буде
земља међугенерацијске солидарности.
– Ми смо народ који зна шта значи од
расти у домаћинству са три, па некада и
четири генерације. То смо негде заборави
ли, живећи у великим градовима, али то је
нешто што не смемо да заборавимо и чему
треба да се вратимо. Бар сећању, колико
смо значили једни другима и колико мора

мо да поштујемо једни друге – рекао је ми
нистар Вулин.
Фестивал је трајао до 27. маја. Захваљујући
учесницима, кроз преданост и активно уче
шће и сениора и најмлађих, изложбама, пред
ставама, сусретима студената и пензионера,

ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ВЛАСОТИНЦУ

Праведна расподела помоћи

радионицама и шаховским такмичењима по
казао је значај међугенерацијске сарадње. Са
мо једна од бројних активности била је и ре
вија фризура када су ученици Школе за негу
лепоте Београд фризирали чланице клубова
за старије „Врачар” и „Вождовац”.
Ј. О.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПЕНЗИОНЕРА БЕОГРАДА

Приор
 итет – помоћ
најугроженијима

Василије Белобрковић (десно), председник
ГОП Београд

У некадашњем интернату Техничке школе у Власотинцу смештен је Цен
тар за социјални рад вароши на обалама реке Власине, а у реновирање
зграде уложено је око 15 милиона динара.
Објекат је у друштву бројних званичника општине Власотинце и Јабла
ничког управног округа 26. маја отворио надлежни министар Александар
Вулин.
У овај простор, поред Центра за социјални рад општине Власотинце, усе
љени су и Саветовалиште за брак и породицу, Дневни боравак за децу са
посебним потребама, као и Центар за децу и омладину школског узраста
са играон
 ицом.
– Веом
 а је озбиљна улога центара за социјални рад данас, у времену хро
ничне незапослености. Ваш задатак је да у сарадњи са локалном самоупра
вом обиђете све подносиоце захтева за социјалну помоћ, на терену, и ту извр
шите селекцију оних којима је таква помоћ стварно неопх одна да се не бисте
о неког огрешили – истакао је између осталог министар Вулин у обраћању
директорима центара за социјални рад на југу Србије. 
Т. Стевановић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.

Градска организација пензионера Београда (ГОП)
одржала је 26. маја редовну Скупштину, на којој су
усвојени извештаји о раду и финансијском пословању.
После плодне расправе закључено је да, у границама
својих увек сужених материјалних могућности, али бо
гате идејама и амбицијама, полако и упорно ствара ја
ку социјално хуманитарну организацију.
Оцењује се да ће ГОП бити способан да помогне удру
жењима пензионера општина (УПО) и гранским удруже
њима пензион
 ера (ГУП), у циљу решавања њихових ор
ганизационих, материјалних и других проблема, а пре
свега да би се помогло најугроженијим пензионерима са
подручја њиховог деловања. ГОП је и током 2015. године
реализовао свој програм и пројекте, пружао материјалну
помоћ за УПО и ГОП. Све ове активности су реализоване
уз ангажовање великог броја пензионера – волонтера,
којима ГОП дугује велику захвалност.
В. Б.
11

поводи
СВРЉИГ: ДВАДЕСЕТА ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА ОВАЦА

Сточарство, развојна шанса
општине
У

организацији Фонда за развој пољо
привреде општине Сврљиг поводом
8. маја, празника општине, који се сла
ви у знак сећања на 8. мај 1833. године када
је сврљишка нахија припојена Кнежевини
Србији, одржана је двадесета општинска
изложба оваца.
Тридесет одгајивача из сврљишког краја
изложило је око 200 грла сврљишке пра
менке од 12.000 колико се тренутно гаји.
У категорији оваца 21 колекција, односно
око 105 оваца, у категорији двиски шест
колекција – 30 грла, и у категорији овнова
22 грла. У ревијалном делу изложене су две
врсте коза: алпино и балканска.
Сврљиг улаже значајна средства и по
маже сточарима да би увећали своја стада,
јер је препознато да је сточарство развојна
шанса општине. Влада Крстић, председник
Фонда за развој пољопривреде, каже да
је само захваљујући стимулативним сред
ствима заустављено смањење броја оваца.
Сада и млади људи уз одређене стимулаци
је улазе у посао и повећавају своја стада од
којих данас солидно живе.
На овогодишњој двадесетој, јубиларној
изложби додељено је више награда у кон
куренцији оваца, овнова и двиски. Прву на
граду за највећи број стоке добио је триде

Власници награђених грла са својим пуленима

сетчетворогодишњи Малиша Никодијевић
из Драјинца код Сврљига, који има око 150
оваца, пет крава и три коња. Цела његова
породица се бави сточарством. Најбоља
млечност измерена је код оваца власника
Милана Станојевића из Сврљига. Станоје
вић је добио и прву награду за изложену
колекцију оваца. У конкуренцији двиски

најбоља је колекција Радована Арсића из
Грбавча, а најквалитетнији ован је грло вла
сника Хранислава Јовановића из села Плу
жина. Поред општинске смотре, сврљишки
сточари редовно учествују и на многим сај
мовима и манифестацијама са којих доносе
значајна признања.
С. Ђорђевић

СУБВЕНЦИОНИСАНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ КРЕДИТИ

У динарима са фиксном каматом
На основу Уредбе Владе
Републике Србије о рас
подели подс тицаја у по
љопривреди и руралном
развоју у 2016. години,
Комерцијална банка је по
чела да прима захтеве за
субвенционисане креди
те. Кредити се одобравају
у сарадњи са Минис тар
ством пољопривреде, а
намењени су регис тро
ваним пољопривредним
газдинс твима у активном
статусу.
Кредити се одобрава
ју у динарима, без валутне
клаузуле, уз фиксну камат
ну стопу од три одсто на годи
шњем нивоу. Рок отплате за ове
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кредите је до три године, уз мо
гућност коришћења грејс-пери
ода до годину дана.

Ове позајмице намењене су
за развој сточарства и набавку
хране за животиње, развој по
31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

вртарства, воћарства, вино
градарства и цвећарства,
као и за улагања у нову по
љопривредну механизацију
и опрему. Максималан износ
кредита је пет милиона ди
нара за физичка лица, пред
узетнике и правна лица, од
носно 15 милиона динара за
земљорадничке задруге.
Детаљније информације за
интересовани могу да доби
ју позивом на број телефона
контакт центра 011/2018-600
или 0700/800-900, као и сла
њем и-мејл поруке на адресу
kontakt.centar@kombank.com
или на сајту Комерцијалне
банке www.kombank.com.

Р. М.

МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ
САЈАМ У НОВОМ САДУ

Већи број
излагача и
посетилаца
О

Већ традиционално и на овогодишњем
вогодишњи 83. Међународни пољо љопривреда један од најважнијих сектора
привредни сајам одржан је на Ново за Србију. Српска влада „веома добро пре Пољопривредном сајму најзначајније су би
садском сајму од 14. до 20. маја и на познаје потенцијал пољопривреде и стоји ле изложбе пољопривредне механизације.
њему се представило 1.500 излагача из 60 чврсто уз овај сектор, дајући му подршку Представљено је око 1.500 пољопривред
земаља. Током седам сајамских дана посе али и постављајући све више циљеве”, ре них машина и опреме међу којима је био и
комбајн гусеничар који кошта пола милио
кла је министарка.
тило га је око 125.000 људи.
– Прошле године забележен је највећи на евра. На изложби из области сточарства
Председник Србије Томислав Николић
приликом свечаног отварања Пољопри извоз и суфицит у размени пољопривред изложени су и рекордери на Сајму: ован Бе
ли Груја од 180 килограма и бик Ко
вредног сајама рекао је да је
кан тежак 1.601 килограм. Одржане
то не само место где се пове
Највише туристичких ваучера
су и многе друге пратеће манифе
зују пољопривредници, већ и
преузели пензионери
стације као што су трке запрега на
место где се сусрећу земље.
Мањежу, а новина је такмичење у
Истакао је да о значају овог
На штанду Градске управе за привреду Новог Сада на Пољо
управљању пољопривредном ме
сајма говори и чињеница да
привредном сајму организована је панел-дискусија „Значај
ханизацијом на Агрополигону где
нема значајније компаније за
еко и гастро туристичког производа у локалном економском
је најумешнији био Живојин Фел
производњу пољопривред
развоју”. Том приликом др Лукреција Ђери, државна секре
баб из Башаида. На Сајму су одр
них машина, садног матери
тарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација,
жани и бројни едукативни скупови,
јала, семена, ђубрива или за
изјавила је да је ове године већ издато 17.500 туристичких ва
трибине, округли столови, послов
штите која није макар једном
учера за одмор у нашој земљи. Од тог броја више од 60 одсто
ни и стручни састанци.
наступила на њему. С друге
преузели су пензион
 ери. Најтраженије дестинације су Бања
Бројне су биле и изложбе хра
стране Ђузепе Манцо, амбаса
Ковиљача, Пролом бања, Луковска бања, Копаоник и Злати
не и производа прехрамбене ин
дор Италије – земље партнера
бор. Др Ђери је истакла да се од ове године ваучери издају,
дустрије, а ови производи су и
овогодишњег Сајма, изјавио
осим за угоститељске објекте, и за пријављена сеоска газдин
оцењивани, па су произвођачима
је да пољопривреда има по
ства која се баве туризмом.
на „Вечери шампиона” додељена
себно место у односима наше
и највиша признања за квалитет
две државе, јер је извоз у тој
области достигао 37 милијарди евра у 2015. них производа вредан 1,25 милијарди евра производа из различитих робних група.
 ално најсрећни
години, а очекује се да ће та цифра у овој – додала је министарка пољопривреде која Наравно, већ традицион
је са Жељком Сертићем, министром при јем посетиоцу са купљеном улазницом на
години износити и 50 милијарди евра.
Снежана Богосављевић Бошковић, мини вреде, између осталих бројних гостију при крају ове манифестације припао је трак
старка пољопривреде и заштите животне суствовала свечаном отварању Пољопри тор у пок лон-игри. Ову вредну награду
приликом извлачења на сајму освојио је
средине, рекла је том приликом да је по вредног сајма у Новом Саду.
Арон Канижаи из Бездана.
Према оцени Слободана Цветковића, ди
ректора Сајма, овогодишњи Међународ
ни пољопривредни сајам успешнији је за
10 одсто у односу на прошлогодишњи: по
броју излагача, међународним активно
стима, броју посетилаца, већем излагачком
простору и према финансијском резултату
што га и даље сврстава међу најважније по
словне догађаје у области аграра у овом де
лу Европе. Посебно је нагласио и значајно
присуство излагача из иностранства јер су
се, поред Италије, земље партнера, пред
ставиле и Холандија, Аустрија, Мађарска,
Шпанија, Турска, Република Српска и Кина,
која је посебно у оквиру пројекта „Сајам у
Сајму” представила своје најзначајније про
изводе из области аграра.
Мирослав Мектеровић
Рекордер сајма бик Кокан тежак 1.601 килограм
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.
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на лицу места
МИНИСТАР ВУЛИН ПРЕДАО ЛИЦЕНЦУ ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ У НИШУ

Брига о старима по
европском стандарду
Н

ишки Геронтолошки цен
тар је однедавно на ли
сти установа за смештај
и бригу о старима које имају
потребну лиценцу за пружање
услуга на законом предвиђен
начин. Документ је директору
Центра Александру Милошеви
ћу предао министар за рад и со
цијална питања Александар Ву
лин који је нагласио да су крите
ријуми за добијање лиценце за
услугу домског смештаја веома
високи и да је тешко добити је.
Вулин је истакао да све што се
ради у домовима на простору
Републике има за циљ да сви
корисници буду на исти начин
заштићени и збринути без обзи
ра на то у ком делу Србије живе.
Они морају да живе у складу са
највишим могућим стандарди
ма предвиђеним законом који
су преузети из Европе.
– Центар у Нишу добио је у
протекле две године близу се
дам милиона динара, колико
и сваки дом и центар за соци
јални рад у Србији. То говори
колико је држави стало до тога
и да брига о најстаријима ни

Директор ГЦ Ниш Александар Милошевић примио лиценцу
од ресорног министра

је нешто што се мора, већ је то
нешто што сматрамо нашом
цивилизацијском обавезом. Ли
ценца траје пет година и након
тога следи ревизија. Неким до
мовима који су лиценце доби
ли по старим стандардима оне
су већ одузете, иако су радили
регуларно. Међутим, провером
је утврђено да не испуњавају
тражене услове. Борба против
илегалних домова се наставља

јер је њихово постојање апсо
лутно неприхватљиво – истакао
је Александар Вулин.
Колико се ревносно ради на
том плану потврђује податак да
је за девет година инспекција за
творила 37 домова за старе, исто
колико за последње две године.
Добијање лиценце значи да
установа испуњава низ ком
плексних услова и услуга дом
ског смештаја у погледу кадро

ва, техничке опремљености
програмских активности. Ди
ректор Геронтолошког центра
у Нишу Александар Милошевић
каже да заслуге за добијање ли
ценце припадају запосленима у
Центру који савесно и одговор
но обављају свој посао. Устано
ва има веома висок квалитет
смештаја и сваку врсту бриге о
корисницима. Да би испунили
услове за добијање лиценце,
стручну и финансијску помоћ
имали су од надлежног мини
старства.
Геронтолошки центар у Нишу
има 280 корисника што значи
да је испуњеност капацитета
већа од 95 одсто. Добијање ли
ценце је подстрек за даље уна
пређивање услуге домског сме
штаја али и осталих услуга које
Центар пружа: прихватилиште,
помоћ у кући, подела хране на
точковима. Ипак, најважнији за
датак за руководство и за све
запослене јесте да се корисни
ци осећају баш као код своје ку
ће, наглашава директор Алек
сандар Милошевић.
Љ. Глоговац

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ У РУМИ

Обележена слава

Корисници и запослени у
румском Геронтолошком цен
тру „Срем“ обележили су славу,
Св. Василија Острошког у при
суству сарадника установе и
свештенства, а у госте им је до
шао и Ненад Иванишевић, др
жавни секретар у Министарству
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања.
Након сечења славског кола
ча, чланови секција извели су
пригодан програм за госте и
друге кориснике.
Иванишевић је изразио за
довољство хигијеном у румској
установи и насмејаним кори
сницима које је видео.
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– Минис тарс тво је у овај
дом у протек ле две године
уложило више од пет милио
на динара, који су наменски
потрошени. У установе соци
јалне заштите у Србији уложе
но је око милијарду динара и
ми желимо да стимулишемо
оне који добро раде. Сада је
акт уе лно лиценцирање, ко
јим ћемо утврдити квалитет
и направити дистанцу према
онима који не раде добро, а
увешћемо ред и у приватне
домове за старе. Ценимо све
оно што је до сада урађено у
ГЦ „Срем” – рек ао је у Руми Не
над Иванишевић.

Даница Јеремић и Ненад Иванишевић

Даница Јеремић, директорка
румске установе, истакла је на
слављу да је тешко достићи ви
сок ниво у раду, одржавати га и
развијати, те да су данас поно
31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

сни и због тога што у ГЦ „Срем”
постоје радно окупационе те
рапије, током којих корисници
на креативан начин употпуњују
слободно време.
Г. В.

ОБЕЛЕЖЕНИ ДАН ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Војна парада у Зрењанину
Ц

ентрална свечаност поводом обеле
жавања Дана Војске Србије и Дана
победе над фашизмом, 9. маја, ове
године одржана је у Зрењанину. На пара
ди су учествовале најбоље јединице свих
родова и видова Војске Србије са око 1.300
припадника, а највише пажње привукао је
егзерцир Гарде, као и прелет ваздухопло
ва: хеликоптера „газела” и борбених авиона
„супергалеб Г-4”, ловаца бомбардера „орао”,
као и групе од три суперсонична ловца
МИГ 29.
Томислав Николић, председник Републи
ке Србије и врховни командант Војске Ср
бије, том приликом је пред великим бројем
окупљених грађана, гостију, представника
дипломатских и војно-дипломатских миси
ја, високих званица (од државног до локал
ног нивоа власти) и припадника Војске Ср
бије, обраћајући се припадницима Војске
Србије, између осталог, рекао:
– У периодима великих изазова и криза,
ви сте пружали пуну подршку јачању мира,
безбедности и стабилизације у региону, а у
мисијама широм света добијате бројне по
хвале и пример сте професионализма и по
свећености. Предуслов за тако добру опе
ративну и функционалну способност наше

војске је модернизација јединица, што је
Влада Србије омогућила чак и у годинама
великих одрицања. Од вас очекујем једин
ство и поштовање принципа и очување ин
тегритета Србије и њене војске...

Након параде грађанима је на зрењанин
ском Тргу слободе омогућено да разгледају
борбена средства и системе којима је опре
мљена Војска Србије.
М. М.

ПРЕДСТАВНИЦИ ДИЈАСПОРЕ ИЗ АМЕРИКЕ И ЛИОНА У РАДНОЈ ПОСЕТИ ЗАВИЧАЈУ

Улагања у источну Србију
Током маја у Регион
 алној
привредној комори (РПК) у За
јечару одржани су састанци са
предузетницима српског поре
кла, заинтересованим за улага
ња и покретање приватног по
сла на подручју источне Србије.
Привредници из Лион
 а, Денис
и Давид Станис, пореклом из
Неготина, састали су се са Де
јаном Тошићем, директором
РПК, и његовим сарадницима
који су им представили могућ
ности за улагања у исток Срби
је. Том приликом уговорени су
и састанци са представницима
француских компанија, који би
ускоро требало да посете Ср
бију.
У оквиру реализације пројек
та који је суфинансирала Управа
за сарадњу са дијаспором и Ср
бима у регион
 у, представници
РПК Зајечар су прошле године
посетили Лион и обиш
 ли фирме

Дијаспора у узвратној посети сарадницима у РПК Зајечар

наших људи из дијаспоре, тако
да је мајска посета била узврат
на и представља наставак већ
успостављене сарадње.
У Регион
 алној привредној
комори Зајечар ових дана одр
жан је и састанак са представ
ницима наше дијаспоре у Аме
рици. Међу њима је био и Боки
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.

Радуловић, порек лом из Него
тина, који већ годинама живи у
тој земљи. И током ове посете
је речено да је наша дијаспо
ра у Америци заинтересована
за улагање у источну Србију,
а области које се наводе као
приоритетне су обновљиви из
вори енергије (енергија сунца,

ветра и биомаса) и грађеви
нарство.
Током разговора у Комори За
јечар, привредници из дијаспо
ре су добили корисне информа
ције о могућностима које пружа
источна Србија, а договорени
су и даљи правци сарадње.
Важну улогу у мајским послов
ним контактима имао је Центар
за дијаспору РПК Зајечар, који
већ дужи низ година остварује
успешну сарадњу са представ
ницима наше дијаспоре, а сара
ђује и са званичним државним
институцијама којима је такође
првобитни интерес побољша
ње сарадње са српском дија
спором у иностранству. Центар
за дијаспору РПК Зајечар својим
деловањем доприноси послов
ној сарадњи са расејањем која
се базира на обостраном еко
номском интересу.
Јованка Станојевић
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кроз Србију
СЕДАМНАЕСТИ ЂУРЂЕВДАНСКИ СУСРЕТИ „МОЛИТВА ПОД МИЏОРОМ”

Чувар народних обичаја
Н

а капији Старе планине, у селу Балта
Бериловац и ове године је одржана
традиционална манифестација Ђур
ђевдански сусрети „Молитва под Миџором”.
Фестивал народних обичаја, традицион
 ал
не хране, игре и песме, организовала је по
17. пут Туристичка организација општине
Књажевац .
Планински врхови и речни извори одвај
када су сматрани светим местима, станишти
ма божанских и митских бића. У Буџаку (13
села са варошицом Кална) подно Миџора,
Ђурђевдан започиње бербом цвећа и биља
на биљани петак, ритуалним плетењем ве
наца на реци и низом магијских радњи из
разних прехришћанских култова. Празно
вање се наставља првом мужом оваца, а на
сам дан славе обредном поворком – лити
јом и освећењем сира и кићењем планин
ке, жене која представља дух природе.
Први део манифестације одржан је на Ђур
ђевдан, 6. маја у Вртовцу, под Старом пла
нином где се вековима о Ђурђевдану негује
обичај заветне молитве. Сеоска заветина већ
17 година је свечаност која окупља не само
мештане, већ и бројне госте. Сваког шестог
маја у рано јутро Вртовчани одлазе до Кала
вата и капелице посвећене светом Ђорђу. Ту,
где је на темељима прехришћанског обичаја
приношена колективна жртва испред каме
ног крста, рођена је „Молитва под Миџором”.

Други део манифестације, Ђурђевдански
сусрети одржани су у суботу седмог маја у
селу Балта Бериловац, када оживљава тра
диција сточарења и када најстарији чоба
нин, и ове године Звонко Павковић, у име
осталих полаже заклетву да ће се увек и у
свако време чувати стада на Старој плани
ни. Он даје знак за почетак Ђурђевданских
сусрета, када пред публику излазе чувари
старих јела, заната, говора, песме, чобан
ских игара да покажу богатство народних
обичаја, традиције, која се, упркос протоку
времена, не губи и не заборавља.
Први пут се на „Молитви под Миџором”
све до Старе планине разлегао звук фру

ле Боре Дугића, учествовали су и најмла
ђи чланови школе фолклора, малишани
из вртића „Наша радост”, КУД Оро из Ниша,
трубачки оркестар „Тимочани”. Старом пла
нином разлегла се и песма Данице Крстић
која негује традиционалну музику Балкана.
Слушале су се и изворне песме и музика.
На овогодишњем сабору било је више од
триста учесника у програму, око 400 изла
гача из Књажевца, околних села, градова и
општина из региона. Са ливада крај Тимока
слушале су се песме, музике, мирисала јаг
њетина са ражња, белмуж и све могуће ђа
коније које се одвајкада налазе на трпезама
Старопланинаца.
Д. Ђорђевић

НИШКИ ПЕНЗИОНЕРИ УГОС ТИЛИ КОРИСНИКЕ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА

Дружење вршњака
Удружење пензионере гра
да Ниша угос тило је кори
снике нишког Геронтолошког
центра. Вишесатно дружење,
надметање у шах у и друштве
ним играма остаће у лепој
успомени и једнима и другима
уз обос трану жељу да се ова
кви и слични сусрети чешће
организују.
– Наша је намера да сарадња
са корисницима Геронтолошког
центра постане традиционална
јер имамо много заједничких
тема и слична интересовања.
Муче нас истоветне бриге и
проблеми а дружење, разговор,
размена искустава, сигурно ће
добро доћи и једнима и дру
гима – каже Властимир Гоцић,
потпредседник Удружења пен
зионера града Ниша.
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Према годишњем плану актив
ности, Удружење је означило мај
за месец сусрета па су, имајући то
у виду, с посебним задовољством
угостили генерацијске колеге из
Геронтолошког центра.
Да оваква дружења и сусре
ти много значе старијој попу
лацији, сматра Мирос лав Ко
стић, корисник Геронтолошког
центра, који наводи да они у
Центру имају свакодневне ак
тивнос ти и друштвени живот
али сваки боравак у другој
средини је за њих прилика за
упознавање нових људи. Као
и претходних година Удруже
ње пензионера града Ниша у
априлу и мају организује изле
те и екскурзије за своје члано
ве. Интересовање је и ове годи
не било велико. Према речима

Влас тимира Гоцића, неће изо
стати ни традиционална поде
ла пакета са најнеопходнијим
намирницама социјално угро
женим пензионерима. План је
да ове године буде подељено
пет хиљада пакета, хиљаду ви
ше него прошле године.
31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Иначе, нишко Удружење пен
зионера ове године обележава
велики јубилеј, 70 година рада и
постојања. Мај је, према плану,
време за формирање организа
ционог одбора, па су припреме
за прославу у октобру званично
већ почеле.
Љ. Г.

У УЖИЦУ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕДИНС ТВЕНА МАНИФЕС ТАЦИЈА

Производи старих заната
У

времену бројних приред
би, такмичења и осталих
разних
манифестација,
углавном забавног карактера,
у Ужицу гаје једну оригиналну
идеју која све више привлачи
пажњу јавности. Наиме, Удру
жење грађана под називом „Же
на за сва времена” годинама
организује манифестацију која
је јединствена по свом садржају
и намени, а има и продајни ка
рактер. Реч је о изложби старих
заната где се могу видети радо
ви излагача из Ужица и околних
места.
Тако је и ове године изложба
била отворена у главној ули
ци и, судећи по интересовању
грађана града на Ђетињи, али и
туриста који овде бораве, мани
фестација је потпуно оправдала
одржавање. Циљ је да се сачу
вају од заборава стари занати и
израда разних предмета у кућ
ној радиности, с намером да се

вратимо природи. Били су засту
пљени обућарски и грнчарски
производи, ткани радови, разна
дрвенарија, декупаж, предмети
од гипса, природна козметика –
сапуни, креме и намази, затим
лицидерски производи, слатки

облик на штапићу, лизалице и
шећерна вуна, мед и лековити
производи од меда и слично.
Удружење „Жена за сва вре
мена” до сада је реализовало
десетак сличних изложби ста
рих заната и рукотворина у

разним крајевима Србије. За
ужички специјалитет заинтере
совани су и у некадашњим југо
словенским републикама па ће
Ужичанке кренути и преко гра
нице. Ускоро ће са својим руко
творинама гостовати у Мостару
одакле је стигао позив од тамо
шњег удружења жена.
Планирано је да се у наред
ном периоду посвети више па
жње популарисању старих зана
та и већ заборављених израда
предмета у кућној радиности. У
Ужицу намеравају да организују
и креативне радионице на који
ма би се заинтересовани могли
обуч
 ити за израду разних руко
творина, а најмлађи упознати
са традиционалним начином
израде бројних предмета које
користимо у свакодневном жи
воту. На тај начин желе да све то
сачувају од заборава и за буду
ће генерације.
М. Павловић

У НЕГОТИНУ ОДРЖАН 11. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ МЕДА И ВИНА

У понуди све квалитетнија вина
Једанаес ти сајам меда и вина у Неготину
под слоганом „Они виде мед и винО” окупио
је и ове године бројне излагаче из десетак
српских градова, из Бугарске, Румуније и Ма
кедоније. На добро уређеним штандовима, у
центру града, они су посетиоцима ове при
вредно-туристичке манифестације понудили

да дегустирају вина из готово свих важних
винских рејона Србије и суседних земаља, а у
понуди су били и мед и производи од меда.
На овогодишњем Међународном сајму
меда и вина у Неготину, на коме су приређе
не изложбе сувенира и домаће радиности,
промовисана је књига „ВиноГрад”, професо

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.

ра Зорана Ђукановића са Архитектонског
факултета у Београду, а посебан етнозвук
му је дао и богат музички програм у коме су
учествовали локални извођачи, као и гости
из Београда и Књажевца.
Здравичар је био Радомир Величковић
Сури, први жупски витез вина и мајстор два
витешка реда.
Под покровитељством општине Неготин,
организатори Међународног сајма меда
и вина били су: Туристичка организација,
Друштво пчелара „Хајдук Вељко” и Удруже
ње винара и виноградара.
Титулу апсолутног победника 11. Ме
ђународног сајма меда и вина у Неготину
равноправно су понеле: Винарија манасти
ра Буково и Винарија „Јовић” из Књажевца.
Ове две винарије су се окитиле златним
медаљама. За најбољи штанд проглашен је
„Винзу маре” из Румуније.
На Сајму је било 120 излагача, а узорко
вано је 16 белих вина, 36 црвених, 13 розе
и осам дезертних. У Комисији за оцењива
ње били су проф. др Александар Петровић,
Ђурђа Катић и Маја Поповић, дипломирани
инжењери. 
Ј. Станојевић
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погледи
ОПШТА МОБИЛИЗАЦИЈА ПРОТИВ БАЦАЊА ХРАНЕ

Милијарде у контејнеру
О

дмах да се зна, то ни
је радња за социјално
угрожене, воле да на
гласе носиоци пројекта у којем
је хуманитарни аспект тек један
од елемената. Јесте да су це
не ниже од 30 до 50 одсто него
другде, али није јевтиноћа оно
што ову самоуслугу, отворену
крајем фебруара у Копенхагену,
чини посебном не само у Дан
ској, већ у целој Европи.
Описујући је у полушаљивом
тону, један новинар је написао
да је то продавница са робом
коју нико неће. Није баш сасвим
тачно, али ни далеко од истине.
Реч је о намирницама са дату
мом који кад купац види обич
но се намршти и крене да копа
по витрини, не би ли нашао не
што свежије.
Неповерљив је према сиру,
салами, млеку, кексу, било че
му чији рок трајања само што
није истекао. И пошто већина
потрошача реагује слично, сви
артикли са датумом „на ивици”,
иначе потпуно исправни и упо
требљиви, остају непродати.
Тако се, између осталог, ства
рају и гомилају вишкови који
потом завршавају на депонији
или се уништавају. Не говори
се овде о појединачним при
мерима. Проблем пропадања и
бацања хране је општи, са њим
се суочавају и богате и сирома
шне земље, само што су узроци
различити.
У случају богате Европе, нај
чешће помињани разлог јесте
избирљивост и размаженост

Намењена свима: гужва уочи отварања самоуслуге у Копенхагену

купаца. Додворавање трговаца
потрошачима, огромна понуда,
честе акцијске атракције („пла
ти један, купи два” и слично) за
последицу имају мегаломанску
куповину, гомилање залиха, на
крцавање фрижидера из којих
позамашне количине никад и
не стигну на сто већ непробане
доспевају у контејнер.
Подаци говоре да од укуп
не годишње масе бачене хране
(у Данској је то 700.000 тона, у
Француској и Великој Британи
ји чак седам милион
 а, а ни оси
ромашена Србија није „лоша” са
250.000 тона) далеко највећи
постотак иде на душу потроша
ча – више од три петине, а оста
так отпада на ресторане и про
давнице.
С друге стране, велика кон
фузија влада око маркирања
намирница, односно истицања

Трећина светске 
производње пропада
Од четири милијарде тона светске производње хране у једној
години баци се, уништи или упропасти трећина, 1,3 милијарде
тона. Највише страда воће и поврће, чак 45 одсто укупне коли
чине. Тај постотак код рибе и морских плодова износи 35 одсто,
код житарица 30 одсто, млечних производа 20 процената, исто
толико и код меса. Смањењем расипања и бољом прерасподе
лом, не само што би се ублажио проблем глади, већ би се тиме
оствариле знатне енергетске уштеде. То би се опет повољно од
разило на комплетну еколошку слику, поготово кад су у питању
емисије штетних гасова и климатске промене. Према подацима
УН, годишња штета од глобалног уништавања хране износи
хиљаду милијарди долара.
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рока употребљивости. Све ви
ше се чују примедбе да би не
што морало да се мења, пошто и
ту лежи један од разлога олаког
одбацивања хране.
„Најбоље употребити до...” ни
како не значи да је већ сутрадан
после тог датума намирница
неисправна, већ произвођач га
рантује да су до датог дана и ме
сеца сва њена својства сачувана
као у тренутку паковања. Али
многи ову напомену погрешно
схватају као крајњу допуштену
границу коришћења и оно што
не употребе до тад и тад, одмах
бацају.
Слично поступају и супермар
кети. Роба се повлачи са рафова
често још пре означеног датума
и спрема за отпад, уништавање.
Годинама уназад ту је био
крај. Срећом, све је више акци
ја преусмеравања ове хране у
кориснијем правцу. Многоброј
не хуманитарне организације у
директним аранжманима са тр
говинским ланцима преузимају
вишкове и уз помоћ волонтера
даље је дистрибуирају. Подра
зумева се да је све на добро
вољној бази.
У Француској, међутим, суд
бина вишкова више није ствар
избора трговца. Према закону
који је зимус ступио на снагу,
великим маркетима се забрању
је бацање и уништавање непро
датих артикала већ су у обавези
да намирнице донирају хумани
31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

тарним организацијама
или банкама хране.
Кампања у Француској
пропраћена је свуда са
великим одобравањем,
а хуманитарци широм
Европе сада агитују да
слично решење уђе у
законодавство свих чла
ница Уније. Жак Баиле из
главне француске банке
хране похвалио се да ће
им понуда, захваљујући
донацијама, бити бога
тија и разноврснија, са
већим количинама меса,
воћа и поврћа.
Велики посао, међу
тим, сада предстоји око
организације
преузи
мања и расподеле повећаних
количина. Убрзано се траже
волонтери, транспортна сред
ства, нови магацински просто
ри, расхладни капацитети, све
што је потребно да свеже и ква
литетне намирнице стигну до
оних којима су намењене.
Идеја из Копенхагена иза које
стоји невладина лутеранска ор
ганизација за бригу о сирома
шнима у Данској и ван ње зна
чи и корак даље. Непосредна
помоћ и олакшице невољнима
се подразумевају, али рачуна се
заправо са много ширим слојем
популације који ће у ову само
услугу долазити не искључиво
ради уштеде.
Куповина на овом месту види
се и као начин да се смањи раси
пање и улудо бацање хране и са
мим тим ублаже несагледиве по
следице по економију, животну
средину и енергетске ресурсе.
То је већ питање друштвене
освешћености и политичке ко
ректности, пренели су медији
речи Пера Бијера, представни
ка НВО, задовољног сликом ве
ликог реда испред радње уочи
почетка рада. А колико се у Дан
ској придаје значај свему што
значи уштеду и очување при
родних добара, говори податак
да је отварању присуствовала и
представница краљевске поро
дице, принцеза Мари.
Д. Драгић

У ГРЧКОЈ УСВОЈЕНА НОВА ФИСКАЛНА И ПЕНЗИЈСКА РЕФОРМА

Још у зачараном кругу
Влада Алексиса
Ципраса није
могла да се
одупре
кредиторима:
усвојен нови
пакет буџетских
одрицања
који
подразумева
и нове измене
пензијског
система

У

уобичајеном декору ма
совних демонстрација, ге
нералног штрајка и спора
дичних сукоба са полицијом, у
Атини је почетком маја усвојен
нови пакет закона чији је циљ
да повећа државне приходе и
смањи буџетску ставку која је у
последњих шест година тамо
шње кризе највише на удару –
издатке за пензије.
Грчке заиста болне реформе
– од избијања тамошње фискал
не кризе која се појавила 2009. и
дословно експлодирала годину
дана касније, бруто национални
производ је смањен за четврти
ну, а пензије за 40 одсто – због
овога постају још болније.
Томе мало помажу уверавања
премијера Алексиса Ципраса да
нови пакет мера које је изнуди
ла кредиторска тројка (Европ
ска централна банка, ММФ и
Европска комисија) „не погађа
већину пензионера”. Оно што је
тамо, судећи по свим показате
љима, једино извесно, то је да
ће, пре него што Грцима буде
боље – бити горе.
Према релевантним прогно
зама, БДП ће ове године бити
у минусу од један одсто. Грчка
треба да добије још један пакет
помоћи од око 86 милијарди
евра, али зато са своје стране
државну потрошњу треба да
смањи за око пет милијарди
евра. Није зато изненађење што
су нове мере усвојене са тесном

већином – „за” је гласало само
153 посланика владајуће Сири
зе, у парламенту који има 300
места.
Опозиција је, очекивано, при
лику искористила да Ципраса,
који је популарност и преми
јерско место стекао супротста
вљајући се мерама штедње и
буџетских кресања, оптужи да
је издао бираче, који су га по
други пут изабрали прошлог
децембра, пошто им је прет
ходно обећао да ће бити мање
стезања каиша и да ће пензи
је бити заштићене. „Господине
премијеру, обећали сте наду, а
онда сте је претворили у безна
ђе”, саркастично му је поручио
вођа опозицион
 е партије соци
јалиста Пасок.
Нове мере подразумевају
увођење „пореза солидарно
сти” и раније најављене „наци
оналне пензије” – неке врсте
пензијског „минималца” од 384
евра, за шта је услов најмање 20
година радног стажа.
Оно што је, међутим, и после
овога једино извесно, то је да се
не види крај грчке економске,
политичке и социјалне драме.
Сада се, додуше, мање поми
ње „грегзит”, излазак земље из
евро зоне и из Европске уније,
али ход по ивици банкрота др
жаве се наставља.
У средишту овог вишестра
ног заплета су пензије. Већ на
самом почетку се показало да је
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.

држава у овом погледу била ве
ома дарежљива: у систему који
је почивао на мноштву фондо
ва, пензије јавног сектора биле
су нереално високе, чак и за
земљу са много здравијим фи
скалним системом од грчког.
У целом механизму, половину
укупног износа за пензије под
мирује држава, што односи и до
17 одсто БДП-а, највише у ЕУ.
С друге стране, грчки порески
систем је био такође превише
милостив: порез је опраштан и
онима који живе у раскошним
медитеранским вилама. То је сво
јевремено сликовито приказано
снимцима из ваздуха богаташких
насеља у околини Солуна, где је
базен у сваком дворишту и по
датком да је порески обвезник
њихов тек сваки пети власник.
Тешка ситуација је са дола
ском кризе погоршана. Са по
већавањем незапос лености,
смањен је и број оних који
уплаћују у пензијске фондо
ве. Доприноси су затим ума
њени – са 24 милијарде евра
на 17 милијарди у пос ледњих
пет година – и због смањива
ња плата у јавном сектору (са
13.300 евра просек је опао на
10.300). Салдо је да данас тамо
троје запос лених издржава три
пензионера, чији се број ина
че повећава и због синдрома
својственог свим европским
економијама – демографског
старења становништва.

По старом правилу да нево
ља никад не долази сама, грчке
финансије се носе и са ударом
избеглица и миграната без пре
седана. То делимично ублажава
помоћ ЕУ за ову сврху, али то
проблем не решава, него га са
мо донекле ублажава, између
осталог и зато што „Тројка” овај
проблем није узела у обзир ка
да је Атини испостављала нај
новији списак захтева за стеза
ње фискалног каиша.
Грчкој су додуше досад не
колико пута предвиђали ката
строфични сценарио и у свим
случајевима пророци нису
били у праву. Први пут у про
леће 2010, када је у органи
зацији „Тројке” изведена прва
операција спречавања колап
са њеног фискалног система.
То је репризирано средином
2012. и у лето прошле године. У
свим случајевима, међународ
ни кредитори су, спасавајући
Грчку, спасавали и евро зону и
европски банкарски систем, с
обзиром на сасвим реалну мо
гућност да банкрот Грчке иза
зове „ефекат домина”.
Грчким пензионерима и дру
гима дакле не преостаје ништа
друго него да демонстрирају – и
да трпе. Још није на видику из
лаз из овог зачараног круга, а
искуство из последњих година
их је науч
 ило да и од лошег мо
же да буде горе.
М. Бекин
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хроника
ПИРОТ: ПРОСЛАВЉЕНА ЈУБИЛАРНА ГОДИШЊИЦА

Захвалнице за најактивније
О

пштинско
удружење
пензионера Пирот, за
једно са својим при
јатељима – пензионерима из
Димитровграда,
Бабушнице,
Беле Паланке, Сврљига, Ниша,
Прокупља, Мерошине и Вра
ња, свечано је уз песму и игру
обележило јубиларну, 70. годи
шњицу рада и постојања Савеза
пензионера Србије и крсну сла
ву Ђурђевдан.
Прослави је присуствовало
око 300 пензион
 ера и пензи
онерки, као и представници
Филијале РФ ПИО Пирот, међу
којима и Оливера Антић, дирек
торка, и Лидија Ђорић, стручни
сарадник у пиротској филијали
Фонда ПИО.
Пријатно изненађење за пен
зион
 ере окупљене на свечано
сти било је присуство градо
начелника Пирота мр Владана
Васића кога су аплаузом по
здравили.

О седамдесетом рођендану
Савеза пензионера Србије и
слави Општинског удружења
пензионера кратко је говорио
Велимир Пејчић, председник
Општинског удружења пензи
онера. Присутнима се обра
тио и мр Владан Васић, који је
Општинском удружењу поже
лео успешан рад уз обећање

да ће, као и до сада, помагати
рад пензион
 ерске организа
ције. Затим је пресечен слав
ски колач, а Велимир Пејчић је
уручио признања – захвалнице
најактивнијим појединцима у
Општинском удружењу пензи
онера и захвалнице удруже
њима Ниша, Врања, Сврљига,
Мерошине, Прокупља, Дими

тровграда, Бабушнице и Беле
Паланке за остварену пуну са
радњу и допринос на заједнич
ким пос ловима у општинским
удружењима.
За дугогодишњи рад и успе
шно вођење Удружења награ
ђен је Велимир Пејчић ручно
изатканом иконом Св. Ђорђа.
С. Панакијевски

МЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА БАНАТСКА ТОПОЛА

Недостаје свакодневно састајалиште
Годишњи збор Месне орга
низације пензионера у Банат
ској Тополи, најмањем од де
вет села у општини Кикинда,
протекао је махом у поновном
указивању на дуготрајно нере
шене проблеме. Као и већина
руралних насеља, ни ово није
обезбедило свакодневно са
стајалиште за пензион
 ере. Ве
терани рада у Банатској Тополи
тврде да би њихова организа
ција имала више учлањених од
78, колико их је сада. Иако им
Месна заједница уступа про
сторије за одржавање саста
нака, ипак је то недовољно, с
обзиром на то да им је неоп
ходно за дневни боравак, али
и складиште ради организова
ног снабдевања намирницама.
За набавку огрева је лакше,
пошто се наручене количине
испоручују на адресе корисни
ка. Лане је на бескаматни и ду
горочни кредит добављено 28
тона угља.
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Збор пензионера одржан у месном Ватрогасном дому

Председник Удружења пен
зионера кикиндске општине
Велизар Силвестер упознао је
присутне са чињеницом да се
просторије које се додељују пен
зион
 ерима по правилу опремају
из различитих извора, почев од
локалне самоуправе, донатора
и друге потпоре. Поседовање

просторије омогућује израду
пројеката на основу којих се до
бијају наменска средства ради
унапређивања делатности пен
зионерских организација.
Миле Стијеља, члан Извршног
одбора Општинског удруже
ња пензионера, нагласио је да
је сврха ове асоцијације да по
31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

маже члановима, а просторије
су потребне и због тога да чла
нове отргне од самоће. У раду
збора пензион
 ера учествовали
су председник и секретар МЗ
Банатска Топола Недељко Ци
меша и Јован Бркљач. Колико
могу у оквиру својих надлежно
сти они помажу пензион
 ерској
организацији. Овај скуп финан
сирала је Месна заједница.
Програмом рада предвиђе
но је настављање снабдевања
чланова под повољним услови
ма, организовање дружења са
вршњацима из других места и
учешће у екскурзијама у режији
Удружења.
За председника Месне орга
низације изабран је поново Јо
ван Бањац, коме је већ четврти
узастопни мандат поверена ова
функција. Секретар је Радосав
Вуковић, благајник Елида Мрђа,
а чланови одбора су Стана Ту
бин и Нада Панић.
С. Завишић

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ ПРОСЛАВИЛА РОЂЕНДАН

Дођи, драги, вечерас у село
С

вечаном седницом Скупштине и при
годном академијом, Општинска ор
ганизација пензионера Смедеревске
Паланке прославила је 69. годишњицу по
стојања и рада. О активностима од маја до
маја, говорио је Слободан Б. Пантић, пред
седник паланачких пензионера.
– Од дванаест хиљада пензионера у оп
штини Смедеревска Паланка, у нашу органи
зацију учлањено је 3.200 људи трећег доба,
којима покушавамо да олакшамо живот де
лећи им хуманитарну помоћ, пружајући им
услуге у области здравствене заштите, обез
беђења огрева, животних намирница и др.,
по најповољнијим условима, на отплату у ви
ше месечних рата. За чланове организујемо
излете, дружења, забаве... Овом приликом
похваљујем добар рад секције за културнозабавни живот и пензионерски КУД „Доња
Јасеница”, који наступа у домовима за стара
лица и на разним смотрама фолклора. Добро
је радила и спортска – шаховска секција која
је за десет година постојања учествовала на
више од 30 турнира, где је углавном освајала
прва и друга места, о чему сведоче освојени
пехари – истакао је Пантић.
Јединим живим председницима од осни
вања организације до данас, Радославу Ма

рисављевићу и Живомиру Стевановићу,
председник паланачких пензионера уру
чио је дипломе. Захвалнице су додељене
ОО СУБНОР-а Смедеревске Паланке, Мио
драгу Загорчићу, председнику ЗТУ „Видо
вача”, Друштву глувих и наглувих Смеде
ревске Паланке, пензионерима Стојадину
Ђорђевићу, Драгици Петровић, Радмили
Пантић, Драгану Лазићу и Драгани Мирчев
ски. По завршетку свечане седнице у сали

градског позоришта Културног центра Сме
деревске Паланке, поводом 69. рођендана
одржана је свечана академија под називом
„Дођи, драги, вечерас у село”. Чланови пен
зионерског КУД-а „Доња Јасеница” играли
су, глумили, певали, и на отвореној сцени
измамили аплаузе. Прослава је завршена
забавом, где се уз иће, пиће, игру, шалу и
песму остало до касних сати.
Сл. Костантиновић

У ВРАЊУ ОДРЖАНА ДЕСЕТА ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА

Недеља дружења и спорта
Десета школска олимпијада
одржана је од од 9. до 15. маја у
Врању. Овај град тих дана је био
центар спорта, младости и бу
дућих шампион
 а, а посетило га
је око 10.000 људи, што је била
добра прилика за афирмацију
његових потенцијала.
Манифестација је окупила
6.500 ученика основних и сред
њих школа из 26 округа у Србији
који су се такмичили у 15 дисци
плина у четири категорије. Осим
Врања, учеснике најмасовнијих
спортских игара у земљи у овој
години угостили су и Бујановац,
Владичин Хан и Ниш.
Школску олимпијаду органи
зовали су Министарство омла
дине и спорта, Савез за школ
ски спорт Србије и град Врање
уз подршку Европске уније.
Значајан допринос успеху ове
манифестације дао је и вели

Александровац
расадник
рукометаша
На овогодишњој Школској
олимпијади ученице Сред
ње школе „Свети Трифун”
из Александровца, под
вођством професора Аце
Милева, освојиле су златну
медаљу у рукомету, и тај
успех је највећа награда
професору на крају његове
радне каријере. Ученици
ове школе, које је предво
дио проф. Бобан Милиће
вић, освојили су сребрну
медаљу. Сви они су своје
прве рукометне кораке на
правили у РК Жупа.
Ј. П.

ки број волонтера. У припрему
школских објеката и спортских
терена град Врање је уложио
11,5 милиона динара.
За учеснике 10. Школске
олимпијаде бројни спонзори
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.

су обезбедили пригодне награ
де. Тако ће Факултет за инже
њерски менаџмент стипенди
рати два најбоља такмичара, а
Компанија „Фриком” школама и
спортским клубовима поклони

ла је 2.000 кошаркашких, одбој
кашких и фудбалских лопти.
Наредна, једанаес та олимпи
јада одржаће се за четири годи
не у Пироту.
Р. М.
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пензионерски кутак
БЕОГРАД

Шездесет година од
велике матуре

ЛЕСКОВАЦ

Плес као игра живота

Матуранти лозничке гимназије, генерације рођене од 1931.
до 1938 (пошли су заједно у први разред основне школе док
је рат још трајао), прославили су 19. маја 60 година од велике
матуре.
Из ове по много чему специфичне и непоновљиве генера
ције потекли су многи школовани људи разних професија. Ге
нерација је дала пет доктора наука, а један од њих је и акаде
мик Момчило Спремић (на слици са Вером Папић).
На свечаности која је одржана у беог радској Скадарлији
окупило се тридесетак времешних матураната из Ваљева, Ло
знице, Бање Ковиљаче, Шапца, Крушевца и Београда. После
неизбежне прозивке по одељењима и представљања књиге
проф. Спремића са потписима матураната (лозничкој гимна
зији на дар), уследило је дружење уз музику, ручак и присно
подсећање на минуле године.
Јер, како рече једна од слављеница, велика је заблуда да
постоји прошло, садашње и будуће време. Време је једно, ре
као је Ајнштајн.
В. П.

Лесковачко удружење оболелих од карцинома, у сарадњи
са удружењем „Синергија”, као и Удружењем старосних пен
зионера града Лесковца, организовало је музичко-поетски
перформанс „Плес као игра живота”. Ово јединствено вече у
част Светог пророка Јеремије организовано је 14. маја у ов
дашњем клубу Дома пензионера на десној обали Ветернице.
У перформансу су учествовали и лесковачки средњошкол
ци, већ афирмисани у својим секцијама.
– Овом приредбом званично почињемо заједнички рад
нашег клуба и клуба оболелих од карцинома. Они су у про
сторијама клуба ових дана организовали изложбу ручних ра
дова, али и уметничких радова проистеклих из досадашњих
радионица наших чланова – рекла је Мира Добреновић, члан
управе Удружења старосних пензионера Лесковца.
Т. С.

КИКИНДА

Пети наступ
у Темишвару
КУД „Сунчана јесен”, који делује у саставу Општинског удру
жења пензионера Кикинде, наступио је и ове године у Теми
швару приликом обележавања Дана победе и Европе.

КРАЉЕВО

Редовни лекарски
прегледи
Дневни центар за ста
ре на Берановцу код
Краљева води рачуна о
здрављу својих корисни
ка. Сваког понедељка,
среде и петка у Центру
раде лекар и медицин
ска сестра који мере ста
ријима притисак и ниво
шећера у крви.
Лекари редовно држе предавања о разним болестима и на
чину лечења. Последње предавање, о болестима које изази
вају повишен притисак и шећер у крви, одржала је др Сања
Кујунџић. Она је делила и писане материјале о разним обо
љењима а излагање је пратио велики број корисника који су
добили одговор на свако постављено питање.
И. Ш.
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Било је то пето гостовање у Румунији тим поводом, а Кикин
ђане је примио и градоначелник Темишвара Николау Робу.
Дружење је настављено са члановима градске Асоцијације
сениора, са којом Општинско удружење из Кикинде сарађује
годинама. И на овом сусрету размењене су здравице и по
клони. Добродошлицу је пријатељима пожелео председник
тамошње пензионерске организације Влад Нику.
Са 54 учесника ове екскурзије путовала је и Босиљка Ср
дић, начелница друштвених делатности града Кикинде, који
је обезбедио аутобус за ову посету.
С. З.

31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Драгослав Павловић и Милорад Јовановић

АРАНЂЕЛОВАЦ

Ветерани пред
Трајановом таблом
Пола века после измештања Трајанове табле двојица уче
сника ове изузетно сложене грађевинске операције нашла су
се поново пред импозантним историјским обележјем. Двоји
ца Аранђеловчана, Драгослав Павловић (88) и Милорад Јова
новић (73) први пут су посетили место где су, како кажу, сте
кли највеће животно и професионално искуство.
– Када су почели радови на изградњи ХЕ „Ђердап” било је
проблема који су се морали решити. Такав посао до тада нико
није изводио. Избор је пао на „Венчац”. Подигли смо Трајано
ву таблу у комаду од око 300 тона на висину од 22 метра и
поново је уградили. То је посао због кога је вредело живети
– каже инжењер Драгослав Павловић, руководилац радова
на измештању табле.
Захваљујући руководству општине Кладово и предузимљи
вој директорки ТО Невенки Болдорац, ветерани овог грађе
винског ремек-дела после 49 година поново су се нашли на
месту догађања.
М. М.

ПРОК УПЉЕ

Златна свадба
Ане и Радослава
У породици Јовановић у Прокупљу 9. маја је прослављена
златна свадба Радослава (70) и Ане (69). Пре пола века запо
чео је њихов заједнички живот и тада нису размишљали о то
ме шта ће бити педесет година касније. Из љубави и заједнич
ког живота Радета и Ане на свет су дошла деца: Милорад (49),
Мирјана (48) и близнаци Братислав и Бранислав (46).
– Пресрећни смо јер су нам деца здрава, засновали су по
родице и имају своје наследнике. Ми, два унука, четири унуке
и два праунука – поносан је Раде.
Златну свадбу Јовановићи су обележили са својом децом,
кумовима, рођацима, пријатељима... Било је весело, са музи
ком и слављеничком тортом.
Ж. Д.

ВРЊАЧКА БАЊА – БРАТУНАЦ

Годишњица
братимљења

ТРС ТЕНИК

Незаборавно вече
фолклора

Удружење пензионера Врњачка Бања организовало је
посету колегама из Братунца чиме је обележена годишњи
ца потписивања Повеље о братимљењу ова два удружења.
Осим 115 врњачких пензионера, преко Дрине се упутило и
50 ветерана из Александровца па су сусрети трасирали нове
путеве сарадње.
Колики су значај домаћини дали овом скупу види се и по
томе што су присутне поздравили челници Владе Републике
Српске и представници суседних општина.
– Братимљење је симбол хуманости, племенитости, а циљ
му је упознавање, дружење, договарање уз заједничко реша
вање проблема и недаћа које доносе живот и свакодневица
– рекао је том приликом др Светолик Милекић, председник
врњачког удружења.
Следећи сусрети заказани су у Врњачкој Бањи.
Ж. М.

После концерта КУД „Прва петолетка” и фолклорног ансам
бла „Коло“ из Москве, љубитељи фолклора имали су још јед
ну прилику да на сцени трстеничког Домa културе виде не
колико друштава и ансамбала са кореог рафијама из српског
поднебља.
У крцатој сали Дома културе одржан је Фестивал „Свима на
радост“. Бурним аплаузима награђени су фолклористи из Зре
њанина, Аранђеловца, Костолца, Сокобање, Краљева, Врњачке
Бање, Александровца и Глободера. Организатор овог фестива
ла био је КУД „Традиција” са својим фолклорним групама из Тр
стеника, Тоболца, Јасиковице, Омашнице, Велућа и Богдања.
Пре почетка фестивала за госте је приређен свечани при
јем у општини Трстеник. Добродошлицу су им упутили по
моћница председника општине Трстеник Јулија Јовановић и
председник МЗ Трстеник Иван Петрашиновић.
Д. И.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.
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конкурси
ПРЕДСТАВЉЕН ЗБОРНИК СА КОНКУРСА „ДРАГАНОВА НАГРАДА” ЗА НАЈБОЉИ ПУТОПИС СТАРИЈИХ 2016.

Кад душе пишу, реч нас везује
У

дружење грађана „Снага пријатељ
ства – Амити” и ове године нас је об
радовало новим издањем Зборника
најбољих путописних, песничких и прозних
записа, изабраних на конкурсу за Драгано
ву награду. Конкурс за најбољи путопис, на
коме су учествовали по годинама старији а
по духу млађани аутори, расписало је удру
жење „Снага пријатељства – Амити” у сарад
њи са порталом Пензин, а награду је уста
новила Јасмина Беба Кука као успомену на
свог оца Драгана.
На свечаности 19. маја у просторијама
Удружења пензионера града Новог Сада
„Драганова награда” за најбоље путописе
особа старијих од 60 година додељена је
ауторима из Војводине којих је на конкур
су учествовало 35 из 12 војвођанских ме
ста. Две прве награде, путовање у Врњачку
Бању, добили су Александар Дамјановић
и Биљана Бенић. Прича Биљане Бенић из
Апатина „Наша екскурзија у Бању Ковиља
чу” освојила је прво место у категорији Нај
боља прича о путовању у Србији, а прича
Александра Дамјановића из Новог Сада „На
гротлу притајеног вулкана” освојила је прво
место у категорији Најбоља мушка путопи
сна прича.

добио је трећу награду у категорији Најбо
ља прича о путовању у иностранство за
причу „Трагом очеве приче”. Награде су до
делиле Марија Кука, Бебина мајка и супру
га покојног Драгана, по коме награда носи
име, мр Надежда
Сатарић,
пред
седница Управ
ног одбора Удру
жења
грађана
„Снага пријатељ
ства – Амити”, и
Александра Јова
новић, уредница
портала Пензин.
Римска двора
на
Библиотеке
града Београда
баш као и прошле
године била је пу
на 20. маја када су
уручиване награ
де. Свечаности је
Награђени аутори најбољих путописних прича
присуствовала и
У категорији Најбоља прича о путовању део награда уручила Бранкица Јанковић,
по Србији учесници из Војводине освојили повереница за заштиту равноправности,
су и друго и треће место: Милорад Марти која је подржала овај конкурс истичући да
нов из Зрењанина друго место за причу „Се је ово један од начина борбе против соци
ло Борач у срцу Шумадије” и Маринко Чавар јалне искључености и маргинализације нај
из Новог Сада треће место за причу „Нови старијих суграђана.
Уручене су прве награде: Љиљани Стјељи
Сад – Нови Сад преко Врњачке Бање”.
У категорији Најбоља женска путописна из Београда за причу „Мој град загледан у ре
прича награде су добиле Нада Дамјановић ку” у категорији Најбоља женска путописна
из Новог Сада – друго место за причу „Ке прича и Бранки Рибар Брајић из Београда за
нија из два угла”, и Олгица Ћурчин из Зре причу „Пут у земљу свиле” у категорији Нај
њанина – треће место за причу „Јефтино боља прича о путовању у иностранство. За
путовање”. Перо Булатовић из Новог Сада друго место у категорији Најбоља мушка пу
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тописна прича награда је припала Слобода
ну Боци Бајићу из Бањалуке за причу „Путова
ње” и у категорији Најбоља прича о путовању
у иностранство – Милици Мими Дмитровић
за причу „У Египту”. Милован Деспотовић из
Београда добио је награду за песму „Весело
кроз Црну Гору” за освојено друго место у ка
тегорији Најбоља путописна песма.
И у Београду, баш као и на дружењу у Но
вом Саду, било је много емоција и лепих ре
чи. Како увек истиче мр Надежда Сатарић,
учесници овог конкурса углавном нису „љу
ди од пера”.
– Различитим пословима су се бавили то
ком радног века, долазе из најразличитијих
средина, а сви имају шта да кажу. Њихове
приче треба читати, њихов глас треба чути.
Аутори путописних прича и песама су нај
различитијих занимања и интересовања:
домаћице, службеници, лекари, професо
ри, сликари, психолози, доктори наук а...
Најмлађи има 60 а најстарији 91 годину –
рекла је Нада Сатарић.
Њихови радови су много више од пу
тописа, те се и публикација у којој су ове
године штампани награђени радови зове
„Сувенири из душе”. У њој су обједињени
првонаграђени путописи из пет категори
ја и по један рад који је у свакој категорији
заузео четврто место, као и изводи из опи
сних оцена чланова жирија.
Крајем месеца дружење је настављено
у Нишу и Крагујевцу, а за првонаграђене и
њихове пратиоце организован је наградни
боравак у Врњачкој Бањи.
Јелена Оцић
Драган Кораћ

31. мај 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Накнадни обрачун пензије

?

М. Х., Батајница: У пензију сам отишао 19. децембра 2000.
године по тада важећем старом закону, 10 најповољнијих
година стажа. Пет година стажа ми није признато, пошто
до увођења стечаја нису уплаћени доприноси Фонду ПИО за
тај период. Послодавац је измирио своје обавезе 2007. У ви
ше наврата тражио сам писаним путем корекцију и да ми се
напише ново решење, повољније по мене. Занима ме по ком
закону треба да се уради обрачун, да ли по старом, када сам
ја отишао у пензију, или по новом који је ступио на снагу 2003.
године?
Одговор: Права из пензиј
ског и инвалидског осигура
ња остварују се по одредбама
Закона о ПИО који важи у мо
менту подношења захтева. У
Вашем случају то значи да би
се пос тојећи износ пензије
кориговао за додатних пет го

дина стажа осигурања за које
је пос лодавац накнадно упла
тио доприносе. Готово у свим
случајевима накнадни обра
чун пензије је неповољнији.
Законска обавеза Фонда је да
Вам исплаћује повољнији из
нос пензије.

Пореска управа надлежна
за доприносе

?

Л. С., Јунковац: Мој супруг је предао папире за пензију 6.
јула 2014. године, а решење о пензионисању добио у де
цембру 2015. У надлежној филијали сазнали смо да иако
је био 12 година на бироу, да га послодавац није одјавио и да
се још рачуна да је запослен. Наиме, послодавац, који га је от
пустио 2001, водио га је на послу до 2014. У ПИО су нас савето
вали да га тужимо. Такође, ни општина Топола му није уплати
ла девет месеци стажа, па смо се задужили 60.000 динара да
то уплатимо. Тако је он добио најнижу пензију. Да ли постоји
начин да се то исправи и како?

Одговор: Законом о допри
носима за обавезно социјално
осигурање утврђено је да обве
зници доприноса (осигураник,
послодавац или исплатилац
прихода на чији терет се плаћа
допринос) не могу бити осло
бођени обавезе обрачунавања
и плаћања доприноса. Будући
да сте уплатили неизмирене до
приносе за одређени период,
имате право да тражите повра
ћај средстава, након што бив
ши послодавац измири своју
обавезу и уплати доприносе за
пензијско и инвалидско осигу
рање.

Законом о доприносима за
обавезно социјално осигура
ње („Службени гласник РС”, бр.
84/04,…5/15) прописано је да об
рачун и плаћање доприноса кон
тролише Пореска управа. Сходно
томе, ради информисања о свим
питањима која се односе на упла
ту доприноса, стопе доприноса,
основице доприноса, обрачуна
вања камате у случају кашњења
уплате доприноса, као и на оста
ла питања у вези са доприноси
ма, требало би да се обратите
Пореској управи која ће Вам дати
детаљне одговоре и пружити по
требну стручну помоћ.

Није могуће спајање стажа
два осигураника

?

А. П., Београд: Мој супруг је преминуо и ја сам наследила
његову пензију. Имам шест година радног стажа па ме за
нима да ли може овај стаж да се дода на породичну пензи
ју како би се она увећала неки проценат?
Одговор: Закон о пензијском
и инвалидском осигурању не
предвиђа могућност спајања

стажа осигурања два осигура
ника, па стога не можете да на
тај начин увећате пензију.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2016.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
Пин код се не доставља електронски

?

Б. М., Суботица: Да ли ПИО фонд издаје шифру – пин код
само лично на шалтерима својих филијала или се захтев
може послати електронски?

Одговор: Пин код омогућава
увид у личне податке осигура
ника које, у складу са Законом
о заштити података о личности,
Фонд може дати само на лични
захтев или на захтев овлашће
ног лица, при чему је потребно
обавити одговарајућу иденти
фикацију. Пошто није могуће на
одговарајући начин идентифи
ковати лица која се Фонду обра
ћају путем мејла, пин код се не

доставља електронским путем.
Оваква процедура је неопходна
због евентуалних злоупотреба
и заштите личних података на
ших корисника, на шта нас оба
везује закон. Захтев за добијање
пин кода подноси се на шалтеру
било које филијале Фонда ПИО,
цео поступак не траје дуго, те се
брзо и лако, уз личну карту и по
пуњен захтев, може добити при
ступна шифра која важи трајно.

Породична пензија детету које се
школује до 26 година

?

Ј. В., Крагујевац: Завршио сам недавно факултет и плани
рам да упишем мастер. Занима ме да ли имам право на
породичну пензију и за време мастер студија.

Одговор: Према одредбама
Закона о ПИО, дете има право на
породичну пензију до наврше
них 26 година живота ако похађа

високошколску установу, било да
су у питању основне академске
студије, последипломске студије
– мастер или докторске студије.

Престанак својства осигураника
пољопривредника

?

П. Н., Гроцка: Имам регистровано пољопривредно газдин
ство и планирам да супругу пријавим у Фонд ПИО пошто
ја тренутно радим по уговору о раду. Да ли је и на који на
чин могуће да супруга изађе из осигурања за две-три године
пошто ће нам старији син завршити школу и планира да се
пријави и остане на газдинству?
Одговор: Према Закону о
ПИО, осигурање по основу оба
вљања пољопривредне делат
ности је обавезно за носиоца
пољопривредног домаћинства
и носиоц
 а породичног пољо
привредног газдинства, одно
сно најмање за једног члана
домаћинства. Остали чланови
домаћинства, породичног по
љопривредног газдинства, од
носно мешовитог домаћинства
могу се осигурати под услови
ма прописаним законом.
Разлози за престанак свој
ства осигураника пољопри
вредника су: заснивање радног
односа, обављање самосталне

делатности, остваривање пра
ва на пензију, одлазак на при
времени рад, односно боравак
у иностранству, одлазак на од
служење војног рока, смрт, раз
вод брака, раскид економске
заједнице и отуђење имовине
и због промене пребивалишта.
Лице које жели да иступи из
осигурања, односно код кога
постоји један од напред на
ведених разлога за престанак
осигурања, подноси захтев за
иступање из осигурања, одно
сно захтев за престанак осигу
рања по основу обављања по
љопривредне делатности, нај
ближој филијали Фонда ПИО.
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АФЕКТ, АФРИКА, ВЕРАНДА, ДЕЛОВОДНИК,
ЗДРАВКО, КАРЛО, КАСАРНА, КЕТОН, КРАЈНИК,
КРБАВА, КРМАК, МРКВА, НАСТАВА, НИКОЛА,
ОДЕЛО, ОПЕКАР, РЕВЕР, САВЕТА, САКСИЈА,
СКАУТ, ТИНТА, ТРАКА, УНИКАТ, ФАКИР, ФАРАОН,
ФЕРИБОТ, ФРОНТ, ЦИЈАНИД.

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: прашина, ламинат, умирено, же, Анам, Инс, Ири, Ната, иу, е, Ава, м, свила, кт, ск, ф, рад, аба, степ, рр,
Тикарам, аколада, шарада, и, Ито, п, цк, Асти, Аон, тер, Керала, селенит. СУДОКУ: 615, 932, 784 - 798, 465, 231 - 432, 187, 956 - 967, 218,
345 - 123, 754, 869 - 584, 396, 172 - 271, 543, 698 - 849, 671, 523 - 356, 829, 417. ОСМОСМЕРКА: југ.
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Да ли сте знали ...
– да у Србији постоји музеј посвећен
хлебу? Српски музеј хлеба пре двадесетак
година у Пећинцима је основао сликар Сло
бодан Јеремић Јеремија после вишегодишњег прикупљања
предмета, машина и оруђа. На простору од 1.200 квадратних
метара смештене су збирке са око 2.000 предмета за обраду
земље, прераду пшенице и кукуруза, мешење и печење хлеба,
припремање хране, као и збирка обредних хлебова.
– да је први трамвај на коњску
вучу у Србији пуштен у саобра
ћај 1894. године у Београду на
линији Калемегдан–Славија? Та
да су „коњски трамваји” били својеврсна атракција у главном
граду. Пре Београда „коњски трамвај” имали су само Њујорк,
Париз, Лондон и Берлин.
– да је Србија међу водећим извозни
цима малина на свету? Готово 95 одсто
овог црвеног блага на светском тржи
шту долази из наше земље. У Србији је
око тринаест хиљада хектара под засадом ове воћке, што на
шу земљу сврстава у светски врх по производњи малина, а ве
ћина производње се извози на западноевропско тржиште.

Фармиран програм
Стао ми ауто. Сад ћу морати да плаћам порез на некретнину.
Још не размишљам о летовању. Имаћу времена да разми
шљам у јулу и августу.
Динар је нестабилан. Брзо ми се измигољи из џепа.
Немам фирмирану гардеробу, али имам фармиран ТВ про
грам.
У маркетима би на акцији требало обавезно да буду лекови за сми
рење.
После смањења пензија, пензионери више не певају онај хит
„Доживети стоту”.
Рок за плаћање електричне енергије померен је на 28. у месецу,
тако да ме струја сад дрмне три дана касније.
Време је новац, али календаре нико не признаје као платежно
средство.
Откад је у дому здравља моју младу лекарку заменила нека баба,
пулс ми је више него нормалан.
Дејан Патаковић

Обновљива енергија
Питање нашег јутра: где данас (за)радити?
Правда се улењила. Не држи корак са правом.
Ко не служи своме здрављу, ни оно њему не може да послужи.
По природи сам оптимиста, али природа је све песимистичнија.
Запошљавајмо младе, стручне и остале незапослене раднике. То је
наша обновљива енергија.
Слободан Дучић

Паметовање

– да се на првом сателитском пре
носу између Северне Америке и Евро
пе, 1963. године, налазила фреска „Бе
ли анђео” из манастира Милешева?

Купуј диплому! Мисли на своју будућност.
Из лајавих уста увек потече мед и млеко.
Скраћивање за мисао је увод за скраћивање за главу.
Владам собом 48 одсто. Значи, мањински сам власник себе.
Многима највише одговара тамна страна дана. Хладовина.
Да ми је ова памет била, не бих више улагао у памет.
Мени нико више не може да скине осмех с лица. Шлогирао сам се.
Радивоје Јевтић Јенки

Ова фреска као отелотворење најважнијег хришћанског
тројства, љубави, вере и наде, уписала се тако и у модерну
историју. Тај први сателитски пренос видео сигнала између
Старог континента и Америке садржао је међу кадровима и
милешевску фреску из 13. века, као посебан поздрав Евро
пљана људима на другом крају света.

Човекови пријатељи

– да је територија Руске импери

Како то да је човек настао од мајмуна, а нечовек од човека?!
Човек се крије међу људима. Утолико га је теже препознати.
И нечовек је човек, само је то тешко доказати.
Рад је од човека створио пензионера.
Човек је река која тече између две обале: поноса и очаја.
Малим људима највећа казна је сопствена величина.
Највећи човекови пријатељи не припадају људској врсти.
Радмило Мићковић

је, смештена у данашњој Украјини,
носила назив Нова Србија? Област
је добила име по Србима који су се
населили 1752. године у Русију из
Аустријског царства (углавном са територија данашње Вој
водине). Руске власти су дале српским насељеницима земљу
а Срби су у новој домовини основали многа села са истим
именима као и у старој. Многа од тих села су и до данас задр
жала старе називе, али становници су русификовани Срби.
– да је Храм Светог Саве у Бе
ограду један од највећих право
славних храмова на свету? Храм је
грађен од добровољних прилога и донација и мада још није
завршен један је од најзначајнијих симбола Беог рада. Укуп
на висина храма је 82 метра, са куполом висине 70 метара и

Наследна вересија
Нисмо криви, али ни недужни. Наша отежавајућа околност је
што смо кредитно презадужени.
У већини пензионерских породица се са колена на колено једино
преноси живот на вересију.
Незахвално је бити поверилац, а још грозније је наћи се у ко
жи дужника.
Не стидим се да затражим позајмицу. Међутим, велика је брука та
што немам од кога.
Сава Завишић

позлаћеним крстом од 12 метара.
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