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ОДР ЖАН ДРУ ГИ СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА 55+

Пре ми јер на отва ра њу
На сај му и штанд Фон да ПИО, пред ста вље не др жав не и град ске 
ин сти ту ци је, удру же ња, ме ди цин ске уста но ве, до ма ће
и стра не ком па ни је ко је пру жа ју услу ге ста ри ји ма

Отва ра њу дру гог
Сај ма за тре ће до-
ба, 25. ма ја у Ха ли

3 Бе о град ског сај ма, при-
су ство ва ли су премијер
Србије, Алек сан дар Ву-
чић, ми ни стар за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња, Алек-
сан дар Ву лин, и гра до-
на чел ник Бе о гра да, Си-
ни ша Ма ли. Обра ћа ју ћи
се оку пље ним по се ти о-
ци ма пре ми јер је ре као
да Вла да осе ћа огром ну
за хвал ност пре ма пен зи-
о не ри ма јер су по др жа ли
те шке ме ре не ми сле ћи
на се бе, већ на бу ду ће ге-
не ра ци је.

– Кад се до но се те шке ме ре и кад ни је ла ко, ви сте 
ти од ко јих ви ди мо ка ко вам ни је те шко и ка ко раз-
у ме те, жр тву је те се за мла ђе, за ге не ра ци је ко је до-
ла зе. Ви ни кад не ку ка те, до бро зна те шта је др жа ва 
и во лео бих кад би смо и ми то мо гли да на у чи мо од 
вас. Ни кад не ћу за бо ра ви ти вре ме кад ни је би ло та-
ко ла ко или се ни је ви део из лаз та ко бли зу као што 
се да нас ви ди, а кад сте ви без ре зер ве то уме ли да 
по др жи те за то што ни сте би ли се бич ни и ми сли ли 
на се бе већ сте ми сли ли на оне ко ји до ла зе по сле 
вас – на гла сио је пре ми јер Ву чић.

За то ће и др жа ва на сто ја ти да се пен зи о не ри ма 
оду жи ко ли ко год је то у мо гућ но сти и чим се ука-
же при ли ка за то.

– Зна те да ја те шко
да јем обе ћа ња, али мо-
гу да ка жем да ће мо
по ве ћа ти пен зи је пре
кра ја го ди не, жи ве ће те
не што лак ше не го да-
нас, ви ће те у го ди на ма
пред на ма мо ћи да жи-
ви те при стој но, не мо гу
ре ћи и бо га то, али ће те
мо ћи да по мог не те сво-
јој де ци и уну чи ћи ма.
За тим, ове го ди не ће
пр ви пут би ти по ве ћан
број пен зи о не ра ко-
ји ће о тро шку др жа-
ве ићи у ба ње, би ће их
11.500. Днев ни клу бо ви
по сто је и ра де у мно гим
град ским оп шти на ма а

до кра ја го ди не би ће из гра ђе ни днев ни клу бо ви
за пен зи о не ре у Ра ко ви ци, на Зве зда ри и у Зе му-
ну – ре као је пре ми јер Алек сан дар Ву чић отва ра-
ју ћи Са јам за тре ће до ба. 

То ком два да на сај ма, по се ти о ци су мо гли да
про ве ре сво је здра вље и да са зна ју тај не пра вил-
не ис хра не, да уче ству ју у за бав ним ра ди о ни ца-
ма и на град ним игра ма, осво је вред не по кло не
и по пу сте, уз кул тур ни и еду ка тив ни про грам. На
штан ду Фон да ПИО оси гу ра ни ци су, као и на про-
шло го ди шњем сај му, мо гли да до би ју ли стинг са
по да ци ма о ста жу, као и од го во ре на мно го број-
на пи та ња. Оп шир ни је о све му то ме на на ред ним
стра ни ца ма овог бро ја. В. А.

Обраћање Александра Вучића посетиоцима
Сајма за треће доба
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Уци љу ства ра ња све ква-
ли тет ни јег и ефи ка сни јег УУко ри снич ког сер ви са у РФ 

ПИО, у про шлој го ди ни су пред-
у зе те мно го број не кон крет не 
ак тив но сти ко је су ре зул ти ра-
ле по ве ћа њем бро ја ре ше них 
зах те ва, ре ша ва њем зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва из ра ни јег 
пе ри о да и ви со ким ква ли те том 
услу ге ко ри сни ци ма и оси гу ра-
ни ци ма, ре че но је на сед ни ци 
УО РФ ПИО при ли ком раз ма-
тра ња Из ве шта ја о ра ду ове 
ин сти ту ци је у 2014. го ди ни. У 
свом увод ном из ла га њу Ен вер 
Ник шић, по моћ ник ди рек то-
ра Фон да, на гла сио је да је за 
ре ша ва ње у пр во сте пе ном по-
ступ ку при мљен 514.051 зах тев, 
од че га је ре ше но 93 од сто, а у 
за кон ском ро ку 87 про цен ата. 
За ре ша ва ње о пра ви ма из ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма 
би ло је 32.734 зах те ва, од ко јих 
је 21.078, од но сно 64,3 од сто 
зах те ва ре ше но.

– Ак тив но сти ко је су до при-
не ле оства ри ва њу за цр та них 
ци ље ва су сва ка ко и оспо со-
бља ва ње за по сле них за нов 
при ступ ра ду, ве ли ки број са-
ста на ка одр жа них у фи ли ја-
ла ма на ко ји ма су раз ма тра ни 
кон крет ни про бле ми са ко ји ма 
се су сре ћу у ра ду, али и уво ђе-
ње си сте ма ква ли те та и си сте-
ма без бед но сти ин фор ма ци ја у 
скла ду са ме ђу на род ним ИСО 
стан дар ди ма. Уна пре ђе не су и 
ме ђу на род не ак тив но сти кроз 
ин тер на ци о нал не Да не раз го-
во ра Фон да са но си о ци ма со ци-
јал ног оси гу ра ња дру гих др жа-
ва, а пр вен стве но са др жа ва ма 
ре ги о на. Са не ки ма од њих су 
већ за кљу че ни спо ра зу ми о 
елек трон ској раз ме ни по да та ка 
што ће умно го ме по јед но ста-
вити и убр за ти ко му ни ка ци ју о 
ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци ма. 
Имо ви на Фон да и упра вља ње 
њо ме сва ка ко су од ве ли ке ва-
жно сти, па је фор ми ран и Сек-
тор ко ји ће се ти ме ба ви ти, а 
на ста вље но је и са ре ви зи јом 

ин ва лид ских пен зи ја – ре као је 
у увод ном из ла га њу Ен вер Ни-
шић.

Ди рек тор Сек то ра за ме ди-
цин ско ве шта че ње РФ ПИО, др 
Ди ка Ка је вић, пре до чио је чла-
но ви ма УО и де таљ ни је по дат ке 
о ре ви зи ји ин ва лид ских пен зи ја.

– Од 33.783 ко ри сни ка ин ва-
лид ске пен зи је од сеп тем бра про-
шле до 22. ма ја ове го ди не из дво-
је но је 3. 929 њих ра ди кон тро ле. 
На кон тро лу су по зва на 2.953 ко-

ри сни ка, од ко јих се 686 ни је ода-
зва ло по зи ву на пр ви пре глед, 90 
њих се ни је ода зва ло ни на по-
но вље ни по зив, а пре гле да но је 
2.177 ко ри сни ка пен зи ја. На лаз 
ко јим се по твр ђу је мо гућ ност ко-
ри шће ња ин ва лид ских пен зи ја 
за бе ле жен је код 1.953 ко ри сни-
ка ин ва лид ских пен зи је, док код 
210 њих ни је по твр ђен тај на лаз 
и њи ма су пен зи је уки ну те. Про-
цес ре ви зи је ових пен зи ја би ће 
на ста вљен све док не бу де све 
ис кон тро ли са но, да кле и ове и 
на ред них го ди на – по ја снио је др 
Ка је вић.

По сле усва ја ња Из ве шта ја о ра-
ду, о фи нан сиј ском по сло ва њу РФ 
ПИО у про шлој го ди ни у увод ном 
из ла га њу го во рио је фи нан сиј ски 
ди рек тор Фон да, Иван Ми мић.

– На по сло ва ње и фи нан сиј-
ске ре зул та те ра да Фон да про-

шле го ди не је ути ца ло не ко ли-
ко фак то ра: по ве ћа ње сто пе
до при но са са 24 на 26 од сто, за-
тим то што у ок то бру ни је би ло
ускла ђи ва ња пла та и пен зи ја, па
сма ње ње пла та и пен зи ја због
спро во ђе ња фи скал не кон со-
ли да ци је. Све ово од ра зи ло се
и на при ход ну и на рас ход ну
стра ну фи нан сиј ског по сло ва-
ња. Та ко су укуп но оства ре ни
при хо ди и при ма ња про шле
го ди не из но си ли 598,10 ми ли-

јар ди ди на ра, од че га је од со-
ци јал них до при но са укњи же но
341,89 ми ли јар ди ди на ра, што је
за 1,03 од сто ви ше од пла ни ра-
ног из но са. Уче шће до при но са
у укуп ним при ма њи ма из но си
57,16 од сто, што је но ми нал но
8,96 од сто ви ше од до при но са
оства ре них у 2013. То исто вре-
ме но зна чи и ма ње до та ци је из
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, та ко
да је на ста вље на тен ден ци ја
сма ње ња до та ци ја из бу џе та
и про шле го ди не је у укуп ним
при хо ди ма и при ма њи ма из-
но си ла 41,86 од сто, од но сно
222,36 ми ли јар ди ди на ра. Укуп-
ни рас хо ди и из да ци Фон да за
про шлу го ди ну из но си ли су
593,51 ми ли јар ду ди на ра, што је
99,71 од сто од пла на. За ис пла ту
не то пен зи ја утро ше но је 508,04
ми ли јар де ди на ра. Фи нан сиј ски

ре зул та ти по сло ва ња Фон да у
про шлој го ди ни бе ле же бу џет-
ски су фи цит од око че ти ри и по
ми ли јар де ди на ра, од но сно ви-
шак нов ча ног при ли ва ко ји ће
би ти упо тре бљен за по кри ва ње
де фи ци та из прет ход ног пе ри о-
да – об ја снио је на сед ни ци УО
ди рек тор Ми мић.

У 2014. го ди ни из вр ше но је
12 ис пла та пен зи ја за 1.739.162
ко ри сни ка. Про сеч на пен зи-
ја за све ка те го ри је ко ри сни ка

је 24.085 ди на ра, док је уче шће
про сеч не пен зи је у про сеч ној
за ра ди 54,1 од сто. Но вих пен-
зи о не ра је про шле го ди не би ло
103.105, док је због смр ти ко ри-
сни ка трај но об у ста вље на ис-
пла та 72.916 пен зи ја. У струк ту-
ри ко ри сни ка пен зи ја све је ма-
ње ин ва лид ских пен зи о не ра: на
кра ју про шле го ди не би ло их је
око 19 од сто, ста ро сних је 60 од-
сто, а 21 од сто чи не по ро дич ни
пен зи о не ри. Уку пан број оси гу-
ра ни ка на кра ју про шле го ди не
из но сио је 2.485.994, што зна чи
да је од нос оси гу ра ни ка пре ма
ко ри сни ци ма 1,4:1, док је за одр-
жив пен зиј ски си стем нео п ход но
да овај од нос бу де 3:1, ре че но је
на сед ни ци УО на ко јој је усво јен
и Из ве штај о фи нан сиј ском по-
сло ва њу Фон да у 2014. го ди ни.

Ве сна Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Решено 93 одсто захтева
Од до при но са укњи же но 341,89 ми ли јар ди, уче шће до при но са у укуп ним при ма њи ма 57,16 од сто, 
што је но ми нал но 8,96 од сто ви ше од до при но са оства ре них у 2013. го ди ни

СаСа с седедниницецеецееце У УУУпрпрп авававноноог г гг ододододбобобоб рара
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Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња,

Алек сан дар Ву лин, отво рио је
ор ди на ци ју за ме ди цин ско ве-
шта че ње у При је по љу у при су-
ству чел них љу ди РФ ПИО: ди-
рек тор ке, Дра га не Ка ли но вић,
пред сед ни ка Управ ног од бо ра,
Бра ни сла ва Ми тро ви ћа, по моћ-
ни ка ди рек то ра, др Алек сан дра
Ми ло ше ви ћа, ди рек то ра Сек то-
ра за ме ди цин ско ве шта че ње,
др Ди ке Ка је ви ћа, ди рек тор ке
Сек то ра за од но се с јав но шћу,
Је ли це Ти мо ти је вић, ди рек то ра

Фи ли ја ле Ужи це, Сре те на Се ла-
ко ви ћа, за по сле них у ис по ста ви 
Фон да у При је по љу и ру ко вод-
ства ове оп шти не. Том при ли-
ком Дра га на Ка ли но вић је но ви-
на ри ма об ја сни ла да је у Фон ду 
до не та од лу ка о отва ра њу ове 
ор ди на ци је због ста нов ни ка 
оп шти на При је по ље, При бој и 
Но ва Ва рош ко ји су до са да на 
ле кар ски пре глед, од но сно ве-
шта че ње за оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња мо ра ли да пу ту ју ви-
ше од 75 ки ло ме та ра до Ужи ца, 
што бо ле сним и че сто те шко по-

крет ним љу ди ма ни је ни ма ло 
јед но став но.

– У При је по љу ће ле кар ве-
штак би ти сва ког утор ка, да кле 
че ти ри пу та ме сеч но пу но рад-
но вре ме. Про це ни ли смо да је 

то до вољ но да се за до во ље по-
тре бе око 800 ко ри сни ка и оси-
гу ра ни ка са овог под руч ја ко ли-
ко их про сеч но го ди шње до ла зи 
на ве шта че ње, што пред ста вља 
че твр ти ну укуп ног бро ја ве шта-

У ПРИ ЈЕ ПО ЉУ ОТВО РЕ НА ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ

Лак ше до ле ка ра ве шта ка

У ис по ста ви При је-
по ље ра де Ел ме ди-
на Ху лић (десно), 
ви ши струч ни са-
рад ник за ма тич ну
еви ден ци ју, и Ми-
ло мир ка Кр џа вац, 

струч ни са рад ник за ма тич ну еви ден ци ју. За сво је су гра ђа не 
оне су Фонд ПИО: из да ју по твр де, уве ре ња, при ма ју М-4 при-
ја ве... Уз до бру ор га ни за ци ју и пре дан рад, и по ред ве ли ке
оп те ре ће но сти, по сао оба вља ју са осме хом и без нер во зе.

Ис по ста ва 
При је по ље

Вештачење ће се обављати сва ког утор ка,
пу но рад но вре ме, што ће становницима
општина Пријепоље, Прибој и Нова Варош 
приближити услуге Фонда ПИО
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че ња у Фи ли ја ли Ужи це. Но вом 
ор га ни за ци јом ме ди цин ског 
ве шта че ња у овом гра ду на ста-
вља мо тренд при бли жа ва ња 
ко ри сни ци ма на ших услу га, 
сма њу је мо њи хо ве тро шко ве 
од ла ска на ве шта че ње у Ужи-
це и, што је нај ва жни је, олак-
ша ва мо на шим ко ри сни ци ма 
и оси гу ра ни ци ма до ла зак на 
пре глед – на гла си ла је ди рек-
тор ка Ка ли но вић.

Ми ни стар за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња Алек сан дар Ву лин је при-
ли ком отва ра ња ор ди на ци је за 
ме ди цин ско ве шта че ње ПИО 
фон да на гла сио зна чај ове од-
лу ке РФ ПИО за све ста нов ни-
ке оп шти на При је по ље, При бој 
и Но ва Ва рош и ис та као да ће 
Ми ни стар ство на чи јем је че лу 
на ста ви ти да бри не о љу ди ма и 
да ће чи ни ти све да им олак ша 
сва ко дне ви цу, али и да ће на-
сто ја ти да ис пра ви про пу сте из 
про шло сти.

– За са мо го ди ну да на ре-
ви зи јом ин ва лид ских пен зи ја 
Ми ни стар ство ра да уште де ло 
је 86 ми ли о на ди на ра. Са ре-
ви зи јом ће се на ста ви ти до кле 
год по сто је ин ва лид ске пен-
зи је и оне ће би ти кон стант но 
про ве ра ва не. Да је то ура ђе но 
пре де се так го ди на, за ми сли те 
ко ли ка би би ла уште да. Мо рам 
овом при ли ком да на гла сим 
да су но ве при ја ве за ин ва лид-
ске пен зи је мно го бо ље до ку-
мен то ва не и да се са да при-
ја вљу ју са мо они ко ји за и ста 
има ју усло ве за оства ри ва ње 
тог пра ва – ис та као је ми ни-
стар Ву лин.

У ор ди на ци ји за ме ди цин ско 
ве шта че ње Фон да ПИО у При је-
по љу оба вља ће се ве шта че ње 
за оце ну рад не спо соб но сти 
и ту ђу не гу и по моћ оси гу ра-
ни ка и ко ри сни ка са под руч ја 
оп шти на При је по ље, При бој и 
Но ва Ва рош. Ове три оп шти не 
има ју око 71.000 ста нов ни ка, 
ме ђу ко ји ма 20.370 пен зи о не-
ра и 20.550 оси гу ра ни ка.

То ком бо рав ка у При је по љу 
ми ни стар Алек сан дар Ву лин 
се са стао и са ру ко вод ством 
ове оп шти не и ру ко во ди о ци-
ма Цен тра за со ци јал ни рад, 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, ин спек ци јом ра да 
за Зла ти бор ски округ у При је-
по љу. 

В. Анастасијевић

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

Алек сан дар Ву лин, са стао се 
сре ди ном ма ја са ам ба са до ром 
Ре пу бли ке Аустри је у Бе о гра ду, 
Јо ха не сом Ајг не ром, ге не рал-
ним ди рек то ром аустриј ског 
За во да за пен зиј ско оси гу ра ње, 
Вин фри дом Пин ге ром, и ата ше-
ом за рад и со ци јал на пи та ња у 
ам ба са ди у Бе о гра ду, Оли ве ром 
Хи ле ром. Раз го ва ра ли су о уна-
пре ђе њу са рад ње две зе мље у 
обла сти со ци јал ног оси гу ра ња 
и при ме не Спо ра зу ма о со ци јал-
ној си гур но сти.

На са стан ку је би ло ре чи и о 
ско ром пот пи си ва њу спо ра зу-
ма о ме ђу соб ној елек трон ској 
раз ме ни по да та ка из ме ђу Фон-
да ПИО Ср би је и За во да за пен-
зиј ско оси гу ра ње Аустри је, ка-
ко би се убр за ла ко му ни ка ци ја 
и олак ша ло оства ри ва ње пра ва 
бу ду ћим ко ри сни ци ма из обе 
зе мље. Аустриј ски за вод го ди-
шње ис пла ти 101.728.801 евро 
за 26.483 ко ри сни ка пра ва из 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња у Ср би ји. 

Са стан ку су при су ство ва ли и 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству за рад, др Не над Ива ни ше-
вић, ди рек тор ка Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, Дра га на Ка ли-
но вић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра РФ ПИО, Бра ни слав 
Ми тро вић, и ди рек тор За во да 

за со ци јал но оси гу ра ње, Зо ран
Па но вић.

По том су ди рек тор аустриј ског
За во да, Вин фрид Пин гер, и ата-
ше у ам ба са ди, Оли вер Хи лер, са
чел ним љу ди ма Фон да об и шли
Оде ље ње функ ци о нал не ди јаг-
но сти ке Сек то ра за ме ди цин ско
ве шта че ње РФ ПИО. Том при ли-
ком их је др Алек сан дар Ми ло-
ше вић, по моћ ник ди рек то ра РФ
ПИО, упо знао са ра дом функ ци-
о нал не ди јаг но сти ке. 

– Основ на уло га овог оде ље-
ња је сте да обез бе ди пра вил ну
про це ну ин ва лид но сти, а ти ме
исто вре ме но и са чу ва сред ства
Фон да ПИО. Оси гу ра ни ци ко ји
тра же, од но сно ко је њи хо ви ле-
ка ри пред ла жу за ин ва лид ску
пен зи ју, под ле жу кон трол ним
пре гле ди ма код нас. У том сми слу
за да так на шег оде ље ња је да по-
ма же ле ка ри ма ве шта ци ма у до-
но ше њу ко нач них од лу ка о оце-

ни рад не спо соб но сти и оства ри-
ва њу пра ва на ту ђу по моћ и не гу,
омо гу ћа ва кон тро лу до не тих
ме ди цин ских на ла за и про це ну
мор фо ло шког и функ ци о нал ног
ста ња оси гу ра ни ка – об ја снио је
др Ми ло ше вић.

Ди рек тор аустриј ског За-
во да Пин гер је том при ли ком
об ја снио да је њи хов на чин
ра да дру га чи ји, да они не ма ју
стал но за по сле не све ле ка ре
спе ци ја ли сте, а по себ но је био
им пре си о ни ран би о хе миј ском
ла бо ра то ри јом у ко јој се вр ше
ана ли зе и где па ци јен ти до би ја-
ју ре зул та те тих ана ли за, јер они
узор ке ша љу у уда ље не ла бо ра-
то ри је ко је им ра де ана ли зе.

Го сти из Аустри је су одр жа-
ли и са ста нак са ди рек тор ком
Дра га ном Ка ли но вић и ње ним
са рад ни ци ма на ко ме су раз ме-
ње на ис ку ства у ра ду две ин сти-
ту ци је. В. А.

ГО СТИ ИЗ АУСТРИ ЈЕ У МИ НИ СТАР СТВУ И ФОН ДУ

Об и шли Функ ци о нал ну 
ди јаг но сти ку
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актуелно

УБе о гра ду је 25. ма ја пот пи-УУсан Спо ра зум о ме ђу соб нојУУраз ме ни елек трон ских по-УУ
да та ка пен зиј ских фон до ва Ср би-
је и Сло ве ни је. Тај до ку ме нат ће
по јед но ста ви ти жи вот гра ђа на
Ср би је ко ји су пра во на пен зи ју
сте кли у Сло ве ни ји, као и гра-
ђа на те др жа ве ко ји су пра во на
пен зи ју сте кли у на шој зе мљи.

Спо ра зум су пот пи са ли ди-
рек тор ка Ре пу блич ког фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-

гу ра ње, Дра га на Ка ли но вић, и
ди рек тор За во да за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње Сло ве-
ни је, Ма ри јан Па пеж.

Пот пи си ва њу је при су ство-
вао и ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња, Алек сан дар Ву лин, ко ји
је на гла сио да овај до ку ме нат
мно го зна чи за 9.260 гра ђа на
Ср би је ко ји на име пен зи је из
Сло ве ни је сва ке го ди не до би ја-
ју око 21 ми ли он евра.

Пре ма ње го вим ре чи ма, 2.160
гра ђа на Сло ве ни је сте кло је
пра во на пен зи ју у Ср би ји и њи-
ма се по том осно ву го ди шње
ис пла ћу је 1,1 ми ли он евра.

– Спо ра зум ће по мо ћи на шим
гра ђа ни ма јер ће убр за ти ко му-
ни ка ци ју и учи ни ти је си гур ни-

јом. Они ће мо ћи лак ше и јед но-
став ни је да оства ре сво ја пра ва, 
што зна чи њи ма као по је дин ци-
ма, али зна чи и за обе др жа ве. 
Чим има те елек трон ску раз ме ну 
по да та ка има те и ма ње па пи ро-
ло ги је и не мо ра те да до ла зи те 
лич но, а на ма и је сте нај ва жни-
је да љу ди ма по јед но ста ви мо 
ства ри, јер је то основ но што у 
на шем ми ни стар ству ра ди мо, 
бри не мо о љу ди ма – на гла сио је 
ми ни стар Ву лин. 

Алек сан дар Ву лин је под се-
тио да је Ср би ја исти спо ра зум 
већ пот пи са ла са Ре пу бли ком 
Срп ском, као и да ће на ста ви ти 
да раз го ва ра са свим зе мља ма 
у окру же њу да би ко ри сни ци ма 
при бли жи ла ПИО Фонд.

Ди рек тор ка РФ ПИО, Дра га-
на Ка ли но вић, ре кла је да је до 
са да оства ри ва ње пра ва свих 
ко ри сни ка стра них фон до ва 
тра ја ло у про се ку три до че ти ри 
ме се ца.

– То је про сек Евро пе, али је 
наш циљ да се те про це ду ре 
све ду на два ме се ца, што је и 
наш за кон ски оквир – ре кла је 
Дра га на Ка ли но вић.

Сло ве нач ки ди рек тор је та-
ко ђе по здра вио пот пи си ва ње 
спо ра зу ма и на гла сио да ће он 

би ти ко ри стан за ко ри сни ке 
оба пен зиј ска фон да.

– Спо ра зум знат но олак ша-
ва и скра ћу је про це ду ре, јер 
гра ђа ни не ће мо ра ти да пу ту-
ју у дру гу зе мљу по раз ли чи те 
по твр де, већ ће све мо ћи да 
до би ју елек трон ски – ре као је 
Ма ри јан Па пеж, ди рек тор сло-
ве нач ког За во да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње.

По сле пот пи си ва ња спо ра-
зу ма одр жан је и за јед нич ки 
са ста нак ко ме су, по ред ди рек-
то ра, при су ство ва ли и са рад-
ни ци: са сло ве нач ке стра не Ед-
монд Пајк, за ме ник ге не рал ног 
ди рек то ра и ди рек тор Сек то ра 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
Де ан Пре мик, ди рек тор Сек то-
ра за ве шта че ње, Бо штјан Мар-

тин чич, ди рек тор Сек то ра за 
ис пла ту пен зи ја, Бо рис Гач ник, 
ди рек тор Сек то ра за оства ри-
ва ње пра ва. Из РФ ПИО са стан-
ку су при су ство ва ли и Бра ни-
слав Ми тро вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра РФ ПИО, Алек-
сан дар Ми ло ше вић, по моћ ник 
ди рек то ра РФ ПИО, Ве ра Гр бо-
вић, по моћ ник ди рек то ра Сек-
то ра за фи нан сиј ске по сло ве, 
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор 
Сек то ра за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО, Зо ран Су та ра, са вет ник 
ди рек то ра РФ ПИО за ин фор ма-
ци о не тех но ло ги је, Је ли ца Ти-
мо ти је вић, ди рек тор Сек то ра за
од но се с јав но шћу, Алек сан дра 
Ба нић, са вет ник ди рек то ра РФ 
ПИО, и из За во да за со ци јал но 
оси гу ра ње Зо ран Па но вић, ди-
рек тор, и Ми лош Ни кач, по моћ-
ник ди рек то ра За во да. На са-
стан ку су раз ма тра на ак ту ел на 
пи та ња у ве зи са спро во ђе њем 
Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је 
о со ци јал ном оси гу ра њу, а би-
ло је ре чи и о са рад њи из ме ђу 
над ле жних но си ла ца пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
две др жа ве.

Го сти из Сло ве ни је об и шли су
и Ди рек ци ју По кра јин ског фон-
да у Но вом Са ду и Фи ли ја лу Су-
бо ти ца.

В. Ана ста си је вић

СПО РА ЗУМ ИЗ МЕ ЂУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ СЛО ВЕ НИ ЈЕ

Елек трон ска раз ме на 
по да та ка о ко ри сни ци ма
За 9.260 гра ђа на Ср би је ко ји при ма ју пен зи ју
из Сло ве ни је спо ра зум зна чи убр за ну
 и си гур ни ју ко му ни ка ци ју

Драгана Калиновић и Ма ри јан Па пеж

Са  пот пи сивања споразума
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реч струке

Бе не фи ци ра ни стаж, или 
пра вил ни је – стаж ко ји се 
ра чу на са уве ћа ним тра-

ја њем, пред ста вља „при ви ле-
ги ју” оси гу ра ни ка ко ји ра де на 
на ро чи то те шким, опа сним и за 
здра вље штет ним рад ним ме-
сти ма, као и оси гу ра ни ка ко ји 
оба вља ју та кве по сло ве на ко-
ји ма се на кон на вр ше них од ре-
ђе них го ди на жи во та не мо же 
оче ки ва ти да свој по сао, од но-
сно про фе си о нал ну де лат ност 
оба вља ју успе шно. 

Утвр ђи ва њем ста жа оси гу ра-
ња ко ји се ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем, ови оси гу ра ни ци 
мо гу у од ре ђе ним окол но сти-
ма да оства ре пра во на пен зи ју 
ра ни је, а бе не фи ци ра ни стаж 
им та ко ђе ути че и на ме сеч ни 
из нос пен зи је. Рад на ме ста на 
ко ји ма се стаж ра чу на са уве-
ћа ним тра ја њем утвр ђе на су 
од го ва ра ју ћим пра вил ни ком, 
ко ји осим рад них ме ста утвр ђу-
је и сте пе не уве ћа ња ста жа, као 
и на чин њи хо вог утвр ђи ва ња и 
ре ви зи је. 

Тра ја ње ста жа мо же се уве ћа-
ти за нај ви ше 50 од сто у од но су 
на ефек тив но тра ја ње, осим у 
слу ча ју про фе си о нал них вој них 
слу жбе ни ка ко ји ма се у слу ча ју 
ан га жо ва ња у ору жа ним ак ци-
ја ма вре ме про ве де но у тим ак-
ци ја ма, као и на ле че њу, или у за-
ро бље ни штву, ра чу на као стаж 
оси гу ра ња у дво стру ком тра ја-
њу. Сте пен уве ћа ња озна ча ва се 
бро је ви ма, па та ко, на при мер, 
сте пен уве ћа ња 12/14 озна ча ва 
да се стаж оси гу ра ња ра чу на та-
ко да се сва ких 12 ме се ци ефек-
тив ног ра да ра чу на као 14 ме се-
ци ста жа оси гу ра ња.

При утвр ђи ва њу пра ва на пен-
зи ју, бе не фи ци ра ни стаж се утвр-
ђу је пре ма за кон ским про пи си-
ма ко ји су при ме њи ва ни у Ре-
пу бли ци Ср би ји у вре ме ка да је 
стаж на вр шен. Ови про пи си су се 
с вре ме ном ме ња ли и са сва ком 
из ме ном до но си ли но ве усло ве 
под ко ји ма се стаж утвр ђи вао са 
уве ћа ним тра ја њем, a та ко ђе је 
би ло и из ме на у по гле ду на чи-
на ње го вог ра чу на ња. Та ко је до 

кра ја 1972. ва жио про пис по ко-
ме се стаж ура чу на вао са уве ћа-
ним тра ја њем са мо у слу ча ју да 
је ње го во укуп но тра ја ње ду же 
од пет го ди на. Од 1973. го ди не 
тог огра ни че ња ви ше ни је би ло, 
па се стаж ра чу нао са уве ћа њем 
без об зи ра на укуп но тра ја ње. 
Ме ђу тим, за кон чи ја је при ме на 
по че ла 1. ја ну а ра 1997. го ди не 
вра тио је ово огра ни че ње са до-
дат ним по о штре њем – по чев од 
тог да на бе не фи ци ра ни стаж се 

ура чу на ва са мо у слу ча ју да је 
ње го во укуп но тра ја ње ду же од 
10 го ди на. Ипак, у слу ча ју да је 
код оси гу ра ни ка утвр ђе на ин ва-
лид ност, укуп но тра ја ње ра да од 
пет го ди на на рад ним ме сти ма за 
ко ја је пред ви ђен бе не фи ци ра ни 
стаж, до вољ но је за ње го во ра чу-
на ње у уве ћа ном тра ја њу.

Оси гу ра ни ци ко ји су ко ри сти-
ли бо ло ва ње за вре ме ра да на ме-
сти ма на ко ји ма се стаж ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем тре ба да зна-
ју да су се и про пи си ко ји ре гу ли-
шу ути цај бо ло ва ња на ра чу на ње 
тог ста жа с вре ме ном ме ња ли. До 
кра ја 1987. го ди не бо ло ва ње ни је 
ути ца ло на ра чу на ње бе не фи ци-
ра ног ста жа, од но сно оси гу ра-
ни ку се ком пле тан пе ри од ра да 
ра чу нао са уве ћа ним тра ја њем 

без об зи ра на тра ја ње од су ства
с по сла. По чев од 1. ја ну а ра 1988.
го ди не, бо ло ва ње ко је је у то ку
ка лен дар ске го ди не тра ја ло кра-
ће од ме сец да на ни је од ути ца ја
на ра чу на ње бе не фи ци ра ног ста-
жа, али се од су ство ва ње са по сла
ко је пре ла зи ме сец да на од би ја
од укуп ног тра ја ња бе не фи ци ра-
ног ста жа. Ова кав на чин ра чу на-
ња при ме њи ван је до кра ја 1990.
го ди не. Да кле, у овом пе ри о ду
се „опра шта” од су ство са по сла
у тра ја њу до јед ног ме се ца, без
об зи ра на то да ли је бо ло ва ње
би ло кон ти ну и ра но, или је оси-
гу ра ник од су ство вао са по сла у
ви ше кра ћих пе ри о да. По чев од
1991. го ди не сва ко од су ство са
по сла због бо ле сти пред ста вља
раз лог да се у пе ри о ди ма бо ло-
ва ња стаж оси гу ра ња ра чу на са-
мо у ефек тив ном тра ја њу.

Оси гу ра ник ко ји има бе не фи-
ци ра ни стаж, за хва љу ју ћи ње му
мо же ра ни је да оства ри пра во
на пен зи ју, и то на раз ли чи те на-
чи не. Оси гу ра ни ци ко ји су на вр-
ши ли бе не фи ци ра ни стаж чи је
је тра ја ње нај ма ње 2/3 укуп ног
ста жа оси гу ра ња има ју пра во на
сни же ње ста ро сне гра ни це. На
сва ких пет го ди на про ве де них
на рад ном ме сту са ко е фи ци јен-
том 12/14 ста ро сна гра ни ца се
сни жа ва за јед ну го ди ну, на сва-
ке че ти ри за 12/15, три за 12/16
и на сва ке две го ди не за 12/18.
Ово сни же ње од но си се са мо на
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну,
али не и на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју. Да кле, сни же ње се ра-
чу на од 65 го ди на жи во та за му-
шкар це и 60 го ди на и шест ме се-
ци за же не (у то ку 2015. го ди не).
Оси гу ра ник ко ји по овом осно ву
оства ри пра во на ста ро сну пен-
зи ју до би ја ту пен зи ју у „пу ном” 
из но су, без ика квих ума ње ња.
Ста ро сна гра ни ца мо же да се
сни жа ва нај ви ше до 54 го ди не и
8 ме се ци жи во та, а од сле де ће го-
ди не до 55 го ди на жи во та, осим
за за по сле не на рад ним ме сти ма
са ко е фи ци јен том 12/18 ко ји мо-
гу да оства ре пра во на ста ро сну
пен зи ју и са 50 го ди на жи во та. Та-
ко ђе, овај стаж се ура чу на ва и за

оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју са на вр ше них 45 го ди на
ста жа оси гу ра ња, без об зи ра на
го ди не жи во та, као и за сти ца ње
пра ва на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју.

Тра ја ње бе не фи ци ра ног ста-
жа од ути ца ја је и на пра ва за-
по сле них ко ји при па да ју та ко-
зва ним по себ ним ка те го ри ја ма
оси гу ра ни ка – по ли циј ске слу-
жбе ни ке, при пад ни ке оба ве-
штај них аген ци ја, за по сле не на
из вр ше њу кри вич них санк ци-
ја, при пад ни ке Вој ске Ср би је и
дру ге, ко ји има ју мо гућ ност да
пра во на пен зи ју оства ре под
по себ ним, по вољ ни јим про пи-
си ма, у слу ча ју да су на овим
по сло ви ма про ве ли пе ри од
про пи сан За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу.
У 2015. го ди ни, тај пе ри од је 11
го ди на и 8 ме се ци ефек тив ног
ра да на по сло ви ма са уве ћа ним
тра ја њем ста жа.

Оси гу ра ни ци ко ји су оба вља-
ли са мо стал ну де лат ност та ко ђе
има ју пра во на стаж са уве ћа ним
тра ја њем уко ли ко су оба вља-
ли по сло ве за ко је је та кав стаж
пред ви ђен. У слу ча ју да је утвр-
ђе но оба вља ње та квих по сло ва,
они су у оба ве зи да упла те уве-
ћан до при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње, ка ко би им
се стаж ра чу нао са уве ћа њем.
Исто уве ћа ње до при но са ва жи и
за дру ге по сло дав це, па се за то
свим оси гу ра ни ци ма су ге ри ше
да пре од ла ска у пен зи ју про ве-
ре сво је по дат ке ре ги стро ва не
у ма тич ној еви ден ци ји Фон да,
јер и у слу ча ју да су сви дру ги
усло ви ис пу ње ни, тра ја ње ста-
жа не ће би ти уве ћа но уко ли ко
по сло да вац ни је ис пу нио сво ју
оба ве зу и упла тио од го ва ра ју ће
до при но се, а за тим о то ме до-
ста вио Фон ду ПИО од го ва ра ју ће
при ја ве М-4.

Ми ро слав Ми рић

СТАЖ СА УВЕ ЋА НИМ ТРА ЈА ЊЕМ СЕ УТВР ЂУ ЈЕ ПРЕ МА ЗА КОН СКИМ 
ПРО ПИ СИ МА КО ЈИ СУ ВА ЖИ ЛИ У ВРЕ МЕ КА ДА ЈЕ СТАЖ НА ВР ШЕН

Бе не фи ци ра ни стаж

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

На Ка ле мег да ну пр ви
„Бе о град ски ма ни фест” 

Ве ли ки са јам ма ни фе ста ци ја, де гу ста ци ја и де сти-
на ци ја „Бе о град ски ма ни фест” одр жан је од 22. до 
24. ма ја на Бе о град ској твр ђа ви. Иако је ло ше вре ме 
ква ри ло за ба ву, ни је спре чи ло ве ли ки број љу ди да 
по се те Ка ле мег дан и ужи ва ју у про гра му по де ље-
ном у 15 це ли на. Фе сти ва ли пле са и му зич ки фе сти-
ва ли, де гу ста ци ја ви на, ку ли нар ских спе ци ја ли те та 
и пло до ва при ро де, би о скоп на отво ре ном, је дин-
стве ни пи ро му зич ки ва тро мет као пра ви спек такл 
на не бу, „Свет ма ште” на ме њен нај мла ђи ма, пред-
ста вља ња ту ри стич ких де сти на ци ја, са мо су део 
тро днев ног про гра ма. По себ ну па жњу по се ти ла ца 
при ву као је и Фе сти вал ба ло на ко ји су кру жи ли над 
Бе о гра дом то ком да на, а ве чер ња атрак ци ја „Night 
glow” пру жи ла је не за бо рав ну сли ку ба ло на ко ји 
све тле у но ћи.

Вла да Ита ли је об ја ви ла је по зив за за по-
шља ва ње се зон ских рад ни ка за ову го ди-
ну, а за по сло ве мо гу да се ја ве и гра ђа-

ни Ср би је. У овој го ди ни Ита ли ја ни ће да
за по сле 13.000 се зон ских рад ни ка ко ји ће
би ти рас по ре ђе ни по рад ним ме сти ма за-
ви сно од по тре ба. Од тог бро ја, 1.500 рад-
них ме ста ре зер ви са но је за рад ни ке ко ји
су ра ни је ра ди ли у Ита ли ји или већ ра де у
овој зе мљи.

По кра јин ски за вод за со ци јал ну за-
шти ту ор га ни зо вао је у ГЦ „Срем” у Ру ми 
струч ни скуп о про це ни ко ри сни ка, ко-
јем су при су ство ва ли пред став ни ци др-
жав них уста но ва и при ват них до мо ва за 
ста ре у Вој во ди ни. Еду ка ци ја је одр жа на 
у окви ру струч не по др шке уста но ва ма 
за од ра сле и ста ри је, а пре да ва чи су би-

ли Та ти ја на Грн чар ски и Сне жа на Ђу рић, 
са вет ни це за со ци јал ну за шти ту у том по-
кра јин ском за во ду.

По ред до ма ћи на из ГЦ „Срем”, ску пу у 
Ру ми су при су ство ва ли и струч ни рад ни-
ци из ге рон то ло шких цен та ра Но вог Са да, 
Зре ња ни на и Бач ке Па лан ке, као и број них 
при ват них до мо ва за ста ре.

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња ор га-
ни зо ва ло је по во дом 15. ма ја, Свет ског 
да на по ро ди це, све ча ност у Пи о нир-
ском гра ду ко јој је при су ство ва ло око 
500 ма ли ша на и 300 хра ни те ља. Ис ти-
чу ћи да је за функ ци о нал ну по ро ди цу 
нео п ход но да и це ло дру штво до бро 

функ ци о ни ше, ми ни стар Алек сан дар 
Ву лин је на ја вио и из ме не По ро дич ног 
за ко на, као и до но ше ње пра вил ни ка 
о хра ни тељ ству. Све ча но сти је при су-
ство ва ла и ру ко во ди лац про гра ма за 
за шти ту де це УНИ ЦЕФ-а Ка тлин Бра-
шић ко ја је том при ли ком на ве ла да је 
хра ни тељ ство област у ко јој је Ср би ја 
на пре до ва ла и ис та кла да је хра ни-
тељ ство до ступ но и де ци са смет ња-

ма у раз во ју што ни је слу чај у мно гим
зе мља ма. Ди рек тор ка Цен тра за по-
ро дич ни сме штај и усво је ње Бе о град,
До бри ла Гру јић, на ве ла је да се хра ни-
тељ ство ин тен зив но раз ви ја у по след-
ње вре ме, а да тај цен тар на сто ји да
обез бе ди до бре усло ве за сва ко де те у
хра ни тељ ској по ро ди ци. У хра ни тељ-

ским по ро ди ца ма тре нут но се на ла зи
око 5.500 ма ли ша на. 

За малишане су у Пи о нир ском гра-
ду ор га ни зо ва не спорт ске ак тив но-
сти, али и ма скен бал ко јем су при су-
ство ва ли по пу лар ни глу мац Ми ло рад
Ман дић Ман да, пр во тим ци Цр ве не
зве зде Дар ко Ла зо вић и Алек сан дар
Лу ко вић, као и пред став ни ци гра да
Бе о гра да.

По сао у Ита ли ји

Свет ски дан по ро ди це

Град Вра ње је на осно ву од лу ке Град-
ског ве ћа упла тио по моћ за око 377 љу ди, 
по ра зним осно ва ма. Со ци јал но нај у гро-
же ни јим по ро ди ца ма са еви ден ци је Цен-
тра за со ци јал ни рад упла ће но је укуп но 
1,89 ми ли о на ди на ра, па ће 315 љу ди до-
би ти у про се ку по 6.000 ди на ра.

Ду пло ви ше, по 12.000 ди на ра, ис пла-
ће но је вој ним ин ва ли ди ма са ми ни мал-
ним при ма њи ма, чла но ви ма по ро ди ца 
умр лих ин ва ли да и ро ди те љи ма по ги-
ну лих ци ви ла, а у ове свр хе град Вра ње 
опре де лио је укуп но 744.000 ди на ра.

у гро же ни ји маВВВВВВрраа њње ппо ма же нај у

Струч ни скуп за Вој во ђа не
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За ра да у апри лу
– 45.605 ди на ра

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку са оп штио
је да про сеч на не то за ра да ис пла ће на у апри-
лу из но си 45.605 ди на ра што је, у по ре ђе њу са
про сеч ном не то за ра дом ис пла ће ном у мар ту,
но ми нал но ви ше за 5,8, а ре ал но за 5,3 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу ове
го ди не из но си 62.532 ди на ра, и у од но су на про-
сеч ну за ра ду ис пла ће ну у прет ход ном ме се цу но-
ми нал но је ви ша за 5,7, а ре ал но за 5,2 од сто.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у апри лу
ове го ди не но ми нал но је ни жа за 0,5, а ре ал но
за 2,3 од сто у од но су на про сеч ну не то за ра ду
ис пла ће ну у истом ме се цу про шле го ди не.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу
2015. го ди не но ми нал но је ни жа за је дан од сто,
а ре ал но за 2,8 од сто од про сеч не бру то за ра де
ис пла ће не у апри лу 2014. го ди не.

По во дом Спа сов да на, град ске сла ве, 
21. ма ја цен трал ним бе о град ским ули ца-
ма одр жа на је ли ти ја ко ју је пред во дио 
па три јарх срп ски Ири неј. Он је че сти тао 
Бе о гра ђа ни ма сла ву, као и сви ма у Ср би-
ји, али и це лом срп ском на ро ду ко ји се 
сти ца јем при ли ка на шао ши ром све та.

У Ваз не сењ ској цр кви одр жа на је ли-
тур ги ја ко ју је слу жио па три јарх Ири неј, 
чи ме је и по че ло обе ле жа ва ње сла ве. 
Ли ти ја је за тим кре ну ла из Ули це ад ми-
ра ла Ге пра та, а на ње ном че лу би ли су 
Је ру са лим ски крст, бар јак гра да Бе о гра-
да и ко њи ца. Ли ти ја, ко ја пред ста вља 
јед ну од нај ста ри јих тра ди ци ја Бе о гра-
да, кре та ла се од Ад ми ра ла Ге пра та, 
пре ко Кне за Ми ло ша и Кра ља Ми ла на 
до Те ра зи ја где је код Те ра зиј ске че-

сме одр жа на пр ва мо ли тва за здра вље
Бе о гра ђа на. По сле мо ли тве, ли ти ја се
кре та ла Кнез Ми ха и ло вом и Па ри ском
до Си ме Мар ко ви ћа где је код Са бор не
цр кве одр жа на дру га мо ли тва у ко јој се
мо ли ло за по ште ду од стра да ња, мир и
на пре дак.

Ли ти ја је на ста вље на Поп Лу ки ном,
Бран ко вом, кроз ули цу Кра љи це На та-
ли је и До брињ ску до Ад ми ра ла Ге пра та,
где је по по врат ку у Ваз не сењ ску цр кву,
ис пред гра нит ног кр ста, одр жа на тре ћа
мо ли тва у спо мен свих па лих ју на ка Бе-
о гра да. По ред гра ђа на и гра до на чел ни-
ка Бе о гра да, у ли ти ји су уче ство ва ли и
принц Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, епи-
ско пи, сту ден ти Бо го сло ви је, пи том ци
Вој не ака де ми је.

По моћ у ку ћи 
за 220 ко ри сни ка

Кра гу је вач ки Цен тар за раз вој услу га со ци јал-
не за шти те „Кне ги ња Љу би ца” обе ле жио је три на-
ест го ди на по сто ја ња услу ге по моћ и не га у ку ћи 
и два на ест го ди на ра да Днев ног бо рав ка за ста-
ри је осо бе. 

Обе услу ге има ју за јед нич ки циљ – да се ста-
ри ји ма по бољ ша ква ли тет жи во та. У про те клих 
три на ест го ди на ви ше од 1.600 ста ри јих љу ди из 
град ских, при град ских и се о ских сре ди на ко ри-
сти ло је услу гу по мо ћи у ку ћи, а ви ше од осам-
де се то ро њих про шло је и кроз Днев ни бо ра вак. 
Од по чет ка ове го ди не услу гу по мо ћи и не ге ко-
ри сти ви ше од 220 гра ђа на, о ко ји ма бри не 26 
ге рон то до ма ћи ца. У са рад њи са До мом здра вља 
Кра гу је вац, ко ри сни ци ма се пру жа и здрав стве на 
за шти та.

Ина че, кра гу је вач ки цен тар „Кне ги ња Љу би-
ца” про шле го ди не до био је ли цен цу за пру жа ње 
ових вр ста услу га за ста ра ли ца.

Оп шти на Но ва Ва рош по ве ћа ла је из нос јед но крат них на кна да за но во ро ђен-
чад. У оп штин ском бу џе ту је за те на ме не пла ни ра но 11 ми ли о на ди на ра. На кна да
за пр во де те оста ће 50.000 ди на ра, док је за дру го ду пли ра на и из но си 100.000. Ро-
ди те љи ће за тре ће де те до би ти јед но крат ну по моћ од 300.000 ди на ра, за че твр то
400.000 и за пе то 500.000 ди на ра. Не за по сле не по ро ди ље и да ље ће ме сеч но из
бу џе та при ма ти на кна ду од 10.000 до 17.500 ди на ра, али ће је мај ке с ви ше де це
при ма ти ду же – за тре ће, че твр то и пе то де те и две го ди не, а за пр во и дру го као и
до са да до пр вог бе би ног ро ђен да на.

Бе о град про сла вио Спа сов дан

За пе то де те по ла ми ли о на динара

Му зеј бањ ског ле че ња 
У Му зе ју на у ке и тех ни ке у Вр њач кој Ба њи 28.

ма ја све ча но је отво ре на по став ка „Му зеј бањ-
ског ле че ња”. 

Из ло жбу, ко ја је ре зул тат ви ше го ди шње са-
рад ње оп шти не Вр њач ка Ба ња и бе о град ског
Му зе ја на у ке и тех ни ке, отво рио је Иван Та со-
вац, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња. То је пр-
ва стал на по став ка ко ју је дан му зеј из Бе о гра да
има у уну тра шњо сти Ср би је, на шта су ста нов-
ни ци Вр њач ке Ба ње ве о ма по но сни. 

По ред раз во ја бањ ских те ра пиј ских про це ду-
ра, при ка за ни су и број ни пред ме ти и ре кви зи-
ти: ме ди цин ски ин стру мен ти и апа ра ти, лич ни
пред ме ти из сва ко днев ног жи во та ле ка ра и по-
се ти ла ца Ба ње и ори ги нал ни до ку мен ти, фо то-
гра фи је, раз глед ни це и фил мо ви.
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актуелно

УХа ли 3 Бе о град ског сај ма,УУ25. ма ја, сим бо лич но наУУ„Дан мла до сти”, отво рен јеУУ
дру ги Са јам за тре ће до ба 55+.
Ова ма ни фе ста ци ја, је дин стве на
у ре ги о ну, тра ја ла је два да на, а
ор га ни зо ва ли су је Днев ни цен-
три и клу бо ви Ге рон то ло шког
цен тра Бе о град у са рад њи са
спе ци ја ли зо ва ним ча со пи сом
„Пен зи ја”, а под по кро ви тељ-
ством Се кре та ри ја та за со ци јал-
ну за шти ту гра да Бе о гра да.

По ред пре ми је ра Алек сан дра
Ву чи ћа, на отва ра њу се при сут-
ни ма обра тио и гра до на чел ник
Бе о гра да Си ни ша Ма ли, ре кав-
ши да је ова ма ни фе ста ци ја у
пот пу но сти по све ће на нај ста-
ри јим су гра ђа ни ма.

– Циљ ове ма ни фе ста ци је је
дво струк. Пр ви је да ква ли тет-
но про ве де те сво је сло бод но
вре ме, да се за ба ви те, да се дру-
жи те, да уче ству је те у ве ли ком
бро ју ра ди о ни ца, по зо ри шним

пред ста ва ма, кон цер ти ма, и да 
на не ки на чин пот пу но и нај кре-
а тив ни је ис ко ри сти те сво је сло-
бод но вре ме. Дру ги циљ је да 
на јед ном ме сту ви ди те све оно 
што град Бе о град ну ди и пру жа 
од услу га сво јим ста ри јим су-
гра ђа ни ма. Ов де пре вас ход но 
ми слим на услу ге ко је пру жа ју 
днев ни цен три или, ка ко се по-
пу лар но на зи ва ју, клу бо ви за 
ста ри је су гра ђа не и та квих има 
22 на те ри то ри ји гра да Бе о гра-
да. По след њи смо отво ри ли у на-
се љу „Ми ле ва Ма рић Ајн штајн” 
пре не ко ли ко не де ља и мо рам 
да при знам да сам био ствар но 
им пре си о ни ран ква ли те том и 
ко ли чи ном по зи тив не енер ги је 
на ших ста ри јих су гра ђа на – из-
ја вио је гра до на чел ник Бе о гра-
да и обе ћао да ће увек слу ша ти 
глас ста ри јих и ра ди ти у скла ду 
са њи хо вим по тре ба ма.

Отва ра ње Сај ма за тре ће до-
ба по че ло је пра вом ме ђу ге не-

ра циј ском са рад њом – пе смом 
„Љу бав је” ко ју су из ве ле гру пе 
пе ва ча „Сав ска зо ра” Клу ба за 
ста ри је „Га ври ло Прин цип” и „Ве-
се ли це” Клу ба за ста ри је „Сав ски 
ве нац 1”, уз по др шку ма ли ша на 
из вр ти ћа „Прин це за Оли ве ра”, 
на кон че га су за јед но на сту пи ли 
ме шо ви ти ка мер ни хор „Сми ље” 
бе о град ских клу бо ва за ста ри је 
и уче ни ци тре ћег раз ре да ОШ 
„Краљ Пе тар I” ко ји су от пе ва ли 
пе сму „Де вој ко ма ла”.

То ком два да на тра ја ња Сај-
ма за тре ће до ба, нај ста ри ји су 
уче ство ва ли у број ним ак тив-
но сти ма – дру жи ли се, пе ва ли, 
уче ство ва ли у так ми че њу пле-
сних па ро ва, у број ним ра ди о-
ни ца ма, оку ша ли сре ћу на лу-
три ји и осво ји ли вред не на гра-
де, слу ша ли пре да ва ња на те му 

здра вља и пра вил не ис хра не, 
про ве ра ва ли сво је здрав стве но 
ста ње на штан до ви ма на ко ји-
ма се бес плат но оба вљао оч ни 
пре глед, ме ре ње крв ног при ти-
ска, гу сти не ко сти ју, оства ри ли 
по пу сте на раз ли чи те про из во-
де и услу ге.

Ме ђу ви ше од 70 из ла га ча, др-
жав них и град ских ин сти ту ци ја,
удру же ња, ме ди цин ских уста но-
ва, до ма ћих и стра них ком па ни-
ја ко је пру жа ју услу ге ста ри ји ма,
ва жно ме сто имао је и Фонд ПИО,
на чи јем су ин фо пул ту по се ти о-
ци мо гли да до би ју све по треб не
ин фор ма ци је из обла сти оства-
ри ва ња пра ва из ПИО, да до би ју
ли стинг, тј. уве ре ње о по да ци ма
уне тим у ма тич ну еви ден ци ју
Фон да и на тај на чин про ве ре
свој стаж, од но сно упла ће не до-

СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА 55+

Мно го дру же ња и мно го 
услу га
Ва жно ме сто имао Фонд ПИО на чи јем су
ин фо пул ту по се ти о ци мо гли да се ин фор ми шу 
о оства ри ва њу пра ва из ПИО, да до би ју ли стинг
или је дин стве ни пин код

Градоначелник Београда Синиша Мали
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при но се, или да до би ју је дин-
стве ни пин код – при ступ ну
ши фру по мо ћу ко је на сај ту
Фон да (www.pio.rs) мо гу нео-
гра ни че ни број пу та да про ве-
ра ва ју сво је по дат ке из ма тич-
не еви ден ци је Фон да или да
пра те кре та ње свог пред ме та.

За оба да на тра ја ња сај ма
на ин фо пул ту Фон да вла да ла
је ве ли ка гу жва. Мно ги су гра-
ђа ни до шли су са мо да ви де
шта се ту у ства ри до га ђа и да
се ин фор ми шу о не ким сег-
мен ти ма из де ло кру га ра да
Фон да ко ји су им ма ње по-
зна ти. Дру ги су до ла зи ли из
кон крет них раз ло га: та ко је
из да то го то во 200 ли стин га и
не што ма ње од 50 пин ко до ва,
а пи та ња за прав ни ке би ла су
број на и ра зно вр сна.

– Ми слим да смо про фе си-
о нал но и успе шно оба ви ли
за да так, а пи та ња ко ја су гра-
ђа ни по ста вља ли за и ста су би-
ла ра зно вр сна. Нај че шћа су се
од но си ла на оства ри ва ње пра-
ва на пен зи ју, ис пла ту пен зи је,
стаж, за ме ну при вре ме них
ре ше ња – на во ди Ми лош Пан-
те лић, шеф Од се ка за кон тро-
лу на цр та ре ше ња у Слу жби 1
Фи ли ја ле за град Бе о град, ко ји
је по се ти о ци ма Сај ма за тре ће
до ба пру жао прав не са ве те и
ин фор ма ци је.

На штан ду Фон да је и овог
пу та спро ве де на ан ке та за
ме ре ње за до вољ ства ко ри-
сни ка, ко ја је по ка за ла да су
по се ти о ци у нај ве ћој ме ри за-
до вољ ни ква ли те том пру же-
них услу га. 

Да под се ти мо, по ред Сај ма
за тре ће до ба, одр жа ног про-
шле и ове го ди не, Фонд је свој
ин фо пулт имао и на Сај му књи-
га 2014. го ди не, ка да се за пра-
во и на овај на чин при бли жио
сво јим ко ри сни ци ма и оси гу-
ра ни ци ма. Прак са је по ка за ла
да је ово за и ста до бра иде ја и
да на шим су гра ђа ни ма зна чи
да на ова кав на чин до би ју по-
треб не ин фор ма ци је, са ве те и
услу ге, по ко је би ина че тре ба-
ло да до ђу у не ку од фи ли ја ла
Фон да. То су не дво сми сле но
по твр ди ли и од го во ри на јед но
од пи та ња у спро ве де ној ан ке-
ти – нај ве ћи број ис пи та ни ка
сма тра да би услу ге Фон да на
ова кав на чин тре ба ло да бу ду
до ступ не и убу ду ће.

Ве сна Ка дић

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У БА ЊА МА СР БИ ЈЕ

У ју ну пр ви по зи ви
На кон курс за ре ха би ли та ци ју пен зи о-

не ра у ба ња ма и РХ цен три ма о тро-
шку Фон да ПИО, ко ји је тра јао од 1. 

до 20. апри ла, при ја ви ло се не што ма ње од 
38.000 пен зи о не ра из це ле Ср би је. Као што је 
по зна то, на осно ву опре де ље них сред ста ва 
за ову на ме ну, про це ње но је да ће ово пра-
во то ком 2015. мо ћи да ис ко ри сти око 11.500 
пен зи о не ра свих ка те го ри ја. 

Са мо у бе о град ску фи ли ја лу по сла то је го-
то во 7.000 при ја ва. Од тог бро ја при ја ва, 4.367 
је оних ко ри сни ка ко ји ис пу ња ва ју услов – 
3.970 бив ших за по сле них, 204 пен зи о ни са них 

по љо при вред ни ка и 193 при ја ве пен зи о не ра 
из ка те го ри је са мо стал них де лат но сти. Оста-
ли ко ји су се при ја ви ли не ис пу ња ва ју усло-
ве про пи са не кон кур сом: или ни је про шло 
пет го ди на од по след њег од ла ска у ба њу, или 
при ма ња пре ла зе ли мит... Пра во на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју мо ћи ће ове го ди не да оства-
ри укуп но не што ма ње од 3.000 нај ста ри јих 
Бе о гра ђа на. Ранг-ли сте ће се на огла сним та-
бла ма бе о град ских оп штин ских ор га ни за ци ја 
пен зи о не ра на ћи 1. ју на.

Пен зи о не ри ко ји не бу ду за до вољ ни ран-
ги ра њем мо ћи ће да уло же при го вор у ро ку 
од осам да на од да на об ја вљи ва ња ранг-ли-
сте на огла сној та бли. Ко ми си ја је оба ве зна 
да у ро ку од три да на пре гле да све жал бе и 
са чи ни ко нач ну ранг-ли сту ко ри сни ка пен-
зи ја ко ји ће ове го ди не бес плат но бо ра ви ти 
у ба ња ма и РХ цен три ма Ср би је. 

У фи ли ја ла ма Ре пу блич ког фон да ПИО на 
те ри то ри ји АП Вој во ди не кон ку ри са ло је ове 
го ди не 6.989 пен зи о не ра ко ри сни ка свих 
вр ста пра ва за од ла зак на ре ха би ли та ци ју у 
ба ње и РХ цен тре Ср би је о тро шку РФ ПИО. 
Од тог бро ја 4.916 их је ис пу ни ло усло ве из 
кон кур са, док 2.073 ко ри сни ка пен зи ја ни је 
ис пу ни ло усло ве за ко ри шће ње овог пра ва 
по Пра вил ни ку о дру штве ном стан дар ду ко-
ри сни ка пен зи ја РФ ПИО. 

Пре ма ре чи ма Зо ре Кан ка раш, са вет ни це 
ди рек то ра По кра јин ског фон да ПИО, пла-
ни ра но је да у скла ду са одо бре ним фи нан-

сиј ским сред стви ма пут ба ња, на ре ха би-
ли та ци ју, ове го ди не оде укуп но око 2.900 
ко ри сни ка пен зи ја свих вр ста пра ва са пре-
би ва ли штем у Вој во ди ни.

– Пр ви пен зи о не ри из Срем ске Ми тро ви-
це већ се при пре ма ју за од ла зак у ба њу. Оче-
ку је мо да ће већ то ком ју на око 300 пен зи о-
не ра из Вој во ди не бо ра ви ти у ба ња ма „Ју на-
ко вић” у Апа ти ну, Врд ник, Ка њи жа, „Ру сан да” 
у Ме лен ци ма и на Зла ти бо ру – ре кла је Зо ра 
Кан ка раш.

Но ви на ове го ди не је да ће ко ри сни ци 
пен зи је ко ји су оства ри ли ово пра во при-
ли ком оба ве шта ва ња о упу ћи ва њу на ре-
ха би ли та ци ју би ти ин фор ми са ни и о спи ску 
обла сти из ко јих ће им би ти пру же не услу ге 
ре ха би ли та ци је у за ви сно сти од РХ цен тра у 
ко ји ће би ти по сла ти.

М. Мек те ро вић – В. Ка дић

Бања Ковиљача
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поводи

Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не, ре пре-
зен та тив на ор га ни за ци ја ко ја оку пљаУУоко 28.000 по сло да ва ца (са 90.000 за-УУ

по сле них), одр жа ла је 7. ма ја сед ни цу Скуп-
шти не УПВ, на ко јој је обе ле же но пет го ди на
по сто ја ња. Ме ђу 100 уче сни ка из ре до ва по-
сло да ва ца, пред став ни ка со ци јал них парт-
не ра и ин сти ту ци ја са ко ји ма УПВ са ра ђу је,
овој све ча но сти, из ме ђу оста лих, при су ство-
ва ли су Не бој ша Ата нац ко вић, пред сед ник,
и Сла вен ко Гр гу ре вић, ди рек тор УПС, Жељ-
ко Дво жак из По кра јин ског се кре та ри ја та
за при вре ду, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва, Су за на Ми тро вић, из Упра ве за
при вре ду гра да Но вог Са да, Го ран Ми лић,
пред сед ник СССВ, Ми ло ји ца Жив ко вић, пот-
пред сед ник УГС „Не за ви сност” Вој во ди не,
Не бој ша Ку кић, ди рек тор По кра јин ске НСЗ,
Че дан ка Ан дрић из ре пу блич ког и Ми ли на
Туш јак и по кра јин ског СЕС-а.

На сед ни ци су усво је ни Из ве штај о ра ду и
Пред лог пла на ра да за на ред ни че тво ро го-
ди шњи пе ри од УПВ. Стан ко Кр стин, до са да-
шњи пред сед ник УПВ, по но во је иза бран за
пред сед ни ка за на ред ни че тво ро го ди шњи
пе ри од. Он је у свом из ве шта ју, из ме ђу
оста лог, на вео да су у прет ход ном пе ри о ду
Уни ји по сло да ва ца Вој во ди не при сту пи ле
још 204 фир ме ко је за по шља ва ју 5.682 рад-
ни ка. Спо ме нуо је и да је УПВ уче ство ва ла
у 25 про је ка та, у ко ји ма су са ра ђи ва ли са

Ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ра да, са ви-
ше ми ни стар ста ва Вла де Ср би је, НСЗ-ом, са
син ди ка ти ма, стра ним вла да ма и фон да ци-
ја ма, ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма, па све
до не вла ди ног сек то ра на ло ка лу.

Стан ко Кр стин је на ја вио да ће се у на ред-
ном пе ри о ду УПВ за ла га ти за на ста вља ње

ре фор ми у при вре ди и за ус по ста вља ње ви-
шег ни воа са рад ње са ре пу блич ким, по кра-
јин ским и ло кал ним ор га ни за ци ја ма, ин сти-
ту ци ја ма, удру же њи ма итд. Раз ви ја ће и да ље

сек тор за пред у зет ни штво у УПВ и бо љу ко му-
ни ка ци ју са члан ством, а пру жа ће и струч ну
по моћ сво јим чла но ви ма. На гла сио је на кра ју
и да ће по све ти ти па жњу да љем осни ва њу ло-
кал них удру же ња по сло да ва ца у Вој во ди ни.

На овој Скуп шти ни иза бра ни су: Го ран
Не шић, из Зре ња ни на за но вог пот пред сед-

ни ка УПВ за под руч је Ба на та, и др То ми слав
Стан тић и проф. др Ми ла дин Ка ли нић за но-
ве чла но ве Скуп шти не УПВ.

Ми ро слав Мек те ро вић

СВЕ ЧА НА СКУП ШТИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Стан ко Кр стин 
по но во пред сед ник
У прет ход ном пе ри о ду Уни ји по сло да ва ца Вој во ди не при сту пи ле 
још 204 фир ме ко је за по шља ва ју 5.682 рад ни ка

Станко Крстин

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња, Алек сан дар Ву лин,
отво рио је у Кра гу јев цу Цен тар за ре ха би-
ли та ци ју у Ге рон то ло шком цен тру и об и-
шао ре но ви ра ну ку хи њу и ве шер ни цу, чи ју
адап та ци ју је то ми ни стар ство фи нан си ра-
ло са око осам ми ли о на ди на ра.

Та ко ће убу ду ће све услу ге Цен тра за ре-
ха би ли та ци ју, по вр ши не 165 ква драт них
ме та ра, са шест про сто ри ја, по ред ко ри-
сни ка, би ти на рас по ла га њу и дру гим гра-
ђа ни ма. Циљ ула га ња Ми ни стар ства у уста-
но ве со ци јал не за шти те је сте да се усло ви
за ко ри сни ке из јед на че и да они до би ју ква-

ли тет ни је услу ге. У Ге рон то ло шком цен тру
у Кра гу јев цу тре нут но је сме ште но око 330
ко ри сни ка.

Ми ни стар Ву лин је том при ли ком ис та као
да је за ре а ли за ци ју со ци јал ног про гра ма
Вла да Ре пу бли ке Ср би је обез бе ди ла ше сна-
ест ми ли јар ди ди на ра, као и 500 ми ли о на
за за о ста ле за ра де из Фон да со ли дар но сти.
Ву лин је до дао да ни је дан рад ник 530 пред у-
зе ћа у ре струк ту ри ра њу не ће оста ти без со-
ци јал ног про гра ма и по ру чио за по сле ни ма
и син ди ка ти ма да из вр ше при ти сак на ди-
рек то ре да се обра те Ми ни стар ству за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
са зах те вом за со ци јал ни про грам и кон крет-
ним пла но ви ма за њи хо ву ре а ли за ци ју.

Ми лош Сан трач

ОТВО РЕН ЦЕН ТАР ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У ГЦ КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Свим гра ђа ни ма на рас по ла га њу

Алек сан дар Ву лин у Крагујевцу
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У току шест 
са јам ских да на 
забележено 106.649
по се та, што је за 30-40
од сто ви ше не го 
прошле године

На 82. ме ђу на род ном по-
љо при вред ном сај му, ко-
ји је одр жан од 9. до 15. 

ма ја у Но вом Са ду, уче ство ва ло 
је 1.500 из ла га ча из 60 зе ма ља 
све та, ко ји су на 40.000 ква драт-
них ме та ра са јам ског про сто ра 
пред ста ви ли сво је про из во де 
и услу ге. Зе мља парт нер ове 
на ше аграр не ма ни фе ста ци је, 
ко ја је свр ста на у де сет нај зна-
чај ни јих сај мо ва по љо при вре-
де у Евро пи, би ла је Ита ли ја, а 
пр ви пут на Но во сад ском сај му 
на сту пи ла је и јед на од нај ве ћих 
по љо при вред них ком па ни ја из 
Ује ди ње них Арап ских Еми ра та 
– „Ал Да хра”.  

Ду шан Ву јо вић, ми ни стар фи-
нан си ја у Вла ди Ср би је, све ча но 
је отво рио 82. ме ђу на род ни по-
љо при вред ни са јам, а на све ча-
но сти су, ме ђу ве ли ким бро јем 
ви со ких зва ни ца из зе мље и 
ино стран ства, би ли и Сне жа на 
Бо го са вље вић Бо шко вић, ми-
ни стар ка по љо при вре де и за-
шти те жи вот не сре ди не, и Ми-
лош Ву че вић, гра до на чел ник 
Но вог Са да.

– Здра ва хра на је не што што 
је сте и што ће би ти нај ва жни је 

у на ред ним де це ни ја ма, а ми 
има мо при ли ку да је про из во-
ди мо и ис по ру чу је мо. Др жа ва 
је спрем на да пру жи по др шку 
по љо при вред ни ци ма, од но сно 
да по бољ ша ин фра струк ту ру 
и уна пре ди суб вен ци о ни са ње 
по љо при вре де. Нај ва жни је је 
да по љо при вред ним про из во-
ђа чи ма пру жи мо мо гућ ност да 
про из во де, а ин ве сти то ри ма да 
омо гу ћи мо да ула жу у Ср би ју 

– ре као је том при ли ком ми ни-
стар Ву јо вић.

Сне жа на Бо го са вље вић Бо-
шко вић је ис та кла да је Ме ђу-
на род ни по љо при вред ни са јам
увек од ли чан по вод да се под-
се ти мо зна ча ја по љо при вре де
за еко но ми ју на ше зе мље и да
Ср би ја рас по ла же из ван ред-
ним по тен ци ја ли ма за раз вој
свих вр ста по љо при вре де.

По се ти о ци су то ком сај ма

мо гли да ви де, из ме ђу оста лог,
и нај мо дер ни ју по љо при вред-
ну ме ха ни за ци ју, ме ђу ко јом и
ком бајн за ше ћер ну ре пу са це-
ном од 500.000 евра, али и ви ше
од 1.300 нај ре пре зен та тив ни јих
гр ла из до ма ћег уз го ја. Уру че на
су и тра ди ци о нал на шам пи он-
ска при зна ња нај бо љи ма у 30
роб них гру па. Са јам су обе ле-
жи ли и струч ни ску по ви у Кон-
гре сном цен тру, скло пље ни су
мно го број ни уго во ри о по слов-
ној са рад њи а ор га ни зо ван је и
де фи ле по бед ни ка на Ма ње жу.

По за вр шет ку 82. ме ђу на род-
ног по љо при вред ног сај ма пре-
за до во љан ре зул та том био је и
Сло бо дан Цвет ко вић, ге не рал ни
ди рек тор Но во сад ског сај ма, ко ји
је из ја вио да су сви из ла гач ки про-
сто ри би ли из најм ље ни и да је за
шест са јам ских да на ре ги стро ва-
но 106.649 по се та, што је за 30 до
40 од сто ви ше не го ла не. Та ко ђе,
мно го ино стра них де ле га ци ја об-
и шло је са јам ске екс по на те, а за-
бе ле жен је и ве ли ки број по се та
ми ни ста ра из зе ма ља у окру же њу
и стра них ди пло ма та.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ ОКУ ПИО 1.500 ИЗ ЛА ГА ЧА ИЗ 60 ЗЕ МА ЉА

Бо ља по се та не го ла не

Трак тор 
Ма ри ји Ан дрић
У на град ној игри, ко ју 
Са јам тра ди ци о нал но ор га-
ни зу је за по се ти о це,
нај срећ ни ја је би ла 
Ма ри ја Ан дрић из Но вог
Са да, ко ја је до би ла
трак тор мар ке 
„бе ла рус 320”.
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поводи

Не дав но је На ци о нал на слу жба за за-
по шља ва ње огла си ла сло бод на рад-
на ме ста за рад у Не мач кој, и то углав-

ном за здрав стве не рад ни ке. Про шле го ди не
су по сре до ва ли у за по шља ва њу др жа вља на
Ср би је у Ја па ну, Хо лан ди ји, Не мач кој. Бу ду ћи
да на ши гра ђа ни че сто ко ри сте и ову мо гућ-
ност за по сле ња, у овом бро ју ће мо по ја сни-
ти ка ко је ре гу ли сан рад у ино стран ству.

За по шља ва ње у ино стран ству про пи са-
но је За ко ном о за по шља ва њу и оси гу ра-
њу за слу чај не за по сле но сти. Вр ши се на
осно ву при ја ве по тре бе за за по шља ва њем
у ино стран ству ко ју при ме Ми ни стар ство
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња, На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње или аген ци ја за за по шља ва ње. Аген ци ју
за за по шља ва ње, ка ко про пи су је овај за-
кон, мо гу да осну ју прав на и фи зич ка ли ца.
Ми ни стар ство за рад из да је до зво лу за рад
аген ци ји на осно ву пи са ног зах те ва, под
усло вом да ис пу ња ва про пи са не усло ве.

За из да ва ње до зво ле за рад аген ци ја пла-
ћа на кна ду чи ју ви си ну утвр ђу је Вла да Ср-
би је, а та сред ства ко ри сте се за фи нан си-
ра ње ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња.

На ци о нал на слу жба и аген ци ја по сре ду-
ју при ли ком за по шља ва ња у ино стран ству
она ко ка ко је пред ви ђе но за по сре до ва ње
при за по шља ва њу у зе мљи и ду жне су да
обез бе де за шти ту ли ца у по ступ ку за по-
шља ва ња у ино стран ству. То под ра зу ме ва
обез бе ђи ва ње до зво ла за рад и бо ра вак у
ино стран ству; тро шко ва са ни тар них и спе-

ци ја ли стич ких пре гле да и из да ва ња уве ре-
ња о здрав стве ној спо соб но сти; тро шко ва
пре во за; за тим ин фор ми са ње о усло ви ма
жи во та и ра да у ино стран ству; ин фор ми са-
ње о пра ви ма и оба ве за ма по осно ву ра да;
за кљу чи ва ње уго во ра о ра ду пре од ла ска у
ино стран ство и дру га уго во ре на пра ва.

За ко ном о за по шља ва њу и оси гу ра њу за
слу чај не за по сле но сти про пи са но је да НСЗ
и аген ци ја мо гу по сре до ва ти при за по шља-
ва њу у ино стран ству ако не по сто је смет ње
за од ла зак ли ца у ино стран ство у скла ду са
за ко ном. Сто га ли це ко је же ли да се за по-
сли у ино стран ству под но си до ка зе да не
по сто је на ве де не смет ње.

На ци о нал на слу жба и аген ци ја ду жне су да
до ста ве Ми ни стар ству оба ве ште ње о ли ци ма
ко ја се за по шља ва ју у ино стран ству, о њи хо-
вом бро ју и струк ту ри и дру ге по треб не по-
дат ке, пре од ла ска на рад у ино стран ство.

– Ми гра ци о ни сер ви сни цен три су ин-
те грал ни део На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње. Они пред ста вља ју ин фор ма тив-
не цен тре, ко ји се ба ве упра во упо зна ва њем
по тен ци јал них ми гра на та са ри зи ци ма иле-
гал не ими гра ци је, као и са мо гућ но сти ма у
окви ру ле гал них ми гра ци ја. По сто ји се дам
та квих цен та ра у Ср би ји, у Бе о гра ду, Но вом
Са ду, Бо ру, Кра ље ву, Кру шев цу, Ни шу и Но-
вом Па за ру – ка жу у прес слу жби НСЗ.

Сви за ин те ре со ва ни да се за по сле у ино-
стран ству тре ба да има ју у ви ду да си гур ност
уго во ре ног по сла за ви си од пот пи са них уго-
во ра са по сло дав цем. Сто га, да би се из бе гле

мо гу ће не при јат но сти, тре ба оба ве зно да про-
ве ре да ли је аген ци ја пре ко ко је иду на рад ли-
цен ци ра на у Ми ни стар ству за рад или да иду
пре ко На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Го сту ју ћи 20. ма ја на РТС-у, по моћ ник ми-
ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, Зо ран Ла зић, на ја вио је до-
но ше ње но вог За ко на о за шти ти на ших гра-
ђа на на ра ду у ино стран ству. По ред ле гал-
ног од ла ска на рад у ино стран ство, де ша ва
се да не ки гра ђа ни по сао про на ла зе пре ко
аген ци ја ко је не ма ју ли цен цу, ко је да ју огла-
се, оку пе љу де, во де их у ино стран ство без
ика квог ре да, уго во ра, од у зи ма ју им па со ше.
То је не што што др жа ва по ку ша ва да спре чи,
ре као је Ла зић.

Он је ис та као да је основ на иде ја но вог
за ко на да се зна где се ко ји за по сле ни на ла-
зи. Пла ни ра но је да бу ду ћи по сло дав ци на
јед ном про пи са ном обра сцу по пу не по дат-
ке и то до ста ве Ми ни стар ству ра да. Пре ма
ње го вим ре чи ма, у обра зац ће се уно си ти
сви по да ци из АПР-а: број за по сле них, ме-
сто ра да, ко ји је уго вор на осно ву ко га ра де,
као и ко ји је основ упу ћи ва ња за по сле ног.
По сло дав ци ће мо ра ти да по пу не и из ја ву
да су на пра ви на чин при пре ми ли за по сле-
не за рад у ино стран ству, од но сно да су их
оба ве сти ли о свим пра ви ма и оба ве за ма
као и о усло ви ма ра да (ко ли ка је за ра да,
ка кав је сме штај, ис хра на, вре мен ске и по-
ли тич ке при ли ке...). Ла зић је ис та као да ће
по сто ја ти и осо ба за кон такт на ме сту ра да,
ко јој ће за по сле ни мо ћи да се обра ти и ко ја
ће му да ти бро је ве те ле фо на ди пло мат ских
кон зу лар них пред став ни ка и Ми ни стар ства
ра да. Обра сци фир ми ко је се ја вља ју би ће
на сај ту Ми ни стар ства, та ко да ће у сва ком
тре нут ку гра ђа ни мо ћи да ви де ко је на ше
фир ме ра де и где по сто ји мо гућ ност ра да у
ино стран ству. Р. Ми ло је вић

ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ У ИНО СТРАН СТВУ

Са мо пре ко НСЗ 
и ли цен ци ра них аген ци ја

Тач на еви ден ци ја
Ка да стра ни по сло да вац до ста ви ин фор ма ци је о по тре би за
рад ни ци ма од ре ђе не стру ке, уко ли ко су ис пу ње ни на ве де ни 
усло ви про пи са ни и ме ђу на род ним кон вен ци ја ма о ле гал ној
ми гра ци ји, На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње та кву по ну ду 
об ја вљу је као оглас у ли сту „По сло ви”, на свом ин тер нет сај ту и 
на огла сним та бла ма у свим фи ли ја ла ма, об ја шња ва ју у НСЗ. 
Пре ма по да ци ма НСЗ, у 2014. и до апри ла 2015. го ди не, 11
на ших др жа вља на је на шло за по сле ње у ино стран ству (про-
фе сор ен гле ског је зи ка, рад ни ци на по сло ви ма об ра де ко же,
ме ди цин ско осо бље, ди пло ми ра ни фар ма це ут), а 15 ли ца је
пот пи са ло уго во ре о ра ду са по сло дав цем, у то ку је по сту пак 
при ба вља ња рад них до зво ла. 
У 2014. и до апри ла 2015. го ди не, укуп но 139 на ших др жа вља-
на (ме ди цин ских рад ни ка) са мо стал но је про на шло по сло дав-
ца, а по сред ством На ци о нал не слу жбе при ба ви ли су рад ну до зво лу у скла ду са Спо ра зу-
мом о по сре до ва њу у при вре ме ном за по шља ва њу срп ских рад ни ка у СР Не мач кој, ко ји
је пот пи сан 17. ја ну а ра 2013. На осно ву за јед нич ке са рад ње НСЗ и Не мач ке ор га ни за ци-
је за ме ђу на род ну са рад њу у окви ру про јек та „Tri ple Win” тај број из но си 112. Нај че шће 
је реч о ме ди цин ском осо бљу сред ње струч не спре ме.
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У АПРИ ЛУ 761.878 НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ

Ма ње мла дих тра жи по сао
На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за

за по шља ва ње Ре пу бли ке Ср би је у
апри лу 2015. го ди не ре ги стро ва но

јe 761.878 не за по сле них. У од но су на прет-
ход ни ме сец број лица која траже посао
сма њен је за 4.622, или за 0,6 од сто.

Пре ма го ди на ма ста ро сти, уче шће мла-
дих до 30 го ди на у ре ги стро ва ној не за по-

сле но сти из но си 25 од сто, ли ца ста ри јих од
50 го ди на је 26,4 по сто, док је ли ца од 30 до
49 го ди на 47 про це на та.

У од но су на обра зов ну струк ту ру, уку пан
број ли ца без ква ли фи ка ци ја и ни ско ква ли-
фи ко ва них (I и II сте пен), ко ја се на ла зе на
еви ден ци ји НСЗ, из но си 240.904, што чи ни
бли зу тре ћи не (31 од сто) укуп ног бро ја не за-
по сле них ли ца. Нај ви ше је ли ца са сред њим
ни во ом обра зо ва ња (III-V сте пен) – 54 по сто,

док је не за по сле них са ви шим и ви со ким
обра зо ва њем (VI–VI II сте пен) 13 од сто.

Пре ма тра ја њу не за по сле но сти, ду же од
12 ме се ци по сао тра жи 508.670 ли ца, или 66
од сто.

У од но су на исти ме сец прет ход не го ди не
до шло је до сма ње ња бро ја не за по сле них
за 3,2 од сто. У знат ни јој ме ри сма ње но је и

уче шће мла дих на еви ден ци ји (за 6,5 по сто),
број ли ца без ква ли фи ка ци ја и ни ско ква ли-
фи ко ва них за 4,4 од сто, за тим, број ду го роч-
но не за по сле них ли ца, од но сно оних ко ји
тра же за по сле ње ду же од јед не го ди не за 3,7
про цен ата, при че му је код ка те го ри је ли ца
ко ја тра же за по сле ње од шест до 12 ме се ци
на еви ден ци ји до шло до сма ње ња од 11 по-
сто, а 15 одсто код ка те го ри је ли ца ко ја тра-
же за по сле ње од јед не до две го ди не.

Број за по сле них са еви ден ци је НСЗ, пре ма
по да ци ма пре у зе тим из ба зе при ја ва на оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње, у пе ри о ду ја ну-
ар–април 2015. го ди не из но сио је 73.959, што

је по ве ћа ње у од но су на исти пе ри од прет-
ход не го ди не за 12,1 по сто, ка да је за бе ле же-
но 65.973 за по сле них са еви ден ци је НСЗ.

Ми ро слав Мек те ро вић

Пред ста вље ни 
про гра ми 
за по шља ва ња
Та тја на Ви до вић, ди рек тор ка но во сад-
ске Фи ли ја ле НСЗ, са сво јим нај бли жим 
са рад ни ци ма, сре ди ном ма ја у про-
сто ри ја ма Фи ли ја ле пред ста ви ла је
но ви на ри ма про гра ме и ак ту ел не ме ре 
ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња за 
2015. го ди ну. Том при ли ком је, из ме ђу
оста лог, ре че но да је по Пла ну за по-
шља ва ња Фи ли ја ле у 2015. го ди ни, на 
осно ву већ рас пи са них јав них по зи ва
НСЗ за суб вен ци је у за по шља ва њу у 
Ре пу бли ци, пред ви ђе но да се до де ле
суб вен ци је за 150 ли ца са еви ден ци је 
Фи ли ја ле за отва ра ње но вих рад них
ме ста, од тог бро ја и за за по шља ва ње 
31 осо бе са ин ва ли ди те том. Бес по врат-
ни но вац ће се усме ри ти и за за по шља-
ва ње 132 не за по сле на ли ца ко ри сни ка 
нов ча не со ци јал не по мо ћи, а до де ли ће
се и 183 суб вен ци је за са мо за по шља ва-
ње и са мо за по шља ва ње Ро ма и ОСИ. 

На тра ди ци о нал ном про-
лећ ном сај му за по шља ва ња 
у Ни шу два де се так стра них 
и до ма ћих пред у зе ћа по ну-
ди ло је ви ше од 200 рад них 
ме ста. Ме ђу по зна ти јим по-
сло дав ци ма ко ји су по тра-
жи ва ли но ве рад ни ке би ли 
су Џон сон елек тро ник, Бе не-
тон, Ле о ни, не ке ту ри стич ке 
аген ци је, за нат ске ра ди о ни-
це, но во о тво ре ни до мо ви за 
ста ре. Тра же ни су ди пло ми-
ра ни ма шин ски и елек тро ин-
же ње ри, тек стил ни рад ни ци, 
ме ди цин ске се стре, со ци јал-

ни рад ни ци, фар ма це у ти, ле-
ка ри, ту ри стич ки рад ни ци, 
не го ва те љи це, еко но ми сти, 
про гра ме ри... 

На отва ра њу сај ма гра до-
на чел ник Ни ша, др Зо ран 
Пе ри шић, на гла сио је да су 
ма ни фе ста ци је ова квог ти па 
при ли ка да се по мог не су гра-
ђа ни ма ко ји су без за по сле-
ња, а по да так да је два де се так 
фир ми из Ни ша за ин те ре со-
ва но за но ве рад ни ке тре ба ло 
би да бу де сиг нал да се иде у 
до бром сме ру. Оче ку је мо ре-
а ли за ци ју пла но ва Џон сон 

елек тро ни ка ко ји до сре ди не
2016. го ди не тре ба да за по сли
укуп но 1.050 љу ди. То прак-
тич но зна чи да ће још 750 не-
за по сле них про на ћи по сао
код тог по сло дав ца.

Број не за по сле них на еви-
ден ци ји Фи ли ја ле НСЗ у Ни шу
за го ди ну да на сма њен је за
се дам од сто. Ипак, не за по сле-
ност је и да ље је дан од ве ли-
ких про бле ма у тој сре ди ни.
На те ри то ри ји ко ју по кри ва
Фи ли ја ла по сао че ка ви ше од
51.000 љу ди а у са мом гра ду је
бли зу 35.000 не за по сле них. 

Дан на кон сај ма за по шља-
ва ња у Ни шу је одр жан и са јам
про фе си о нал не ори јен та ци је
у ор га ни за ци ји Цен тра НСЗ.
Са јам је био на ме њен уче ни-
ци ма основ них шко ла, а сво је
обра зов не про фи ле пред ста-
ви ло је 19 сред њих шко ла из
Ни ша и око ли не. За струч не
са ве те и кон сул та ци је осма-
ци ма и њи хо вим ро ди те љи-
ма на рас по ла га њу су би ли
струч ња ци Цен тра за про фе-
си о нал ну ори јен та ци ју ни шке
фи ли ја ле НСЗ.

Љ. Гло го вац

ОДР ЖАН ПРО ЛЕЋ НИ СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У НИ ШУ

Могућност запослења за 200 рад ни ка

Та тја на Ви до вић представила актуелне мере политике запошљавања
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кроз Србију

Оп штин ска ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да 
Зре ња нин, ко ја бро ји 

бли зу 7.000 чла но ва у 32 ме-
сне ор га ни за ци је, одр жа ла 
је 21. ма ја ре дов ну го ди шњу 
Скуп шти ну у ве ли кој са ли 
Скуп шти не оп шти не Зре ња-
нин. Пре ма ре чи ма Сте ва на 
Ра ди ши ћа, пред сед ни ка ове 
ор га ни за ци је и пот пред сед-
ни ка СИР Вој во ди не, ово је 
ујед но и по твр да од лич не 
са рад ње са Град ском упра-
вом.  

Сед ни ци Скуп шти не као 
го сти при су ство ва ли су и 
Ста на Сви ла ров, пред сед-
ни ца Са ве за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не, Ми лан Зве кић, ди рек тор Фи ли-
ја ле РФ ПИО Зре ња нин, ко ји је и пред сед-
ник Над зор не ко ми си је ОО СИР Зре ња нин,
и Во ји слав Лу ка чев, пред сед ник ОО СИР
Но ви Бе чеј.

Ста на Сви ла ров је том при ли ком ис та кла
да је ОО СИР Зре ња нин јед на од нај бо љих
ор га ни за ци ја у Вој во ди ни ко ја се из два ја по
ве ли ком бро ју ак тив но сти. Та ко ђе, и по од-
лич ном и ква ли тет ном ра ду на те ре ну, јер у

сва кој ме сној за јед ни ци оп-
шти не Зре ња нин има ју фор-
ми ра ну ме сну ор га ни за ци ју
СИР-а, од ко јих ве ли ка ве-
ћи на има и сво је про сто ри је
за рад. По хва ли ла је и пред-
сед ни ка Сте ва на Ра ди ши ћа
ко ји је мак си мал но ак ти ван
на свим ни во и ма, од ме сних
ор га ни за ци ја, оп штин ске ор-
га ни за ци је па до СИР Вој во-
ди не.

Ми лан Зве кић је из ја вио
да ће Фонд ПИО на ста ви ти
да пра ти и по др жа ва де лат-
ност ОО СИР Зре ња нин и у
на ред ном пе ри о ду, у скла ду
са сво јим мо гућ но сти ма. 

На сед ни ци Скуп шти не 29
де ле га та је јед но гла сно усво ји ло Из ве штај о
ра ду, Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу
за 2014. го ди ну, Из ве штај Над зор ног од бо-
ра и План ра да и Фи нан сиј ски план за 2015.
го ди ну. М. Мек те ро вић

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ве ли ка
Пла на два да на би ло је до ма ћин дру ге ре-
ги о нал не Олим пи ја де спор та, здра вља и
кул ту ре под на зи вом „По крет тре ћег до ба”.
Уче ство ва ло је ше зде се так ста ри јих из град-

ских и оп штин ских ор га ни за ци ја пен зи о не-
ра из Сме де ре ва, Сме де рев ске Па лан ке и
Ве ли ке Пла не. Пен зи о не ри су се так ми чи ли
у ко шар ци, ма лом фуд ба лу пи ка ду, бр зом
хо да њу, ша ху, спорт ском ри бо ло ву...

Пр во ме сто у ко шар ци осво ји ла је еки па из
Сме де рев ске Па лан ке. У ма лом фуд ба лу пр-
ва је би ла еки па Мар ков ца из Ве ли ке Пла не,
док је пр во ме сто у пи ка ду осво ји ла еки па из
гра да до ма ћи на. У бр зом хо да њу нај бр жи су
би ли пен зи о не ри из Сме де рев ске Па лан ке. У 
спорт ском ри бо ло ву, пе ца ње уди цом на пло-
вак, нај бо љи је био Сло бо дан Пе шић из Ве ли-
ке Пла не. Еки па пен зи о не ра Сме де рев ске Па-
лан ке (има ли две еки пе), осво ји ла је пр во ме-
сто у ша ху. По сле спорт ских су сре та, др Ве сна
Мар ја но вић из До ма здра вља Ве ли ке Пла не
одр жа ла је пре да ва ње о штет но сти ду ва на.

У укуп ном пла сма ну пр во и дру го ме сто
при па ло је еки па ма Сме де рев ске Па лан ке,
док је тре ћа би ла еки па из Аза ње. Из ру ку
Пе ри ше Бо ји ћа, пр вог чо ве ка пла њан ских
пен зи о не ра, пре ла зни пе хар и за ста ву при-
мио је Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-
де рев ске Па лан ке, ко ја ће на ред не го ди не
би ти до ма ћин тре ће ре ги о нал не Олим пи ја-
де спор та, здра вља и кул ту ре.

Сл. Ко стан ти но вић

ЗРЕ ЊА НИН

Ин ва ли ди ра да у град ској 
скуп штин ској са ли

РЕ ГИ О НАЛ НА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ

Па лан ча ни нај у спе шни ји

Сте ва н Ра ди ши ћ (у средини)
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Но во Ми ло ше во, ве ли ко и на-
пред но се ло у оп шти ни Но ви 
Бе чеј, уда ље но је са мо два де-
се так ки ло ме та ра од Ки кин де. 
Упр кос тој ге о граф ској бли ско-
сти, пен зи о не ри из ова два ме-
ста рет ко су се са ста ја ли. Сре-
ди ном прет про шле го ди не но-
во ми ло шев ска Ме сна ор га ни-
за ци ја пен зи о не ра пре ра сла је 
у Удру же ње. Ње гов пред сед ник 
Ми лан Ци ме ша обра зла же због 
че га су по зва ли у го сте вр шња-
ке из Ки кин де:

– Кон так ти ра ју ћи са не ко ли-
ко пен зи о нер ских ор га ни за ци-
ја ван на ше оп шти не, обра ти ли 
смо се и Оп штин ском удру же-
њу пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не, јер смо се уве ри ли да је 
оно из у зет но ак тив но. Њи хо во 
Кул тур но-умет нич ко дру штво 
„Сун ча на је сен” сво јим на сту-

пом у на шем До му пен зи о не ра,
стро го на мен ски из гра ђе ном
за по тре бе дру штве ног жи во та
нај ста ри је по пу ла ци је, по ка за-

ло нам је на де лу шта ве те ра ни
мо гу кад су ор га ни зо ва ни – ка-
же Ци ме ша.

Удру же ње пен зи о не ра у Но-
вом Ми ло ше ву же ли да фор-
ми ра у сво јој сре ди ни је згро за
кул тур но-за бав ни рад. Ис ку ства
Ки кин ђа на су им по уч на и под-
сти цај на. По ред ме ђу соб них
кон сул то ва ња ру ко вод ста ва
удру же ња, и ма сов ни су сре ти
члан ства до при но се уна пре ђи-
ва њу са рад ње. Не дав но су се 53
но во ми ло шев ска пен зи о не ра и
де се так чла но ва ме сног ор ке-
стра ко ји их је по ја чао, дру жи ли
са до ма ћи ни ма у До му пен зи о-
не ра у Ки кин ди. Ре ванш уско ро
пред сто ји. Са ва За ви шић

Ле па ва рош Љу бо ви ја де-
ве тог ма ја би ла је пра ва 
га стро ном ска пре сто ни-

ца. Око 500 уче сни ка из Ср би је 
и су сед них др жа ва у спорт ском 
цен тру у Љу бо ви ји над ме та ло 
се на осмом „Ме ђу на род ном 
дрин ском га стро фе сти ва лу” у 
при пре ма њу нај у ку сни је ри-
бље чор бе и је ла са ет но тр пе зе, 
у мо дер ној ку хи њи, пе кар ству, 
по сла сти чар ству, ре зба ре њу 
на во ћу и по вр ћу, бр зом сец ка-
њу цр ног лу ка. Њи хо во уме ће 

оце њи ва ле су вр хун ске су ди је 
из Ку вар ске асо ци ја ци је Ср би је: 
Јор дан На ста но вић, Де јан Стан-
ко вић, Иво Ан дић и Ми ло рад 
Аћи мо вић из Љу бо ви је, тво рац 
„Га стро фе ста” ко ји се већ не-
ко ли ко го ди на ве о ма успе шно 
одр жа ва у овом гра ду.  

На „Га стро фе сту” пр ви пут је 
пред ста вље на на ци о нал на ку хи-
ња да ле ке зе мље Ин до не зи је ко ја 
је ве ли ки при ја тељ Ср би је. Ам ба-
са дор у Бе о гра ду го спо дин Ха ри 
Кан ду отво рио је „Га стро фест”.

Ти ту ла мај сто ра 
чор бе чи ји се ми-
рис ши рио до ли ном 
Дри не и ма мио по-
се ти о це да по се те 
ову атрак тив ну ма-
ни фе ста ци ју при па-
ла је еки пи „Ра до ван 
Ср бин”’ из Ки кин де. 
У ка те го ри ји ет но-
тр пе зе по бед ник је 
еки па ко ју су са чи-
ња ва ле пен зи о нер-
ке удру же ња же на 
„Тем штан ка” из Пи-
ро та. Га стро ном-
ски мај стор Ми лош 
Алек сић из Бо га ти-
ћа осво јио је пр во 

ме сто у мо дер ној ку хи њи. У ре-
зба ре њу во ћа и по вр ћа по бед-
ник је Мир ко Дре здић из Бо га-
ти ћа. У пе кар ству пр во ме сто
осво ји ла је еки па удру же ња же-
на „Ви ри ћан ке” из Ба ња лу ке, а
у по сла сти чар ству је по бе ди ла
Ми ли ца Ђу кић из Ду бља, се ла
код Бо а ти ћа. За нај бр жег ку ва ра
„Га стро фе ста” про гла шен је Јо-
ван Мак си мо вић из Љу бо ви је.   

Ову ле пу и ве о ма по се ће ну
ма ни фе ста ци ју улеп шао је фол-
клор КУД-а „Азбу ко ви ца” из Љу-
бо ви је. Го сти Ин до не жа ни из ве-
ли су тра ди ци о нал ни плес па у-
но ва. По чев од ју тар њих са ти па
до зо ре сле де ћег да на број не
по се ти о це „Га стро фе ста” за ба-
вља ле су че ти ри му зич ке гру пе
из Љу бо ви је.

Ми ла дин Ма ли шић

ЉУБОВИЈА: ПРЕД СТА ВЉЕ НА И НА ЦИ О НАЛ НА КУ ХИ ЊА ИН ДО НЕ ЗИ ЈЕ

Га стро фест за пам ће ње

КОМ ШИЈ СКА РАЗ МЕ НА ИС КУ СТА ВА

Ки кин ђа ни у Но вом Ми ло ше ву
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Сва ко ра зу ман ће вам са ве то ва ти да то
не чи ни те, али иза зо ву је те шко одо-
ле ти. Има те здрав стве ни про блем у

на ја ви, бар вам се та ко чи ни, из не над не те-
го бе, бо ло ве, про ба да ња, у сва ком слу ча ју
не што што вас је за бри ну ло и не же ли те да
гу би те вре ме. И ма да сте већ чу ли па мет ну
пре по ру ку да се уз др жи те од ко па ња по ин-
тер не ту, ви се да те за ком пју тер.

Стра ни ца по стра ни ца, симп том по симп-
том, ва ма се чи ни да се све то по кла па баш
са смет ња ма ко је ви осе ћа те и ви по ла ко
кли зи те ка су о ча ва њу са све те жим ди јаг но-
за ма, а бла га за бри ну тост с по чет ка пре тра-
ге пре тва ра се у то тал ну па ни ку.

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, сре ћом, по-
се та ле ка ру от кла ња нај го ре стра хо ве. Ни је
сва ка муч ни на пред знак ин фарк та, тр ње ње
ру ке прет ход ни ца мо жда ног уда ра, а гла во-

бо ља сиг нал ту мо ра на мо згу. Сва ка бо лест
је спе ци фич на, али и сва ки бо ле сник.

Упра во због то га је од ла зак у ин тер нет
ор ди на ци ју ри скан тан. Ин фор ма ци је до би-
је не на тај на чин ни су са ме по се би не тач не,
али из ву че не из кон тек ста дру гих ди јаг но-
стич ких по ка за те ља и по гре шно ин тер пре-
ти ра не оне ути чу на ства ра ње ис кри вље не
сли ке, чи ме па ци јен та до во де у опа сну за-
блу ду, упо зо ра ва ју струч ња ци.

При том, је сте да је у нај ве ћем бро ју слу ча-
је ва у пи та њу ла жни аларм, али де ша ва се и
су прот но, да се не ки озбиљ ни зна ци пре ви-
де или ми ни ми зи ра ју, опет ло шим ту ма че-
њем или са мо у бе ђи ва њем (ме ни то не мо же
да се до го ди) услед че га се од ла зак на пра ву

адре су од ла же, а бо лест у ме ђу вре ме ну узи-
ма ма ха. Ни је, ме ђу тим, са мо не у пу ће ност
раз лог по гре шно из ву че них за кљу ча ка.
По сто ји не што што се на зи ва пси хо ло шком
дис тан цом и што је при ли ком вред но ва ња
по да та ка о не кој бо ле сти од при лич ног зна-
ча ја за ко нач ни суд. У струч ним кру го ви ма
нај че шће се, с тим у ве зи, по ми ње сту ди ја
дво ји це на уч ни ка са Хонг кон шког уни вер-

зи те та на у ке и тех но ло ги је ко ји су још 2012.
на осно ву ни за екс пе ри ме на та по ка за ли ка-
ко то у прак си из гле да.

Код ви ше сто ти на сту де на та они су ис-
пи ти ва ли ре ак ци ју при ли ком од ре ђи ва ња
сте пе на мо гућ но сти по ја ве не ке бо ле сти.
У об зир су узе та два па ра ме тра, кон крет-
ни симп то ми код од ре ђе не осо бе и њи хо-
во по кла па ње са пре по зна тљи вим зна ци ма
бо ле сти и, као дру го, рас про стра ње ност
обо ље ња у ге не рал ној по пу ла ци ји.

Ис пи та ни ци су има ли за да так да про це ну
до не су из две раз ли чи те по зи ци је: у пр вом
слу ча ју про блем се ти цао не ке не по зна те
осо бе, а у дру гом је тре ба ло да се они са ми
ста ве у ту си ту а ци ју, као да се ра ди о њи ма.

Ре зул та ти су по твр ди ли прет по став ке о ути-
ца ју пси хо ло шке дис тан це на про су ђи ва ње.

Он да кад су раз ми шља ли о не по зна тој осо-
би, за кључ ци су у нај ве ћем би ли ба зи ра ни на
ра ци о нал ном сте пе ну уче ста ло сти обо ље-
ња, док ка да је сам ис пи та ник по стао и ак тер,
при о ри тет је дат ин ди ви ду ал ним симп то ми-
ма ко ји су ука зи ва ли на бо лест. То је оно што
су на уч ни ци на зва ли ауто не га ти ви змом. 

Си стем функ ци о ни ше и обр ну то, а дру-
га крај ност зо ве се ауто по зи ти ви зам или
обич ним реч ни ком – са мо за ва ра ва ње. Као
што не ко од мах по ми шља на нај те жу ди јаг-
но зу, упла шен због симп то ма ко је осе ћа,
не за ви сно од то га што је уче ста лост бо ле-
сти ма ла, у су прот ну вр сту за блу де би ва од-
ве ден и ка да, опет осла ња ју ћи се на лич ни
до жи вљај и чи ње ни цу да симп то ми ни су
упа дљи ви, пре не бре га ва оп шту сли ку и та-
ко про пу шта да пре по зна бо лест.

„Да би сте из бе гли стран пу ти це, иди те код
ле ка ра, он ће до не ти објек ти ван суд”, по ру-
чи ли су ауто ри ис тра жи ва ња, а то је оно
што стру ка го ди на ма по на вља. Уза луд. Упр-
кос ло шим ис ку стви ма и до ка за ним мањ ка-
во сти ма са мо ди јаг но сти ко ва ња, ли ста ње
здрав стве них те ма пре ко ин тер не та је у не-
за др жи вом по ра сту.

Пре ма по да ци ма аме рич ког Пју ис тра-
жи вач ког цен тра, три че твр ти не гра ђа на
ре дов но сур фу је на та ла си ма ме ди цин ске
про бле ма ти ке и то не са мо при пад ни ци
мла ђе по пу ла ци је, већ и ви ше од по ло ви не
ста ри јих од 65.

Из Гу гла су иза шли с по дат ком да је сва-
ка два де се та од 100 ми ли јар ди пре тра га
ме сеч но усме ре на ка ме ди ци ни и здра вљу.
Ства ри су оти шле пре да ле ко и сви ће се сло-
жи ти да је тех но ло ги ја из осно ва уз др ма ла
тра ди ци о на лан од нос ле кар – па ци јент.

Без об зи ра не све ло ше стра не, а ло ше
нај пре због ха о тич но сти и не се лек тив но-
сти ин фор ма ци ја, сум њи вих сај то ва, ре кла-
ми ра ња и тр го ви не под ма ском на вод не
озбиљ не стру ке, по тен ци ја ле и мо гу ћу ис-
ко ри шће ност ин тер нет ске ме ди ци не је бе-
сми сле но иг но ри са ти. Упра во због то га Гугл
је ове го ди не по ку шао да на пра ви про бој у
сми слу обез бе ђе ња ква ли те та по да та ка.

У са рад њи са чу ве ном кли ни ком Ме јо
чи ји спе ци ја ли сти да ју струч но по кри ће,
на пра вљен је из бор од 400 нај че шћих обо-
ље ња и здрав стве них си ту а ци ја, вр хун ски
пре зен ти ра них са кључ ним ин фор ма ци ја ма
и илу стра ци ја ма, та ко да сва ко мо же да их
раз у ме и што је нај ва жни је не мо ра да лу та
по мре жи, јер се по ја вљу ју у вр ху стра не чим
се опи са не те го бе уку ца ју у пре тра жи вач.

За сад ова оп ци ја мо же да се ко ри сти са мо у
Сје ди ње ним Др жа ва ма, али у пла ну је да бу де
до ступ на ши ром све та. То до не кле мо ди фи ку-
је, али ни ка ко не ис кљу чу је уло гу ле ка ра, без
об зи ра на то што „др Гугл” вре ђа су је ту не ких
ме ђу њи ма, због че га па ци јен ти не ра до при-
зна ју где су би ли пре не го што су за ку ца ли на
њи хо ва вра та. Д. Дра гић

РИ СКАНТ НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА

Вар љи ва сли ка 
бо ле сти и здра вља

Не до вољ на упу ће ност
и по гре шно ту ма че ње
до би је них ин фор ма ци ја до во де 
до то га да се пре тра га за
узро ци ма смет њи че сто
за вр ша ва па нич ним „от кри ћем” 
нај го рих бо ле сти



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2015. 19

новости из света

Планета пензионера
АУСТРА ЛИ ЈА: Сум ње у ре фор ме

Пен зи о не ри и они 
ко ји су пред пен зи-
јом убр за но по ста ју 
нај зна чај ни ја гру па 
би ра ча у Аустра ли ји, 
па је због то га на ја-
вље на ре фор ма та-
мо шњег пен зи јског 
си сте ма ко ја тре ба 
да га учи ни фи скал-
но одр жи ви јим – све 
не из ве сни ја.

За пен зи је се у Аустра ли ји из два ја 10 од сто бу џе та фе де рал не вла-
де. Де мо граф ске про јек ци је пак по ка зу ју да ће до 202. сва ки тре ћи
Аустра ли ја нац би ти ста ри ји од 55 го ди на (да нас је сва ки че твр ти) као
и да ће тај од нос оста ти све до сре ди не ве ка.

Ово про и зво ди и по ли тич ке по сле ди це: по сле про шло го ди шњих
не го до ва ња због пред ло же них ума ње ња пен зи о нер ских при ма ња
и пра те ћих бе не фи та, са да се, уме сто ко ре ни те ре фор ме, пред ла же
„пра вед ни ји пен зи јски си стем”, са знат но ма ње бу џет ских уште да не го
што је пр во бит но би ло пред ви ђе но.

Но ва мо не тар на по ли-
ти ка Европ ске цен трал не 
бан ке – од лу ка из мар та да 
се у еко но ми је зе ма ља ЕУ 

до сеп тем бра 2016. ме сеч но „упум па ва” по 60 
ми ли јар ди евра као сти му ланс, мо гла би да 
про из ве де ве ли ку колатералну ште ту: ни жи 
жи вот ни стан дард за ми ли о не пен зи о не ра.

Но ва по ли ти ка ЕЦБ, на и ме, под ра зу ме-
ва ре корд но ни ске ка ма те на но вац ко ји
се др жи у бан ка ма и ин ве сти ци о ним фон-
до ви ма, па пре ма то ме и сма ње не при хо-
де пен зиј ских фон до ва ко ји ула га њи ма у
раз не фи нан сиј ске ин стру мен те одр жа ва-
ју сво ју вред ност.

Ово ће по себ не про бле ме до не ти они-

ма ко ји су за пен зи о нер ске да не ште де ли 
у не ки од фон до ва ко ји им је га ран то вао 
од ре ђе ни ме сеч ни из нос пен зи је. Прет-
по став ка за то је би ла стан дард на ка мат-
на сто па – што је са про гра мом фи нан сиј-
ских сти му лан са па ло у во ду. Не из бе жна 
по сле ди ца све га, пре ма про це на ма екс-
пе ра та, би ће сма ње ње ових пен зи ја.

ЕУ: Цен трал на бан ка угро зи ла пен зи је

Пен зи о не ри у Ру си ји нео че ки ва но су се су о чи ли са ве ли ком не во-
љом: нај но ви је по ску пље ње ауто мо бил ског оси гу ра ња од чак 40 од-
сто за пре ти ло је да мно ге са ни ским пен зи ја ма оне мо гу ћи да сед ну
за во лан. 

На овај про блем скре ну та је па жња и пред сед ни ку Пу ти ну ко ји је
обе ћао да ће од Цен трал не бан ке и Вла де за тра жи ти да раз мо тре овај
про блем, ма да је из ја вио да раз у ме ло ги ку по ску пље ња оси гу ра ња:
по сле па да вред но сти ру бље, по ску пе ли су ауто мо бил ски де ло ви, па
пре ма то ме и тро шко ви ко је сно се оси гу ра ва ју ће ку ће. Као и дру где,
оне су то од мах пре не ле на во за че. М. Бе кин

ГРЧ КА:
За мр зну то 250.000 зах те ва

Око 250.000 зах те ва за пен зи о ни са ње у Грч кој „за мр зну то” је
док се не усво ји но ви пен зијски за кон ко ји је пред мет ве ли ких
спо ре ња са кре ди то ри ма зе мље у ко јој је сва ког ме се ца све
те же обез бе ди ти до вољ но па ра за ис пла ту пен зи ја и плата др-
жав ним слу жбе ни ци ма.

Реч је о раз ли чи тим ка те го ри ја ма пен зи ја: основ ним и до пун-
ским, а ка ко ја вља „Грик ри пор тер”, на ре ше ње би мо гло да се
че ка и до пет го ди на. Пен зи је су ина че ве ли ко фи скал но оп те-
ре ће ње за вла ду у Ати ни, с об зи ром на то да зе мља има 2,9 ми-
ли о на пен зи о не ра, што је ви ше од че твр тине укуп ног ста нов ни-

штва, при че му је ве ли-
ки број у пре вре ме ној
пен зи ји, што зна чи да
је рад ни век за вр шио
пре не го што је на пу-
нио 65 го ди на. Због то-
га – и због дра ма тич но
те шке фи скал не си ту а-
ци је ко ја та мо тра је већ
пет го ди на, Грч ка је за-
то из ло же на ве ли ком
при ти ску да тро шко ве
за пен зи је сма њи.

ИТА ЛИ ЈА: Дуг од 2,2 милијарде 
Устав ни суд Ита ли је про гла сио је не за ко ни тим кључ ни еле-

ме нат пен зи јске ре фор ме из 2011, што је вла ду у Ри му до ве ло
у си ту а ци ју да пен зи о не ри ма ду гу је око 2,2 милијарде евра.

Реч је о ме ри уки да ња ин дек си ра ња – ускла ђи ва ња пен зи ја
са сто пом ин фла ци је – ко ја је би ла део ре форм ског па ке та у
за Ита ли ју ве о ма те шкој фи-
скал ној си ту а ци ји ко ја је на-
ла га ла те шке ме ре штед ње
и од ри ца ња.

Ин дек си ра ње је об но-
вље но 2014, али од лу ка
Устав ног су да, с обра зло-
же њем да је ускла ђи ва ње
пен зи ја „за га ран то ва но
уста вом”,  др жа ви је на ло-
жи ла да оно што је ус кра-
ће но то ком 2012. и 2013.
вра ти. Пра во на по вра ћај има око 3,7 ми ли о на пен зи о не ра,
ко ји ма ће ово по тра жи ва ње би ти ис пла ће но 1. ав гу ста, за шта
су, ка ко је из ја вио пре ми јер Ма тео Рен ци, у бу џе ту средства
већ обез бе ђе на.

РУ СИ ЈА: Удар са нео че ки ва не стра не
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Не го тин ски Са јам ме да и
ви на ко ји про мо ви ше и
пред ста вља вин ски ту ри-

зам у по зна том ви но гра дар ском
ре јо ну Кра ји не, чу ве ном по до-
брим ви ни ма и је дин стве ним
пив ни ца ма у ко ји ма се од дав ни-
на про из во ди ло и чу ва ло пи ће
бо го ва, оку пио је ви ше од сто ти-
ну уче сни ка из свих вин ских ре-
ги ја Ср би је, три де се так про из во-
ђа ча ме да и број не по се ти о це. У 
го ди ни обе ле жа ва ња де се то го-
ди шњег ју би ле ја, на Ме ђу на род-
ном сај му ме да и ви на у Не го ти ну
пред ста ви ли су се и го сти из су-
сед них зе ма ља, Бу гар ске и Ру-
му ни је, што је, ка жу у Удру же њу
ви на ра Не го тин ске Кра ји не, сво-
је вр сно при зна ње ма ни фе ста ци-

ји ко ја већ де це ни ју по пу ла ри ше 
ви нар ску про из вод њу. 

Осим по ви ни ма, Не го тин ска 
Кра ји на је по зна та и по про из-
вод њи ква ли тет ног ме да и пре-
па ра та на ба зи пче ли њих про-

из во да. Упра во због то га, мед са 
про сто ра ис то ка Ср би је ве о ма 
је тра жен и це њен на до ма ћем 
али и на ино стра ном тр жи шту.

Сви по се ти о ци су мо гли да 
про ба ју тра ди ци о нал ну хра ну, 

про из во де од ме да и ви но. Део
ју би лар ног Сај ма ме да и ви на у
Не го ти ну би ле су и из ло жбе ле-
ко ви тог би ља, су ве ни ра и руч них
ра до ва, а за нај за па же ни ји и нај-
бо љи штанд про гла ше на је „Хо-
мољ ска здра ви ца” из Жа гу би це.

Де се ти ме ђу на род ни Са јам
ме да и ви на у Не го ти ну ко ји је 
про мо ви сао и му зич ку тра ди-
ци ју ис точ не Ср би је тра јао је 
два да на, а ор га ни зо ва ли су га 
Дру штво пче ла ра „Хај дук Вељ-
ко”, Удру же ње ви на ра Не го тин-
ске Кра ји не и Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја, под по кро ви тељ ством 
оп шти не Не го тин.

Атрак ци ја ово го ди шњег сај-
ма би ла је фон та на ви на, из ко је 
су по се ти о ци мо гли да про ба ју 
ква ли тет но ви но из ви на ри ја 
кра јин ских ви на ра. Уз фон та ну, 
из ко је се то чи ло пи ће бо го ва, 
би ле су бо ги ње ви на, де вој ке 
об у че не у тра ди ци о нал ну но-
шњу, ко ји ма су у знак под се ћа-
ња на ју нач ку тра ди ци ју ко јом 
се Кра ји на по но си, дру штво 
пра ви ли Хај дук Вељ ко и хе ро и-
на Чу чук Ста на.

За ап со лут ног по бед ни ка 10.
Сај ма ме да и ви на у Не го ти ну, на 
осно ву ре зул та та оце њи ва ња 80 
узо ра ка ви на ре ги стро ва них ви-
на ри ја, уче сни ка ма ни фе ста ци је, 
про гла ше на је Ви на ри ја „Ду ша” 
из Кла до ва. Све оста ле на гра де 
у ка те го ри ји бе лих, цр ве них, ро-
зе и де серт них ви на при па ле су 
кра јин ским ви на ри ма што је до-
каз ви ше да се у оп шти ни Не го-
тин све озбиљ ни је раз ми шља и 
ра ди на уса вр ша ва њу про из вод-
ње и ква ли те та ви на. 

Јо ван ка Ста но је вић

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог
Са да, у са рад њи са „Ор га ни за ци јом
за ме ђу ге не ра циј ску са рад њу 35+”,
не дав но је ор га ни зо ва ло ди ги тал ну
ра ди о ни цу за ста ри је у ко јој су чла-
но ви Удру же ња има ли при ли ку да се
упо зна ју са осно ва ма ра чу нар ских
тех но ло ги ја. 

Дра ги ца Зе лен ба ба, се кре тар овог
удру же ња, на по чет ку ра ди о ни це ис та-
кла је за до вољ ство што ће и пен зи о не-
ри има ти при ли ку да на у че осно ве упо-
тре бе ра чу на ра и ти ме про ши ре сво је

ви ди ке и мо гућ но сти, и то бес плат но.
Два де сет по ла зни ка ра ди о ни це, по-

де ље ни у две гру пе, то ком пет да на су 
има ли ин тен зив ну обу ку у ко јој су их 
во ди те љи ра ди о ни це, Је ле на Ви шњић 
и Да ли бор Сто ја но вић, упо зна ли са 
основ ним пој мо ви ма и рад ња ма на 
ра чу на ру, кре и ра њем фол де ра, про-
гра ми ма за пи са ње и об ра дом тек ста, 
пре тра жи ва њем ин тер не та, елек трон-
ском по штом, дру штве ним мре жа ма, а 
на кра ју је сва ки по ла зник до био сер-
ти фи кат. Д. Ко раћ

НО ВИ САД

Ди ги тал на ра ди о ни ца за ста ри је

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ МЕ ДА И ВИ НА У НЕ ГО ТИ НУ

Ви но се то чи ло 
из фон та не
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Град ски од бор Не за ви сног удру же ња
пен зи о не ра јав них слу жби Ср би је –
Зре ња нин про сла вио је 21. ма ја сво ју

ју би лар ну, де се ту кр сну сла ву Спа сов дан
ко ја је ујед но и сла ва ре пу блич ке ор га ни-
за ци је. Пре ма про це ни Је лен ка Кра јо ва на,
пред сед ни ка град ског удру же ња, али и
ре пу блич ког НУП ЈСС, ово го ди шњој про-
сла ви Спа сов да на при су ство ва ло је око
200 пен зи о не ра из Зре ња ни на и око ли-
не, а тра ди ци о нал но и ко ле ге из оп штин-
ских од бо ра Сеф ке ри на, Уз ди на, Сур чи на
и Жи ти шта.

Пра зни ку зре ња нин ских пен зи о не ра из
НУП ЈСС пр ви пут је као гост при су ство вао
и Са ша Сан то вац, за ме ник гра до на чел ни ка
Зре ња ни на, док је са њи ма Спа сов дан про-
сла вио и ду го го ди шњи при ја тељ и са рад-
ник Ран ко Хр њаз, пред сед ник Не за ви сног
син ди ка та јав них слу жби Вој во ди не и пот-
пред сед ник ре пу блич ке ор га ни за ци је овог
син ди ка та.

Об ред се че ња слав ског ко ла ча оба ви ли
су све ште ни ци Сло бо дан Че стић, Бра ни-

слав Пе тро вић, Мла ден Мо ро ми лов и Ве се-
лин Вла шки. Кум сла ве био је Јо жеф Тот, док
ће ту част на ред не го ди не има ти Јон Мун-

ћан. До ма ћи ни су ор га ни зо ва ли све ча ни
ру чак, а ве се ље је, уз пе сму и игру, тра ја ло
до ноћ них ча со ва.  М. М.

ЗРЕ ЊА НИН ЦИ ПРО СЛА ВИ ЛИ СПА СОВ ДАН

Обе ле же на ју би лар на сла ва

У окви ру обе ле жа ва ња 8. ма ја, 
Да на оп шти не Свр љиг, 10. ма-
ја одр жа на је пр ва „Тор ти ја да”. 
Так ми чар ке из Ја го ди не, За је ча-
ра, Кња жев ца, Ни ша, Алек син ца, 
Ни шке ба ње и Свр љи га пред ста-
ви ле су деч је, све ча не, шлаг тор-
те и тор те по сло бод ном из бо ру. 
У кон ку рен ци ји 40 тор ти жи ри 
у са ста ву: Мар тин Ми хај ло вић, 

ку вар, На ки ца Ан тић, про свет ни 
рад ник, Дра го слав Ми хај ло вић 
Ка на ри нац и Са ша Илић Бал ка-
ни ка, естрад ни умет ни ци, про-
гла сио је по бед ни ке.

У кон ку рен ци ји деч јих тор ти 
по бе ди ла је тор та Да ли бор ке Ра-
де но вић из Кња жев ца. Нај леп шу 
шлаг тор ту на пра ви ла је Дра га на 
Си мић из Ја го ди не, а нај бо ља све-

ча на тор та је Да ни је ле Мар че те из
Ја го ди не. На гра ђе не су и Ма ри на
Ра до је вић из Ни ша, Ру жи ца Ра-
до јић (Свр љиг), Је ле на Пе тро вић
(Кња же вац), Ко ло срп ских се ста-
ра (Свр љиг) и Зо ри ца Ћи рић (За-
је чар), за уни вер зал не тор те. Спе-
ци јал на на гра да за по моћ у ор га-
ни за ци ји оти шла је у Ја го ди ну, у
ру ке Дра га не Си мић из удру же ња

„Слат ки осмех”. Ор га ни за тор је за
по бед ни ке обез бе дио пе ха ре и
за хвал ни це. Све тор те по де ље не
су Удру же њу ро ди те ља де це оме-
те не у раз во ју „За јед но до све тло-
сти”, као и де ци у се о ским шко ла-
ма свр љи шке оп шти не. Иако се
одр жа ва пр ви пут, ма ни фе ста ци ја
је уз по моћ ло кал не са мо у пра ве
успе шно ор га ни зо ва на и од зив је
био до бар.

Циљ ове ма ни фе ста ци је, по ре-
чи ма пред сед ни це оп шти не Је ле-
не Три фу но вић и ње не по моћ ни-
це Дра ги це Ри стић, је сте пред ста-
вља ње и еко ном ско ја ча ње жен-
ског пред у зет ни штва у окви ру ту-
ри зма у свр љи шком кра ју и јед но
ве ли ко ху ма но де ло до ма ћи ца из
ви ше гра до ва у Ср би ји.

Сла ђа на Ђор ђе вић

ОДР ЖА НА ПР ВА „ТОР ТИ ЈА ДА” У СВР ЉИ ГУ

Слат ке тор те у ху ма не свр хе
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пензионерски кутак

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

За је чар ци има ју та ле нат 
Ово го ди шње тра ди ци о нал но так ми че ње пен зи о не ра под

на зи вом „Ја имам та ле нат” одр жа но је у Сме де рев ској Па лан-
ци. Глав ном ули цом Сме де рев ске Па лан ке про де фи ло ва ли
су уче сни ци так ми че ња, пен зи о нер ска кул тур но-умет нич ка
дру штва из се дам гра до ва Ср би је и из Ма ке до ни је. На Град-
ском тр гу су се ори ле пе сме и ши ри ло ко ло у ко је се ухва ти ло
150 из во ђа ча из Ку ма но ва, Вра ња, Ле сков ца, За је ча ра Вр њач-
ке Ба ње, Кра гу јев ца и Мла де нов ца.

У так ми чар ском де лу про гра ма уче сни ци су се пред ста ви-
ли де се то ми нут ним на сту пом. Нај ви ше та лен та по оце ни жи-
ри ја (ко ји је чи нио по је дан пред став ник уче сни ка так ми че-
ња) по ка за ли су пен зи о не ри За је ча ра ко ји ће би ти до ма ћи ни
сле де ће го ди не ка да сла ве три де сет го ди на по сто ја ња.

Ина че, до ма ћин овог так ми че ња би ла је Оп штин ска ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке. Сл. К.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Из лет за пам ће ње
Удру же ње пен зи о не ра Бе лих во да по зна то је по ор га ни-

зо ва ним из ле ти ма, а за њих се ин те ре су ју и чла но ви дру гих
удру же ња са Чу ка ри це, али и Но вог Бе о гра да, Зе му на, Ра ко-
ви це, Сав ског вен ца, Ба ра је ва...

И овај по след њи, дво днев ни из лет са но ће њем на Ја хо ри ни
иза звао је ве ли ко ин те ре со ва ње. Пу то ва ло се пре ко Сун ча не Ре-
ке, Звор ни ка, Хан Пи је ска, Со кол ца, пре ко пре ле пе ле ген дар не
Ро ма ни је и Па ла до Са ра је ва. У Са ра је ву не из бе жна Баш-чар ши-
ја, па мост Га ври ла Прин ци па и још мно го дру гих зна ме ни то сти. 

По се та Или џи и вре лу Бо сне ни је из о ста ла. Пут ни ци су у по-
врат ку об и шли и гро бље на Со кол цу где су са хра ње ни стра-
да ли у по след њем ра ту. Пут је во дио да ље пре ко Ро га ти це до
Ви ше гра да, ле ген дар не ћу при је на Дри ни и но во са гра ђе ног
Ка мен гра да. У по врат ку се пу то ва ло пре ко Мо кре Го ре, ви-
ђен је Др вен град, за тим Крем на, Ужи це, Ча чак. Сви су би ли
оду ше вље ни из ле том, уз же љу да се што пре по но во на ђу на
слич ном пу то ва њу. М. Р.

БЕ О ГРАД

„До ле тео” до 90. лета
У Удру же њу пен зи о не ра ЈАТ-а би ло је вр ло ве се ло у не де-

љу 17. ма ја. Про сла вљен је 90. ро ђен дан њи хо вог оми ље ног
и ува же ног чла на, Ја го ша Ра ду ло ви ћа, пот пу ков ни ка у пен зи-
ји. Би о гра фи ја сла вље ни ка је за и ста им пре сив на: шко ло вао је
око 1.200 пи то ма ца и по ла зни ка ле те ња го ди шње, био у Ва-
зду хо плов ном са ве зу Ју го сла ви је, ин струк тор Рат ног вој ног
ва зду хо плов ства, ге не рал ни се кре тар ВСЈ. Иако је у пен зи ју
зва нич но оти шао са 52 го ди не, био је ак ти ван до сво јих 78 го-
ди на ра де ћи у пи лот ској шко ли у Вр шцу, у аеро клу бо ви ма у
Пан че ву и Ки кин ди где је на ста вио са шко ло ва њем но вих и
но вих ге не ра ци ја пи ло та, је дри ли ча ра, па до бра на ца, ис пу ња-
ва ју ћи та ко свој жи вот ни циљ. Ме ђу уче ни ци ма су му и син и
унук, пи лот и ко пи лот, ко ји су за јед но са ко ле га ма из Удру же-
ња у ве се љу про сла ви ли Ја го ше вих 90 ле та, ко је је до че као у
за ди вљу ју ћој мен тал ној и фи зич кој кон ди ци ји. Н. М.

МУ ЖЉА

Сви под истим кро вом 
У Му жљи, не ка да се лу а да нас 10. ме сној за јед ни ци Зре ња-

ни на, ста ро сни и ин ва лид ски пен зи о не ри има ју свој вла сти ти
дом, где мо гу да про ве ду сло бод но вре ме и да ре ша ва ју сва-
ко днев не про бле ме. Ових да на одр жа на је пр ва из бор на скуп-
шти на удру же ња ин ва лид ских пен зи о не ра, за пред сед ни цу је
иза бра на Ана Си ве ри, а ста ро сни пен зи о не ри су на сво јој скуп-
шти ни за пред сед ни ка иза бра ли Иштва на Па ли гро са. 

Сви су се јед но гла сно сло жи ли да ак тив но сти под за јед нич-
ким кро вом за јед но и оба вља ју. Нај пре су на Дан пла не те Зе-
мље уче ство ва ли у уре ђе њу До ма пен зи о не ра и цен тра се ла.
Ка ко је на гла ше но, ни ове го ди не не ће из о ста ти из ле ти и опо-
ра вак пен зи о не ра из Му жље. И. П.

СРЕМ ЧИ ЦА

Ле то ва ње на рате
Чла но ви Ме сне ор га ни за ци је ста ро сних пен зи о не ра Срем-

чи це на ста вља ју да пу ту ју и да се дру же. 
По сле оби ла ска Врд ни ка и ба ње Ждре ло, 100 пен зи о не ра 

из Срем чи це и свих де ло ва Бе о гра да у ма ју је би ло на ле то-
ва њу у Грч кој. Пла ни ра ју да 23. ју на ор га ни зу ју де се то днев-
ни од мор у Со ко ба њи. Це на овог пу то ва ња са пре во зом је 
26.000 ди на ра, а мо же да се пла ти го то вин ски, че ко ви ма или 
пу тем ад ми ни стра тив не за бра не пре ко Фон да ПИО. На ле то 
ће ор га ни зо ва ти још не ко ли ко дру же ња и из ле та. З. М. 
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ПИ РОТ

Ве се ло за пе ти
ро ђен дан

Пен зи о не ри Оп штин ског удру же ња Пи ро та, са при ја те-
љи ма, пен зи о не ри ма из Ди ми тров гра да, Ба бу шни це, Бе ле
Па лан ке, Ни ша, Про ку пља, Алек син ца, Свр љи га и Вра ња, пе-
смом и игром су обе ле жи ли пе ти ро ђен дан удру же ња.

На про сла ви су били и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве
и гру па пен зи о не ра из су сед не Бу гар ске, из гра ди ћа Го деча,

пред во ђе на Ни ном Или је вом, пред сед ни цом та мо шњег
удру же ња пен зи о не ра.

Пред сед ни ку Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Пи ро-
ту, Ве ли ми ру Пеј чи ћу, го сти су че сти та ли сла вље, уз скром не
по кло не за Удру же ње.

– Већ три го ди не до ла зи мо на ро ђен дан Удру же ња пен зи-
о не ра у Пи ро ту. Пре ле по је. Са ра ђу је мо до бро, чи ни ће мо то
и убу ду ће – ре кла је Ни на Или је ва. С. П.

КИ КИН ДА

На ступ у Те ми шва ру
Кул тур но-умет нич ко дру штво пен зи о не ра „Сун ча на је сен” 

из Ки кин де на сту пи ло је за Дан Евро пе у Те ми шва ру. Свој
по лу сат ни про грам пред ста ви ли су у Пар ку ру жа у окви ру
про јек та у ко јем су уче ство ва ли ан сам бли од пред шко ла ца
до пен зи о не ра.

На про сто ру окру же ном са 5.500 стру ко ва ру жа, Ки кин ђа-
ни су по бра ли апла уз. Њи хов хор от пе вао је по јед ну пе сму
на срп ском, ру мун ском и ма ке дон ском је зи ку. Гру па пе ва ча
је та ко ђе из ве ла три пе сме, а ни су из о ста ли ни во кал ни и ин-
стру мен тал ни со ли сти: фру лаш Пе тар Ко ста ди но вић оду ше-
вио је пу бли ку вла шким ко лом. Фол клор је пре ми јер но при-
ка зао но во у ве жбан сплет сла вон ских ига ра. С. З.

РУ МА

Деветнаест слављеника
У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” у Ру ми ста ну је де вет на ест

ко ри сни ка ро ђе них у ма ју. Њи хо ви ро ђен да ни за јед но су про-
сла вље ни 19. ма ја, уз му зи ку, цве ће, тор те и по кло не. Сла вље-
ни ке, чла но ве њи хо вих по ро ди ца и оста ле го сте раз ве се ли ли
су пе ва чи Зо ри ца Па ра ви нић Сте ла, Ан дри ја Ба јић и Ми ло је
Бу ба ња, ко је су пра ти ли рум ски му зи ча ри. Му зи ка се ори ла
уста но вом, а мно ги ко ри сни ци су и за и гра ли.

Ди рек тор ка ГЦ „Срем”, Да ни ца Је ре мић, че сти та ла је ро ђен да-
не ко ри сни ци ма и уру чи ла им по кло на на ста ле на рад ној те ра-
пи ји. Ни су из о ста ле ни тор те ко је су на пра ви ле ку ва ри це. Г. В.

ВРА ЊЕ

Дан ху ма но сти
Сва ке го ди не се у Па ра ћи ну, на из ле ти шту Гр за, оку пља ју 

па ра пле ги ча ри из це ле Ср би је. Вра њан ци су при су ство ва ли 
и ове го ди не. Скуп је упри ли чио ми ни стар Алек сан дар Ву лин. 
Том при ли ком ми ни стар је по себ но на гла сио да ће за кон о ОСИ 
уско ро ући у про це ду ру, а он сам за ло жи ће се за по ста вља ње 

што ви ше лиф то ва и рам пи, као и за за по шља ва ње ОСИ. На вео 
је при мер Вра ња у ко ме је за по сле но се дам осо ба са ин ва ли ди-
те том. На ску пу је при ку пље но 250 бо ца кр ви. Р. С.
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поводи

Би бли о те ка гра да Бе о гра да 19. ма ја би-
ла је до ма ћин пр вом у ни зу су сре та
„Мла дост у ста ро сти” на ко јем су пред-

ста вље не на гра ђе не при че уче сни ка Кон-
кур са за нај бо љу пу то пи сну при чу ста ри јих.
До де ље не су и на гра де за нај бо ље пла си-
ра не при че и пред ста вље на пу бли ка ци ја
„Мла дост у ста ро сти”. Кон курс је рас пи са ло

Удру же ње „Amity” а од 1. ја ну а ра до 1. мар та
ове го ди не при че је по сла ло чак 56 ауто ра.

Пре ма оце ни жи ри ја, у ка те го ри ји за нај-
бо љу жен ску при чу иза бра не су: као пр во-
на гра ђе на „Же не у Ира ну” На де Да мја но вић

из Но вог Са да, на дру гом ме сту је „Пр во пу-
то ва ње ре ком Ду нав” Ка та ри не Јо ва но вић
из Бе о гра да, на тре ћем „Је дан дан у Ви ше-
гра ду” Мил ке Иг ња то вић из Кра гу јев ца, и
на че твр том ме сту „Пут(опис)” Дра га не Ма-
ле шев из Но вог Са да.

У ка те го ри ји за нај бо љу му шку при чу жи-
ри је као нај бо љу оце нио „До га ђа је и ути ске
са ђач ке екс кур зи је” Ми ло ва на Де спо то ви-
ћа, дру го на гра ђе на је „Нео бич на при ча из
Афри ке” Алек сан дра Да мја но ви ћа из Но вог
Са да, тре ће ме сто при па ло је при чи „Обри-
са на пра ши на са ста рих се ћа ња и пу то ва-
ња” Ми ло ра да Би би на, а че твр то при чи „И
ви де смо и на у чи смо” Бу ди ми ра Стан ко ви ћа
из Бе о гра да.

У ка те го ри ји за нај бо љу при чу из Ср би је,
нај ви шу оце ну до био је пу то пис „До го ди ло
се на да на шњи дан” Бо жи да ра Та си ћа из
Бе о гра да, дру го ме сто је за у зе ла при ча „Пу-
то ва ње кроз Си ће вач ку кли су ру” Рад ми ле
Ми лић из Ни ша, тре ће ме сто „Пу то ва ње по
Ср би ји” Ду шан ке Кне же вић из Но вог Са да,
а на че твр том ме сту је при ча „Пут по ју жној
Ср би ји” На де жде Трп ко вић из Бе о гра да.

Љу би ца Сте фа но вић из Зе му на на пи са ла
је „Го ли ју” ко ја је иза бра на за нај бо љу пу то-
пи сну пе сму.

У ка те го ри ји за нај бо љу при чу из ино-
стран ства, „Ра тлук од ру жа”, Сла ђа не Илић
из Кра гу јев ца, за у зео је пр во ме сто; „Пу-
то ва њу у Грч ку”, Јо ван ке Ди ми три је вић из
Бе о гра да, при па ло је дру го ме сто; при ча
„Се ћа ње на пут без за бо ра ва”, Дра го сла ва

Јо ва но ви ћа из Сме де ре ва, за у зе ла је тре ће
ме сто, а „Мла дост у ста ро сти”, Ма ри је Ма ри-
чић из Су бо ти це, че твр то.

Ауто ри нај бо љих при ча на гра ђе ни су
тро днев ним пу то ва њем у Вр њач ку Ба њу са
дра гом осо бом. Дру го пла си ра ни ће ужи ва-
ти у ве че ри за дво је, а тре ће на гра ђе ни ма су
при па ле књи ге и слич ни при год ни да ро ви.

Бе ба Ку ка, аутор ка пу то пи са „Уз бр до бр за”,
ујед но и ини ци ја тор овог кон кур са, обез-
бе ди ла је сред ства за на гра де. У Удру же њу
„Amity” ис ти чу да су при че при сти гле из 20
ме ста у Ср би ји, а да је циљ био да се под стак-
не ак тив но ста ре ње, да се од за бо ра ва отрг-
не бо га то жи вот но ис ку ство, и до да ју да ће
се кон курс рас пи си ва ти и убу ду ће.

Ши рој чи та лач кој пу бли ци, по ред Бе о гра-
да, при че ће би ти пред ста вље не и у Но вом
Са ду, Кра гу јев цу и Вр њач кој Ба њи, а пу бли ка-
ци ја „Мла дост у ста ро сти” са на гра ђе ним при-
ча ма и иза бра ним ко мен та ри ма чла но ва жи-
ри ја, об ја вље на је на сај ту www.amity-yu.org.

Је ле на Оцић

ИЗА БРА НЕ НАЈ БО ЉЕ ПУ ТО ПИ СНЕ ПРИ ЧЕ СТА РИ ЈИХ

Ак тив но ста ре ње 
кроз пи са ње

Ми ло ва н Де спо то ви ћ и Беба Кука

Надежда Трпковић

Во лон тер ски сер вис оп шти не
Зве зда ра пред ста вио се на дру-
гом Сај му за тре ће до ба, 25. и
26. ма ја, про гра мом по др шке и
по мо ћи се ни о ри ма у ци љу уна-
пре ђе ња ква ли те та сва ко днев-
ног жи во та.

По се ти о це Сај ма је ин те ре-
со ва ло ка ко се по ста је во лон-
тер Сер ви са, ка ко се ко ри сти
во лон тер ска по моћ и уче ству је
у про гра ми ма ра ди о ни ца ко ји
су на Зве зда ри до ступ ни и за
жи те ље дру гих бе о град ских оп-
шти на. Во лон те ри овог сер ви са
су на свом штан ду ин фор ми са-
ли ви ше од три сто ти не за ин-

те ре со ва них гра ђа на о сво јим 
ак тив но сти ма а се дам де се так 
по се ти ла ца је пре у зе ло ва у че-
ре за бес плат не про гра ме раз-
ли чи тих ра ди о ни ца. 

Град ски за вод за јав но здра-
вље Бе о град и ма га зин „Пен зи-
ја” до де ли ли су Во лон тер ском 
сер ви су Зве зда ре По ве љу о ста-
ту су „При ја тељ здра вља ста ри-
јих” за до са да шње ак тив но сти 
ко је оства ру је у бри зи за се ни о-
ре не са мо на овој оп шти ни, као 
и за на ступ на Сај му. По ве ља је 
уру че на Рад ми ли Уро ше вић, ко-
ор ди на тор ки Сер ви са.

У ор га ни за ци ји Во лон тер ског 

цен тра, 28. ма ја у Ме сној за јед-
ни ци Ми ри је во одр жа на је још 
јед на, тра ди ци о нал на „Жур ка за 

се ни о ре”, за ко ју је на Сај му вла-
да ло по себ но ин те ре со ва ње.

Р. М.

Во лон тер ски сер вис Зве зда ре – при ја тељ ста ри јих

Рад ми ла Уро ше вић (прва слева)
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?Д. И., Мла де но вац: Ко на пла ћу је по греб не тро шко ве? Онај
ко их је пла тио, или род би на у чи је име је то ура ђе но? Шта
је по треб но ура ди ти да се по вра те тро шко ви?

За кон о ре ха би ли та ци ји

?З. П., Бе о град: Мој отац је до био ре ше ње ко јим му је усво-
јен зах тев за ре ха би ли та ци ју, као ре ха би ли то ва ном ли цу.
Ин те ре су је нас ка кав је по сту пак ко ји се при ме њу је ра ди

ре а ли за ци је при зна тог пра ва.  Ко ме се обра ћа мо и на ко ји на-
чин?

ОД ГО ВОР: За кон о ре ха би ли-
та ци ји уре ђу је ре ха би ли та ци ју 
и прав не по сле ди це ре ха би ли-
та ци је ли ца ко ја су из по ли тич-
ких, вер ских, на ци о нал них или 
иде о ло шких раз ло га ли ше на 
жи во та, сло бо де или дру гих 
пра ва до да на сту па ња на сна гу 
за ко на. 

На осно ву За ко на о ре ха би ли-
та ци ји, ра ди при зна ва ња пра ва 
на по се бан пен зиј ски стаж и ме-
сеч ну нов ча ну на кна ду, ре ха би-
ли то ва но ли це тре ба да под не-
се зах тев фи ли ја ли Фон да над-
ле жној пре ма пре би ва ли шту 
ре ха би ли то ва ног ли ца и да уз 
зах тев при ло жи до ка зе по треб-
не за од лу чи ва ње, и то: ре ше ње 

ко јим је усво јен зах тев за ре ха-
би ли та ци ју и до ка зе ко ји са др-
же по дат ке о ду жи ни тра ја ња
ли ше ња сло бо де, од но сно не-
за по сле но сти по пре стан ку ли-
ше ња сло бо де; та ко ђе, ра ди ис-
пла те ме сеч не нов ча не на кна де
(по себ ног до дат ка) под но си се
до каз о отво ре ном те ку ћем ра-
чу ну код по слов не бан ке (ко пи-
ја кар ти це те ку ћег ра чу на ре-
ха би ли то ва ног ли ца). Обра зац
зах те ва мо же се до би ти у фи-
ли ја ли Фон да или од штам па ти
са сај та www.pio.rs. По при је му
зах те ва ре ха би ли то ва ног ли ца
над ле жна фи ли ја ла спро ве шће
по сту пак и на кон то га до не ће
од го ва ра ју ће ре ше ње.

На пла та по греб них тро шко ва

ОД ГО ВОР: У слу ча ју смр ти
ко ри сни ка пен зи је, ли це ко је је
сно си ло тро шко ве са хра не има
пра во на на кна ду по греб них
тро шко ва. Да би се оства ри-
ло по ме ну то пра во, нео п ход но
је под не ти зах тев ко ји се мо же
до би ти у сва кој фи ли ја ли Фон-
да за пензијско и инвалидско
осигурање или од штам па ти са
сај та www.pio.rs из ме ни ја Обра-
сци. У са мом обра сцу зах те ва

на ве ден је спи сак до ку мен та ци-
је ко ју је нео п ход но при ло жи ти.
Уз зах тев се при ла же: из вод из
ма тич не књи ге умр лих (умр ли-
ца) за умр лог ко ри сни ка пен зи-
је, ори ги нал ни ра чун о пла ће-
ним тро шко ви ма са хра не у ко-
јем је на зна че но име ли ца ко је
је сно си ло тро шко ве са хра не,
фо то ко пи ја ва же ће лич не кар те
ли ца ко је је сно си ло тро шко ве
са хра не.

?Д. М., Пе тро вац на Мла ви: Ка ко мо гу да про ве рим стаж ко-
ји ми је при знат то ком ра да?

Про ве ра ста жа

ОД ГО ВОР: Пре ко елек трон-
ског сер ви са мо же се про ве-
ри ти за ко је су го ди не, од но-
сно пе ри о де ра да, не ком оси-
гу ра ни ку пла ће ни до при но си 
и Фон ду пре да те при ја ве М-4. 
Пу тем овог сер ви са у не ким 
слу ча је ви ма ни је мо гу ће тач-
но утвр ди ти ко ли ко оси гу ра-
ник има на вр ше ног ста жа, из 
раз ло га што нпр. стаж мо же 
би ти упи сан са мо у рад ну књи-
жи цу или оси гу ра ник мо же 

има ти на вр шен стаж пре 1970.
го ди не ко ји се не ре ги стру је у
ли стин гу М-4, за тим мо гу ће је
да за не ке го ди не, од но сно пе-
ри о де ра да за ко је су пла ће ни
до при но си ни су Фон ду пре да-
те при ја ве М-4, па по да ци ни су
мо гли би ти уне се ни у ма тич ну
еви ден ци ју, и сл. Да кле, мо же-
те на шал те ру фи ли ја ле Фон-
да пре ма ме сту ста но ва ња да
про ве ри те све и евен ту ал но
по тра жи те са вет.

?П. Т., Ћу при ја: Ко ји је рок за до но ше ње ре ше ња по под не-
том зах те ву? Зах тев сам под нео 30. апри ла 2015. го ди не.

ОД ГО ВОР: Рок за до но ше ње 
ре ше ња по под не том зах те ву 
из но си 60 да на од да на под но-
ше ња зах те ва, под усло вом да 
је до ста вље на ком плет на до ку-
мен та ци ја и да су по да ци о ста-
жу оси гу ра ња и за ра да ма тач но 
утвр ђе ни и сре ђе ни на пра ви-
лан на чин. 

Уко ли ко по да ци о ста жу и 
за ра да ма ни су тач ни или ни су 
пот пу ни, или ако по сто ји стаж 

оства рен у ино стран ству или
бив шим ре пу бли ка ма, по сту пак
за оства ри ва ње пра ва на пен зи-
ју мо же тра ја ти ду же због при-
ба вља ња по да та ка ко ји не до-
ста ју, због утвр ђи ва ња тач них
по да та ка и нео п ход ног кон так-
ти ра ња са но си о ци ма со ци јал-
ног оси гу ра ња у бив шим ре пу-
бли ка ма или дру гим др жа ва ма.
На ажур ност ор га на у дру гим
др жа ва ма не мо же мо ути ца ти. 

За кон ски рок два ме се ца

?М. А., Ле ско вац: Ако се укљу чим у оси гу ра ње по чл. 15 и
са ма упла ћу јем до при но се, да ли ћу та ко мо ћи да ре гу ли-
шем и здрав стве но оси гу ра ње?

Упла та до при но са по 
чл. 15 За ко на о ПИО

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

оси гу ра ње. Уко ли ко же ли те и
здрав стве но да се оси гу ра те,
обра ти те се Ре пу блич ком фон-
ду за здрав стве но оси гу ра ње.

?Е. Л., Бе о град: Мај ка сам де те та са ин ва ли ди те том и за ни-
ма ме ко ја је про це ду ра за оства ри ва ње пра ва на нов ча ну
на кна ду за ту ђу по моћ и не гу?

Де те са ин ва ли ди те том 
и ту ђа по моћ и не га

ОД ГО ВОР: У си сте му пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња по сто ји нов ча на на кна да за
по моћ и не гу дру гог ли ца ко ју
мо гу оства ри ти ис кљу чи во оси-
гу ра ни ци (ли ца ко ја ра де) или
ко ри сни ци пен зи је. С об зи ром
на то да Ва ше де те не при па да
ни јед ној по ме ну тој ка те го ри-
ји, не мо же оства ри ти пра во на
ову вр сту на кна де пре ко Фон да

ПИО. Ме ђу тим, Ви мо же те под-
не ти зах тев за нов ча ну на кна ду
за ту ђу по моћ и не гу и за Ва ше
де те пре ко цен тра за со ци јал ни
рад. За де таљ ни ја оба ве ште ња
о про це ду ри и до ку мен та ци ји
ко ју је по треб но при ло жи ти уз
зах тев, обра ти те се цен тру за
со ци јал ни рад на те ри то ри ји
оп шти не на ко јој има те пре би-
ва ли ште.
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СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Де мо граф ски 
гу би ци услед ра то ва

Ста ро сно-пол на струк ту ра де мо граф ских гу би та ка 
Ср би је про у зро ко ва них Дру гим свет ским ра том мо же 
се ин ди рект но са гле да ти на осно ву по да та ка о бро ју 
жен ских на 1.000 му шких ста нов ни ка у Ср би ји по по-
пи су из 1948. го ди не. На осно ву кре та ња ин дек са по 
ста ро сти ви ди се да се ви шак же на ја вља у ста ро сном 
до бу од 20 до 49 го ди на. Ово зна чи да су де мо граф ски 
гу би ци му шка ра ца ста ро сти 17-46 го ди на (по пис је вр-
шен три го ди не по сле ра та) у Дру гом свет ском ра ту би-
ли ви со ки. Ин декс, од но сно ви шак же на у ста ро сном 
до бу од 50 го ди на па на ви ше на гло ра сте. Раз ло зи за 
ово су сле де ћи: пр во, де мо граф ски гу би ци му шка ра ца 
про у зро ко ва ни Дру гим свет ским ра том у овом ста ро-
сном до бу су још увек ви ши од де мо граф ских гу би та ка 
же на; дру го, у овом ста ро сном до бу се на ла зе де фи ци-
тар не ге не ра ци је му шка ра ца ко је су пре тр пе ле огром-
не рат не гу бит ке у Пр вом свет ском ра ту, јер су та да 
има ле 18 и ви ше го ди на, и тре ће, у ста ро сти 50 и ви-
ше го ди на, у ре дов ним при ли ка ма, тј. у ста њу без ра-
та, број же на у укуп ном ста нов ни штву ве ћи је од бро ја 
му шка ра ца због при род ног кре та ња ста нов ни штва.

(Мр Ду шан Вру ћи нић, Де мо граф ски гу би ци Ср-
би је про у зро ко ва ни ра то ви ма у XX ве ку, Бе о град, 
2007)

Же не ста ри је
и број ни је

Пре ма по пи су из 2011, жен ско ста нов ни штво у Ср-
би ји је број ни је – 51,3 од сто на спрам 48,7 про це на та. 
Број ча ни од нос из ме ђу по ло ва по ста ро сти је про мен-
љив и умно го ме за ви си од ста ро сти по пу ла ци је и ми-
гра ци ја ста нов ни штва. Му шкар ци су број ни ји у укуп-
ној по пу ла ци ји све до ста ро сне гру пе 40-44 го ди не 
(2011) ка да се из јед на ча ва ју са же на ма и по чев од та да 
же не до ми ни ра ју у свим на ред ним ста ро сним гру па-
ма. Ме ђу ста ри ма 85 и ви ше го ди на же не су дво стру ко 
број ни је.

(Де мо граф ски пре глед, Бе о град, го ди на XI II, број 
47/2013) Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да је так ми че ње за Пе сму Евро ви зи је је дан од нај ду го-
 веч ни јих и нај у спе шни јих ТВ фор ма та у исто ри ји? Фе сти вал 

за чет у ери тех но ло шког на прет ка жи ве те ле ви зи је и за це-

 – да је Пе сма Евро ви зи је про шла кроз ви-

– да се ме ђу нај бо љим пе сма ма ко је су 

– да су ме ђу уче сни ци ма Пе сме Евро ви зи је ко ји ни су по бе-

ље ња рат них ра на као па не вроп ски про грам ла ке за ба ве за 

ше фа за? На по чет ку су до ми ни ра ли ра зни 

из ве де не на нај ве ћем му зич ком так ми че-

 ди ли би ла и име на као што су На на Му ску ри, Ху лио Игле си јас, 

нај ши ре на род не ма се, тра је већ шездесет година.

об ли ци шан со на, кан цо на и ор ке стри ра них 

њу у Евро пи, Пе сми Евро ви зи је, на ла зе и 

Оли ви ја Њутн Џон, Клиф Ри чард, Ала Пу га чо ва и ДЏ Бо Бо?

џез ба ла да а нас су тих го ди на пред ста вља ле 

две срп ске ком по зи ци-

је: „Мо ли тва”, са ко јом 

је Ма ри ја Ше ри фо вић по бе ди ла 2007. го ди-
” не, и пе сма Жељ ка Јок си мо ви ћа „Ла не мо је” 

из 2004. го ди не (дру го ме сто у Ис тан бу лу).

ЉЉи ља на Пе тро вић и Ло ла Но ва ко вић, чи ји су 

ре зул та ти (осмо и че твр то ме сто) рет ко би ва-

ли до стиг ну ти у на ред них два де се так го ди на.

– да је аустриј ска др-

– да је на јав на шпи ца Евро ви зи је озна ча ва ла је дан го то во 

жав на те ле ви зи ја ОРФ 

ма гиј ски тре ну так? Марш из „Те де у ма” Марк-Ан то а на Шар-

омо гу ћи ла да пр ви пут 

пен ти јеа пра ћен за мр зну том сли ком био је сиг нал гле да о ци-

пе сме и на ја ве во ди те-

ма да од тог тре нут ка по ста ју део ме ђу на род ног ен ти те та.

 – да је не сум њи во нај ве ћи 

 – да је Џо ни Ло ган је ди ни уче сник ко ји је по бе дио ви ше пу та 

– да се нај у спе шни јим уче сни ца ма сма тра ју  Ве ли ка Бри та ни ја и 

 евро ви зиј ски хит пе сма ко ја је 

на Пе сми Евро ви зи је? Сво јим сна жним ба ла да ма до нео је три 

Ир ска? Ир ска има нај ви ше по бе да – се дам, ме ђу ко ји ма и три за-

дав не 1958. за у зе ла тек тре ће ме-

 по бе де Ир ској (1980, 1987. и 1992. као ком по зи тор пе сме за 

ре дом сре ди ном де ве де се тих, док је Ве ли ка Бри та ни ја за вр ши ла 

 сто на так ми че њу у Хил вер су му? 

ЛЛин ду Мар тин), до бив ши та ко на ди мак „Ми стер Евро ви зи ја”.

на јед ној од пр ве две по зи ци је у 20 од 54 так ми че ња (1956–2009).

 Пе сма „Нел блу ди пин то ди блу”, 
 по зна ти ја као „Во ла ре” До ме ни ка Мо ду ња, по ста ла је свет ски 

хит у из во ђе њу „Џип си кинг са”.

ља бу ду ужи во пре во ђе-
не на ме ђу на род ни зна-

 ков ни је зик? Спе ци јал но об у че ни пре во ди о ци су 40 не де ља 
 уве жба ва ли пре во ђе ње пе са ма свих зе ма ља уче сни ца. На ша 
 пред став ни ца, Бо ја на Ста ме нов, за у зе ла је де се то ме сто на 

ово го ди шњој Пе сми Евро ви зи је.

Проб ни ба лон
Чим пу сти мо проб ни ба лон, из бу ше нам га.
Жи ви мо под се да ти ви ма и при ти ском ме ђу на род не за јед ни це.
Ср би ји се вра ћа јед но у мље. Сви ми сле са мо ка ко да пре жи ве!
С об зи ром на број не пи сме них, чи та ње из ме ђу ре до ва код нас 

је не мо гу ћа ми си ја.
Вра та Евро пе су нам ши ром отво ре на. Уби нас про ма ја!
Про свет ни рад ни ци има ју по др шку у штрај ку. Уче ни ци су увек 

на њи хо вој стра ни.
Сло бо да на ших гра ђа на је очи глед на. Они по по тре би мо гу 

и да гла ду ју.
Озбиљ но смо при шли про бле му, али нас је он слат ко на сме јао.

Ра де Ђер го вић

Ма ли на род
Ако оде мо у Евро пу, ми се не ће мо вра ти ти.
При дру жи те се ве ћи ни – от пу сти те се!
Ни смо део Евро пе. Зна чи, још увек смо део све та.
Од го вор ност је ве ли ка ствар. А ми смо ма ли на род.
Ре ке су као љу ди. Чим по ра сту, на пу сте ко ри то и оду у град.
Шта смо до че ка ли. Опет че ка мо.
Сва ко ју тро ку пим хлеб и но ви не. Но ви не да ви дим ода кле ми за 

хлеб. Бра ни слав Ву ко ма но вић

Ле ко ви те ми сли
Ни је био се би чан. Увек је дру ги ма да вао свој по сао.
Сва ка же на мо же да бу де хра бра, али не мо же сва ка да се хра-

бро ис пр си.
Жуљ је ме сто на ко је ни је пре по руч љи во ста ти ни ру ко во ди-

о цу, ни по ли ти ча ру.
Ако вам је жи вот ни пут по сут тр њем, је ди но је ре ше ње да по ста-

не те ба што ван.
За раз ли ку од те ле ви зо ра, чо век  мо же да ра ди и кад је по-

ква рен.
Ко је дан пут сла же, дру ги пут по ста не шеф мар ке тин га.
Ви ше смо скло ни да га ла ми мо не го да ра ди мо. Из гле да да 

сма тра мо да има мо до бар глас.
Књи га је чо ве ков нај бо љи при ја тељ. Ме ђу тим, мно ги љу ди баш 

сво је нај бо ље при ја те ље не во ле. Ду шан Стар че вић

Не бе ска ка па
По ште но ре че но, по ште ним ра дом ве о ма је те шко „по ште-

но” се обо га ти ти.
Да ни је гло бал ног на прет ка, љу ди би се још за ма ја ва ли чи стом, 

здра вом и не так ну том при ро дом.
Не бе ска ка па је јед на, а оста ле ка пе су на ци о нал ни брен до-

ви и мод ни трен до ви.
По ро ди ца је стуб дру штва, али ни је ди рек ко ји се стал но по би ја 

у зе мљу.
У ра ду је спас, а у про фи ту се ужи ва.
Где има па ме ти и глу по сти су ви дљи ви је. Сло бо дан Ду чић

Мо лим за реч
Све сво је но си са со бом. Осим од го вор но сти.
Де ца су уви ђав на. „Па ро ве” не пре по ру чу ју сво јим ро ди те љи ма.
Мла ди ма је да нас кућ ни љу би мац миш на ком пју те ру.
Унук за та ту, та та за де ду и из ву ко ше џе па рац.
Оно што су ста ри мо гли да ока че мач ку о реп, мла ди да нас 

ка че на феј сбук.
Мо ја пла та? По ку ша ћу да вам је опи шем, по се ћа њу.
По што је смех нај бо љи лек, за сва ки виц ле ка ри ће нам на-

пла ћи ва ти пар ти ци па ци ју.
Де јан Па та ко вић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2015.


