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Ча со пис Фон да пИО „Глас оси гу ра ни ка” из-
ла зи већ пу них 47 го ди на. то ни је кра так 
пе ри од и та квим кон ти ну и те том по ја вљи-

ва ња ма ло ко је но ви не у на шој зе мљи мо гу да се 
по хва ле.

по во дом на шег ро ђен да на, 14. ју на, у ре дак-
ци ју су сти гле број не че стит ке, а при ми ли смо и 
не ко ли ко те ле фон ских по зи ва на ших нај вер ни-
јих чи та ла ца ко ји су нам упу ти ли ле пе же ље за 
да љи рад.

по себ но нам је при ја ло при зна ње ко је смо 
до би ли из кра гу јев ца. На и ме, чла но ви кул тур но-
исто риј ског цен тра „Срп ска кру на” уз че стит ке за 
ро ђен дан на шег и ва шег ли ста, по сла ли су нам и 
за хвал ни цу – по ве љу „Сло во љуб ве”.

За и ста смо по но сни на ре чи ко је су нам упу ће-
не и од свег ср ца им за хва љу је мо. Же ле ли смо и са 
на шим дра гим чи та о ци ма да по де ли мо ово ле по 
при зна ње, уз на ду да ће мо се још ду го дру жи ти и 
до но си ти вам ко ри сне и за бав не ин фор ма ци је. 

пр ви број „Гла са оси гу ра ни ка” по ја вио се, да 
под се ти мо, 14. ју на 1969. го ди не, на ини ци ја ти ву 
Ре пу блич ке за јед ни це со ци јал ног оси гу ра ња рад-
ни ка Ср би је. Лист је из ла зио пет на е сто днев но, на 
24 стра не, про да вао се на ки о сци ма по це ни од је-
дан ди нар, а мо гао је да се на ба ви и у прет пла ти. 
та да шњи „Глас оси гу ра ни ка” је имао ре дак ци ју са 
14 за по сле них, а пр ви глав ни и од го вор ни уред-
ник био је Ду шан Мак си мо вић. Лист је и у то вре-
ме био све стра ни ин фор ма тор а са го вор ни ци су 
му увек би ли нај бо љи по зна ва о ци пен зиј ског, ин-
ва лид ског и со ци јал ног оси гу ра ња.

Го ди на 1974. до не ла је мно штво про ме на, а оне 
ни су ми мо и шле ни наш ча со пис. кон сти ту и шу се 
са мо у прав не ин те ре сне за јед ни це, те и ре дак ци-
ја ли ста по ста је не по сред но ве за на за СИЗ. „Глас 
оси гу ра ни ка” на ста вља ре дов но да из ла зи и то-
ком де ве де се тих го ди на, без об зи ра на све те шко-
ће, и да се бес плат но до ста вља чи та о ци ма. Од 1. 
ја ну а ра 2008. функ ци о ни ше је дин стве ни Фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње ко ји је об је ди-
нио прет ход на три фон да – фонд за по сле них, са-
мо стал них де лат но сти и по љо при вред ни ка. њи-
ма је по чет ком 2012. го ди не при дру жен и Фонд за 
со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка, те је и 
са др жај ли ста обо га ћен но вим те ма ма ко је су од 
ин те ре са за пред у зет ни ке, вла сни ке фир ми, вој на 
ли ца, по љо при вред ни ке...

тај на тра ја ња „Гла са оси гу ра ни ка” је у то ме што 
се увек ба вио те ма ма ко је су од нај ве ћег зна ча ја за 
гра ђа не ове зе мље, а ко ји ма се дру ги ме ди ји ба-
ве по вре ме но и не до вољ но или се уоп ште не ба-

ве. као што и сам на зив ли ста ка же, цен тар на шег 
ин те ре со ва ња су оси гу ра ни ци, да кле свет ра да, и 
ко ри сни ци – пен зи о не ри, али и све оста ле со ци-
јал не ка те го ри је. 

Оче ку је мо и да ље ва ше пред ло ге, су ге сти је, по-
хва ле и кри ти ке, јер нам је ве о ма ва жна та по врат-
на ко му ни ка ци ја ко ју не гу је мо де це ни ја ма. 

У том ци љу на сај ту Фон да пИО (www.pio.rs) по-
ста вље на је ан ке та у ко јој, по ред оста лог, мо же те 
да ис ка же те сво је за до вољ ство или не сла га ње са 
на шим ра дом. Би ло би нам дра го да што ви ше чи-
та ла ца по пу ни по ну ђе ну ан ке ту. Ре дак ци ја

Че стит ке за ро ђен дан 
„Гла са оси гу ра ни ка”
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За кон о оп штем управ ном 
по ступ ку, ко ји је сту пио 
на сна гу 9. мар та 2016. го-

ди не, би ће у при ме ни од 1. ју на 
2017. го ди не, из у зев од ре да ба 
чл. 9, 103 и 207 ко је су по че ле да 
се при ме њу ју ис те ком 90 да на 
од да на сту па ња на сна гу овог 
за ко на, од но сно 8. ју на 2016. го-
ди не.

На осно ву ових од ре да ба, од 
8. ју на ове го ди не гра ђа ни Ср-
би је су осло бо ђе ни оба ве зе 
до ста вља ња од ре ђе не до ку-
мен та ци је, од но сно по да ци ће 
се при ба вља ти по слу жбе ној 
ду жно сти, и то бес плат но. До-
ку мен та ци ју ће, уме сто гра ђа на, 
обез бе ђи ва ти др жав ни слу жбе-
ни ци уви дом у елек трон ску ба-
зу по да та ка, од но сно раз ме ном 
са дру гим над ле жним ин сти ту-
ци ја ма, чи ме ће гра ђа ни ма би ти 
олак ша но оства ри ва ње пра ва 
и скра ће но вре ме че ка ња пред 
шал те ри ма. На овај на чин ће 
та ко ђе би ти из вр ше на и уште-
да, ка ко у слу ча ју лич ног бу џе та 
гра ђа на, та ко и на пла ну бу џе та 
др жав не упра ве и ло кал не са-
мо у пра ве.

пре ма од ред ба ма но вог За-
ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку, ор ган је ду жан да по 

слу жбе ној ду жно сти, у скла ду 
са за ко ном, вр ши увид у по-
дат ке о чи ње ни ца ма нео п ход-
ним за од лу чи ва ње о ко ји ма 
се во ди слу жбе на еви ден ци ја, 
да их при ба вља и об ра ђу је, а 
од стран ке да зах те ва са мо оне 
по дат ке ко ји су нео п ход ни за 
ње ну иден ти фи ка ци ју и до ку-
мен те ко ји по твр ђу ју чи ње ни-
це о ко ји ма се не во ди слу жбе-
на еви ден ци ја.

Ин сти ту ци је су та ко ђе ду жне 
да раз ме њу ју по дат ке, па је та ко 
ор ган ко ји во ди управ ни по сту-
пак а не по се ду је од ре ђе не по-
дат ке, у оба ве зи да их тра жи од 
дру гог ор га на ко ји о њи ма во ди 
слу жбе ну еви ден ци ју, а рок за 
раз ме ну по да та ка ме ђу ин сти-
ту ци ја ма је 15 да на.

За кон та ко ђе пред ви ђа ка-
зну од 5.000 до 50.000 ди на ра за 
пре кр шај овла шће ног слу жбе-
ног ли ца ко је се не бу де при др-
жа ва ло од ред би овог за ко на.

Гра ђа ни и да ље има ју мо гућ-
ност да до ку мен та ци ју при ба-
вља ју са ми. На и ме, у по ступ-
ку ко ји се по кре ће по зах те ву 
стран ке ор ган мо же да вр ши 
увид, при ба вља и об ра ђу је 
лич не по дат ке о чи ње ни ца ма 
о ко ји ма се во ди слу жбе на еви-

ден ци ја ка да је то нео п ход но за 
од лу чи ва ње, осим у слу ча ју ка-
да стран ка из ри чи то из ја ви да 
ће те по дат ке при ба ви ти са ма. У 
скла ду са тим, у за ко ном пред-
ви ђе ном ро ку из вр ше на је из-
ме на обра за ца Фон да пИО, па 
се у окви ру сва ког обра сца за 
оства ри ва ње не ког од пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња на ла зи и обра зац из ја-
ве у ко јој оси гу ра ник, од но сно 
ко ри сник има мо гућ ност да на-
ве де ко је по дат ке ће при ба ви ти 
сам и бла го вре ме но их до ста ви-
ти Фон ду.

Да кле, ме ђу ве ли ким бро јем 
ин сти ту ци ја на ко је се овај за-
кон од но си, на ла зи се и Фонд 
пИО. по во дом по чет ка при-
ме не но вог За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку, Фонд пИО 
је пред у зео низ ак тив но сти и 
по кре нуо ини ци ја ти ве за до го-
во ре са ре пу блич ким и ло кал-
ним ор га ни ма и др жав ним ор-
га ни за ци ја ма о са рад њи и ме-
ђу соб ној раз ме ни по да та ка. Са 
Упра вом за град Бе о град, као и 
са ве ћи ном ло кал них ор га на 
упра ве и др жав ним ор га ни за-
ци ја ма, раз ме ње не су и-мејл 
адре се кон такт осо ба до ус по-
ста вља ња елек трон ске раз ме не 

по да та ка у пу ном ка па ци те ту, а 
та ко ђе су при пре мље ни и про-
то ко ли о ме ђу соб ној са рад њи. 
пред став ни ци Фон да та ко ђе су 
при су ство ва ли са стан ку одр жа-
ном овим по во дом 10. ју на 2016. 
го ди не у Град ској упра ви, са ми-
ни стар ком за др жав ну упра ву и 
ло кал ну са мо у пра ву ко ри Удо-
вич ки, као и са пред став ни ци ма 
Град ске упра ве и Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња.

ка да је реч о ре ак ци ја ма стра-
на ка по во дом по чет ка при ме не 
од ре да ба овог за ко на, ка ко ка-
жу у Фон ду, оне су по зи тив не.

– С об зи ром на то да су гра-
ђа ни ма олак ша не про це ду ре 
за оства ри ва ње пра ва, а на 
осно ву ма лог бро ја зах те ва за 
са мо стал но при ба вља ње до ку-
ме на та, мо гло би се за кљу чи ти 
да гра ђа ни има ју по ве ре ња у 
Фонд пИО. пре ма ис ку ству бе о-
град ске фи ли ја ле, по што је она 
и нај ве ћа у Ср би ји, стран ке се 
углав ном ра ди је од лу чу ју за то 
да ми при ба ви мо и про ве ри мо 
по треб на до ку мен та – ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” Љи ља на Ву-
јо вић, за ме ник ди рек то ра Фи-
ли ја ле за град Бе о град.

В. К.

НО ВИ ЗА КОН О ОП ШТЕМ УПРАВ НОМ ПО СТУП КУ

Уме сто гра ђа на по дат ке 
при ба вља ју ин сти ту ци је
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актуелно

До бра прак са ме ђу на род-
не са рад ње из ме ђу пен-
зиј ских фон до ва ко ју је 

РФ пИО ус по ста вио са мно гим 
зе мља ма у окру же њу ор га ни зо-
ва њем Да на раз го во ра, кра јем 
ју на про ши ре на је и на Цр ну Го-
ру. пр ви са ве то дав ни да ни из-
ме ђу фон до ва две зе мље одр-
жа ни су 23. ју на 2016. у Бе о гра-
ду и сви за ин те ре со ва ни гра ђа-
ни ко ји има ју стаж у обе др жа ве 
и не ко пи та ње за са ве то дав це 
из цр но гор ског фон да мо гли су 
та да да у Бе о гра ду до би ју од го-
вор и об ја шње ње од струч ња ка 
из Ср би је и Цр не Го ре. 

Са ве то дав це из под го рич ког 
фон да пред во дио је ди рек тор 
Ду шан пе ро вић, а са гра ђа ни ма 
су раз го ва ра ли Мил ка Вра неш, 
по моћ ник ди рек то ра, Сне жа на 
Ла зо вић, на чел ни ца Од се ка за 
ино стра но оси гу ра ње, и Дар-
ко Смо ло вић, ко ор ди на тор у 
овом од се ку. Из РФ пИО Ср би је, 
пред во ђе ни ди рек тор ком Дра-
га ном ка ли но вић, са ве то дав-
ци су би ли Сне жа на Мар ко вић, 
на чел ник у Сек то ру за оства-
ри ва ње пра ва из пИО, Ми лош 
пан те лић, кон тро лор, и Ми ле на 
Чор ка ло, ко ор ди на тор у овом 
сек то ру. За вод за со ци јал ну за-

шти ту Ср би је пред ста вљао је 
Ми лош Ни кач, по моћ ник ди-
рек то ра.

Ово је при ли ка да сви оси гу-
ра ни ци и ко ри сни ци ко ји има ју 
стаж у две др жа ве до би ју прав-
ну по моћ, ин струк ци ју, са вет 
или да на дру ги на чин ре ше 
евен ту ал на пи та ња ко ја има ју у 

ве зи са оства ри ва њем пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, ре кла је но ви на ри ма 
Дра га на ка ли но вић.

– На ша два фон да из у зет но 
до бро са ра ђу ју и ту са рад њу 
сва ко днев но уна пре ђу је мо. 
Са да пр ви пут при су ству је мо 
ова квом ме ђу на род ном са ве то-
ва њу са Цр ном Го ром и то је мо-
гућ ност да гра ђа ни на јед ном 
ме сту до би ју све ин фор ма ци је 

ка ко да на нај бр жи на чин оства-
ре сво ја пра ва, ре ше евен ту ал-
не про бле ме око ста жа ко ји им 
не до ста је и са зна ју на чин ка ко 
да се то ис пра ви. Фонд пИО 
Цр не Го ре ис пла ћу је око 5.300 
пен зи ја у Ср би ју (а РФ пИО око 
5.600 у Цр ну Го ру), че му се до-
да ју и оси гу ра ни ци ко ји има ју 

стаж у две др жа ве, ко јих је не у-
по ре ди во ви ше и тек ће оства-
ри ти пра во на пен зи ју. Мо рам 
да ка жем да је са рад ња из ме ђу 
на ша два фон да до ве де на до 
нај ви шег ни воа ефи ка сно сти, 
елек трон ски раз ме њу је мо све 
по дат ке та ко да ко ри сни ци пот-
пу но оства ру ју сво ја пра ва као 
да су ра ди ли све вре ме у јед ној 
др жа ви, што смо не кад и би ли 
– ис та кла је ди рек тор ка ка ли-
но вић. 

О из у зет но ква ли тет ној са-
рад њи два фон да го во рио је и 
ди рек тор Фон да пИО Цр не Го-
ре, Ду шан пе ро вић.

– Ово је пр ви пут да на ша 
два фон да на сто је да гра ђа ни-
ма Ср би је и Цр не Го ре омо гу ће 
да на је дан но ви и ква ли тет ни-
ји, бр жи и ефи ка сни ји на чин 
оства ре сва пра ва из обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња. Фонд пИО Цр не Го ре 
ис пла ћу је око 5.300 ко ри сни ка 
цр но гор ских пен зи ја ко ји жи ве 
у Ср би ји и ис пла та иде сва ког 
20. у ме се цу без ика квих про-
бле ма и за сто ја. За бу ду ће пен-
зи о не ре мо гу да ка жем и да је 
за кон ски рок за до но ше ње ре-
ше ња 30 да на и да се углав ном 
по шту је ка да је сва до ку мен та-

ци ја ком плет на – об ја снио је 
ди рек тор пе ро вић.

Ве ли ко ин те ре со ва ње но ви-
на ри су по ка за ли за но ве за кон-
ске од ред бе у Цр ној Го ри ко ји-
ма се га ран ту ју на кна де, че сто 
ве ће од ре гу лар не пен зи је, за 
же не са тро је и ви ше де це.

– У пи та њу је на док на да ко ја 
се ис пла ћу је мај ка ма са тро је и 
ви ше де це и из но си од 193 до 
330 евра ме сеч но, што за ви си 
од ду же не ста жа и бро ја де це. 
На и ме, же не ко је има ју тро је де-
це тре ба да има ју нај ма ње 25, а 
оне са че тво ро и ви ше де це ми-
ни мум 15 го ди на рад ног ста жа 
да би мо гле да оства ре пра во на 
ову на кна ду. пра во мо гу оства-
ри ти и же не ко је су већ у пен-
зи ји чи ји је из нос ма њи од на-
кна де, та ко да смо до са да већ 
об у ста ви ли око 4.200 пен зи ја и 
мај ке су по че ле да при ма ју на-
кна ду, јер је тај из нос ве ћи од 
пен зи је ко ју су има ле. тре ба ре-
ћи и да пра во на на кна ду има ју 
и же не ко је има ју стаж у обе др-
жа ве, Ср би ји и Цр ној Го ри, као 
и оне са сра змер ним пен зи ја ма 
– об ја снио је ди рек тор Ду шан 
пе ро вић.

За пр ве са ве то дав не да не 
при ја ви ло се ви ше од два де-

ПР ВИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

Још ква ли тет ни ја  
са рад ња два фон да

Значајданаразговора
РФ ПИО го ди на ма уна зад ор га ни зу је са ве то дав не да не са ко-
ле га ма из Аустри је, Не мач ке, Хр ват ске, Ма ђар ске, Ма ке до ни је, 
Бо сне и Хер це го ви не. С об зи ром на то да на про сто ру бив ше 
СФРЈ да нас има 4,6 ми ли о на пен зи о не ра и ви ше од 6,2 ми ли о на 
оси гу ра ни ка ко ји има ју на вр шен стаж у две или ви ше др жа ва 
ре ги о на, ва жно је да по сто ји до бра са рад ња и стал на ко му ни-
ка ци ја из ме ђу пен зиј ских фон до ва. А да је та ко све до чи и око 
4.000 за до вољ них гра ђа на ко ји су то ком са ве то дав них да на 
до би ли прав ну по моћ и ин фор ма ци је ко је су им би ле по треб не.

Директори српског и црногорског фонда обишли саветодавце
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сет гра ђа на, а они ко ји су за 
ову мо гућ ност чу ли ка сно до-
шли су и без при ја ве и сви су, 
на рав но, би ли при мље ни. Ути-
сци су би ли ви ше не го за до во-
ља ва ју ћи. Ни ко ла шће па но-
вић, Ру жи ца Ву ја чић, Ра до ји ца 
Бан до вић, Ни но слав Ми ле тић 
са мо су не ки од гра ђа на ко ји 
су по сле раз го во ра са са ве то-
дав ци ма ис та кли да су са зна ли 
све што их је за ни ма ло, да им 
мно го зна чи што све ин фор ма-
ци је и од го во ре мо гу да до би ју 
ов де уме сто да се из ла жу тро-
шко ви ма и пу ту ју у Цр ну Го ру. 
Сви су на гла си ли да се на да ју 
да ће са ова ко до бром прак сом 
би ти на ста вље но и на ред них 
го ди на. 

Са ве то дав ци из цр но гор ског 
Фон да пИО та ко ђе су би ли ја-
ко за до вољ ни ова квим ви дом 
ко му ни ка ци је са гра ђа ни ма и 
за хвал ни ко ле га ма из срп ског 
Фон да пИО што су са њи ма не-
се бич но по де ли ли ис ку ства у 
ор га ни зо ва њу са ве то дав них 
да на.

– Ми за и ста до са да ни смо 
има ли ни јед не са ве то дав не 
да не ни са јед ном др жа вом са 
ко јом има мо спо ра зум о со ци-
јал ном оси гу ра њу. Ви ди мо да 
је ва ше ис ку ство ду го го ди шње, 
да су ути сци и гра ђа на и са ве-
то да ва ца увек ви ше не го по зи-
тив ни и спрем ни смо да и са ми 
поч не мо да на ова кав на чин са-

ра ђу је мо и са ва ма и са дру ги-
ма. Већ на је сен ор га ни зо ва ће-
мо Да не раз го во ра код нас са 
ва шим са ве то дав ци ма. Мо рам 
да ис так нем стварно ве ли ку и 
не се бич ну по моћ свих ко ле га 
из ва шег фон да, по себ но са вет-
ни це Алек сан дре Ба нић ко ја је 
за и ста све што зна по де ли ла 
са на ма. Ни јед но на ше пи та-

ње ни је оста ло без де таљ ног и 
кон крет ног од го во ра, све нам 
је до тан чи на об ја шње но и мак-
си мал но ће мо ко ри стити сва 
ис ку ства ко ле га из Ср би је у ор-
га ни зо ва њу са ве то дав них да на 
– ис та кла је за наш лист Мил ка 
Вра неш, по моћ ник ди рек то ра 
Фон да пИО Цр не Го ре.

Ве сна Ана ста си је вић

У Фи ли ја ли Фон да пИО у кра-
ље ву про шлог ме се ца је пу ште-
на у функ ци ју вер ти кал на по-
крет на плат фор ма за осо бе са 
ин ва ли ди те том.

по ред чел них љу ду Фон да, 
овом до га ђа ју је при су ство вао 
и ре сор ни ми ни стар Алек сан-
дар Ву лин. тим по во дом ми ни-
стар је из ја вио да је Фонд пИО 
из соп стве них сред ста ва одво-
јио ви ше од 12 ми ли о на ди на ра 
за та кве на ме не у чи та вој Ср би-
ји. Ми ни стар је за хва лио кра-
ље вач кој фи ли ја ли Фон да пИО, 
али и Ре пу блич ком фон ду пИО 
што је ис по што вао пре по ру ку 
Ми ни стар ства за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња да све ин сти ту ци је у ње-
го вом окви ру бу ду мак си мал но 
до ступ не свим осо ба ма са ин ва-
ли ди те том.

– Са да ће осо бе за ин ва ли ди-
те том у кра ље ву мо ћи да ко ри-
сте и ову фи ли ја лу у пот пу но сти 
и ви ше не ће би ти ни фи зич ких 
пре пре ка да оства ре сво ја пра-
ва и све оно што им за кон га-
ран ту је – ре као је Ву лин. 

Ми ни стар је на вео да оче-
ку је да ће плат фор ме би ти по-
ста вље не у чи та вој ре пу бли ци, 
у сва кој ин сти ту ци ји, јер ће то 
омо гу ћи ти да су гра ђа ни са ин-
ва ли ди те том ко ри сте све оно 
што ко ри сте и дру ги.

пред у зе ће „За ста ва ин про” 
из кра гу јев ца, ко је из ра ђу је по-
крет не плат фор ме, за по шља ва 
осо бе са ин ва ли ди те том, а за-
хва љу ју ћи ула га њу Фон да пИО 

пред у зе ће је усво ји ло но ву тех-
но ло ги ју, но ви про грам и уште-
де ло знат ну ко ли чи ну нов ца,  
на гла сио је ми ни стар.

– Фи ли ја ла кра ље во је вр ло 
ста бил на фи ли ја ла, и по ква ли-
те ту и по ажур но сти, и ово је 
био је дан од по след њих сег ме-
на та да би смо ап со лут но омо-
гу ћи ли све усло ве гра ђа ни ма 
да оства ру ју сво ја пра ва у овој 
фи ли ја ли – ре кла је при ли ком 

пу шта ња у рад по крет не плат-
фор ме за осо бе са ин ва ли ди те-
том Дра га на ка ли но вић, ди рек-
тор ка РФ пИО.

Она је на по ме ну ла да 4,5 ми-
ли о на гра ђа на Ср би је оства ру је 
пра во у Фон ду пИО. У кра ље ву 
је то око 100.000 гра ђа на: 50.000 
оси гу ра ни ка и 41.000 пен зи о не-
ра, док на кна де за ту ђу по моћ и 
не гу и дру га со ци јал на да ва ња 
ко ри сти око 5.000 осо ба

Дра га на ка ли но вић је ис та-
кла да је за хва љу ју ћи пред у зе-
ћу „За ста ва ин про” омо гу ће но 
да се по крет не плат фор ме за 
осо бе са ин ва ли ди те том ви ше 
не уво зе, што по ве ћа ва уште ду 
за нај ма ње 50 од сто. Вред ност 
јед не плат фор ме је око 700.000 
ди на ра, а вред ност исте плат-
фор ме из уво за је око 1,7 ми ли-
о на ди на ра.

Ве сна ко стић, уз Удру же ња 
дис тро фи ча ра кра ље во, ре кла 
је  тим по во дом да се на да да ће 
уско ро и оста ле уста но ве у кра-
ље ву би ти при ла го ђе не за при-
ступ, као на при мер по зо ри ште, 
би о скоп и др.  Р. М.

ФИ ЛИ ЈА ЛА КРА ЉЕ ВО ДО БИ ЛА ПО КРЕТ НУ ПЛАТ ФОР МУ ЗА ОСИ

Олак шан при ступ ин ва лид ним ли ци ма

Све функционисало беспрекорно

Челници Фонда и министар Вулин на пуштању рампе у рад
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актуелно

тра ди ци о нал ни, 8. су срет ди рек то ра 
фон до ва/за во да пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња др жа ва на ста лих 

на про сто ру бив ше СФРЈ, ове го ди не одр-
жан је у Љу бља ни, у ор га ни за ци ји За во да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу-
бли ке Сло ве ни је. Су сре ту су при су ство ва ли 
ди рек то ри свих фон до ва/за во да у др жа ва-
ма ре ги о на, са са рад ни ци ма. Де ле га ци ју Ре-
пу бли ке Ср би је пред ста вља ли су Дра га на 
ка ли но вић, ди рек тор РФ пИО, и Зо ран па-
но вић, ди рек тор За во да за со ци јал но оси-
гу ра ње. 

Глав на те ма ово го ди шњег су сре та ди-
рек то ра би ло је ин ва лид ско оси гу ра ње, 
тач ни је „За ко но дав но уре ђе ње ин ва лид-
ског оси гу ра ња и пред ста вља ње при ме ра 
до бре прак се у при ро ди струч ног ра да и 
про фе си о нал не ре ха би ли та ци је”. пре зен-
та ци ју РФ пИО на ову те му одр жао је др 
Ди ка ка је вић, ди рек тор Сек то ра за ме ди-
цин ско ве шта че ње. Слу ша ју ћи из ла га ња 
дру гих др жа ва о пра ви ма и усло ви ма ин-
ва лид ског оси гу ра ња мо гла се уочи ти раз-
ли ка у де фи ни ци ји ин ва лид но сти, у пра ву 
на про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју оси гу-
ра ни ка ко је не ма ју све др жа ве, раз ли ка у 
де фи ни ци ји ро ка, јер у дру гим др жа ва ма 
за кон ски рок за до но ше ње ре ше ња по 
зах те ву те че од да на ка да се ком пле ти ра 
до ку мен та ци ја, а не од да на под но ше ња 
зах те ва. Удео ин ва лид ских пен зи о не ра у 

укуп ном бро ју пен зи о не ра у свим др жа-
ва ма бе ле жи пад, а ка да се упо ред но са-
гле да ју узро ци ин ва лид но сти, на пр вом 
ме сту су, у свим др жа ва ма, или бо ле сти 
кр во то ка или ту мо ри. 

Су срет ди рек то ра фон до ва/за во да увек 
је до бра при ли ка да се раз ме не ин фор ма-
ци је о про ме на ма у про пи си ма ко ји ре гу ли-
шу пен зиј ски си стем у сва кој др жа ви, те се и 
ове го ди не го во ри ло о нај ва жни јим ино ва-
ци ја ма у за ко ни ма. 

Упра во су ови су сре ти ди рек то ра у ра-
ни јим го ди на ма би ли око сни ца до го во ра 
и пот пи си ва ња ме ђу соб них би ла те рал них 
спо ра зу ма о елек трон ској раз ме ни по да та-
ка из ме ђу но си ла ца пен зиј ског оси гу ра ња, 
а ка ко су до са да го то во све др жа ве ство ри-
ле прав ни пред у слов за раз ме ну по да та ка 
о да ту му смр ти, овом при ли ком се го во-
ри ло о ефек ти ма и уште да ма за фон до ве, 
ко је су зна чај не. До са да шње уште де кре ћу 
се од 100.000 до 1.400.000 евра, за ви сно од 
др жа ве, а на ста ле су та ко што су фон до ви 
до би ја ли ин фор ма ци ју о смр ти ко ри сни ка у 
истом ме се цу ка да је пре ми нуо, те се ни су 
ства ра ле пре пла те. Чу ли су се пред ло зи о 
над град њи спо ра зу ма елек трон ском раз-
ме ном по да та ка о шко ло ва њу за по ро дич-
не пен зи о не ре, чи ме би се убр за ло оства-
ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња за оси гу ра ни ке ко ји има ју стаж у 
две или ви ше др жа ва. 

Спро во ђе ње ме ђу на род них спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу, са по себ ним на гла-
ском на по ступ ци ма по нов ног од ре ђи ва ња 
пен зи ја (пре ра чун пен зи ја) у скла ду са од-
ред ба ма би ла те рал них спо ра зу ма о со ци-
јал ном оси гу ра њу, ко ји још ни су окон ча ни 
(ве ли ки број пред ме та), те ма је о ко јој се на 
сва ким су сре ти ма ди рек то ра рас пра вља. За-
кљу чак ових су сре та је сте да се на то ме мо ра 
ин тен зив ни је ра ди ти, ка ко би се, што пре, та 
ве ли ка и де ли кат на оба ве за фон до ва окон-
ча ла. по стиг нут је до го вор да се на ста ви са 
прак сом одр жа ва ња ме ђу на род них да на са-
ве то ва ња (на ко ји ма се, у не по сред ном кон-
так ту, оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва 
пру жа ју струч на по моћ и са ве ти у оства ри-
ва њу пра ва) из ме ђу но си ла ца пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња и да се та ква прак са 
уве де из ме ђу свих фон до ва/за во да.

У Љу бља ни је, у истом пе ри о ду, одр жан и 
21. кон грес EUMASS (Европ ска уни ја за оси-
гу ра ње у ме ди ци ни и со ци јал ну си гур ност) 
и че твр ти кон грес ме ди цин ских рад ни ка 
Сло ве ни је, на ко ји ма је ви ше од 650 уче сни-
ка из 25 зе ма ља раз ма тра ло број на пи та ња 
у ве зи са ме ди цин ским ве шта че њем у обла-
сти со ци јал ног оси гу ра ња. У увод ном де лу 
оба кон гре са при су ство ва ли су пред став-
ни ци де ле га ци је Ре пу бли ке Ср би је, а ле ка-
ри ве шта ци Фон да уче ство ва ли су у те мат-
ским па не ли ма.

Је ли ца Ти мо ти је вић

СУ СРЕТ ДИ РЕК ТО РА ФОН ДО ВА/ЗА ВО ДА ЗА ПИО ДР ЖА ВА РЕ ГИ О НА

Пред но сти елек трон ске 
раз ме не по да та ка

Глав на те ма ово го ди шњег су сре та ди рек то ра би ло је ин ва лид ско оси гу ра ње
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У то ку је оба ве шта ва ње 
ко ри сни ка о  
упу ћи ва њу на  
ре ха би ли та ци ју о  
тро шку Фон да пИО,  
а да ту ми од ла ска,  
као и до са да,  
до го ва ра ју се у скла ду 
са рас по ло жи вим  
тер ми ни ма у ба ња ма 
и РХ цен три ма

Још је дан кон курс за бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју 
пен зи о не ра у ба ња ма и ле-

чи ли шти ма Ср би је успе шно је 
окон чан. Да под се ти мо, за ову 
на ме ну је ове го ди не из дво је но 
око 360 ми ли о на ди на ра, а на 
осно ву про сеч них це на у бањ-
ским ле чи ли шти ма то ком ове 
го ди не о тро шку Фон да бо ра ви-
ће 11.407 ко ри сни ка пен зи ја.

Из це ле Ср би је при ја ве је по-
сла ло ско ро 40.000 пен зи о не ра 
– на под руч ју уже Ср би је кон ку-
ри са ло је 32.658 ко ри сни ка, од 
то га нај ви ше бив ших за по сле-
них. На те ри то ри ји Ап Вој во-
ди не при ја ве је по сла ло 7.237 
пен зи о не ра свих ка те го ри ја. 
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, пре ма одо бре-
ним сред стви ма за ову на ме ну 
фи ли ја ла ма РФ пИО са те ри то-
ри је Вој во ди не, пут РХ цен та ра 
и ба ња Ср би је на бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју тре ба ло би да оде 
укуп но 2.970 ко ри сни ка пен зи ја, 
од тог бро ја 2.750 пен зи о не ра 
из ка те го ри је за по сле них, 213 
из ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти и се дам из ка те го ри је 
по љо при вред них пен зи о не ра. 

– Од 7.237 при ја вље них, 5.331 
вој во ђан ски се ни ор ис пу нио је 
усло ве из кон кур са, а 1.906 њих 
не ис пу ња ва те усло ве (што је 
за 103 пен зи о не ра ма ње не го 
про шле го ди не). Од оних ко ри-
сни ка пен зи ја ко ји не ис пу ња-
ва ју усло ве из кон кур са, нај ви-

ше их је из гру пе ко ји при ма ју 
сра змер ну (ино) пен зи ју, јер у 
укуп ном из но су при ма ју ви ше 
од 23.463 ди на ра, што је био 
ли мит, или ни су при ло жи ли по-
треб ну до ку мен та ци ју. пут ба-
ња и РХ цен та ра не мо гу ићи ни 
они пен зи о не ри ко ји су кон ку-
ри са ли, а још ни је про те кло пет 
го ди на от ка ко су већ јед ном ис-
ко ри сти ли пра во на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју – об ја сни ла је 
на при ме ру вој во ђан ских пен-
зи о не ра са вет ни ца кан ка раш 
због че га ве ли ки број пен зи о-
не ра не ис пу ња ва чак ни усло ве 
кон кур са.

Уго во ри су за кљу че ни са 24 
ба ње, ко нач не ранг-ли сте су 
об ја вље не, а ко ри сни ци ко ји 
су оства ри ли ово пра во до би ја-
ју оба ве ште ња о упу ћи ва њу на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју на 
кућ ну адре су. И ове го ди не ће 
сва ки ко ри сник по ред ин фор-
ма ци је ко ја ба ња му је до де ље-
на, би ти оба ве штен и о то ме из 
ко јих обла сти се у ба њи пру жа ју 
услу ге, од но сно за шта је ле чи-
ли ште спе ци ја ли зо ва но, као и 

о спе ци фи ка ци ји услу га ко је 
ће му би ти пру же не у пе ри о ду 
ре ха би ли та ци је. Спи сак обла-
сти раз ли ку је се у за ви сно сти 
од то га о ко јој ба њи је реч, па 
се мо же од но си ти на фи зи кал-
ну ме ди ци ну, ен до кри но ло ги ју, 
уро ло ги ју, ре у мат ска обо ље-
ња итд., док је спе ци фи ка ци ја 
услу га за сва ку ба њу иста. Она 
под ра зу ме ва: ле кар ски пре глед 
при ли ком при је ма са фор ми ра-
њем исто ри је бо ле сти, основ-
не и ци ља не ла бо ра то риј ске 
ана ли зе, ре дов не ви зи те оде-
љењ ског ле ка ра сва ког рад ног 
да на, а то ком по по дне ва, но ћи 
и не рад ним да ни ма де жур ног 
ле ка ра, за тим све те ра пиј ске 
про це ду ре из обла сти за ко је 
је ба ња спе ци ја ли зо ва на, при 
че му број и вр ста днев них те-
ра пи ја за ви се од оп штег ста ња 
и кли нич ког на ла за на пре гле ду 
(мо же би ти нај ма ње три вр сте 
те ра пи ја), као и фор ми ра ње от-
пу сне ли сте. 

тре ба на гла си ти да уко ли ко 
ко ри сник из објек тив них раз ло-
га не мо же да ко ри сти бес плат-

ну ре ха би ли та ци ју у тер ми ну 
ко ји му је за ка зан мо ра се дам 
да на пре тог да ту ма пи сме ним 
пу тем да оба ве сти над ле жну 
фи ли ја лу, као и РХ цен тар из 
ко јег је до био по зив. У оба ве-
ште њу тре ба да на ве де и раз лог 
због ко јег је спре чен да у на зна-
че ном тер ми ну бо ра ви у ба њи. 
Уко ли ко то не ура ди на вре ме, 
ко ри сник не ће мо ћи по но во да 
до би је бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју на ред них пет го ди на, од но-
сно тре ти ра ће се као да је ис ко-
ри стио свој тер мин.

У то ку је оба ве шта ва ње ко ри-
сни ка о упу ћи ва њу на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју, а да ту ми од-
ла ска, као и до са да, до го ва ра ју 
се у скла ду са рас по ло жи вим 
тер ми ни ма у ба ња ма и РХ цен-
три ма. 

Ина че, ове го ди не ће нај ве ћи 
број ко ри сни ка пен зи ја на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју оти ћи у 
спе ци јал ну бол ни цу „Мер кур” у 
Вр њач кој Ба њи, чак 1.320 пен-
зи о не ра из це ле Ср би је. У Ба њи 
ко ви ља чи бо ра ви ће 1.169 пен-
зи о не ра, док ће у Ни шкој ба њи, 
Ба њи Ју на ко вић у Апа ти ну и 
врд нич ком „тер ма лу” бо ра ви-
ти по 760 ко ри сни ка пен зи ја. У 
Ива њи цу, на Зла ти бор и у про-
лом ба њу ове го ди не оти ћи ће 
по око 600 пен зи о не ра, док ће 
оста ли би ти по зва ни у дру ге ба-
ње са ко ји ма Фонд има уго во ре 
о бес плат ној ре ха би ли та ци ји 
ко ри сни ка пен зи ја. 

За све ко ри сни ке је ва жно 
да зна ју да су ле ка ри Фон да 
пИО на осно ву ме ди цин ске до-
ку мен та ци је ко ју су уз при ја ву 
при ло жи ли од лу чи ва ли о то ме 
ко ме је ко ја ба ња нај по треб ни-
ја, од но сно у ко јој ће му опо ра-
вак нај бо ље при ја ти.

под се ћа мо све оне ко ји ове 
го ди не ко ри сте бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју да чу ва ју кар те 
за пре воз од свог ме ста до ба-
ње у ко ју су упу ће ни и да тро-
шко ве пу та на пла те на ре цеп-
ци ји ба ње.

В. Ана ста си је вић

КОН КУРС ЗА БЕС ПЛАТ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ УСПЕ ШНО ЗА ВР ШЕН

Ба ње спрем не за пр ве 
пен зи о не ре

Пажљиво разгледање коначне ранг листе у Пироту
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актуелно

Фонд об но вио уго во ре 
са ба ња ма о пла ћа њу на 
ра те, од пен зи је,  
а неке туристичке 
агенције омо гу ћа ва ју 
од ло же но пла ћа ње 
и за ле то ва ње  
на мо ру

Ако не спа да те ме ђу оних 
око је да на ест и по хи-
ља да пен зи о не ра ко ји 

ће ове го ди не у ба њу о тро шку 
Фон да пИО, од мор од град ске 
бу ке вам је ви ше не го по тре бан 
а фи нан сиј ске мо гућ но сти да ле-
ко од сјај них, мо жда је ле то ва-
ње на ра те мо гућ ност ко ја вам 
пре о ста је. Уго во ри са ба ња ма 
су об но вље ни та ко да је на ва ма 
да од лу чи те ко ли ки је из нос ра-
те ко ју мо же те да из дво ји те то-

ком шест до осам ме се ци и пре-
ма сво јим мо гућ но сти ма, али 
и по тре ба ма, иза бе ре те у ко јој 
ће те овог ле та бо ра ви ти.

по сту пак је исти као и прет-
ход них го ди на: ин фор ми ше те се 
о це на ма, по што већ зна те ко ја 
би вам ба ња нај ви ше при ја ла, а 
це на се укла па у оно што мо же те 
да из дво ји те, по зо ве те иза бра ну 
ба њу ра ди до го во ра о тер ми ну 
у ком би сте та мо бо ра ви ли, те-
ра пи ја ма ко је би сте ко ри сти ли 
и ода бе ре те хо тел и со бу чи ја 
вам је це на нај при сту пач ни ја. Из 
ба ње ће на ва шу кућ ну адре су 
сти ћи обра зац ко ји тре ба ове-
ри ти у ма тич ној фи ли ја ли Фон да 
(пре ко ко је при ма те пен зи ју) и 
по сла ти у ба њу. Он да мир но че-
ка те дан ка да вам по чи ње од мор 
у ба њи и при ли ком при ја ве на 
ре цеп ци ји иза бра ног од ма ра ли-
шта, уз лич ну кар ту при ло жи те и 

1. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бо ро шко рић”, Ба ња Ба да ња
Беодан: 1.990 динара за боравак до десет дана, 1.890 за дужи боравак 

015/863-190

2. За вод за спе ци јал ну ре ха би ли та ци ју „Агенс”, Ма та ру шка ба ња
Беодан: 2.860 динара. плаћање на шест месечних рата.

036/5412-124

3.

За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви, Ива њи ца
Беодан: 2.500 динара (у јулу и августу 2.600 динара). Цене обухватају и коришћење рекреативних садржаја 
(базен, сала за стони тенис, теретана, свакодневно организоване шетње, излети). плаћање на шест до 12 рата, у 
зависности од дужине боравка и висине пензије.

032/662-261
032/661-690

4. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ју на ко вић”, Апа тин
Беодан: 3.245 у старом делу бање, 4.200 динара у новим објектима.

025/772-311

5.
Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња”, Со ко ба ња
Беодан: двокреветна соба 2.900 динара плус боравишна такса и осигурање 79 динара. плаћање на шест месечних 
рата.

018/830-144

6. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња ко ви ља ча”, Ба ња ко ви ља ча
Беодан: од 3.900 до 5.200 динара. плаћање на шест месечних рата.

015/818-270

7. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „тер мал”, Врд ник
Беодан: 3.810 динара плус 1.500 динара за први лекарски преглед. плаћање на шест месечних рата.

022/465-586

8. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња
Беодан: од 1. јула до 31. августа 2.800 динара. Од септембра 2.700 динара. плаћање на шест месечних рата.

016/895-128

9. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бу ја но вац”, Бу ја но вач ка ба ња
Беодан: 2.500 динара плус 60 динара боравишна такса. плаћање на шест месечних рата.

017/7651-292

10. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња
Беодан: 3.030 динара. плаћање на шест месечних рата.

019/450-447
019/450-444

11. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња ка њи жа”, ка њи жа
Беодан: 4.400 динара. плаћање чековима грађана на три месечне рате.

024/875-163

12. Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња  „Ри бар ска ба ња”
Беодан: 3.890 до 4.640 динара. плаћање на шест месечних рата.

037/865-270

ЛЕ ТО ВА ЊЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И ОВЕ ГО ДИ НЕ НА РА ТЕ

Од мор то ком 
ле та, пла ћа ње 
од ло же но

по след њи чек од пен зи је. Сле де-
ћих да на мо же те да се опу сти те, 
од ма ра те и ужи ва те у све му што 
та ба ња ну ди – од го ва ра ју ћим 
те ра пи ја ма, куп ка ма, шет њи, из-
ле ти ма. 

Це не у ба ња ма са ко ји ма је 
Фонд скло пио уго во ре о пла ћа-
њу на ра те углав ном се од но се 
на та ко зва ни бе о дан, што под-
ра зу ме ва пун пан си он са три 
обро ка днев но, но ће ње у дво-
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13.
Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња и пост тра у мат ска ста ња „Др Бо ри во је Гња тић”, Ста ри Слан ка мен
Беодан: 2.560 динара. Уколико је пацијенту потребна помоћ другог лица, комплетан беодан износи 3.150 дин. 
плаћање на шест месечних рата.

022/2591-077

14. Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју, „Сел терс”, Мла де но вац
Беодан: од 3.200 до 4.000 динара (боравишна такса 146 динара по дану). плаћање на четири месечне рате.

011/824-1425
011/823-6898

15. Ин сти тут за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју ре у ма тич них и кар ди о ва ску лар них бо ле сти „Ни шка ба ња”
Беодан: 4.130 динара. плаћање на шест месечних рата.

018-502-046
018-502 010

16.
Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти ор га на за ва ре ње и ше ћер не бо ле сти „Вр њач ка Ба ња”
Беодан: Св. Ђорђе: 3.710 + 155 (бор. такса), шумадија: 4.125 + 155, Стари Меркур: 3.215 + 155. У осталим објектима 
нема места до краја септембра. плаћање на шест месечних рата.

036/611-624
036/618-870

17. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма и пост тра у мат ских ста ња „Врањ ска ба ња”
Беодан: 2.130, 2.530 и 2.830, зависно од квалитета смештаја. плаћање на шест месечних рата.

017/546-284

18. Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци
Беодан: 2.700 до 3.200. плаћање на девет месечних рата.

023/315-0409

19. Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње про гре сив них ми шић них и не у ро ми шић них бо ле сти, Но ви па зар
Беодан: 2.300 и 2.900 динара. плаћање на шест месечних рата.

020/371-559
020/372-166

20. Спе ци јал на бол ни ца за плућ не и оч не бо ле сти и ту бер ку ло зу „Озрен”, Со ко ба ња
Бе о дан: 2.500 ди на ра. пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

018/830-927

21. при род но ле чи ли ште „Ба њи ца”, Со ко ба ња
Беодан: до 1. октобра 2.690 динара. плаћање на осам месечних рата.

018/830-224

22 Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „про лом ба ња”, про лом ба ња
Беодан: 3.610 и 10 одсто попуста за пензионере. плаћање на шест месечних рата.

027/8388-111

23
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју  „Гор ња треп ча”, Ча чак
Не постоји класичан беодан, већ се цене одређују индивидуално, у зависности од врсте смештаја и прописаних 
терапија, просечна цена 2.870. плаћање на шест месечних рата.

032/822-063

24. Лу ков ска ба ња
Беодан 4.810 динара, са четири терапије и коришћењем базена. плаћање на шест месечних рата

027/385-999

нај ви ше од го ва ра ло сва ком по-
је дин цу. 

„Ре кре а турс”, ту ри стич ка 
аген ци ја ко ја ор га ни зу је од-
мор за пен зи о не ре и за по сле-
не, и ове го ди не у по ну ди има 
све ба ње у Ср би ји, ле то ва ли-
шта на мо ру и пла ни на ма, уз 
мо гућ ност пла ћа ња на ра те: 
кре дит ним кар ти ца ма, че ко ви-
ма бан ке, или пре ко Удру же ња 
пен зи о не ра и РФ пИО, од би ја-
њем од пен зи је. У овој аген ци ји 
пен зи о не ри ма се у објек ти ма 

„Ре кре а тур са” у Ча њу, Ра фа и-
ло ви ћи ма код Бе чи ћа, на Зла-
та ру, ко па о ни ку, у Ива њи ци и 
на Сре бр ном је зе ру, одо бра ва 
и по пуст. 

по тро шач ко-услу жна за дру га 
„пен зи о нер” из Бе о гра да у свом 
са ста ву има ре ги стро ва ну ту-
ри стич ку аген ци ју „тре ће до ба” 
ко ја за пен зи о не ре обез бе ђу је 
ре гре си ра не це не и од ло же но 
пла ћа ње за бо ра вак у ба ња ма. 
Услу ге аген ци је мо гу ко ри сти 
сви ко ри сни ци пен зи ја и чла но-
ви њи хо вих по ро ди ца.

– Ми има мо уго во ре са по не-
ко ли ко хо те ла и ле чи ли шта у 
ско ро свим ба ња ма Ср би је та ко 
да од њих за сво је кли јен те, пен-
зи о не ре до би ја мо ре гре си ра не 
це не и мо гућ ност од ло же ног 
пла ћа ња. ко ри сник пен зи је ко ји 
од лу чи да пре ко на ше аген ци је 
оде на од мор, ле че ње, опо ра вак 
у не ку од ба ња са ко ји ма са ра ђу-
је мо има ће, опет за ви сно од то га 
где иде, и до 20 од сто по пу ста у 
од но су на ко мер ци јал не це не. 
У по ну ди су Си ја рин ска, Вр њач-

ка, Со ко ба ња, Ри бар ска, Ни шка, 
Ба ња Ју на ко вић, Ма та ру шка, 
Бо гу то вач ка, про лом ба ња, Ба-
ња Љиг, Гор ња треп ча и Врд ник, 
за тим Ива њи ца, али и пла ни не 
Зла ти бор, та ра, Зла тар. У по ну ди 
су и ле то ва ња на мо ру, та ко ђе по 
ре гре си ра ним це на ма за пен зи-
о не ре. пла ћа ње је од ло же но на 
шест ме сеч них ра та или че ко ви-
ма гра ђа на или ад ми ни стра тив-
ном за бра ном од пен зи је – ка же 
за наш лист Ду ши ца Цвет ко вић, 
ди рек тор за дру ге „пен зи о нер”.

В. Ана ста си је вић

кре вет ној со би, уз све вр сте те-
ра пи ја ко је ба ња ну ди. Мо гу ће 
је упла ти ти и са мо пун пан си он, 
без те ра пи ја, али љу ди углав-
ном во ле да, ка да су већ у ба њи, 
ис ко ри сте и све мо гућ но сти 

ко је им се ну де. На рав но да се 
те ра пи је, уко ли ко су по треб не, 
до го ва ра ју са бањ ским ле ка ром 
ко ји, по сле пре гле да и евен ту-
ал них ана ли за, са ве ту је шта би 
ко ме би ло по треб но и шта би 

Ценовникителефони
Ако од лу чи те да не ко ри сти те услу ге аген ци ја већ да са ми 
ор га ни зу је те од ла зак у ба њу мо ра те да по зо ве те ба њу и од ма-
ра ли ште за ко је сте се од лу чи ли, а са ко ји ма Фонд има уго вор. 
Да би смо вам олак ша ли, доносимо спи сак са це на ма бе о да на у 
про сеч ној дво кре вет ној со би.
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На ини ци ја ти ву 11 
за штит них ра ди о ни ца 
и дру гих ор га ни за ци ја, 
пре 50 година,  
до не та од лу ка о  
осни ва њу За јед ни це 
уста но ва и  
ор га ни за ци ја за 
ре ха би ли та ци ју и  
за по шља ва ње  
ин ва лид них ли ца  
Ре пу бли ке Ср би је

Све ча на ака де ми ја Удру-
же ња пред у зе ћа за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та-

ци ју и за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том Ре пу бли ке Ср-
би је (УИпС) по во дом 
обе ле жа ва ња по ла 
ве ка по сто ја ња и ра-
да овог удру же ња 
одр жа на је 15. ју на у 
„Ака де ми ји 28” у Бе-
о гра ду. На и ме, пре 
50 го ди на, на ини ци-
ја ти ву 11 за штит них 
ра ди о ни ца и дру гих 
ор га ни за ци ја, до не та 
је од лу ка о осни ва њу 
За јед ни це уста но ва и 
ор га ни за ци ја за ре-
ха би ли та ци ју и за по-
шља ва ње ин ва лид-
них ли ца Ре пу бли ке 
Ср би је. Осни ва чи 
За јед ни це по ста ви ли 
су та да ци ље ве ко ји 
су осно ва ра да и да-
на шњег удру же ња, а 
то су: раз ме на ис ку-
ста ва и ор га ни зо ва-
на при ме на са вре ме них до стиг-
ну ћа на по љу ре ха би ли та ци је 
и за по шља ва ња ин ва лид них 
ли ца и уна пре ђе ња де лат но сти 
чла но ва, уз пру жа ње до при но-
са уна пре ђе њу про из вод них, 
фи нан сиј ских, прав них и дру гих 
де лат но сти ко је слу же свр си ре-
ха би ли та ци је и за по шља ва ња 
ин ва лид них ли ца.

Ме ђу број ним го сти ма, све ча-
но сти су при су ство ва ли и Алек-
сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је, Љи ља на Џу вер, по моћ-
ни ца ми ни стра, Дра ги ца Ива но-
вић, на чел ни ца Сек то ра за за-
по шља ва ње, Ве ра пе шут, Са ња 
Га вра но вић, Ма ри ја Ри стић и 
та тја на при јић, са мо стал не са-

вет ни це у овом ми ни стар ству, 
Дра ган Си ки мић, за ме ник ге не-
рал ног ди рек то ра На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, и Је-
ли ца ти мо ти је вић, ди рек тор ка 
Сек то ра за од но се с јав но шћу 
РФ пИО.

На обе ле жа ва њу ју би ле ја до-
де ље не су пла ке те и при зна ња 
ин сти ту ци ја ма ко је су да ле и 
да ју нај ве ћи до при нос ра ду и 
раз во ју ових пред у зе ћа. пла ке-
те је уру чио Дра ган Дра шко вић, 
ди рек тор УИпС-а, а при ми ли 
су их: Алек сан дар Ву лин, Је ли-
ца ти мо ти је вић, ко ја је при зна-
ње при ми ла у име Фон да пИО, 
Дра ган Си ки мић (у име НСЗ), и 
Бран ко Ве љо вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра УИпС-а, за 
оства ре не ре зул та те УИпС-а.

том при ли ком Алек сан дар 
Ву лин је ис та као да ре сор но 
ми ни стар ство по кла ња ве ли ку 
па жњу пред у зе ћи ма за про фе-

си о нал ну ре ха би ли та ци ју осо-
ба са ин ва ли ди те том, јер је то 
нај бо љи на чин да се по мог не 
не са мо тој ка те го ри ји, већ и 
це ло куп ној за јед ни ци, на во де-
ћи да у Ср би ји ра ди 49 пред у-
зе ћа ко ја за по шља ва ју ОСИ. У 
њи ма је за по сле но 2.457 ли ца, 
од то га су 1.453 осо бе са ин ва-
ли ди те том. Упра во ова пред у-
зе ћа ко ја за по шља ва ју ОСИ су 
ак те ри со ци јал ног пред у зет ни-
штва у Ср би ји, ре као је Ву лин, 
на ја вљу ју ћи до но ше ње пр вог 
за ко на о со ци јал ном пред у зет-
ни штву у Ср би ји, ко јим ће по-
ло жај пред у зе ћа ко је упо шља-
ва ју ОСИ би ти бо ље ре гу ли сан 
и уна пре ђен. 

Бо гат кул тур но-умет нич ки 
про грам на овој све ча но сти 
во ди ла је глу ми ца ти ја на Јан ко-
вић, а све то на зна ков ни је зик 
пре во ди ла је Ве ра Јо ва но вић.

М. Мек те ро вић 

СВЕ ЧА НОСТ ПО ВО ДОМ ПО ЛА ВЕ КА РА ДА УИПС-а

За по шља ва ње ин ва ли да – 
по моћ це лој за јед ни ци

Алек сан дар Ву лин, Дра ган Дра шко вић и Бран ко Ве љо вић
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Ре зо лу ци ја 1325 Са ве та без бед но сти 
Ује ди ње них на ци ја „Же не, мир и без-
бед ност” јед на је од ва жни јих ре зо лу-

ци ја ове свет ске ор га ни за ци је у обла сти ми-
ра и без бед но сне по ли ти ке. Она ука зу је на 
по сле ди це ко је су ко би оста вља ју на же не и 
де вој ке и ва жност уло ге же на у из град њи 
ми ра и пост кон фликт ном опо рав ку зе мље.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је кра јем про шле 
го ди не до не ла од лу ку о фор ми ра њу Рад не 
гру пе чи ји је за да так да из ра ди но ви На ци-
о нал ни ак ци о ни план за при ме ну ове ре зо-
лу ци је за пе ри од од 2016. до 2020. го ди не, 
уз опре де ље ње да се у на ред ном пе ри о ду 
по себ на па жња усме ри на без бед ност же-
на на ло кал ном ни воу. Рад на гру па је већ 
из ра ди ла На црт овог до ку мен та на осно ву 
Смер ни ца за из ра ду На ци о нал ног ак ци о ног 
пла на ко је је до нео по ли тич ки са вет Вла де 
РС. На мол бу Рад не гру пе и Ми ни стар ства 
од бра не, кан це ла ри ја за са рад њу са ци-
вил ним дру штвом у са рад њи са Ми ни стар-
ством омла ди не и спор та, ми си јом ОЕБС-а у 
Ср би ји, као и ор га нима ло кал не са мо у пра-
ве уз по др шку стал не кон фе рен ци је гра до-
ва и оп шти на Ср би је, ор га ни зо ва ла је до 30. 
ма ја јав не кон сул та ци је о овом до ку мен ту 
ши ром Ср би је, и то у Ни шу, Вра њу, Но вом 
па за ру, кру шев цу и Но вом Са ду.

про цес јав них кон сул та ци ја ор га ни зо ван 
је с ци љем укљу чи ва ња свих за ин те ре со ва-
них ак те ра у јав ну де ба ту на ло кал ном ни воу, 
ка ко би сво јим уче шћем до при не ли по бољ-
ша њу по ло жа ја же на у ло кал ним сре ди на ма. 

та ко је и у са ли Скуп шти не Ап Вој во ди не у 
Но вом Са ду 30. ма ја одр жан пе ти по ре ду – и 
за вр шни, кон сул та тив ни са ста нак уче сни-
ка у овом про це су, а том при ли ком их је у 
име до ма ћи на по здра вио и Иштван па стор, 
пред сед ник Скуп шти не АпВ. Он је та да под-
се тио при сут не да по кра јин ски пар ла мент 
има кон ти ну и тет у ба вље њу овом те мом, јер 
је пре го ди ну да на ов де ор га ни зо ва на кон-
фе рен ци ја на ко јој су уче сни ци упо зна ти са 
На ци о нал ним ак ци о ним пла ном о при ме ни 
Ре зо лу ци је 1325. та ко ђе, из ра зио је и по себ-
но за до вољ ство што је Сто јан ка Ле кић, пред-
сед ни ца Од бо ра за рав но прав ност по ло ва 
Скуп шти не АпВ и пред се да ва ју ћа на овом 
јав ном са стан ку у Но вом Са ду, име но ва на за 

чла ни цу Рад не гру пе за из ра ду На ци о нал ног 
ак ци о ног пла на. 

пред став ни ци Рад не гру пе др Би ља на 
Стој ко вић и др Јо ван ка ша ре но вић из Ми-
ни стар ства од бра не, др Бо жи дар Фор ца са 
уни вер зи те та УНИ ОН-Ни ко ла те сла и др Зо-
ри ца Мр шче вић са Ин сти ту та дру штве них 
на у ка у Бе о гра ду пред ста ви ли су на овом 
ску пу на црт На ци о нал ног пла на за при ме-
ну Ре зо лу ци је 1325 СБ УН. 

С дру ге стра не, ка трин Га бри јел, пред-
став ни ца Ми си је ОЕБС у Ср би ји, ис та кла је 
да је овај до ку мент Вла де Ср би је ве о ма ам-
би ци о зан ко рак ко ји зах те ва са рад њу вла-
ди них ин сти ту ци ја и ци вил ног сек то ра.  

М. Мек те ро вић 

КОН СУЛ ТА ЦИ ЈЕ О ИЗ РА ДИ НА ЦИ О НАЛ НОГ АК ЦИ О НОГ ПЛА НА О БЕЗ БЕД НО СТИ ЖЕ НА

По бољ ша ње по ло жа ја же на

к у л  т у р  н о -
умет нич ко дру-
штво пен зи о-
не ра „Иси дор 
Ба јић” из Но вог 
Са да не дав но је 
у све ча ној са ли 
гим на зи је „Јо ван 
Јо ва но вић Змај” 
одр жа ло свој го-
ди шњи кон церт.

На кон цер ту су 
на сту пи ли Жен-
ски ка мер ни хор 
са пет пе са ма и 

СЕД НИ ЦА ИО СПВ

Рад на по бољ ша њу 
по ло жа ја  
пен зи о не ра

На не дав но одр жа ној сед ни ци Из вр-
шног од бо ра Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не глав на те ма је био со ци јал но-ма-
те ри јал ни по ло жај ко ри сни ка пен зи ја и 
не ус кла ђи ва ње пен зи ја са ин фла ци јом. 

Чла но ви ИО су по др жа ли ме ре ко је 
ће Са вез пред ла га ти над ле жним ин сти-
ту ци ја ма вла сти ра ди по бољ ша ња по-
ло жа ја пен зи о не ра. Би ло је го во ра и о 
ра ду оп штин ских удру же ња пен зи о не-
ра и про бле ми ма с ко ји ма се су о ча ва ју.    

На сед ни ци је усво је на Од лу ка о рас-
по де ли де ла сред ста ва по Фи нан сиј-
ском пла ну СпВ за 2016. го ди ну, као и 
Од лу ка о одр жа ва њу 13. Смо тре хо ро ва 
удру же ња пен зи о не ра у Срем ским кар-
лов ци ма. Д. К.

КУД ПЕН ЗИ О НЕ РА „ИСИ ДОР БА ЈИЋ”

Одр жа ли го ди шњи кон церт

Ме шо ви ти хор са 13 пе са ма. 
Из ве де не су пе сме не ко ли ко 
на ших и стра них ком по зи то-
ра, као и три на род не пе сме.

кла вир ску прат њу и ди-
ри гент ску па ли цу пре у зео је 
мр Јо ван тра ви ца.

На све ча но сти је на сту пи-

ла и Драм ска сек ци ја кУД у 
из во ђе њу са ти рич не при че 
„па мет”.

Д. К.

Кон сул та тив ни са ста нак у покрајинском парламенту



30. јун 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИкА12

поводи

по след њег да на ма ја ми-
ни стар Алек сан дар Ву-
лин по се тио је ле ско вач-

ко спе ци ја ли зо ва но пред у зе ће 
„Уни вер зал”. том при ли ком он 
је ре као да ће ре сор но Ми ни-
стар ство по мо ћи овом пред у зе-
ћу у раз во ју но вих тех но ло ги ја 
и бр жем за по шља ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том.

– по чет ком ма ја ове го ди не 
рас пи сан је по зив за јав ну на-
бав ку ре про ма те ри ја ла ова-
квим пред у зе ћи ма. Укуп но их 
је 49, а би ће рас по де ље но око 
149 ми ли о на ди на ра, па се та ко 
сти чу но ве мо гућ но сти за за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди-
те том – на гла сио је ми ни стар 
Ву лин.

то ком ове по се те Ле сков цу, 
и ко ји дан ра ни је у Вла со тин-
цу, Ву лин је на вео ле ско вач ки 
„Уни вер зал” као при мер до бре 
прак се, од но сно ква ли тет ног 
за по шља ва ња ОСИ.

– У на шем пред у зе ћу упо сле-
но је 35 рад ни ка од ко јих је 25 
са лак шим или те жим ин ва ли-
ди те том – ис та кла је овом при-
ли ком Љи ља на па вић Стој ко-
вић, ди рек тор ка ле ско вач ког 
„Уни вер за ла”.

пре ма по да ци ма ле ско вач ке 
фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе 

за за по шља ва ње, од око 18.000 
не за по сле них, све га 388 су осо-
бе са ин ва ли ди те том. Нај ви-
ше их је са че твр тим сте пе ном 
струч но сти, њих око 250, ме ђу 
ко ји ма је 161 же на. 

– то ком 2016. го ди не упо сле-
но је 79 осо ба са ин ва ли ди те-
том, од ко јих је 17 њих ан га жо-
ва но на јав ним ра до ви ма – ис-
та као је др Го ран Цве та но вић, 
гра до на чел ник Ле сков ца.

Ле ско вач ки гра до на чел ник 
је овом при ли ком по хва лио и 
ру ко вод ство „Уни вер за ла” ко-
је је ви шак свог про из вод ног 
про сто ра из нај ми ло де сти ле-
ри ји „три ву лекс” у ко јој је то ком 
2016. го ди не упо сле но де се так 
рад ни ка са ин ва ли ди те том. Ле-
ско вач ки „три ву лекс” је на по-
след њој са јам ској из ло жби у 
Но вом Са ду осво јио де се так ме-
да ља за ква ли тет про из во да.

Ме ђу тим, и по ред све га, про-
блем ка дро ва осо ба са ин ва ли ди-
те том из ла зи у пр ви план. На и ме, 
они се углав ном обра зу ју у ов да-
шњој основ ној и сред њој струч-
ној шко ли „11. ок то бар”, а до ско-
ра су струч ну прак су сти ца ли у 
про из вод ном по го ну „трен ка рад”. 
Због не рен та бил но сти, овај про-
из вод ни по гон шко ле је ових да-
на оти шао у сте чај и ли кви да ци ју.

Т. Сте ва но вић

ЛЕ СКО ВАЦ: НО ВЕ МО ГУЋ НО СТИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Ми ни стар ство ће по мо ћи 
„Уни вер за лу”

Го ран Цве та но вић, Алек сан дар Ву лин и Љи ља на Па вић Стој ко вић у оби ла ску по го на „Уни вер за ла”

Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја 
„Зла ти бор” из Ужи ца спро во ди про-
грам раз во ја при ват ног сек то ра у 
ко ме се уна пре ђу ју мо гућ но сти по-
ве ћа ња при хо да и за по сле но сти у 
ју го за пад ној Ср би ји, у обла сти ма ту-
ри зма и про из вод њи тра ди ци о нал-
них про из во да. Са мо за по шља ва ње 
је усме ре но у пла сте нич ку про из-
вод њу, во ћар ство и пче лар ство на 
под руч ју тр сте нич ке оп шти не.

На жа лост, про шле го ди не је ве-
ли ки број љу ди у окви ру со ци јал ног 
про гра ма и сте ча ја у „пр вој пе то-
лет ки” остао без по сла и ло кал на са-

мо у пра ва ће учи ни ти све да се овај 
про грам успе шно ре а ли зу је.

про грам фи нан си ра швај цар ска 
вла да пре ко Аген ци је за раз вој и 
са рад њу и до са да је уло же но око 
14 ми ли о на швај цар ских фра на ка. 
парт не ри у овом про јек ту су пче-
лар ска за дру га „Рој”, за тим „Но ва 
Сло га”, „Сту бли ца”, „Ма ли на про дукт” 
и „Гроф оф Ми лу то вац”. Уго во ре је 
по во дом овог про гра ма са мо за по-
шља ва ња већ пот пи са ло 190 не за-
по сле них ли ца, ка же Сте ван Ђа ко-
вић, за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
тр сте ник. Д. Ива но вић

ТР СТЕ НИК

Шан са за не за по сле не

Пче лар ска за дру га „Рој”
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по во дом обе ле жа ва ња да на 
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град (УГЦБ) упри ли че на је 
ма ни фе ста ци ја „На ша при ча”. 
Све ча на ака де ми ја и ре ви јал-
ни про грам одр жа ни су 13. ју на 
2016. го ди не у би о скоп ској са ли 
До ма Бе жа ниј ска ко са. У ре ви-
јал ном про гра му при ка за не су 
ак тив но сти ко ри сни ка у обла-
сти умет но сти, спор та, за ба ве и 
ре кре а ци је (сли кар ска ко ло ни-
ја, умет нич ко пле те ње, пи ла тес, 
дру штве не игре...). Би ла је то 
при ли ка да ста на ри УГЦБ по ка-
жу сва сво ја уме ћа и зна ња.

Све ча ну ака де ми ју отво ри ла 
је ди рек тор ка Уста но ве Су за на 

Ми шић ко ја је по же ле ла до бро-
до шли цу оку пље ним ко ри сни-
ци ма и го сти ма. по себ но је за-
хва ли ла за ме ни ку гра до на чел-
ни ка Ан дре ји Мла де но ви ћу, као 
и по моћ ни ци ми ни стра за рад, 
за по шља ва ње, со ци јал на и бо-
рач ка пи та ња Бран ки Га јић, што 
су до шли и уве ли ча ли ма ни фе-
ста ци ју и што сво јим де ли ма 
сва ко днев но чи не да Уста но ва 
бу де успе шни ја и бо ља. 

по ред чел ни ка гра да Бе о гра-
да и ре сор ног Ми ни стар ства, 
го сти све ча но сти би ли су и ду-
го го ди шњи са рад ни ци Уста но-
ве, до на то ри и број ни при ја те-
љи. Г. О.

Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти-
це, ко је бро ји око 15.000 ак тив них чла-
но ва оку пље них у 33 ме сне ор га ни за-

ци је, све ча но је 24. ју на про сла ви ло ју би леј 
– 70 го ди на по сто ја ња и ра да. Све ча ност је 
про пра тио бо гат кул тур но-умет нич ки про-
грам, а при су ство ва ло је ви ше од 200 чла-
но ва и го сти ју из зе мље и ино стран ства. 

Све ча но сти су при су ство ва ли и др Не над 
Ива ни ше вић, др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Ми лан Не на дић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, са 
са рад ни ци ма Ми ло шем Ја ко вље ви ћем и 
Ми ле ном Гр ко вић, Стан ко Ним че вић, пот-
пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је и 
пред сед ник Град ске ор га ни за ци је СИР у Су-
бо ти ци, Слав ко шу ћу ре вић, пот пред сед ник 
Скуп шти не гра да Зре ња ни на, Бра ни слав 
пе кез, на чел ник Оде ље ња за пИО у Фи ли-
ја ли РФ пИО Су бо ти ца, као и број ни ди рек-
то ри и пред став ни ци јав них ин сти ту ци ја из 
Су бо ти це.     

Др Не над Ива ни ше вић је, че сти та ју ћи ју-
би леј овој нај ма сов ни јој ор га ни за ци ји су-
бо тич ких пен зи о не ра, из ја вио да је ГУп Су-
бо ти ца јед но од нај ак тив ни јих и нај ор га ни-
зо ва ни јих удру же ња овог ти па у Вој во ди ни, 
а и ши ре, и да их је одр жа ло за јед ни штво.

– Да нас би се тре ба ло се ти ти го спо ди на 
Бе ле Јур ко ви ћа, ко ји ни је ви ше са на ма. Он 
и го спо ђа Лу чев да ли су не мер љив до при-
нос оно ме што за јед но са њи ма ра ди мо и 
ми из Ми ни стар ства. Љу ди по пут Дра ги це 
Лу чев и Стан ка Ним че ви ћа ко ји бри ну о 
пен зи о не ри ма у Су бо ти ци, за јед но са на-

ма из Ми ни стар ства, омо гу ћи ли су да пен-
зи о не ри у Су бо ти ци жи ве бо ље – ре као је 
овом при ли ком др жав ни се кре тар Ива ни-
ше вић.    

Че сти та ју ћи ју би леј су бо тич ким пен зи о-
не ри ма, Ми лан Не на дић је из ја вио да је ГУп 
Су бо ти ца, као члан Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, у це лом овом пе ри о ду би ло ва жан 
и по у здан парт нер СпВ.  

С дру ге стра не Дра ги ца Лу чев је ис та кла 
да број но члан ство по ка зу је да се они за и-
ста тру де да пен зи о не ри ма обез бе де усло-
ве да ква ли тет ни је жи ве и про во де сво је 
сло бод но вре ме, ка ко у Су бо ти ци та ко и у 
од ма ра ли шту ГУп-а у Со ко ба њи.

– Има мо по др шку од свих град ских ин-
сти ту ци ја, од Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не 
а нај чвр шћа по др шка нам је др Не над Ива-
ни ше вић – ре кла је пред сед ни ца Лу чев. 

Она је до да ла да је ГУп Су бо ти ца спе-
ци јал но по во дом ју би ле ја из дао сво ју мо-
но гра фи ју из ко је се за ин те ре со ва ни мо гу 
оба ве сти ти о све му што се ра ди ло за про те-
клих се дам де сет го ди на.

Дра ги ца Лу чев је мно го број ним са рад-
ни ци ма и при ја те љи ма ГУп-а до де ли ла за-
хвал ни це за ду го го ди шњу по моћ и са рад њу 
у раз во ју ове ор га ни за ци је. За хвал ни цу је 
до би ла и Ре дак ци ја „Гла са оси гу ра ни ка”. 

М. Мек те ро вић

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СУ БО ТИ ЦЕ СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 70 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА

Одр жа ло их за јед ни штво

УГЦБ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СВОЈ ДАН

Ис при ча ли сво ју при чу

Ду го го ди шњи са рад ни ци др Не над Ива ни ше вић и Дра ги ца Лу чев

Андрија Младеновић и Сузана Мишић
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на лицу места

ко ри сни ци и за по сле ни у 
рум ском Ге рон то ло шком цен-
тру „Срем” у при су ству ве ли ког 
бро ја са рад ни ка и при ја те ља 
уста но ве обе ле жи ли су зна ча-
јан ју би леј – 40 го ди на по сто ја-
ња. За про те кле че ти ри де це ни-
је за по сле ни су бри ну ли о 4.130 
ко ри сни ка. пр ви су 6. ју на 1976. 
го ди не у ГЦ „Срем” сти гли ста ри 
из Ру ме и Срем ске Ми тро ви це. 

Да нас су у тој уста но ви за по-
сле на 102 рад ни ка, у њој бо ра-
ви 285 ста нов ни ка из Сре ма и 
дру гих кра је ва, а ГЦ „Срем” се 
убра ја ме ђу нај бо ље уста но ве 
со ци јал не за шти те у Ср би ји.

– Ру ко во ди мо се прин ци пом 
да тре ба по што ва ти сва ког чо ве-
ка и ње го во до сто јан ство. Ово је 
уста но ва ре ги о нал ног ка рак те-
ра, ко ја је про шла низ раз вој них 
ци клу са. про ши ре ни су ка па ци-
те ти са по чет них 120 ко ри сни ка 
на 295, ко ли ко их је би ло на кра-
ју пр ве де це ни је. Ми смо пре сти-
жна уста но ва со ци јал не за шти-
те, та ко да по ред до брих усло ва 

сме шта ја, ис хра не, здрав стве не 
не ге и хи ги је не, пру жа мо и над-
град њу – кул тур но-за бав ни жи-
вот, ка ко би сло бод но вре ме ко-
ри сни ка би ло што ква ли тет ни је. 
У овој го ди ни би ће пу штен у 
рад но ви лифт у објек ту ви со ког 
стан дар да, ре но ви ра ће мо 25 ку-
па ти ла, а ку пи ће мо и са ни тет ско 
во зи ло за ко ри сни ке – ис та кла 
је, по ред оста лог, ди рек тор ка 
Да ни ца Је ре мић.

Ме ђу го сти ма на обе ле жа ва-
њу ју би ле ја би ли су и Ма ри ја 
Стој че вић, за ме ни ца пред сед-
ни ка рум ске оп шти не, и др Не-
над Ива ни ше вић, др жав ни се-
кре тар у Ми ни стар ству за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња.

– Рум ска уста но ва је јед на од 
нај бо љих у Ср би ји и ов де би тре-
ба ло да до ђу сви они ко ји же ле 
да ви де ка ко се до бро и ква ли-

тет но бри не о ко ри сни ци ма – 
ка зао је др Не над Ива ни ше вић.

За до вољ ство ра дом Цен тра ис-
ка за ли су и при сут ни ко ри сни ци.

– Че ти ри го ди не сам ов де, пе-
вам у хо ру и уче ству јем у мно-
гим про гра ми ма. За до во љан 
сам осо бљем, хи ги је ном, ква ли-
те том хра не и сме шта јем. Ово је 
на ша дру га ку ћа – ре као је Цве ја 
пе тро вић, је дан од ко ри сни ка.

тог ше стог ју на би ло је ве се ло 
у ГЦ „Срем”, баш ка ко и до ли ку-
је сла вљу по во дом че тр де се тог 
ро ђен да на. У про гра му су уче-
ство ва ли чла но ви хо ра, ли те-
рар не и ре ци та тор ске сек ци је 
ГЦ „Срем”, за тим, АНИп „Бран ко 
Ра ди че вић” из Ру ме, а за до бро 
рас по ло же ње и до бар шти мунг 
би ла је за ду же на и пе ва чи ца 
Ан ђел ка Го ве да ро вић.

по во дом ју би ле ја штам па на 
је мо но гра фи ја „Ге рон то ло шки 
цен тар ју че – да нас – су тра”, ко ју 
су при ре ди ле Да ни ца Је ре мић 
и На ди ца по ша рац.

Г. Ву ка ши но вић 

ЈУ БИ ЛЕЈ ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „СРЕМ” ИЗ РУ МЕ

Че ти ри де це ни је ра да

тро днев на ма ни фе ста ци ја оби чај не кул-
ту ре, 44. „кра јин ски оби ча ји”, ко ју ор га-
ни зу је Дом кул ту ре „Сте ван Мо кра њац” 

у са рад њи са Ме сном за јед ни цом шту бик, 
кул тур но-умет нич ким дру штвом „пре раст” и 
Основ ном шко лом „Хај дук Вељ ко” из шту би-
ка, уз по кро ви тељ ство Ми ни стар ства кул ту-
ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и оп-
шти не Не го тин, оку пи ла је и ове се зо не ви-
ше од 500 уче сни ка. тра ди ци о нал на смо тра 
из вор ног на род ног ства ра ла штва при ре ђу је 
се сва ке го ди не од 17. до 19. ју на у спо мен 
на ве ли ку и ча сну по бе ду Хај дук Вељ ко вих 
уста ни ка, срп ске и ру ске вој ске над над моћ-
ни јом тур ском у чу ве ним бит ка ма на шту би-
ку и Ма лај ни ци 1807. го ди не. 

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји из вор них и 
фол клор них гру па из ис точ не Ср би је – из Бо-
ра, бо ље вач ких се ла Оснић и Са ви нац, Ве ли-
ког Из во ра у оп шти ни За је чар, Не ре сни це из 
око ли не ку че ва и шту би ка, се ла до ма ћи на 
тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је „кра јин ски 
оби ча ји” – ди пло ма и при зна ње „па сти ри-
ца” за нај бо љи при каз све у куп ног про гра ма 
при па ли су Из вор ној гру пи из Буч ја у бор ској 
оп шти ни. Ова гру па је по не ла и на гра ду за 

нај бо љи при каз на род них оби ча ја. До де ље на 
су и дру га тра ди ци о нал на при зна ња. Ни ки ци 
Стој ко ви ћу из Са вин ца у бо ље вач кој оп шти-
ни за нај бо ље из во ђе ње на род не ме ло ди је, 
а гру пи пе ва ча из Ве ли ког Из во ра у оп шти ни 

За је чар, за нај бо ље из во ђе ње из вор не пе сме. 
Ан самбл из Осни ћа код Бо љев ца на гра ђен је 
за нај бо ље из во ђе ње из вор них ига ра, а из-
вор на гру па из Не ре сни це код ку че ва за но-
шњу.  Ј. Станојевић

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА СМО ТРА „КРА ЈИН СКИ ОБИ ЧА ЈИ”

По бед ник из вор на гру па из Буч ја
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Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не ор га ни-
зо вао је 23. ју на 2016. Сед му смо тру хо ро ва 
и пе вач ких гру па Са ве за ин ва ли да ра да Вој-
во ди не. Смо тра је одр жа на у зре ња нин ском 
кул тур ном цен тру а уче ство ва ло је 11 град-
ских и оп штин ских ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да из це ле Вој во ди не. Ове го ди не Смо тра 
хо ро ва је има ла ве ћи број уче сни ка, јер су 
сво је пе вач ке гру пе пр ви пут по сла ле и Оп-
штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из Бе-
ле Цр кве (пе вач ку гру пу „кра ја ни”), Град ска 
ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из ки кин де (пе-
вач ку гру пу „Из вор”) и Оп штин ска ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да из Но вог Бе че ја (пе вач ку 
гру пу „ту ки но ја то”). Осим њих, на ово го ди-
шњој ма ни фе ста ци ји хо ро ва и пе вач ких гру-
па у Зре ња ни ну на сту пи ли су и они већ стан-
дард ни уче сни ци: пе вач ка гру пе: „Здра ви-
чар” ОО план ди ште, „па ди на” ОО ко ва чи ца, 
за тим гру пе из Сеч ња и Сом бо ра, Хор и там-
бу ра шки ор ке стар из Сен те, хо ро ви „Злат ни 
глас” шид, „Срем ци” Срем ска Ми тро ви ца и 
„Град ну лич ки би се ри” из Зре ња ни на.

пред сед ни ца СИР Вој во ди не Ста на Сви-
ла ров успе шно је на те ре ну ор га ни зо ва ла 
спро во ђе ње смо тре осми шље не ра ди кре-
а тив ног оку пља ња вој во ђан ских ин ва ли да 
ра да. Уз њу су би ли ње на са рад ни ца Сла-
ви ца ко пи ло вић, за тим до ма ћин Сте ван 

Ра ди шић, пот пред сед ник СИР Вој во ди не и 
пред сед ник ОО СИР Зре ња нин, а зна чај ну 
по др шку има ла је и од Стан ка Ним че ви ћа, 
пот пред сед ни ка СИР Ср би је, и при сут них 
чла но ва ИО СИР Вој во ди не. 

при ли ком отва ра ња Смо тре Ста на Сви ла-
ров је ис та кла да је успех ове ак тив но сти СИР 
Вој во ди не ви дљив већ и са мим уче шћем три 
но ве пе вач ке гру пе, али и кроз по др шку Ми-
ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, ко је је и ове го ди не јед-
ним де лом фи нан си ра ло ову про грам ску – 
кул тур ну ма ни фе ста ци ју СИР Вој во ди не. Сте-

ван Ра ди шић је по хва лио по др шку ло кал не 
са мо у пра ве Зре ња ни на, ко ја је обез бе ди ла 
бес пла тан про стор за одр жа ва ње Смо тре. 
Стан ко Ним че вић и оста ли чла но ви ру ко-
вод ства СИР Вој во ди не на ја ви ли су про ши-
ре ње ли сте уче сни ка на на ред ној смо три, а 
Зо ри ца ке цић, при ма до на у пен зи ји, у свој-
ству струч не са рад ни це ове ма ни фе ста ци је 
оце ни ла је да је ово го ди шњи на ступ хо ро ва 
и пе вач ких гру па ин ва ли да ра да био ква ли-
тет ни ји, и да им је ре пер то ар из ве де них пе-
са ма бо га ти ји у од но су на прет ход ну го ди ну.
 Ми ро слав Мек те ро вић

Љу бо ви ја је недавно још 
јед ном би ла пра ва га-
стро ном ска пре сто ни-

ца. Ви ше од 300 уче сни ка из Ср би-
је и су сед них др жа ва, ме ђу ко ји ма 
је би ло и три де се так пен зи о не ра, 
у глав ној љу бо виј ској ули ци, Вој-
во де Жи во ји на Ми ши ћа, над ме та-
ло се на де ве том ме ђу на род ном 
дрин ском „Га стро фе сти ва лу”. 

тур ска је би ла зе мља гост де ве-
тог „Га стро фе ста” и пред ста ви ла 
је сво ју бо га ту га стро и ту ри стич-
ку по ну ду. Фе сти вал је отво рио 
за ме ник тур ског ам ба са до ра у 
Ср би ји Анил ка ла јар, а при су-
ство вао је и дру ги се кре тар ам ба-
са де за ду жен за про јек те у обла-
сти кул тур не раз ме не.

У име ор га ни за то ра, так ми ча-
ре и број не го сте по здра ви ла је 
Ма ри ја на пе та ко вић, ди рек тор 
оп штин ске ту ри стич ке ор га ни-
за ци ја Љу бо ви ја, и за же ле ла им 
до бро до шли цу. Уме ће мај сто ра 

ку хи ње оце њи ва ле су су ди је из 
ку вар ске асо ци ја ци је Ср би је: 
Јор дан На ста но вић, Јо ван Ву-
ке лић, Де јан Стан ко вић, Ми лош 
Ми ло ше вић и Ми ло рад Аћи мо-
вић, идеј ни тво рац „Га стро фе-
сти ва ла”.

ти ту ла мај сто ра чор бе ове го-
ди не при па ла је СУР „Ба не – Мар-

ко ви ко на ци” из Љу бо ви је. Дру го 
ме сто осво ји ла је еки па „Град ки-
кин да” из ки кин де, тре ће ме сто 
при па ло је еки пи „Не вен” из Љу-
бо ви је. У ка те го ри ји ет но тр пе зе 
по бед ник је Удру же ње же на „тем-
штан ка” из пи ро та, дру го ме сто 
осво ји ла је еки па „пе чур ка” из 
круп ња, тре ће је би ло до ма ћин-

ство „Са вић” из се ла Ми ро са ља ца 
код Ари ља. У ка те го ри ји мо дер не 
ку хи ње нај бо ља је би ла еки па ту-
ри стич ке ор га ни за ци је „Бо га тић” 
из Бо га ти ћа, за тим Удру же ње же-
на са се ла „тем штан ка” из пи ро та 
а тре ће ме сто осво ји ла је пе ка ра 
„Ђур ђев дан” из Ари ља.  

Га стро ном ски мај сто ри Ви со ке 
хо те ли јер ске шко ле из Бе о гра да 
би ли су нај бо љи у ка те го ри ји по-
сла сти чар ства и осво ји ли су сва 
три пр ва ме ста. У кар вин гу – ре-
зба ре њу во ћа и по вр ћа пр во ме-
сто осво ји ла је ма чван ска сред ња 
шко ла из Бо га ти ћа.

Ову ве о ма по се ће ну ма ни фе-
ста ци ју улеп ша ли су и чла но ви 
фол клор не сек ци је кУД „Азбу ко-
ви ца” и деч ји фол клор об да ни шта 
„по ле та рац” из Љу бо ви је. Уве че, 
па све до зо ре број не по се ти о це 
за ба вља ла је гру па „Вожд” из Ло-
зни це.  

Ми ла дин Ма ли шић

ОДР ЖАН ДЕ ВЕ ТИ ГА СТРО ФЕ СТИ ВАЛ У ЉУБОВИЈИ

Ши рио се ми рис ри бље чор бе

СЕД МА СМО ТРА ХО РО ВА И ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Три но ве пе вач ке гру пе
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кроз Србију

Чла но ви Удру же ња мул ти пле скле ро зе из 
кња жев ца по че ли су са ре а ли за ци јом про-
јек та „кња же вац је и мој град”. Циљ про јек-
та је да се чла но ви Удру же ња ин те гри шу у 
дру штво, да кроз свој рад по ста ну ва жни 

чла но ви за јед ни це, као и да по ка жу да због 
бо ле сти ни су гра ђа ни дру гог ре да. про је кат 
фи нан си ра Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, ка же 
пред сед ни ца Удру же ња Ана Ран ђе ло вић. 

Она до да је да је је дан од глав них ци ље ва 
удру же ња ин те гра ци ја обо ле лих од мул ти-
пле скле ро зе у дру штве ну за јед ни цу на ви-
ше на чи на. 

– Ми не же ли мо да нам не ко не што да, не-
го на шим кре а тив ним ра ди о ни ца ма же ли-
мо да бу де мо ко ри сни, да по ка же мо да и ми 
по сто ји мо. У кња жев цу има ви ше обо ле лих 
не го учла ње них (38) и на овај на чин же ли-
мо да и они чу ју да по сто ји удру же ње ко је 
им по ма же – на гла ша ва Ана Ран ђе ло вић.

Ор га ни зо ва на је и пр ва ак тив ност у окви-
ру про јек та. Ду го го ди шње са рад ни це удру-
же ња др Ле ла Ми ха и ло вић Јо ва но вић и 
пси хо лог Ма ја Јо ва но вић одр жа ле су пре-
да ва ње на те му зна ча ја рад не те ра пи је и 
на чи на ка ко тре ба по је ди нац да се но си са 
овом под му клом бо ле шћу. До кра ја про јек-
та би ће ор га ни зо ва не број не ра ди о ни це. 
про је кат „кња же вац је и мој град” тра је на-
ред них шест ме се ци. Д. Ђор ђе вић

Ре сор ни ми ни стар Алек-
сан дар Ву лин отво рио је 
у Цен тру за кул ту ру „Ма су-

ка” у Ве ли кој пла ни ју би лар ни, 
40. фе сти вал кул тур но-умет нич-
ког ства ра ла штва глу вих и на-
глу вих Ср би је у обла сти драм-
ско-пан то мим ских оства ре ња 
и мо дер них ига ра. Ове го ди не 
одво је но је 550 ми ли о на ди на-
ра за под сти цај за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том, ре као 
је том при ли ком ми ни стар Ву-
лин.

– Оно што је ва жно и по ру ка 
овог ску па, али и по ли ти ке Ми-
ни стар ства и Вла де Ср би је, је сте 
да осо бе са ин ва ли ди те том има ју 
пра во да уче ству ју у сва ко днев-
ном жи во ту. Они ни су наш те рет, 
већ су део на ше за јед ни це као 
и сви дру ги. На дам се да ће се 
и убу ду ће одва ја ти ви ше нов ца, 
као и да ће по сло дав ци раз у ме-
ти да тре ба да за по шља ва ју ОСИ 
ко ри сте ћи под сти ца је ко је за то 
да је др жа ва. тру ди мо се, ко ли ко 
је мо гу ће, да мо би ли ше мо и до-
на то ре да по мог ну и да на ђе мо 
на чи на да ОСИ има ју лак ши жи-
вот – на гла сио је Ву лин.

пред сед ни ци Са ве за глу вих и 
на глу вих Ср би је Су за ни Ма слаћ 
Ма то вић ми ни стар је уру чио 
500 ди ско ва са син хро ни зо ва-
ним фил мом „Мон те ви део, бог 
те ви део” 1 и 2, па ће са да глу ви 
и на глу ви мо ћи да гле да ју филм 

као и оста ли гра ђа ни Ср би је. У 
са рад њи са Јав ним сер ви сом 
Ср би је син хро ни зо ва на је, пр ви 
пут, и се ри ја „Ули ца ли па”.

Су за на Ма слаћ Ма то вић је 
за хва ли ла ми ни стру и ре кла да 
је одр жа ва ње фе сти ва ла до бро 

за Ве ли ку пла ну, као и за дру ге 
гра до ве, јер се он сва ке го ди не 
ор га ни зу је у дру гом ме сту. то је 
по зи тив на енер ги ја, глу ви и на-
глу ви на фе сти ва лу при ка зу ју 
сво је спо соб но сти и мо гућ но-
сти а при су ству је и број на пу-
бли ка.

У драм ско-пан то мим ском ства-
ра ла штву пр во ме сто при па ло је 
Град ској ор га ни за ци ји  кУД глу-
вих и на глу вих „Ни ша ва” из Ни-
ша, дру га је би ла ГО кУД глу вих 
и на глу вих „Јо ван Бо ља ре вић” из 
Но вог Са да, а тре ћа Оп штин ска 
ор га ни за ци ја глу вих и на глу вих 
Зре ња нин. Град ска ор га ни за ци-
ја глу вих и на глу вих Сме де ре во 
осво ји ла је пр во ме сто у ка те го-
ри ји мо дер них ига ра, Оп штин ској 
ор га ни за ци ји глу вих и на глу вих 
па ра ћин при па ло је дру го, док 
је Ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја 
глу вих и на глу вих Срем ска Ми-
тро ви ца осво ји ла тре ће ме сто. 

Успе шни до ма ћи ни ју би лар-
ног фе сти ва ла би ли су оп шти-
на Ве ли ка пла на и ов да шње 
оп штин ско удру же ње глу вих и 
на глу вих.

Сл. Ко стан ти но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ МУЛ ТИ ПЛЕ СКЛЕ РО ЗЕ ИЗ КЊА ЖЕВ ЦА

Ни су гра ђа ни дру гог ре да

ОДР ЖАН 40. ФЕ СТИ ВАЛ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КОГ СТВА РА ЛА ШТВА ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ СР БИ ЈЕ 

Они су део на ше за јед ни це

Ми ни стар Ву лин го во ри на фе сти ва лу у Ве ли кој Пла ни
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Основ на ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста 
Руд но, Ме сна за јед ни ца и Ош „Сте фан Не-
ма ња”, ис ту ре но оде ље ње Руд но, у ма ју су 
би ли до ма ћи ни ак ци је „Рад ни ви кенд на се-
лу”, ко ју већ 30 го ди на ор га ни зу је Цр ве ни 
крст кра ље во.

Уз све срд ну по моћ Оп ште бол ни це „Сту де-
ни ца”, До ма здра вља кра ље во, Апо те кар ске 
уста но ве и Цен тра за со ци јал ни рад, пру же но 
је 400 здрав стве них услу га ме шта ни ма ко ји 
гра ви ти ра ју ка под руч ју Руд на (Ба ре, Бо ро во, 
Бре зо ва, До лац, За сад, Руд њак).

У ам бу лан ти и шко ли пре гле де су оба вља ли 
фар ма це ут, ле кар оп ште прак се, ин тер ни ста и 
оф тал мо лог, а у од ма ра ли шту он ко лог и ги не-
ко лог. 

те рен су оби ла зи ли и пред став ни ци Цен тра 
за со ци јал ни рад и здрав стве ни рад ни ци из 
по ли ва лент не па тро на жне слу жбе. Оба вље на 
су 64 ин тер ни стич ка пре гле да и 70 код оч ног 
ле ка ра. Ги не ко ло шки и он ко ло шки пре гле ди 
су би ли и пре вен тив ни, укуп но је пре гле да но 
55 па ци је на та. 

Цен тар за со ци јал ни рад је по де лио по моћ 
за 10 угро же них по ро ди ца, а об и шао је че ти-
ри по ро ди це ко је су у ста њу со ци јал не по тре-
бе. Цр ве ни крст кра ље во по де лио је по моћ за 
по ро ди це ко је има ју ма ло лет ну де цу, 30 па ке-
та хра не и хи ги јен ских про из во да. 

Ак ци ја је би ла из у зет но до бро при пре мље-
на и ре а ли зо ва на, што го во ри и број пру же-
них услу га. С. Апо сто ло вић

Чла но ви Ме ђу оп штин ске 
ор га ни за ци је са ве за сле-
пих За је чар пред ста ви ли 

су се у ју ну не го тин ској пу бли-
ци. На из ло жби у До му кул ту ре 
„Сте ван Мо кра њац” из ло же но 
је 130 укра сних и упо треб них 
пред ме та од гли не и 14 руч но 
тка них ша ло ва. Ве ћи на екс по-
на та је на ста ла про шле го ди не 
у ра ди о ни ца ма у ко ји ма се, на 
овај на чин, до при но си раз ви ја-
њу так тил них осо би на сле пих. 

– На не го тин ској из ло жби, 
одр жа ној од 7. до 14. ју на, уче-
ство ва ло је и осам сле пих и 
сла бо ви дих осо ба из оп шти не 
Не го тин, ко ја нам је пру жи ла 
фи нан сиј ску по др шку. Ина че, 
из ло жбом је оства рен је дан од 
ци ље ва, а то је по ве ћан сте пен 
укљу че но сти сле пих у жи вот 
ло кал не за јед ни це и пре зен та-
ци ја ства ра ла штва – из ја ви ла 
је за за „Глас оси гу ра ни ка” Дра-
га на Ђор ђе вић, се кре тар Ме ђу-

оп штин ске ор га ни за ци је са ве за 
сле пих Ср би је За је чар.

Са вез сле пих За је чар по сто ји 
и ве о ма успе шно ра ди већ 67 
го ди на, као не про фит на, со ци-
јал но-ху ма ни тар на ор га ни за-
ци ја, и тре нут но има 410 чла но-

ва. Де лу је на те ри то ри ји осам 
оп шти на оба ти моч ка окру га, а 
нај ви ше про гра ма, укуп но се-
дам, ре а ли зо ва но је пре ко јав-
них ра до ва за за по шља ва ње 
сле пих и оста лих осо ба са ин ва-
ли ди те том, као и пер со нал них 
аси сте на та. 

– Са мо пре ко јав них ра до ва 
за по сли ли смо 53 ли ца. Еду ко-
ва ли смо за ин те ре со ва не чла-
но ве за рад на раз бо ју, за кре-
а тив не ра ди о ни це. Чла но ви ак-
тив но уче ству ју на књи жев ним 
ра ди о ни ца ма и књи жев ним 
ве че ри ма. На смо тра ма ства-
ра ла штва сле пих Ср би је (так-
ми че ња у из ра ди руч них ра до-

ва) на ше чла ни це су увек ме ђу 
пр ви ма. Ве о ма смо ак тив ни и 
на му зич ким смо тра ма сле пих 
Ср би је, као и у спорт ским ак-
тив но сти ма, по себ но ку гла њу 
и ша ху. Чла но ви ма се пру жа 
услу га прав не по мо ћи и омо-
гу ћу је им се ре а ли за ци ја пра ва 
и бе не фи та, као и оства ри ва ње 
пра ва на по ма га ла. У де цем бру 
2015. го ди не Са вез сле пих Ср-
би је нам је до де лио нај ви ше 
при зна ње, по ве љу „Фи лип Ви-
шњић” за ви ше де це ниј ско за-
ла га ње у ци љу до бро би ти сле-
пих у Ср би ји – ка же Дра га на 
Ђор ђе вић.

Јо ван ка Ста но је вић

МЕ ЂУ ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СА ВЕ ЗА СЛЕ ПИХ ЗА ЈЕ ЧАР

Из ло жба ра до ва у Не го ти ну

ЦР ВЕ НИ КРСТ КРА ЉЕ ВО

Рад ни ви кенд на Руд ну

Безпросторијезарад
По дру жни ца у Не го ти ну, на жа лост, не ма свој про стор. Ак тив-
но сти се од ви ја ју у про сто ри ја ма Удру же ња глу вих, Шах клу ба 
„Хе ми чар”, као и у кућ ним усло ви ма чла но ва, њих че тр де сет 
дво је, ко ји су ре дов ни уче сни ци број них ак тив но сти Са ве за. 
Упр кос то ме, Сло вен ка Ми јал ко вић из Не го ти на је про шле го-
ди не за у зе ла дру го ме сто на Смо три ства ра ла штва сле пих Ср-
би је у Но вом Са ду. За чла но ве из по дру жни це Не го тин Са вез је 
ор га ни зо вао и обу ку за кре та ње по мо ћу бе лог шта па, као и две 
ра ди о ни це по др шке сле пим ли ци ма за уче ње Бра је вог пи сма.
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погледи

као сва ки до бар  
при ја тељ, пас сво јим 
при су ством олак ша ва 
и убла жа ва те шке  
си ту а ци је и то је раз лог 
што се чо ве ков  
нај о да ни ји са пут ник 
све че шће ан га жу је у 
те ра пе ут ске свр хе 

У не де љу 12. ју на 2016. Аме-
ри ка се про бу ди ла са ко-
шмар ним са зна њем да је 

ноћ до не ла мрач ни ре корд нај-
ве ћег ма сов ног уби ства у исто-
ри ји зе мље – ви ше од сто ти ну 
мр твих и ра ње них у Ор лан ду на 
Фло ри ди, у ноћ ном клу бу у ко ји 
је у јед ном мо мен ту уше тао уби-
ца по мра че ног ума.

У по не де љак 13. ју на у град ра-
ни је нај че шће по ми њан по Ди-
зни лен ду, по сле де се ти на ин тер-
вент них еки па ра зних про фи ла 
сти гли су и они. Је да на ест злат-
них ре три ве ра, из се дам др жа ва 
САД, на спе ци јал ном за дат ку.

До ве де ни са мо да бу ду ту. На 
не ким ме сти ма, са не ким љу ди-
ма ко ји су пре тр пе ли ужас, би-
ло да су уне сре ће ни гу бит ком 
не ког свог бли ског, би ло да су 
и са ми по вре ђе ни или „тек” оче-
ви ци до га ђа ја ко ји им је сви ма 
про ме нио жи вот.

Мно го је оних ко ји ма је би ла 
по треб на „ша па за пла ка ње”. Јер 
пси мо гу оно што дру ги не успе-
ва ју. Сми ру ју и до но се не жност.

„Уме ју да по мог ну”, ци ти ра 
пор тал „Ха финг тон пост” ти ма 
Хец не ра, пред сед ни ка Лу те ран-
ске до бро твор не ор га ни за ци је 
к-9 са се ди штем у Нор тбру ку, у 
око ли ни Чи ка га и мре жом ши-
ром Сје ди ње них Др жа ва. „Они 
не пре су ђу ју, а па жљи ви су слу-
ша о ци, што је ја ко ва жно, јер се 
осо ба у њи хо вој бли зи ни опу-
шта и отва ра, по чи ње да при ча, 
а при ча ње је би тан део про це са 
за це љи ва ња.”

На пи та ње за што баш ре три-
ве ри, Хец нер об ја шња ва да су 
то пси до бре на ра ви, ко је мо ра-
те да за во ли те, а осим то га има-
ју пре кра сну дла ку. До вољ но је 

са мо да их по ма зи те да би сте се 
ре лак си ра ли.

к-9 је спе ци ја ли зо ва на за ову 
вр сту те ра пе ут ске ми си је од 
2008. го ди не. по че ли су са че ти-
ри пса, а да нас их има ју ви ше од 
100 у 23 др жа ве. Обу ка тра је од 
12 до 14 ме се ци и по чи ње од уз-
ра ста ште не та, у осмој не де љи 
жи во та.

С об зи ром на то да че тво-
ро но жне ху ма ни тар це че ка 
бо ра вак у из ра зи то стре сним 
си ту а ци ја ма ја сно је што се на-
гла ша ва да „пси мо ра ју да бу ду 
оспо со бље ни да ус по ста ве кон-
такт са би ло ко јом ста ро сном 
гру пом и да оста ну мир ни у би-
ло ка квим окол но сти ма”.

Лу те ран ци ни су је ди ни у овом 
по слу, а ни су ни пр ви. пи о нир-
ска уло га при па да не го ва те љи-
ци из њу Џер си ја Илејн Смит и 
ње ним „те ра пе ут ским пси ма”, 
ор га ни за ци ји осно ва ној 1976. 
го ди не.

пре ма при чи са сај та ор га ни-
за ци је она је, ра де ћи са ста ри-
јим осо ба ма, за па зи ла ка ко им 
се по на ша ње и рас по ло же ње 
ме ња ју при ли ком по се те ка пе-
ла на ко ји је сва ког да на до ла зио 
са сво јим злат ним ре три ве ром. 

па ци јен ти су по ста ја ли жи-
вах ни ји, бо ље су ре а го ва ли у 
ко му ни ка ци ји. Би ло је очи то да 
за слу га за то при па да све ште-
ни ко вом пра ти о цу. Окол ност да 
је у пи та њу опет ре три вер, ра са 

на ко јој у к-9 ин си сти ра ју, чи ни 
се да је ов де ипак са мо слу чај-
ност.

Илејн Смит је у оства ре ње ви-
зи је о те ра пе ут ском ра ду па са 
кре ну ла са не мач ким ов ча ром. 
У осни вач кој гру пи би ло је још 
не ко ли ко во лон тер ки упра во са 
овом па сми ном.

њи хов став је да пси свих вр-
ста, ра са, ве ли чи на, чак и они 
ко ји ва же за опа ке, мо гу да бу ду 
од по мо ћи. при мер за то је спе-
ци јал на на гра да до де ље на дво-
ји ци ме ша на ца сор те „бу ло ва”. 
До ду ше, њи хо ва ор га ни за ци ја 
је по све ће на нај ши рим ак тив но-
сти ма, док се ти мо ви к-9 ша љу са 
по себ ним за дат ком у по себ ним 
си ту а ци ја ма, па је ра зу мљи во да 
је за та ко не што по треб на и па-
сми на већ сво јом бла гом при ро-
дом при ла го ђе на ми си ји.

по ље ан га жо ва ња те ра пе у та 
је не пре глед но. Они сти жу у бол-
ни це, до мо ве за ста ре, у уста но-
ве за мен тал но обо ле ле, шко ле, 
свра ти шта, по при шта ма сов них 
кр во про ли ћа или при род них ка-
та стро фа, а у по след ње вре ме и 
на опро шта је од по кој ни ка.

пре ма јед ном ра ни јем из-
ве шта ју Фокс њу за, по греб на 
пред у зе ћа све че шће до би ја ју 
зах те ве за при су ство па са. по-
себ но је за ни мљи во за па жа ње 
да пси по не кад тач но зна ју ко ме 
да при ђу, ко ме је по треб на њи-
хо ва по моћ. Опет се спо ми ње 

онај исти ути сак од ко јег је пре 
40 го ди на по шла и Илејн Смит, 
о про ме ни ат мос фе ре по ја вом 
„при ја те ља”. И љу ди пот пу но 
оп хр ва ни ту гом не мо гу да не 
ре а гу ју, ма ло се по кре ну, не што 
се де си, све по ста је за ни јан су 
ма ње стра шно.

ту ма че ње по сто ји, ка ко год га 
схва ти ли. ка жу, пси вам пру жа ју 
не што што љу ди јед ни дру ги ма 
ни су у ста њу да пру же. Ра ђе на су 
ис тра жи ва ња ко ја су по твр ди ла 
те зу да пси не слу же као со ци јал-
на спо на, они са ми су дру штво.

У јед ном до му за ста ре по де-
ли ли су у две гру пе па ци јен те 
ко ји ма су до во ђе ни пси. Јед ни 
су би ли са ми са „по се ти о цем” 
а у дру гом слу ча ју би ло их је 
дво је, тро је. Чи ње ни ца је и јед-
ни и дру ги су се ра до ва ли, али 
они ко ји су би ли са ми са псом 
би ли су ка сни је рас по ло же ни ји 
не го па ци јен ти ко ји су де ли ли 
са дру ги ма дру штво че тво ро но-
жног љу бим ца.

Не за мен љив учи нак ћу тљи-
вог слу ша о ца по ми ње и „Чи ка го 
три бјун” у тек сту по во дом од ла-
ска те ра пе ут ског ти ма у Ор лан-
до: мо же те да при ча те шта хо-
ће те, кон вер за ци ја је стрикт но 
по вер љи ва, он слу ша и ни шта 
не бе ле жи, а ис ка зу је вам без у-
слов ну љу бав. Да ли је уоп ште 
мо гу ће за ми сли ти по жељ ни ју 
ко му ни ка ци ју?

Д. Дра гић

По сле тра ге ди је у Ор лан ду: по др шка при ја те ља

КАД НА СТУ ПИ ВРЕ МЕ ПЛА КА ЊА

Ша па за уте ху
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Вла де зе ма ља ОЕЦД ме ња ле 
су кључ не па ра ме тре си сте ма, 
а нај ви дљи ви ји на пре дак је у 
по ди за њу гра ни це за фор мал ни 
пре ста нак рад ног ве ка

пен зиј ске по ли ти ке су у не пре кид ним 
ре фор ма ма, ра ди се све ду же, пен зиј-
ске бе не фи ци је су све ма ње, али ниг-

де још ни је про на ђе на ма гич на фор му ла ко ја 
ће ре ши ти све фи скал не, со ци јал не и де мо-
граф ске про бле ме у кон тек сту чи ње ни ца да 
се сву где, на сре ћу, жи вот ни век про ду жа ва, 

а са тим и иза зо ви ка ко да осми сли одр жив 
пен зиј ски си стем ко јим ће би ти за до вољ ни и 
са да шњи и бу ду ћи пен зи о не ри.

то је, у нај кра ћем, за кљу чак нај но ви је 
сту ди је ОЕЦД-а, клу ба 34 раз ви је них еко но-
ми ја (ме ђу ко ји ма је од 2010. и јед на бив ша 
ју го сло вен ска ре пу бли ка, Сло ве ни ја), ко ја 
ре зи ми ра де ка ду пен зиј ских ре фор ми сво-
јих чла ни ца, с по себ ним фо ку сом на нај но-
ви је за хва те, оне од по чет ка 2013. до кра ја 
2015.

по ме ну та де ка да би ла је пе ри од ин тен зив-
них ре фор ми при че му су ме ња ни кључ ни 
па ра ме три си сте ма у ци љу ње го вог при ла-
го ђа ва ња но вим ре ал но сти ма. Нај ви дљи ви-
ји на пре дак оства рен је у по ди за њу гра ни це 
за фор мал ни пре ста нак рад ног ве ка, што је 
ус по ста ви ло „но ву нор мал ност”: у ве ћи ни 
зе ма ља пен зи о нер ски ста тус са да је озва ни-
чен са на вр ше них 67 го ди на жи во та.

по ди за ње ове гра ни це ни је био јед но-
ста ван по ли тич ки по ду хват у ве ћи ни зе-
ма ља, али упр кос то ме, су о че не за ви ше-
стру ким при ну да ма, мно ге су на днев ни 
ред ста ви ле (чи ни се не из бе жни) сле де ћи 

ко рак – по ме ра ње ове гра ни це чак до се-
дам де се те.

по ста вља ње но ве нор ме при том не зна чи 
да сви за и ста ра де до 65 или 67 – и да ље се, и 
у не ким зе мља ма ОЕЦД, мно ги пен зи о ни шу 
пре вре ме но, ма да се то све ви ше огра ни ча-
ва. У Аустри ји је, на при мер, ми ни мум ста жа 
за од ла зак у пен зи ју по ве ћан са 38 на 40 го-
ди на, у Бел ги ји се у пен зи ју мо же нај ра ни је 
са 62 го ди не жи во та, док је у Дан ској та гра-
ни ца по диг ну та на 64.

Нај да ље је оти шла пор ту га ли ја, где је пре-
вре ме но пен зи о ни са ње не ко вре ме би ло 
су спен до ва но. Фин ска је уки ну ла пре вре ме-

но пен зи о ни са ње за за по сле не у при ват ном 
сек то ру, док се у Хо лан ди ји ра ни ји од ла зак 
у пен зи ју за оне ко ји ра де на те шким фи зич-
ким по сло ви ма уки да по сте пе но.

Оно што је, ме ђу тим, у овом по гле ду тренд, 
то је да се јаз из ме ђу зва нич не и ствар не гра-
ни це за пен зи о ни са ње сву где знат но сма-
њу је. то по ка зу је удео оних из ме ђу 55 и 64 
го ди не у укуп ној рад ној сна зи, ко ји се сву где 
знат но по ве ћао: са 45 на 66 од сто у Не мач-
кој, са 31 на 46 у Ита ли ји, док је у зе мља ма 
ОЕЦД про сек по ве ћан са 52 на 57 од сто.

кад се под ву че цр та, про сек го ди на са ко-
ји ма се од ла зи у пен зи ју у зе мља ма ОЕЦД ће, 
са 64 (ко ли ко је из но сио 2014), до 2060. би ти 
по ве ћан на 65,5. под усло вом да са да шњи 
за ко ни оста ну не про ме ње ни, ве ћи на му шка-
ра ца ко ји да нас по чи њу да ра де са 20 го ди-
на, мо ћи ће да се пен зи о ни шу пре не го што 
на вр ше 65 у Сло ве ни ји, Лук сем бур гу, Грч кој 
и Фран цу ској. Же не ће ина че мо ћи у пен зи-
ју ра ни је не го му шкар ци још са мо у Чи леу, 
Изра е лу и швај цар ској.

За ни мљив је и по да так да же не ко је, ро-
див ши два де те та, са тр жи шта ра да од су ству-

ју у про се ку пет го ди на, због то га мо гу да ра-
чу на ју да ће им пен зи је би ти ма ње у про се ку 
за че ти ри од сто. Са мо јед на тре ћи на зе ма ља 
има си сте ме ко ји у овом по гле ду же не шти те, 
док оне због ма те рин ства нај ви ше гу бе од 
сво јих пен зи ја у Не мач кој, Изра е лу, Мек си ку 
и пор ту га ли ји.

У по за ди ни све га ово га су де мо крат ски 
трен до ви: про це на да ће удео оних ко ји су 
ста ри ји од 65 у укуп ном ста нов ни штву са 
осам од сто у це лом све ту, ко ли ко их је би ло 
2015, сре ди ном ве ка (2050) ско чи ти на 18 од-
сто, а кад је реч о зе мља ма ОЕЦД, са 16 на 27 
од сто. то нај ви ше ути че на оне мо де ле фи-

нан си ра ња пен зи ја у ко ји ма рад но ак тив ни 
из др жа ва ју оне ко ји то ви ше ни су.

Фи скал на по сле ди ца ових трен до ва је сте 
да ће у зе мља ма ОЕЦД тро шко ви пен зи ја 
по ра сти са са да шњих де вет од сто на 10,1 у 
2050, што је ни же од про јек ци је из 2013, ко ја 
је пред ви ђа ла скок на ско ро 12 од сто, а што 
је, опет, ре зул тат у ме ђу вре ме ну про ме ње-
них пен зиј ских си сте ма.

Но ва ре ал ност је и да је ма те ри јал ни ста-
тус пен зи о не ра у ОЕЦД ста би ли зо ван, што 
је до ве ло до но вог па ра док са: да су ри зи ку 
си ро ма штва та мо да нас ви ше из ло же ни они 
ко ји тек по чи њу да ра де, не го они ко ји су 
рад не ка ри је ре за вр ши ли.

Свим зе мља ма ОЕЦД за јед нич ко је и да се 
још ни су са свим опо ра ви ле од свет ске фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе из 2008, ко ја је 
ути ца ла и на ста бил ност пен зиј ских фон до-
ва. по што се раст ма ло где вра тио на ниво 
пре кри зне сто пе, до при но си ко ји се упла ћу-
ју још су не а де кват ни по тре ба ма, а си ту а ци-
ју оте жа ва ју не из ве сно сти на фи нан сиј ским 
тр жи шти ма и ни ске ка мат не сто пе.

М. Бе кин

ШТА ЈЕ ДО НЕ ЛА ДЕ КА ДА ПЕН ЗИЈ СКИХ РЕ ФОР МИ У КЛУ БУ РАЗ ВИ ЈЕ НИХ

Но ве гра ни це за пен зи о ни са ње
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Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не ки кин да одр жа ло 
је из бор ну скуп шти ну. Ве-

ли зар Сил ве стер, до са да шњи 
пред сед ник, по но во је иза бран 
на ту ду жност, а би ло је ре чи и 
о ак тив но сти ма овог удру же ња. 

На кра ју про шле го ди не Оп-
штин ско удру же ње у ки кин ди 
има ло је 6.867 чла но ва од укуп-
но 14.400 ко ри сни ка пен зи је на 
свом под руч ју, или 47,55 од сто 
њих. На жа лост, на пла ће на чла-
на ри на је сла ба. Ла не је тек 
1.100 чла но ва из ми ри ло ову 

оба ве зу ко ја је мал те не сим бо-
лич на – 300 ди на ра го ди шње. 
Сто га је од лу че но да се она уби-
ра ме сеч но об у ста вом од пен-
зи је, јер од ма сов но сти члан-
ства за ви си и сте пен ути ца ја 
њи хо вог Удру же ња на ре ша ва-

ње за јед нич ких про бле ма, али 
и по је ди нач них. 

Ова пен зи о нер ска ор га ни-
за ци ја ис та кла се успе шним и 
по вољ ним снаб де ва њем чла-
но ва огре вом, на мир ни ца ма, 
при бо ром за одр жа ва ње хи ги-
је не у до ма ћин стви ма, па чак 

и ком пју те ри ма, би ци кли ма... 
Удру же ње по сре ду је у осми-
шља ва њу и ор га ни зо ва њу дру-
штве них, кул тур но-умет нич ких, 
за бав них и спорт ских ак тив но-
сти до ступ них љу ди ма у тре ћем 
жи вот ном до бу. кул тур но-умет-

нич ко дру штво „Сун ча на је сен” 
је је згро за та кво ра зно вр сно 
ан га жо ва ње. Оно је но си лац ко-
лек тив них пу то ва ња и дру же ња 
са вр шња ци ма. кУД „Сун ча на је-
сен” је про шло го ди шњи до бит-
ник по хвал ни це на кон кур су за 
го ди шњу на гра ду гра да ки кин-

де. У сво је ак ци је та да је укљу-
чи ло ви ше од 5.000 осо ба.

Ја ко је ва жно да по сто је про-
сто ри је где се оку пља ју и де лу ју 
пен зи о не ри. то се огле да у чи ње-
ни ци да у ме сним за јед ни ца ма 
где су они про стор но збри ну ти 
не из о ста ју за па же ни ре зул та ти. 
Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра 
у Мо кри ну, Ба ша и ду и Ба нат ском 
Ве ли ком Се лу пред ња че сво јим 
прег ну ћи ма. Дом пен зи о не ра 
у ки кин ди рас по ла же соп стве-
ном ве ли ком са лом у ко јој де лу-
је клуб за днев ни бо ра вак, кУД 
и оста ли об ли ци ор га ни зо ва ног 
дру же ња. про сто ри је омо гу ћу ју 
и кон ку ри са ње са про јек ти ма за 
до би ја ње ма те ри јал них сред ста-
ва ко ја уна пре ђу ју усло ве за ква-
ли тет ни је укљу чи ва ње нај ста ри-
јих гра ђа на у то ко ве дру штве не 
за јед ни це.

Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, 
го во рио је о ини ци ја ти ва ма и 
за ла га њи ма овог са ве за. Не на-
ди ћу је уру че на за хвал ни ца ки-
кинд ског Удру же ња за ду го го-
ди шњу плод ну са рад њу. У ра ду 
ску па уче ство вао је и ти хо мир 
по ло ви на, на чел ник у ки кинд-
ској фи ли ја ли Фон да пИО.

Сава За ви шић

Не дав но смо по се ти ли де ве де сет дво-
го ди шњег Ве ли ми ра ко сти ћа, нај ста ри јег 
ме шта ни на се ла Гор њи Сти же вац код Ба бу-
шни це. Раз го вор са њим те као је спон та но, 
не на ме тљи во. О све му је при чао до ку мен то-
ва но и увер љи во, као да је пред на ма чо век 
са ви со ким обра зо ва њем. А де да Ве ли мир 
има са мо че ти ри раз ре да основ не шко ле... 
Ипак, го ди на ма пу но чи та. ћи ри ли цу и ла-
ти ни цу. про чи тао је ви ше од хи ља ду књи га, 
пре ма ње го вој стро го во ђе ној еви ден ци ји. 
Члан је На род не би бли о те ке у Ба бу шни ци 
ви ше од че тр де сет го ди на. Ра ни је је лич но 
узи мао књи ге. Да нас то чи ни ње гов ста ри ји 
син Дра ган ко ји жи ви и ра ди у Ба бу шни ци. 
Уоста лом, Ве ли мир је и нај ста ри ји чи та лац 
би бли о те ке у Ба бу шни ци.

– Још од ра не мла до сти во лео сам да чи-
там. Она че ти ри раз ре да за вр шио сам у се-

лу са од лич ним успе хом. Знао сам да по ђем 
са ста дом ова ца на ис па шу, а књи га у џе пу 
или тор би. Мо гао сам да за бо ра вим хра ну, 
али књи гу ни сам ни ка да за бо ра вио – при-
се ћа се де да Ве ли мир ко стић.

ка же да се с ве че ри по не кад за ми сли о 
свом ду гом жи во ту... о борбама у НОР-у. У 
пен зи ји је 36 го ди на. пен зи ја ма ла, а ср це 
ве ли ко. Не жа ли се мно го Ве ли мир.

Из скром но сти, наш са го вор ник ни је по-
ме нуо од лич ја ко ја по се ду је. по ред удар-
нич ке знач ке, при ме ти ли смо у ње го вој ви-
три ни и Ме да љу и Ор ден за хра брост.

– Сам сам, али дру гу јем са књи гом. Са мо-
ћа уби ја чо ве ка. по себ но ми је те шко от ка-
ко ми је умр ла су пру га Сто јан ка 2009. го ди-
не. Да ни је би ло књи ге, чи ни ми се по лу део 
бих. До ду ше, че сто ме оби ла зе си но ви Дра-
ган и Ча слав, као и уну ци и уну ке и снај е, 

али ни је то то. по не кад раз ме ним ми шље-
ње са ком ши ја ма, али ку ћа ми је да ле ко па 
рет ко ко свра ти – ре као нам је на кра ју де да 
Ве ли мир ко стић.  С. Па на ки јев ски

ГОР ЊИ СТИ ЖЕ ВАЦ КОД БА БУ ШНИ ЦЕ

Ве ли мир про чи тао ви ше од хи ља ду књи га

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИН ДА

Ви ше од сер ви са члан ству

По но во ука за но по ве ре ње пред сед ни ку Ве ли за ру Сил ве сте ру (у сре ди ни)
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Сре ди ном ју на на спорт ском цен тру 
па сти ри ште крај ти мо ка у Свр љи гу 
одр жан је Дру ги фе сти вал фол кло ра, 

пе са ма и ига ра из Ср би је и су сед не Бу гар-
ске. по ред до ма ћи на, кУД „Свр љиг”, на сту-
пи ле су и играч ке гру пе: „Ни ко ла па шић” из 
За је ча ра, „Фол кло рац” из Гор ње Вре жи не, 
„ко ло” из кња жев ца, „ко зи ца” из Дрм на, „Бу-
кли ја” из тру па ла, „Гр ки ња” из Гр ки ње, „Бо-
жи ко во” из Бо шња на, „Адам Бо го са вље вић” 
из ко при ви це, „Сла вуј” из Но вог Ба дов ца са 
ко со ва и Ме то хи је. Из Бу гар ске, из гра да 
Ло ма са ко јим Свр љи жа ни има ју успе шну 
при вред ну и кул тур ну са рад њу, сти гао је 
ан самбл „Се вер ња че”. Циљ ова квих су сре та 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва, по ред дру-
же ња, је сте очу ва ње тра ди ци је, из вор ног 
ства ра ла штва, а све то у функ ци ји раз во ја 
ту ри зма.    

До ма ћин ма ни фе ста ци је Ду шан Жи ва но-
вић, ко ре о граф кУД „Свр љиг”, по здра вља ју-
ћи уче сни ке го во рио је о са др жа ју су сре та, 
су сре ту дру гар ства, очу ва њу и не го ва њу 
тра ди ци о нал них ига ра из Ср би је и о пре-
ко гра нич ној са рад њи. Го сте и до ма ћи не по-
здра вио је и фе сти вал отво рио Ми ли ја Ми-
ле тић, на род ни по сла ник, ко ји је том при ли-
ком под се тио на зна чај ова квих су сре та ко ји 
ре пре зен ту ју ту ри стич ку сли ку Ср би је.  

по се ти о ци су ужи ва ли у пе сми и игри 
крај ти мо ка, из ве де не су 22 игре из ра зних 
кра је ва са 360 уче сни ка, а све су то пра ти ла 
на сме ја на ли ца, уигра ни ко ра ци јед не мла-
до сти и ле по та на род них но шњи уче сни ка 
фе сти ва ла. те ве че ри се игра ло пу ним ср-
цем до ка сно у ноћ. Ово ме до дај мо и ле пу 
сли ку де фи леа гра дом. Смо тра је ре ви јал-
ног ка рак те ра, ни је би ло жи ри ја и оце њи-
ва ња, али су, по оце ни пу бли ке и по апла-
у зи ма, сви по бе ди ли. по бе ди ли су игра и 
дру же ње. 

Ова ма ни фе ста ци ја има ла је и те мат ски 
део на ко ме се го во ри ло о на ред ним за да-
ци ма на очу ва њу из вор ног ства ра ла штва 
у Ср би ји, уна пре ђе њу ко ре о гра фи је, на-
род них но шњи ко је обе ле жа ва ју по је ди не 
кра је ве и про гра ми ма ко ји тре ба да обо-
га те ова кве су сре те. Зо ран Га ври ло вић, ди-
рек тор Цен тра за ту ри зам, кул ту ру и спорт 
оп шти не Свр љиг, ор га ни за то ра ове ма ни-
фе ста ци је, за слу жним по је дин ци ма и ор га-
ни за ци ја ма уру чио је за хвал ни це.

Слађана Ђор ђе вић

Асо ци ја ци ја спор та, здра вља 
и кул ту ре Дор ћо ли ја да ор га ни-
зо ва ла је и ре а ли зо ва ла Че твр-
ту Дор ћо ли ја ду спор та, здра-
вља и кул ту ре тре ћег до ба 11. 
ју на 2016. го ди не на ста ди о ну 
Фуд бал ског клу ба Дор ћол у Бе-
о гра ду.

Јед но днев но спорт ско-ре кре-
а тив но так ми че ње ор га ни зо ва-
но је под по кро ви тељ ством гра-
да Бе о гра да – Се кре та ри ја та за 
спорт и омла ди ну, уз по др шку 
град ске оп шти не Ста ри град а 
оку пи ло је ви ше од 250 уче сни-
ка тре ћег до ба, око 50 мла дих 
у окви ру ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње и пред став ни ке Ре пу-
бли ке Срп ске. 

Број не по се ти о це и уче сни ке 
по здра вио је, из ме ђу оста лих, 
и пред сед ник Ор га ни за ци о ног 
од бо ра Че твр те Дор ћо ли ја де 
проф. Ду шан Мак си мо вић.

У окви ру Че твр те Дор ћо ли-
ја де ко ја је одр жа на под мо том 
„У здра вом те лу – здрав дух” 
ре а ли зо ва не су спорт ске ди-
сци пли не при ла го ђе не тре ћем 
до бу: пи ка до, фуд бал – пе на ли 
на ма ле го ло ве без гол ма на, ко-
шар ка – сло бод но ба ца ње лоп-
те у кош, бо ћа ње и шах. Ма ни-

фе ста ци ја је ујед но и при пре ма 
за Олим пи ја ду спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба ко ја ће 
се одр жа ти на је сен у Вр њач кој 
Ба њи. Ина че, на про шло го ди-
шњој Олим пи ја ди тре ћег до ба 
бе о град ска Дор ћо ли ја да је јав-
но озна че на као при мер до бре 
прак се.

Јав ни час фит нес ве жби у 
при ро ди за тре ће до ба и нај-
мла ђе одр жан је на ста ди о ну а 
уче ство ва ло је ви ше од 200 ве-
жба ча. И ове го ди не упри ли чен 
је ме ђу ге не ра циј ски су срет гра-
ђа на тре ћег до ба са нај мла ђи-
ма у Деч јем ма ра то ну на 20.000 
ми ли ме та ра под на зи вом „Ба ке 
и де ке уз ба те и се ке”. Уче ство-
ва ло је два де се так нај мла ђих и 
сви су би ли по бед ни ци осво јив-
ши злат не ме да ље Дор ћо ли ја де 
и при год не по кло не.

Одр жа на је и јед но днев на 
Ме ђу ге не ра циј ска сли кар ска 
ко ло ни ја на ко јој је уче ство ва ло 
пет та лен то ва них уче ни ка, пет 
сту де на та ли ков них ака де ми ја 
и пет жи те ља тре ћег до ба. Ме ђу 
ста ри јим умет ни ци ма го сто ва ле 
су и по јед на ру ска, ин диј ска и 
укра јин ска сли кар ка.

Г. О.

ЧЕТВРТA ДОР ЋО ЛИ ЈА ДА ОКУПИЛА СТАРЕ И МЛАДЕ

До бар при мер ме ђу ге не ра циј ске са рад ње

ОДР ЖАН ДРУ ГИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА У СВР ЉИ ГУ

Игра ко ло крај Ти мо ка
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БЕ О ГРАД

Му зи ко те ра пи ја  
у Ал цхај мер ка феу

У до му на Бе жа ниј ској ко си 16. ју на 2016. одр жан је Ал цхај-
мер ка фе ко ји су пред во ди ле во лон тер ка Ан дри ја на Ду чак, 
му зи ко те ра пе ут, и рад ни те ра пе ут Уста но ве Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град. 

ко ри сни ци обо ле ли од Ал цхај ме ро ве бо ле сти, за јед но са 
сво јим срод ни ци ма, ак тив но су уче ство ва ли у му зич ком кви-
зу так ми чар ског ка рак те ра. Му зи ко те ра пи ја пред ста вља скуп 
тех ни ка ко је мо гу да се при ме њу ју од нај ра ни јег де тињ ства 
до ду бо ке ста ро сти, у ди јаг но сти ци, те ра пи ји, пре вен ци ји, па-
ли ја тив ној не зи, спе ци јал ној еду ка ци ји и ре ха би ли та ци ји.

У све ту од Ал цхај ме ро ве бо ле сти бо лу је око 18 ми ли о на 
осо ба, а про це њу је се да код нас око 100.000 осо ба има ову 
бо лест или не ку вр сту де мен ци је, ко је пред ста вља ју мен тал-
но про па да ње у нај ма ње две обла сти, као што су пам ће ње, 
го вор, про стор на ори јен та ци ја... Г. О.

кРУ шЕ ВАЦ

Ду га тра ди ци ја 
по сто ја ња

Удру же ње пен зи о на ра гра да кру шев ца има око пет хи ља да 
ре дов них чла но ва од 32.000 пен зи о не ра ко ли ко жи ви на под-
руч ју ове оп шти не. Рас по ла же про сто ри ја ма у ко ји ма су сме-
ште на два ло ка ла и ку хи ња где се при пре ма ју то пли обро ци. 
Има ју ша хов ски клуб, ле кар ску ор ди на ци ју, фри зер ски са лон, 
лет њу ба шту...

кру ше вач ки пен зи о не ри, еви ден ти ра ни у 52 ме сна од бо ра, 
ор га ни зу ју око 70 из ле та го ди шње, пе де се так за ба ва, а са ра-
ђу ју и са удру же њи ма из дру гих гра до ва. Број не су ак тив но-
сти усме ре не на по бољ ша ње ква ли те та жи во та чла но ва, а 
ме ђу нај ва жни ји ма је ор га ни зо ва но снаб де ва ње огре вом за 
ви ше од хи ља ду чла но ва. На че лу овог успе шног удру же ња 
од про шле го ди не је Ми ло је Бо ги ће вић.

Не дав но је Удру же ње пен зи о на ра гра да кру шев ца, у при-
су ству број них зва ни ца, обе ле жи ло 79 го ди на по сто ја ња и 
ра да, а том при ли ком је по де ље но два де се так при зна ња ис-
так ну тим по је дин ци ма и ор га ни за ци ја ма за уче шће у ак тив-
но сти ма Удру же ња пен зи о не ра.  Љ. Ш.

СМЕ ДЕ РЕВ СкА пА ЛАН кА 

Све у куп ни по бед ни ци
Спорт ска сек ци ја 

Оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра 
Сме де рев ске па лан ке 
све у куп ни је по бед ник 
пр вих кул тур но-спорт-
ских су сре та пен зи о не-
ра шу ма диј ског окру-
га одр жа них не дав но 
у Аран ђе лов цу. Во ђе 
еки па спорт ске сек ци-

ја ООп Сме де рев ске па лан ке, Ми лан Гру јић и Ра до мир Га ври ло-
вић, ис ти чу да су пен зи о не ри – спор ти сти из гра да на Ја се ни ци, 
осво ји ли три злат не и три брон за не ме да ље. пр во ме сто и злат не 
ме да ље осво је не су у бр зом хо да њу, ко шар ци и ша ху. Брон за не 
ме да ље осво је не су у стре ља штву, бр зом хо да њу и пи ка ду.

Ина че, пен зи о нер ка Дра га на Мир чев ска и пен зи о нер Ра до мир 
Ле кић, у по је ди нач ној кон ку рен ци ји, осво ји ли су по че ти ри ме-
да ље. На кул тур но-спорт ским так ми че њи ма, по ред пен зи о не ра 
Аран ђе лов ца и Сме де рев ске па лан ке, уче ство ва ли су и љу ди 
тре ћег до ба из кра гу јев ца, Ла по ва, Ба то чи не, то по ле, Ра че, кни ћа, 
Ла за рев ца, Ве ли ке пла не и Мла де нов ца, а спорт ске ди сци пли не 
би ле су као на Олим пи ја ди тре ћег до ба.  Сл. К.

ВЕ ЛИ кА пЛА НА

Огрев, из ле ти, ба ње...
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ве ли-

ка пла на ве о ма је ак тив но. про шле го-
ди не су за сво је чла но ве обез бе ди ли, по 
по вољ ним це на ма и на ра те, угаљ и др ва, 
кром пир и лук. Ре дов но ор га ни зу ју из ле-
те, дру же ња и за ба ве. 

И ове го ди не би ли су ан га жо ва ни на 
при је му зах те ва за опо ра вак пен зи о не ра 
у ба ња ма Ср би је о тро шку Фон да пИО. 

– Из оп шти не Ве ли ка пла на на бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
ићи ће 48 пен зи о не ра, од то га са мо је дан по љо при вред ни 
– ка же пе ри ша Бо јић (на слици), пред сед ник ве ли ко пла њан-
ских пен зи о не ра. 

Не дав но је ор га ни зо ван ле кар ски пре глед за 80 пен зи о не-
ра. Ле кар из Бе о гра да ура дио им је ЕкГ, про ве рио при ти сак и 
ше ћер у кр ви. За ор га ни за ци ју из ле та, за ба ва и дру же ња ве ли-
ко пла њан ских пен зи о не ра за ду жен је Ми ка Ми ло са вље вић.

– Не дав но је 45 на ших чла но ва би ло у уз врат ној по се ти 
удру же њу пен зи о не ра из ки кин де. по сле ср дач ног при је ма 
об и шли су све зна ме ни то сти овог гра да и око ли не – ка же Ми-
ло са вље вић.

У на ред ном пе ри о ду пла ни ра ју се јед но днев ни из ле ти до 
Со ко ба ње, Зла ти бо ра, Гам зи град ске ба ње... Сл. К. 

Дра ги Не сто ро вић, гра до на чел ник Кру шев ца, пре да је  
ша хов ску гар ни ту ру Ми ло ју Бо ги ће ви ћу

Во ђе спорт ских еки па Ми лан Гру јић 
и Ра до мир Га ври ло вић
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БЕ ЛА пА ЛАН кА

За јед но по сле 
ше зде сет го ди на 

Ма ту ран ти бе ло па ла нач ке Ре ал не гим на зи је про сла ви ли 
су не дав но 60 го ди на од ве ли ке ма ту ре. Ова ге не ра ци ја из не-
дри ла је мно ге успе шне де лат ни ке: док то ре, пи сце, пу ков ни-
ке, агро но ме, а нај ви ше про свет них рад ни ка.

ЉУ БО ВИ ЈА

Пред сед ни ку још је дан 
ман дат

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Љу бо ви је на Из бор ној 
скуп шти ни по ве ри ло је но ви ман дат до са да шњем пред сед-
ни ку Ми ли са ву Ђо ки ћу. За за ме ни ка пред сед ни ка иза бра на 
је ко виљ ка Иг ња то вић.

На скуп шти ни одр жа ној у клу бу пен зи о не ра у Љу бо ви ји 
из ве штај о ра ду под нео је пред сед ник Ми ли сав Ђо кић. Би ло 
је ре чи о ак тив но сти ма спро ве де ним про шле го ди не ко је су 
до при не ле ја ча њу угле да ове пен зи о нер ске ор га ни за ци је са 
1.200 чла но ва. На сед ни ци је усво јен из ве штај Из вр шног од-
бо ра за 2015. го ди ну, и усво јен про грам ра да за 2016.

– Ор га ни за ци ја је омо гу ћи ла пен зи о не ри ма да по по вољ-
ним усло ви ма на ба ве зим ни цу и огрев, а тру ди ће мо се да и 
да ље сти же по моћ нај у гро же ни ји ма. про шле го ди не ор га-
ни зо ва но је не ко ли ко из ле та и по се та зна ме ни тим ме сти ма 
и ма на сти ри ма у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској. У овој го ди ни 
пла ни ра мо не ко ли ко из ле та, као и од ла зак у го сте пен зи о не-
ри ма ма чван ског, ва љев ског, ужич ког ре ги о на, пу то ва ће мо у 
Омо љи цу и у Би је љи ну и Угље вик у Ре пу бли ци Срп ској – на-
ја вио је Ђо кић.  М. М.

Скуп шти на Удру же ња пен зи о не ра гра да Ва ље ва про гла си-
ла је Ме сну ор га ни за ци ју пен зи о не ра „На да пу рић” за нај бо-
љу ме ђу 20 ме сних ор га ни за ци ја. На и ме, ова МОп по сти гла је 
нај бо ље ре зул та те у 2015. го ди ни, па јој је по во дом то га уру-
че на За хвал ни ца за при мер ну са рад њу и по моћ у оства ре њу 
за да та ка Удру же ња, по себ но у обла сти со ци јал ног и ху ма ни-
тар ног збри ња ва ња сво јих чла но ва.

Исто вре ме но, УО Удру же ња про гла сио је Вој ка на Јо ви ћа 
(85), пред сед ни ка МОп „На да пу рић”, за пр вог по ча сног чла-
на Удру же ња, ма да он скром но ка же да су сви ре зул та ти по-
стиг ну ти за јед нич ким тру дом и за ла га њем свих чла но ва.

по во дом ових при зна ња, Ме сни од бор на гра ђе не пен зи о нер-
ске ор га ни за ци је одр жао је све ча ну сед ни цу ко јој су при су ство-
ва ли пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра гра да Ва ље ва Ан дри ја 
Ђи лас и пред сед ник МЗ „На да пу рић” Дар ко ко стић. Д. П.

Све ча на сед ни ца Ме сног од бо ра

ВА ЉЕ ВО 

Иза бра ли нај бо ље

Све ча ност и про зив ка одр жа ни су у згра ди Гим на зи је „Ни-
ке та Ре ме зи јан ски”, а при сут ни ма се обра тио и ди рек тор шко-
ле Дра ган ко стић. Ода та је по шта пре ми ну лим вр шња ци ма, а 
ре вер сва ког ма ту ран та кра сио је беџ са лен том, сим бол про-
сла ве. Све ча ност је пра ти ла и ло кал на те ле ви зи ја.

Дру же ње уз му зи ку на ста вље но је у ре сто ра ну до ка сно 
по под не, оправ да ва ју ћи из ре ку да је од ко лев ке па до гро ба 
ствар но нај леп ше ђач ко до ба.  З. М.

Са из бор не скуп шти не пен зи о не ра у Љу бо ви ји

СВР ЉИГ

Ви дов дан ски  
би ци кли стич ки крос 

На Ви дов дан, 28. ју на, Удру же ње пен зи о не ра „Дер вен” из 
Свр љи га одр жа ло је тре ћи Ви дов дан ски би ци кли стич ки крос 
на ре ла ци ји ду гој де сет ки ло ме та ра. Уче сни ци би ци кли стич-
ког кро са, њих пет на ест уз ра ста од де вет до де ве де сет го ди на, 
во зи ли су ули ца ма Свр љи га и до обли жњег се ла Цр но ље ви ца. 
Во жња би ци клом је по ста ла тра ди ци ја Удру же ња и пра ва ре-
кре а ци ја за уче сни ке. по сле тр ке у клу бу Удру же ња ор га ни зо-
ва но је дру же ње, по де ла на гра да и при зна ња. С. Ђ.
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поводи

Удру же ње „Сна га при ја тељ-
ства” – Amity по во дом 15. 
ју на, Ме ђу на род ног да на 

бор бе про тив на си ља над ста-
ри ји ма, за по че ло је кам па њу „За 
нул ту то ле ран ци ју дис кри ми на-
ци је пре ма ста ри јим осо ба ма”. 
Реч је о про јек ту ко ји Amity ре-
а ли зу је у парт нер ству са удру-
же њи ма „ко ко ро” из Бо ра и „Ла-
рис” из Чач ка, а уз по др шку кан-
це ла ри је за људ ска и ма њин ска 
пра ва.

тим по во дом је, као део ак-
тив но сти у окви ру про јек та, 14. 
ју на у Бе о гра ду одр жа на ра ди-
о ни ца са за по сле ни ма ко ји ра-
де са ста ри ји ма, а ко ји до ла зе 
из јав них уста но ва со ци јал не и 
здрав стве не за шти те и ор га ни-
за ци ја ци вил ног дру штва са те-
ри то ри је гра да Бе о гра да. На кон 
ра ди о ни це, удру же ње Amity је 
са са рад ни ци ма ор га ни зо ва ло 
кон фе рен ци ју за ме ди је, на ко-
јој су го во ри ле Су за на па у но-
вић, ди рек тор ка кан це ла ри ја 
за људ ска и ма њин ска пра ва, 
Бран ки ца Јан ко вић, по ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти, 
На де жда Са та рић, пред сед ни-
ца Управ ног од бо ра удру же ња 
Amity, Да ни ца шмиц, пен зи о-
нер ка, по ча сна чла ни ца Amity-
ја и во лон тер ка Цр ве ног кр ста 
Сав ски ве нац, и Љи ља на пе-
тро вић из Удру же ња „Ла рис” из 
Чач ка.

пре ма по да ци ма ко ји ма рас-
по ла же кан це ла ри ја за људ ска 
и ма њин ска пра ва, око 20 од-
сто ста ри јих љу ди тр пи не ки 
вид на си ља, док је око 49 од сто 
ста ри јих до жи ве ло не ки об лик 
дис кри ми на ци је.

– Ови по да ци су за бри ња ва-
ју ћи, при че му се ов де ра ди о 
љу ди ма ко ји су би ли спрем ни 
да ка жу да су до жи ве ли и пре-
тр пе ли дис кри ми на ци ју, а не 
го во ри мо о они ма ко ји још из 
раз ли чи тих раз ло га не же ле да 
при зна ју или да при хва те чи-
ње ни цу да се не ко по на ша ње 
пре ма њи ма сма тра дис кри ми-
на тор ним. Из тог раз ло га су нам 
ова кви про јек ти дра го це ни. 
Они се ре а ли зу ју у ло кал ним 
са мо у пра ва ма у Ср би ји и ни-
су са мо усме ре ни на Бе о град, 

јер же ли мо да раз го ва ра мо о 
про бле ми ма ста ри јих осо ба и у 
не ким ру рал ним под руч ји ма. А 
ако не ко има ис ку ства са те рен-
ским ра дом, по себ но та мо где 
су нај у гро же ни је ста ре осо бе, 
он да је то удру же ње Amity – из-
ја ви ла је Су за на па у но вић.

по ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти Бран ки ца Јан ко-
вић из ра зи ла је пу ну по др шку 
овом про јек ту и ор га ни за ци ја-
ма ко је у ње му уче ству ју. ка ко 
је на ве ла, ра ди о ни це по пут ове 
нај ви ше по ма жу по ве ре ни ку за 
за шти ту рав но прав но сти као 
цен трал ној на ци о нал ној ин сти-
ту ци ји за бор бу про тив свих 
об ли ка дис кри ми на ци је, јер се 
на тај на чин по ма же и ста ри ји-
ма да пре по зна ју не ку по вре ду 
људ ских пра ва, и да се ин фор-
ми шу на ко ји на чин се тре ба 
бо ри ти про тив то га и ко ме се 
обра ти ти. Дис кри ми на ци ја се 
на ла зи у ко ре ну на си ља, на ве ла 
је Бран ки ца Јан ко вић и до да ла 
да је сен зи би ли са ње јав но сти 
за ове те ме из у зет но ва жно, у 
че му би ме ди ји тре ба ло да бу ду 
парт не ри.

пред сед ни ца Управ ног од-
бо ра удру же ња Amity На де жда 
Са та рић ис та кла је да је у Ср би-

ји дис кри ми на ци ја и Уста вом и 
за ко ном за бра ње на, а за бра на, 
од но сно од су ство дис кри ми на-
ци је је је дан од ва жних стан дар-
да у про це су при дру жи ва ња ЕУ.

– Иако у Ср би ји не по сто-
је по у зда ни по да ци о рас про-
стра ње но сти дис кри ми на ци је, 
за не ма ри ва ња и зло ста вља ња 
ста ри јих осо ба, има мо са свим 
до вољ но по ка за те ља да су ста-
ри ји и те ка ко из ло же ни дис-
кри ми на тор ним по на ша њи ма 
и да су жр тве за не ма ри ва ња и 
зло ста вља ња, па и нај бру тал ни-
јих на си ља. кам па њу „За нул ту 
то ле ран ци ју дис кри ми на ци је 
пре ма ста ри јим осо ба ма” ци-
ља но за по чи ње мо уочи 15. ју на, 
Ме ђу на род ног да на бор бе про-
тив на си ља над ста ри ји ма, јер 
же ли мо да ука же мо на то ко ли-
ко је та по ја ва из ра же на, а она 
је по сле ди ца дис кри ми на тор-
них по на ша ња пре ма ста ри ји-
ма – ре кла је На де жда Са та рић, 
на кон че га је на ве ла ре зул та те 
ви ше раз ли чи тих ис тра жи ва-
ња ко ји не сум њи во ука зу ју на 
по сто ја ње раз ли чи тих об ли ка 
дис кри ми на ци је пре ма ста ри-
јим осо ба ма.

Нај че шћи узро ци ста ро сне 
дис кри ми на ци је је су пред ра-

су де и сте ре о ти пи. по себ но су 
из ра же ни сте ре о ти пи пре ма 
ста ри ји ма по пут оних да су не-
спо соб ни да ра де, да су те рет 
дру штву, да им је спо соб ност 
уче ња и пам ће ња сма ње на, да 
су сви ста ри ји бо ле сни, се нил-
ни (за бо рав ни). Исти на је, ка ко 
је на ве ла и ре зул та ти ма ис тра-
жи ва ња обра зло жи ла На де жда 
Са та рић, са свим дру га чи ја.

као за кљу чак кон фе рен ци је, 
На де жда Са та рић је из не ла пре-
по ру ке у бор би про тив ста ро-
сне дис кри ми на ци је: рад са ста-
ри јим осо ба ма, упо зна ва ње са 
њи хо вим пра ви ма и на чи ни ма 
за шти те, као и осна жи ва ње да о 
то ме не ћу те, за тим сен зи би ли-
са ње за по сле них у јав ним и при-
ват ним уста но ва ма со ци јал не и 
здрав стве не за шти те, за ла га ње 
да др жа ва обез бе ди бес плат ну 
прав ну по моћ и прав ну за шти ту 
ста ри јим осо ба ма ко је су у ста-
њу со ци јал не угро же но сти, уво-
ђе ње у пред мет гра ђан ско вас-
пи та ње на став не је ди ни це ко ја 
се од но си на ме ђу ге не ра циј ску 
со ли дар ност, као и аде кват ни је 
вас пи та ње де це у од но су пре ма 
ста ри ји ма у кру гу са мих по ро-
ди ца, лич ним при ме ром.

В. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ AMITY – „СНА ГА ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА”

НЕ на си љу над ста ри ма

Конференција за медије: старије особе су често жртве занемаривања и злостављања
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ВИ пИтАтЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИкА” 
ОДГОВАРА?И. Ј., Бе о град: Где мо гу да упи шем стаж ко ји сам оства рио 

на осно ву уго во ра о хра ни тељ ству?

?С. Т., Ле ско вац: Да ли је тач но да Спо ра зум о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не не ре гу-
ли ше пи та ње на кна де по греб них тро шко ва? На и ме, ка да 

сам се обра тио та мо шњем фон ду по што ми је умр ла се стра 
ре че но ми је да не мам ни ка ква пра ва. 

?М. П., Ло зни ца: Од 1. ја ну а ра 2015. го ди не сам у пен зи ји. 
Ис пу нио сам оба усло ва и до био при вре ме но ре ше ње. 
Ра дио бих по уго во ру о де лу, али по сло да вац ће ме при ја-

ви ти на ми ни ма лац. Да ли то мо же ка сни је да ми сма њи пен-
зи ју, по што се ра ди о ми ни мал ном из но су? 

?Т. М., Ниш: Да ли име но ва ње ин ва лид ског пен зи о не ра за 
пред сед ни ка или чла на над зор ног од бо ра јав ног пред у-
зе ћа, чи ји је осни вач ло кал на са мо у пра ва, уз ме сеч ну на-

кна ду за рад у од бо ру од че ти ри до пет хи ља да ди на ра ути че 
на пра во или на ви си ну ин ва лид ске пен зи је?

?И. Р., Сом бор: Ро ђен сам 1977. го ди не. Од 2000. го ди не бо-
лу јем од мул ти пле скле ро зе. Ко ри сник сам ту ђе по мо ћи и 
не ге и 50 од сто ин ва лид ске пен зи је. Ин ва лид ску пен зи ју 

при мам од 2003. го ди не, у по чет ку је то би ла при вре ме на на-
кна да, а са да је ин ва лид ска пен зи ја 50 од сто. Имам укуп но три 
го ди не рад ног ста жа. Да ли имам пра во на пу ну ин ва лид ску 
пен зи ју? 

?М. М., Ћу при ја: Имам 72 го ди не ста ро сти и 10 го ди на ста-
жа. Да ли мо гу да до би јем не ку пен зи ју? До са да се тим по-
во дом ни сам ни ко ме обра ћа ла, па ни Фон ду ПИО. 

Хра ни тељ ство и стаж оси гу ра ња

По греб ни тро шко ви из БиХ

Пре ра чун пен зи је

Пра во на рад ин ва лид ског 
пен зи о не ра

Пу на ин ва лид ска пен зи ја

Нео п ход но 15 го ди на ста жа

Од го вор: Ли це ко је је за кљу-
чи ло уго вор о хра ни тељ ству 
има пра во да му се вре ме док 
је оба вљао по сло ве по уго во ру 
при зна у стаж оси гу ра ња.

Стаж оси гу ра ња по осно ву 
уго во ра о хра ни тељ ству за ви-
си ис кљу чи во од ви си не пла-
ће ног до при но са за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, што 
зна чи да ни је бит но вре ме тра-
ја ња уго во ра, тј. ко ли ко вре-
ме на се оба вља ју уго во ре ни 
по сло ви. Стаж оси гу ра ња се 
ра чу на та ко што се из нос уго-

во ре не на кна де де ли са нај-
ни жом осно ви цом за пла ћа ње 
до при но са ко ја ва жи у мо мен-
ту упла те до при но са, у скла ду 
са За ко ном о до при но си ма за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње. Упис ста жа ко ји је оства рен 
ра дом по уго во ру о хра ни тељ-
ству вр ши Фонд пИО. Зах тев за 
упис ста жа под но си се фи ли ја-
ли ко ја је над ле жна пре ма ме-
сту ста но ва ња. Уз зах тев тре ба 
при ло жи ти ко пи ју лич не кар те 
и до каз о пре стан ку оба вља ња 
уго во ре них по сло ва.

Од го вор: Нов ча на на кна да 
по греб них тро шко ва ис пла ћу-
је се ли цу ко је је сно си ло тро-
шко ве са хра не за пре ми ну лог 
ко ри сни ка пен зи је. Чла ном 27 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра ња из ме ђу Ср би је и Бо сне и 

Хер це го ви не пред ви ђе но је да 
се пра во на ову на кна ду оства-
ру је у др жа ви у ко јој је пре ми-
ну ла осо ба има ла пре би ва ли-
ште, под усло вом да је Ва ша се-
стра би ла ко ри сник сра змер не 
пен зи је, срп ске и бо сан ске. 

Од го вор: На ви си ну пен зи је 
ути че ду жи на пен зиј ског ста жа и 
оства ре на за ра да, с тим да уве ћа-
ње ста жа оси гу ра ња, а сма ње ње 
за ра да у тим го ди на ма у од но су 
на про сеч ну го ди шњу за ра ду у 
Ре пу бли ци мо же до ве сти до сма-
ње ња пен зи је. Да би из нос пен-
зи је био по вољ ни ји са уве ћа њем 
ста жа оси гу ра ња, по треб но је да 
у том пе ри о ду оства ре на за ра ду 
бу де при бли жно на ни воу за ра да 
пре пен зи о ни са ња.

пре ма чла ну 121 За ко на о 
пИО, ко ри сник ста ро сне пен-
зи је или пре вре ме не ста ро-
сне пен зи је ко ји се за по сли 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке, има 
пра во по пре стан ку тог за по-
сле ња на по нов но од ре ђи ва-
ње пен зи је, ако је био у оси-
гу ра њу нај ма ње го ди ну да на. 
Уко ли ко на кон пре ра чу на из-
нос пен зи је бу де ни жи, ко ри-
сни ку се ис пла ћу је по вољ ни ји 
из нос.

Од го вор: Бу ду ћи да се пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју оства ру-
је по осно ву пот пу ног гу бит ка 
рад не спо соб но сти, што зна чи 
пот пу на не спо соб ност за оба-
вља ње би ло ког по сла, ин ва-
лид ски пен зи о не ри не мо гу 
да за сну ју рад ни од нос, од но-
сно не мо гу да уђу у оба ве зно 
оси гу ра ње. Уко ли ко ин ва лид-
ски пен зи о нер уђе у оба ве зно 
оси гу ра ње по би ло ком осно-
ву (за по сле ње или оба вља ње 
са мо стал не де лат но сти), би ће 
по зван на кон трол ни пре глед, 
ка да ће му ле кар ве штак Фон да 
по но во це ни ти рад ну спо соб-
ност. Уко ли ко се на кон трол ном 
пре гле ду уста но ви да је до шло 

до про ме не у ста њу ин ва лид но-
сти, у сми слу по бољ ша ња рад не 
спо соб но сти – ис пла та пен зи је 
ће би ти об у ста вље на а пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју уки ну-
то. Уко ли ко се кон ста ту је да код 
ко ри сни ка и да ље по сто ји пот-
пу ни гу би так рад не спо соб но-
сти – не ће му би ти об у ста вље на 
ис пла та пен зи је ни ти ће се би ло 
шта про ме ни ти у ње го вом ко-
ри снич ком ста ту су. 

ко ри сни ци ин ва лид ске пен-
зи је мо гу да оба вља ју при вре-
ме не и по вре ме не по сло ве, или 
мо гу би ти ан га жо ва ни по уго-
во ру о де лу, и за њих се не по-
кре ће по сту пак по нов не оце не 
рад не спо соб но сти. 

Од го вор: пра во на 50 од сто 
ин ва лид ске пен зи је пре ста-
је са да ном ис пу ње ња усло ва 
за сти ца ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју или ин ва лид ску пен-
зи ју. пра во на ин ва лид ску пен-
зи ју сти че оси гу ра ник код ко га 
на ста не пот пу ни гу би так рад не 
спо соб но сти, под усло вом да је 
тај гу би так на стао пре на вр ше-
ња го ди на жи во та про пи са них 
за сти ца ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју и да има на вр ше них пет 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Из у-
зе так су оси гу ра ни ци код ко јих 

је ин ва лид ност, про у зро ко ва на 
бо ле шћу или по вре дом ван ра-
да, на ста ла пре на вр ше не 30. го-
ди не жи во та јер је у том слу ча ју 
по треб но до три го ди не ста жа 
оси гу ра ња.

Ор га ни ве шта че ња Фон да 
це не рад ну спо соб ност оси гу-
ра ни ка пре ма ње го вом здрав-
стве ном ста њу, а на ла зе, оце не 
и ми шље ња до но се на осно ву 
ле кар ског пре гле да, тј. на осно-
ву не по сред ног уви да у здрав-
стве но ста ње оси гу ра ни ка и на 
осно ву ре ле вант не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је. 

Од го вор: пре ма За ко ну о пИО, 
да би оси гу ра ник оства рио пра-
во на ста ро сну пен зи ју ка да на-

вр ши за ко ном про пи са не го ди не 
жи во та, по треб но је ми ни мум 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња.
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шареница шареница

РЕШЕЊА- СКАНДИНАВКА: с, Новка, ер, пион, вакуола, ез, слом, Рготина, новинар, авети, и, аорист, мрест, у, е, некад, рио, ила, иг, 
Ањар, корвета, Арта, ит, ало, и, корида, Ири, Ема, ра, осам, коштана. БЕЛЕ УКРШТЕНЕ РЕЧИ: прескок, растава, искорак, Стана, а, Лул, 
воњ, Оранац, н, тинта, кош, аф, уцртати, вс, амин, о, ара, и, емират, својине, ки, алат, Аца, ил, таласић.

СкАНДИНАВкА БЕЛА УкРштЕНИЦА

У овој укрштеници сами уписујете  црна поља.

ВОДОРАВНО: 1. Скок преко нечега, 2. Развод брака, 3. 
пружити корак напред, 4. Женско име – Ознака за ампер, 
5. шпански мистични песник и филозоф, Рамон (1235-
1315) – Мирис, задах, 6. Становник главног града Алжира, 
7. Хемијски симбол за азот – Мастило, 8. Зграда за смештај 
кукуруза – Иницијали фра-нцуског писца Франса, 9. 
Означити цртањем, 10. Виша спрема (скр.) – Завршетак 
молитве, 11. Хемијски симбол за кисеоник – Врста папагаја 
– Ознака за Италију, 12. Област којом влада емир,  13. 
Власништво (мн.), 14. Аутомобилска ознака за кикинду – 
прибор за рад, 15. Име певача Лукаса – Хемијски симбол 
за илинијум, 16. Мањи талас на води.
УСПРАВНО: 1. Ограда на степеницама – Орган чула слуха 
– Једна карташка игра, 2. Растурање, кало – клинички 
центар Србије (скр.) – Женско име, 3. Степенице у покрету 
– На ову страну, овамо – Име глумца паћина,  4. Место на 
пељешцу – Ништавна особа – Ознака за алт, 5. поворка 
камила у пустињи – Врста цвета, 6. показна заменица – 
Стављати сирће у нешто, киселити – Летописи, 7. Рудник 
угља у Босни – привлачна сила – Двадесет треће слово 
ћирилице.

1 2 3 4 5 6 7

1
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9
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12
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14

15

16

АУТОР:     
ЈОВИЧИЋ

ЈЕДАН    
КОНТИНЕНТ

ГЛАС 
 ОСИГУРАНИКА

СИМБОЛ   
ЗА АЗОТ

РЕЛАКСИРАТИ      
СЕ

СВИРАЧИЦЕ    
ВИОЛИНЕ 

ПОРЕДАК 
ВОЈНИКА

ИМЕ РАНИЈЕ 
СКИЈАШИЦЕ 

ПРЕЛ

ОЗНАКА ЗА 
СЕВЕР

ЖЕНСКО 
ИМЕ

РАЗГОВАРАЊЕ

СИМБОЛ 
ЗА ЕРБИЈУМ

ПЕШАК  
У ШАХУ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ШУПЉИНА У 
ЋЕЛИЈАМА

ЕКОНОМСКА 
ЗАЈЕДНИЦА    

(СКР.)

КРАХ, 
ПРОПАСТ

ПОТВРЂЕНО 
ПЕЧАТОМ

МЕСТО У   
СРБИЈИ

ЖУРНАЛИСТА

НЕМАНИ,   
СТРАШИЛА

ОЗНАКА    
ИТАЛИЈЕ

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

ПРЕЂАШЊЕ 
СВРШЕНО 

ВРЕМЕ (ГРАМ.)

ТУЋИ,   
МЛАТИТИ

МРЕШЋЕЊЕ    
РИБА

СИМБОЛ 
ЗА УРАН

ПРИБОРИ 
ЗА РАД

ОЗНАКА ЗА 
ЕЛЕКТРОН

У НЕКО 
ВРЕМЕ

ИМЕ 
СТРАВИНСКОГ

РЕКА (ШПАН.)

ШУМСКА    
КРЕДА

МЕНИЧНА 
ЈЕМСТВА

ИДУЋЕ  ГОДИНЕ     
(СКР.)

ГРАД У  
ИНДИЈИ

МЕСТО У    
СРБИЈИ

ВРСТА БРОДА

ПОКРАЈИНА У    
ГРЧКОЈ

ИНДУСТР.   
ТЕПИХА

ГРАД У 
УКРАЈИНИ

ГЛАС 
 ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ГЛУМЦА  
ДАГЛАСА

ТЕЛЕФОН.    
ПОЗИВ

ВРСТА 
ПТИЦЕ

ДЕСЕТО 
СЛОВО

ГРАД У  
ЈОРДАНУ

БОРБА СА           
БИКОВИМА

УЗВИК 
НЕСТРПЉЕЊА

ЈЕЗЕРО У 
СЕВЕРНОЈ     
АМЕРИЦИ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
САМС

ОСНОВНА   
ТАРИФА

СИМБОЛ ЗА 
РАДИЈУМ

ЈЕДНОЦИФ.   
БРОЈ

30.СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ДЕЛО БОРЕ     
СТАНКОВИЋА



Да ли сте зна ли ... Ман дат
Глас ра зу ма ни кад ни је пре јак.
Чу вај те при ро ду око се бе да би сте је са чу ва ли и у се би.
(Не)по што ва ње ста ро сти је огле да ло бу дућ но сти мла до сти. 
Брак ко ји оче ку је фу тур у за јед нич ком ста ну мо ра, по по тре-

би, да бу де и у трп ном ста њу.
Др жа во, ту сам и ја, про сеч ни пен зи о нер.
Са мо жи вот има до жи вот ни ман дат.
У су ко бу ин те ре са увек по бе ђу је не ки ин те рес.

Сло бо дан Ду чић

Баш су (с)лич не
Ала ли че. Или су се стре или иду код истог пла сти ча ра.
Из воз ра сте: нај бо ље иду ма ли не и мла ди ле ка ри.
Кад ме ле кар ка пи та на шта се жа лим, не знам ода кле да поч нем.
шта вре ди што је смех лек, кад ху мо ри стич ке се ри је не да ју на ре цепт.
И по сле бло ка ре кла ма на те ле ви зи ји, успем да се се тим ко ји 

сам филм гле дао. Та ко тре ни рам ме мо ри ју.
Спа ко вао сам ко фер за мо ре. Ено га, сто ји још од 2000. го ди не.
От кад сам се оже нио док тор ком, ни у са мо по слу гу не смем да 

одем без упу та.
ка ко је из раз „за бра ње но во ће” до био име? Ваљ да по це на ма.
Стар ле те има ју до бре но ге. А по не ка има и на но ги цу.
У окви ру за шти те чо ве ко ве сре ди не, раз ма тра се мо гућ ност уки да-

ња „Фар ме” и „па ро ва”.
Де јан Па та ко вић

Цајт нот
Жи вим ка ко знам и умем. А ни ти знам, ни ти умем!
Ми ра ди мо за ма ле па ре, јер не ће мо да бу де мо ро бо ви нов ца.
Ми баш не гу би мо вре ме. Стал но смо у цајт но ту.
Ја ни кад не ме њам ми шље ње већ са мо угао гле да ња.     
Свет би био мно го бо љи и ху ма ни ји да сва ки чо век има и сво ју 

људ ску стра ну.
Не кад гла ве ле те, а не кад па да ју. Све за ви си од њи хо ве спе ци фич-

не те жи не.
Зо ран Т. По по вић 

Ре пр о грам мор та ле
пред со бље веч не ку ће по е тич ни је зву чи не го че ка о ни ца смр ти.
Ла год ни је је ићи у су срет суд њем ча су у пен зи о нер ском би феу 

не го у ле кар ској че ка о ни ци.
Би ти пен зи о нер ни је смрт ни грех, али под усло вом да је пен зи ја 

при стој на.
На са мр ти се нај о збиљ ни је раз ми шља о жи во ту.
Они ко ји уни шта ва ју при ро ду као да су смрт но за љу бље ни у њу.
Ре пр о гра ми ра ње ду га у бан ци ли чи на сал то мор та ле, у пре во-

ду – на ри зи чан, вра то ло ман скок.
тан го пред смрт при ли чи у Ар ген ти ни, али у Ср би ји прет хо ди пи-

пи рев ка пред пре ла зак из жи во та ре ња у за гр об ни, бо љи жи вот.
Са ва За ви шић

Не при стра сни су ди ја
Пе си ми ста не би био то што је сте, кад би жи вот био оно што ни је.
Ни је на од мет зна ти да је по не кад не што бо ље не зна ти не го зна ти.
До бро је до кле год мо же ло ше да се ис пра ви, па да бу де бо ље.
Нај ви ше се но га та ју они ко ји ма је све на до хват ру ке.
Вре ме је не при стра сни су ди ја: мо жда баш за то што ни је ни му шко 

ни жен ско.
кад са ку пљач се кун дар них си ро ви на на и ђе на ка кву књи гу у кон теј не-

ру, он је оба ве зно пре ли ста: да се уве ри да ни је не ка нов ча ни ца из ме ђу 
ли сто ва.

Ни ко ла Ц. Стан ко вић
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– да су нај ста ри је но ви не на све ту – „пост-ок 

– да се пр ви број ча со пи са РФ пИО 

– да је „пан че вац” нај ста-

уч ним уста но ва ма... О ква ли те ту ча со пи са го во ре ду ге ли сте 

Ин ри кес тид ни гар” по че ле да из ла зе 1645. го-

„Глас оси гу ра ни ка” по ја вио пре пу них 

ри ји ло кал ни не дељ ни лист у 

че ка ња ко је се фор ми ра ју у ре дак ци ји.

ди не у швед ској? Ме ђу тим, од лу ком швед ског 

47 го ди на? Лист се штам па у ти ра жу 

Ср би ји? пр ви број „пан чев ца”, ли ста за про свет не и ма те ри-

пар ла мен та од 1. ја ну а ра 2007. но ви не ви ше не 

од 23.000 при ме ра ка и до ста вља бес-

јал не ин те ре се, ко ји је ујед но био и пр ви пан че вач ки лист 

из ла зе у штам па ној фор ми не го се об ја вљу ју на веб-сај ту швед-

плат но на по зна те адре се: оси гу ра ни ци ма, ко ри сни ци ма 

на срп ском је зи ку, по ја вио се 13. апри ла 1869. го ди не и са 

ског за во да за ре ги стра ци ју ком па ни ја. Ипак, па пир ни је са свим 

пра ва из пИО, ху ма ни тар ним удру же њи ма и удру же њи ма 

кра ћим пре ки ди ма из ла зио је и из ла зи у три ве ка.

не стао: за ар хи ву се и да ље штам па ју три при мер ка ли ста. 

гра ђа на, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ор га ни ма вла сти, на-

– да су се пр ве но ви не на срп ском је зи ку, 

– да је до 2007. го ди не би ло 6.580 

– да је по че так два де се тог ве ка у 

„Серб ски ја но ви ни”, по ја ви ле у Бе чу 1791. го-

днев них но ви на у све ту, а про да-

Ср би ји обе ле жен успо ном днев не 

ди не? пр ви срп ски днев ник, та ко ђе штам пан 

ва ло се 395 ми ли о на при ме ра ка 

штам пе? У Бе о гра ду је 1904. из ла зи-

у Бе чу, „Но ви не серб ске”, иза шао је 1813, као и 

днев но? Свет ска ре це си ја од 2008, у 

ло 13 днев них ли сто ва. Нај ста ри је 

пр ви срп ски ал ма нах, „За бав ник”, 1816. го ди не. 

ком би на ци ји са бр зим ра стом веб-

су би ле зва нич не „Срп ске но ви не”, а 

Не ко ли ко зна чај них срп ских ли сто ва и ча со-

ал тер на ти ва, иза зва ла је озби љан пад огла ша ва ња и про да је 

нај мла ђа „по ли ти ка”, ко ју су те го ди не по кре ну ли бра ћа Вла-

пи са из ла зи ло је у пр вој по ло ви ни 19. ве ка у пе шти, а пр ви је 

но ви на.

ди слав и Дар ко Риб ни кар. пр ви број „по ли ти ке” штам пан је 

ни ји и нај чи та ни ји срп ски лист.

„Ле то пис Ма ти це срп ске”, по кре нут 1825, ко ји из ла зи и да нас 

у ти ра жу од 2.450 при ме ра ка, на че ти ри стра не, по це ни од 

као је дан од нај ста ри јих књи жев них ча со пи са у Евро пи.

пет па ра. „по ли ти ка” је за не ко ли ко го ди на по ста ла нај у глед-


