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Це ње на ре дак ци јо,
Бу ду ћи да већ две го ди-

не во лон тер ски са ра ђу јем 
са ва ма, же лим да ва шем 
и на шем ли сту че сти там 
48. ро ђен дан, уз же љу да 
ове на ше но ви не до жи ве 
још мно го, мно го срећ них 
ро ђен да на и да и да ље 
успе шно са ра ђу је мо.

Или ја Ше ку љи ца,  
Кра ље во

Че сти там вам 48. 
ро ђен дан и же лим 
још пу но успе ха у ра-
ду, и да ду ги низ го ди-
на из ла зи те на сре ћу 
свих нас пен зи о не ра.

С по што ва њем,
Сте ва Па на ки јев ски

По во дом го ди шњи це 
из ла же ња „Гла са оси-
гу ра ни ка” мно ги на ши 

вер ни чи та о ци по сла ли су нам 
че стит ке са же ља ма да њи хов 

и наш лист још ду го из ла зи 
из штам пе, сти же на њи хо-
ве кућ не адре се и до но си им 
тек сто ве ко је, ка ко са ми ка жу, 
не мо гу да про чи та ју у дру гим 

но ви на ма. Иза бра ли смо не ке 
од њих да се ов де по хва ли мо 
и за хва ли мо сви ма на ле пим 
же ља ма. 

Ре дак ци ја

ГЛАС ОСИ ГУ РА НИ КА НА ПУ НИО 48 ГО ДИ НА

Че стит ке за ро ђен дан

По здрав са Вла си не и срећ на го ди шњи ца 
из ла же ња ли ста. 

То ма Сте ва но вић из Ле сков ца
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Ове го ди не ће на опо ра-
вак у јед ну од 25 ба ња 
Ср би је о тро шку Фон да 

ПИО оти ћи око 12.500 ста ро-
сних, ин ва лид ских и по ро дич-
них пен зи о не ра свих ка те го-
ри ја. На осно ву Пра вил ни ка о 
дру штве ном стан дар ду ко ри-
сни ка пен зи ја РФ ПИО, у овој 
го ди ни је за њи хов дру штве ни 
стан дард из дво је но ско ро 394 
ми ли о на ди на ра, а нај ве ћи део 
тих сред ста ва на ме њен је за 
бес плат ну бањ ску ре ха би ли-
та ци ју пен зи о не ра. Мно ги од 
њих су већ по че ли да ко ри сте 
ову по год ност, а оне ко ји су на 
опо рав ку у Вр њач кој Ба њи, у 
Спе ци јал ној бол ни ци „Мер кур“, 
об и шао је кра јем ме се ца, са 
чел ни ци ма Фон да, ми ни стар за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на при ма ња, Алек сан-
дар Ву лин. 

– Ка да до бро ра ди те, ка да 
има те ви ше за по сле них, ка да се 
бо ље на пла ћу ју до при но си, мо-
же те да во ди те ра чу на и о пен-
зи о нер ском стан дар ду. По ли-
ти ка Вла де Алек сан дра Ву чи ћа 
је би ла, и сва ка сле де ћа вла да 
на ко ју пре суд но бу де ути цао 
Алек сан дар Ву чић, на ста ви ће 
са та квом по ли ти ком, да све 
што за ра ди мо нај пре по де ли мо 
са они ма ко ји су нај за слу жни ји, 
да они ко ји су нај си ро ма шни ји 
пр во осе те за што је до бро што 
смо уми ри ли др жа ву, за што је 
до бро што смо обез бе ди ли фи-
скал ну кон со ли да ци ју. И за то 
да нас, за хва љу ју ћи ве ћим упла-
та ма, за хва љу ју ћи ве ћој ко ли-
чи ни нов ца у ПИО фон ду, мо-
же мо да ка же мо да смо 12.500 
пен зи о не ра по сла ли у ба ње, 
што је за ви ше од хи ља ду ви ше 
не го про шле го ди не. Оче ку је-
мо да ће мо са овим трен дом 
на ста ви ти и иду ће го ди не и да 
ће још ви ше пен зи о не ра иду ће 
го ди не мо ћи на овај на чин да 
оде у ба њу. За хва љу ју ћи ве ћим 
до при но си ма, за хва љу ју ћи ве-
ћој ко ли чи ни нов ца, за хва љу ју-
ћи то ме што ни смо по ву кли 11,5 

ми ли јар ди ди на ра из бу џе та, ми 
смо ове го ди не обез бе ди ли да 
се пен зи је од стра не др жа ве до-
ти ра ју са све га 35 од сто, а на да-
мо се да ће, ако се на ста ви овај 
тренд, до кра ја го ди не до та ци је 
др жа ве би ти све га 33 од сто. Ко-
ли ка је то раз ли ка ви ди се по 
то ме што је 2012. го ди не др жа-
ва сва ку пен зи ју до ти ра ла са 48 
од сто, а да нас са 35 од сто – на-
гла сио је ми ни стар Алек сан дар 
Ву лин. 

У Вр њач кој Ба њи тре нут но 
бо ра ви 72 ко ри сни ка пен зи-
ја ко ји су оства ри ли пра во на 
де се то днев ну ре ха би ли та ци ју 
о тро шку Ре пу блич ког фон да 
ПИО. 

– За хва љу ју ћи по ве ћа ној 
за по сле но сти, знат но бо љој 
на пла ти до при но са и ве ћој 
фи скал ној ди сци пли ни, ми мо-
же мо да ка же мо да нам је ка са 
мно го пу ни ја. За кључ но са 22. 
ју ном ове го ди не у ка су ПИО 
фон да упла ће но је пет ми ли-
јар ди ди на ра ви ше не го што је 

пла ни ра но. То је по ве ћа ње, у 
од но су на план, за 2,81 од сто и 
за хва љу ју ћи то ме оба ве зне до-
та ци је су сма ње не то ли ко да 
ПИО фонд не ће по ву ћи из бу џе-
та 11,5 ми ли јар ди ди на ра – ис-
та као је ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, Алек сан дар Ву лин по-
сле оби ла ска пен зи о не ра ко ји 
су на бес плат ном опо рав ку у 
Вр њач кој Ба њи.

За ме ник ди рек то ра ПИО фон-
да др Алек сан дар Ми ло ше вић 
ре као је да је је дан од основ них 
за да та ка овог фон да бри га о 
пен зи о не ри ма.

– Фонд сва ке го ди не вр ши ко-
рек ци ју Пра вил ни ка о дру штве-
ном стан дар ду пен зи о не ра ко-
јом про ши ру је бри гу о пен зи-
о не ри ма, та ко смо ове го ди не 
пр ви пут у Пра вил ник уве ли да 
осим то га што пен зи о не ри са ми 
би ра ју у ко ју ба њу хо ће да иду, 
ко ри сни ци сле па ли ца има ју и 
пра ти о ца, што је ве ли ка но ви-
на. Би ло је ви ше од 40.000 зах-

те ва за ко ри шће ње бес плат не 
ре ха би ли та ци је у ба ња ма и ове 
го ди не ће 1.500 пен зи о не ра ви-
ше не го про шле го ди не оти ћи у 
ба ње за хва љу ју ћи бо љој на пла-
ти до при но са – об ја снио је др 
Алек сан дар Ми ло ше вић.

Др Де јан Ста но је вић, ди рек-
тор Спе ци јал не бол ни це „Мер-
кур”, по ка зао је ми ни стру Ву ли-
ну и ру ко вод ству Фон да со бе у 
ко ји ма су сме ште ни пен зи о не-
ри, ам бу лан ту и те ра пиј ски блок, 
на гла ша ва ју ћи да се уго во ре на 
услу га пру жа јед но о бра зно свим 
ко ри сни ци ма и да ће у „Мер ку-
ру“ ове го ди не на бањ ској ре-
ха би ли та ци ји пре ко Фон да ПИО 
бо ра ви ти око 1.500 пен зи о не ра.

Пред сед ник оп шти не Вр њач-
ка Ба ња Бо бан Ђу ро вић ре као 
је да је по но сан што је Спе ци-
јал на бол ни ца „Мер кур” ус пе ла 
да кон ку ри ше и до би је свих пет 
про гра ма за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју ко ри сни ка пен зи ја, у 
са рад њи са ми ни стар ством.

Г. О.

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Оби ла зак пен зи о не ра на 
бес плат ној ре ха би ли та ци ји

Министар Вулин нагласио значај бриге о пензионерском стандарду
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Го сти из Ру си је у Фон ду
Сре ди ном ју на тим струч-

ња ка из Ру си је и екс пер ти из 
Свет ске бан ке за ин те ре со ва ни 
за си стем оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња у на шој зе мљи 
об и шли су и Фонд ПИО. Ру ски 
тим са чи њен од мла дих струч-
ња ка из мо сков ског За во да за 
со ци јал но оси гу ра ње и Аген-
ци је за стра те шке ини ци ја ти ве 
нај ви ше је за ни ма ло на ко ји 
на чин се оства ру ју ин ва лид-
ске пен зи је и нов ча не на кна де 

по осно ву те ле сног оште ће ња 
и за ту ђу по моћ и не гу. По што 
је и то у до ме ну Сек то ра за 
ме ди цин ско ве шта че ње Фон-
да пре зен та ци ју је одр жао др 
Ди ка Ка је вић, ди рек тор Сек то-
ра за ме ди цин ско ве шта че ње. 
Го сти су об и шли и Оде ље ње 
за функ ци о нал ну ди јаг но сти-
ку Ди рек ци ји Фон да са чи јим 
ра дом их је упо знао др Алек-
сан дар Ми ло ше вић, за ме ник 
ди рек то ра РФ ПИО. В. А.

РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА О ТРО ШКУ РФ ПИО

Пр ве гру пе пен зи о не ра 
от пу то ва ле у ба ње
По огла су за упу ћи ва ње 

на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у ба ње Ср би је за 

2017. го ди ну, укуп но је при мље-
но 40.852 при ја ве свих ка те го-
ри ја оси гу ра ни ка. Сход но фи-
нан сиј ским сред стви ма пла ни-
ра ним за дру штве ни стан дард 
ко ри сни ка пен зи ја, Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње упу ти ће 12.361 
ко ри сни ка на бес плат ну ре ха-
би ли та ци ју. Је дан број при ја ва 
ни је ис пу ња вао услов за ран-
ги ра ње, а нај че шћи раз лог био 
је тај што су ко ри сни ци већ ко-
ри сти ли ре ха би ли та ци ју пре ко 
Фон да у прет ход них пет го ди на.

По след њим из ме на ма Пра-
вил ни ка о дру штве ном стан-
дар ду пр ви пут ове го ди не оси-
гу ра ни ци су има ли мо гућ ност 
да пре ма соп стве ној же љи иза-
бе ру ре ха би ли та ци о ни цен тар 
у ко јем ће бо ра ви ти, у че му је 
уче ство ва ла ле кар ска ко ми си ја 
у ци љу да се ко ри сник не упу ти 
у цен тар ко ји је кон тра ин ди ко-
ван до ста вље ној ме ди цин ској 
до ку мен та ци ји. По ред то га но-
вим пра вил ни ком је омо гу ће но 
да сле па ли ца ко ри сте ре ха би-
ли та ци ју са пра ти о цем. 

У скла ду са же ља ма ко ри сни-
ка пен зи је, рас по ло жи вим ка-
па ци те ти ма ре ха би ли та ци о них 
цен та ра и фор ми ра ним ранг-
ли ста ма у скла ду са кри те ри ју-

ми ма, у Ни шку ба њу би ће упу-
ће но 917 ко ри сни ка, „Зла ти бор” 
625, у „Сел терс” 400 ко ри сни ка, 
спе ци јал ну бол ни цу „Мер кур” 
1.479 ко ри сни ка, „Со ко ба њу” 
517 ко ри сни ка, „Др Бо ри во је 
Гња тић” (Ста ри Слан ка мен) 93 
ко ри сни ка, у „Ру сан ду”, Ме лен-
ци, 316 ко ри сни ка, а у Ба њу 
Ко ви ља чу 1.152 ко ри сни ка. У 
Бу ко вич кој ба њи бо ра ви ће ове 
го ди не 154 ко ри сни ка о тро-
шку Фон да ПИО, Но во па зар ска 
ба ња при ми ће 69 ко ри сни ка, 
Ри бар ска ба ња 410, „Агенс” (Ма-
та ру шка ба ња) 282 ко ри сни ка, 
„Ива њи ца” 529, „Гам зи град” 327, 
„Врањ ска ба ња” 168 ко ри сни ка, 
„Ба ња Ка њи жа” 855, „Бу ја но вач-
ка ба ња” 114 ко ри сни ка, „Геј зер” 

(Си ја рин ска ба ња) 234, „Ба ња 
Ју на ко вић” 779 ко ри сни ка, „Тер-
мал” Врд ник 804 ко ри сни ка, „Ба-
њи ца” 279 ко ри сни ка, „Про лом 
ба ња” 769 ко ри сни ка, „Лу ков ска 
ба ња” 461 ко ри сни ка, „Гор ња 
Треп ча” 506 ко ри сни ка. 

Пре ма по да ци ма ко је нам је 
са оп шти ла Све тла на Ђу ре тић, 
са вет ни ца ди рек то ра По кра јин-
ског фон да ПИО, 3.080 ко ри сни-
ка пен зи ја из Вој во ди не би ће 
упу ће но на бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју пут ба ња и РХ цен та ра 
у Ср би ји. Тај број је утвр ђен на-
кон фор ми ра ња ранг-ли ста по 
од ред ба ма Пра вил ни ка о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја РФ ПИО и опре де ље них 
фи нан сиј ских сред ста ва за ову 

на ме ну у фи ли ја ла ма РФ ПИО са 
под руч ја Вој во ди не. Све тла на 
Ђу ре тић је на ве ла и да је усло-
ве из огла са ис пу ни ло 5.432 
пен зи о не ра свих ка те го ри ја са 
под руч ја АП Вој во ди не, а 1.874 
ни је. Ре ха би ли та ци о ни цен три 
су по че ли за ка зи ва ње тер ми на 
у до го во ру са ко ри сни ци ма.

Ре а ли за ци ја бо рав ка пен зи о-
не ра у ба ња ма Ср би је о тро шку 
Фон да већ је по че ла и пр ве гру-
пе ко ри сни ка се опо ра вља ју. 
„Ба ња Ка њи жа”, „Тер мал” Врд-
ник и Вр њач ка Ба ња су ме ђу 
пр ви ма до че ка ле ко ри сни ке 
пен зи ја, а и све дру ге ба ње су 
спрем не за до ла зак нај ста ри јих 
на ре ха би ли та ци ју.

Цео по сту пак упу ћи ва ња ко-
ри сни ка пен зи ја у ба ње о тро-
шку Фон да ПИО од лич но функ-
ци о ни ше уз по сло вич но до бру 
са рад њу са пен зи о нер ским ор-
га ни за ци ја ма на те ре ну и за по-
сле ни ма у РХ цен три ма и ба ња-
ма Ср би је. 

М. Мек те ро вић

Све тла на Ђу ре тић

Ба ња Ру сан да, Ме лен ци
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Са ве то дав ни да ни из ме ђу 
пред став ни ка фон до ва 
за пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње Ср би је и Ма-
ке до ни је одр жа ни су 29. и 30. 
ју на у Бе о гра ду и Вра њу. Био је 
то тре ћи су срет ова кве вр сте 
и при ли ка да гра ђа ни раз ре-
ше све сво је ди ле ме у ве зи са 
оства ре ним пра ви ма из ПИО у 
ове две др жа ве.

На да ни ма раз го во ра, као 
што је то ина че прак са, и у Бе-
о гра ду и у Вра њу при мље ни су 
сви за ин те ре со ва ни ко ји су за-
ка за ли тер мин, као и они ко ји 
су до шли на кнад но да се по са-
ве ту ју са ово го ди шњим ти мом 
са ве то да ва ца.

Тим са ве то да ва ца из Ср би-
је ове го ди не пред ста вља ли 
су Ива на Пет ко вић и Алек сан-
дар Дра го вић из Фи ли ја ле за 
град Бе о град у Не ма њи ној, као 
и Сло бо дан ка Бил би ја из Слу-
жбе је дан Фи ли ја ле за град Бе-
о град на Но вом Бе о гра ду. За 
организацију је и овај пут била 
задужена Александра Банић, 
начелник Одељења за ПИО по 
међународним уговорима. 

Пред став ни ци ти ма Фон да 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња  Ма ке до ни је би ли су 
Би ља на Сто ја но ва из оде ље ња 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње по ме ђу на род ним уго-
во ри ма, за тим Еми ра Ју су фи, 
струч ни са рад ник за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО из оде ље ња 
при ме не ме ђу на род них уго во-
ра, и Ка те ри на Цу не ва, ре фе-
рент за пра ва по ме ђу на род ним 
уго во ри ма.

Ива на Пет ко вић, шеф од се-
ка за прав ну по моћ, прет ход ни 
по сту пак и ад ми ни стра тив не 
по сло ве, ка же да је ве о ма за до-
вољ на ка ко је про те као дан. 

– Стран ке су де ло ва ле ап со-
лут но за до вољ но и до би ле су 
од го во ре на сва до сад не ре ше-
на пи та ња. Упу ће ни су на ко ји 
на чин, уко ли ко је по треб но, да 
под не су не ки но ви зах тев. Об-
ја шње но је све што им је би ло 
не ја сно и не до у ми це ко је су им 
пра ви ле про блем. Нај че шћи 
про бле ми ти ца ли су се по твр де 
ста жа у Ма ке до ни ји и ис пла те 

пен зи ја у Ма ке до ни ји, од но сно 
би ли су у ве зи са по твр да ма о 
жи во ту ко је су да нас до ста ви-
ли ко ле ги ни ца ма – ка же Ива на 
Пет ко вић.

Алек сан дар Дра го вић, шеф 
од се ка за оства ри ва ње пра ва, 
на во ди да су се код ње га стран-
ке рас пи ти ва ле о пре ра чу ну 
пен зи је.

Ма ке дон ски тим са ве то да-
ва ца за до во љан је про те клим 
да ни ма раз го во ра и сма тра да 
су ве о ма ко ри сни и за стран ке, 
али и за уза јам ну са рад њу два 
фон да. 

Би ља на Сто ја но ва, пред став-
ни ца Ма ке дон ског фон да ПИО, 
ка же да су да ни раз го во ра од-
лич но про те кли. Про бле ми 
стра на ка би ли су нај че шће у ве-
зи са ста жом, ис пла том пен зи ја, 
као и ви си ном из но са пен зи ја. 
Успе шно су да ли све по треб не 
од го во ре, а ко ри сни ци су би ли 
за хвал ни на то ме.

Ка те ри на Цу не ва, ре фе рент 
за пра ва по ме ђу на род ним уго-
во ри ма, ка же да су ус пе ли да 
ре ше раз не про бле ме уз по моћ 
ко ле га са срп ске стра не. Стран-
ке су их нај ви ше ис пи ти ва ле у 
ве зи са спо ра зу мом о пре ра чу-
ну пен зи је. Си гур на је да ви ше 
не ма не до у ми ца, јер су успе шно 
ре ша ва ли све зах те ве стра на ка.

И Еми ра Ју су фи, струч ни са-
рад ник за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО из оде ље ња при ме не ме ђу-

на род них уго во ра, би ла је за до-
вољ на ка ко је све про те кло.

– Стран ке су ис по што ва-
ле тер ми не и до шле у за ка за-
но вре ме што је на ма до дат но 
олак ша ло рад и ор га ни за ци ју. 
Пи та ња су се углав ном ти ца ла 
ис пла та. Ис по ста ви ло се да не-
ко ли ци на пен зи ја ни је ис пла ће-
на услед на го ми ла ва ња и због 
не до ста вља ња по твр да о жи во-
ту слу жби за ис пла ту у Ско пљу. 
Ви ше стра на ка је до шло да пи та 
ка да ће би ти ис пла та и до ста ви-
ло по твр де о жи во ту – су ми ра ла 
је  Еми ра Ју су фи сво је ути ске. 

Пре ма ре чи ма Сло бо дан ке 
Бил би је, ко ор ди на то ра из сек-
то ра ПИО за до но ше ње ре ше-
ња, и ови са ве то дав ни да ни, као 
и увек, про шли су у нај бо љем 
ре ду. Упр кос про бле ми ма и не-
до у ми ца ма са ко ји ма су до шле 
стран ке, ти мо ви ма ке дон ске и 
срп ске стра не су их ве о ма успе-
шно ре ша ва ли.

И дру ги дан раз го во ра, у Вра-
њу, про те као је у нај бо љем ре-
ду. Од зив стра на ка је био из у-
зе тан јер су би ли оба ве ште ни о 
овом са ве то ва њу и пу тем сред-
ста ва ин фор ми са ња. Ода зва ло 
се се дам де се так љу ди и сви су 
до би ли пра ву ин фор ма ци ју о 
про бле му ко ји их му чи. 

Ор га ни за ци ја је би ла до бра, 
све ве зе су функ ци о ни са ле, а 
по ред са ве то да ва ца из Ма ке до-
ни је, у ра ду су уче ство ва ли и за-

по сле ни из врањ ске фи ли ја ле: 
Сун чи ца Јо вић, на чел ник Оде-
ље ња за ПИО, три ре фе рен та, 
ко ор ди на тор, кон тро лор и рад-
ни ци пи сар ни це.

Што се ти че ути са ка стра на ка, 
Ве сна Ра дуј ко вић (64), пен зи о-
нер, по жа ли ла се у ве зи са ма-
ке дон ском пен зи јом.

– Ма ке дон ци су об у ста ви ли 
ис пла ту мо је пен зи је. На вод но, 
не до ста је по твр да да сам жи ва. 
Има ла сам оба ве ште ње да јед ном 
го ди шње тре ба да ша љем по твр-
ду о жи во ту, а наводно треба два 
пута, али ни ка кво зва нич но са-
оп ште ње ни сам до би ла. Да кле, 
про пу сти ла сам да на кон шест 
ме се ци до ста вим по твр ду по но-
во, та ко да сад не при мам пен зи ју. 
На дам се да ћу од сле де ћег ме-
се ца почети да до би јам ре дов но 
пен зи ју – ка же Ве сна Ра дуј ко вић.

Алек сан дар Сто иљ ко вић (45) 
до шао је у ве зи са про бле мом ко-
ји се ти че мај чи не пен зи је. Ка же 
да су нај ви ше по те шко ћа има ли 
због не мо гућ но сти ко му ни ка ци-
је са ма ке дон ским Фон дом ПИО. 
Ни пу тем те ле фо на, ни пу тем 
меј ла, ни не ким до дат ним пи са-
ним пу тем ни су ус пе ли да сту пе 
у кон такт са Ма ке дон ци ма да би 
ре ши ли свој про блем. Са да је за-
до во љан по што је лич но мо гао 
да ус по ста ви ко му ни ка ци ју са са-
ве то дав ци ма из Ма ке до ни је и уз 
њи хо ву по моћ ус пео да окон ча 
про блем. Д. Гру јић

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СА НО СИ О ЦИ МА ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Ве ли ко ин те ре со ва ње у Вра њу

Ма ке дон ски и срп ски тим са ве то да ва ца у Бе о гра ду
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рођендан

На кон курс за нај леп шу при чу 
по све ће ну ме ђу ге не ра циј ској 
со ли дар но сти сти гло 
три де се так при ло га

За до вољ ство нам је да са на шим чи та о-
ци ма по де ли мо овај за нас зна ча јан до-
га ђај. На и ме, ча со пис „Глас оси гу ра ни-

ка” РФ ПИО 14. ју на про сла вио је 48. ро ђен-
дан. Ле пе го ди не зре ло сти, мо гло би се ре ћи 
нај бо ље за ства ра ње и за но ве по ду хва те.

Пр ви број ли ста 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. Пр ви „Глас оси гу-
ра ни ка” имао је Из да вач ки са вет и Ре дак ци-
ју са 14 за по сле них, а глав ни и од го вор ни 
уред ник био је Ду шан Мак си мо вић. Лист је 
у то вре ме успе вао да по ве же оси гу ра ни ке 
с јед не, и та да шњу За јед ни цу со ци јал ног 
оси гу ра ња, с дру ге стра не, на сто је ћи да бу-
де све стра ни ин фор ма тор и да за са го вор-
ни ке увек има нај бо ље по зна ва о це пен зиј-
ског и со ци јал ног оси гу ра ња.

Го ди на 1974. до не ла је мно го про ме на, ко је 
ни су ми мо и шле ни лист. 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. Ис пра ти ли смо тек-
сто ви ма на ших но ви на ра ре ор га ни за ци ју 
Фон да ПИО, ре фор му си сте ма пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња и фор ми ра ње 
Цен трал ног ре ги стра. По чет ком 2008. из-
вр ше на је кон со ли да ци ја три фон да – фон-
да за по сле них, са мо стал них де лат но сти и 
по љо при вред ни ка, ко ји ма је од 1. ја ну а ра 
2012. го ди не при дру жен и вој ни фонд, 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... 

Све ове го ди не би ли смо је дан од зна чај-
них ка на ла ко му ни ка ци је са оси гу ра ни ци ма и 
пен зи о не ри ма, тру де ћи се да увек бу де мо ин-
фор ма тив ни и ак ту ел ни, не у мор но пра те ћи и 
бе ле же ћи све из ме не у си сте му пен зиј ског и 

ин ва лид ског оси гу ра ња и но ви не у за кон ским 
про пи си ма. 

Пре не ко ли ко го ди на, тач ни је 2014, због 
ра ци о на ли за ци је тро шко ва у јав ном сек то-
ру и све оп ште штед ње, по че ли смо да из ла-
зи мо јед ном ме сеч но. Ни је ла ко сме сти ти 
у је дан број сва де ша ва ња и ин фор ма ци је 
ко је се де се у та ко ду гом пе ри о ду. Ипак, 
без об зи ра на раз не еко ном ске, по ли тич ке, 
дру штве не, кул тур не и са вре ме не про ме не 
и пре вра те, ус пе ли смо да се одр жи мо, за-
хва љу ју ћи пре све га ва ма, вер ним чи та о ци-
ма. За да так ни је увек био јед но ста ван, али 
за јед нич ком са рад њом на ших до пи сни ка, 
са рад ни ка, ко ле га, као и ра зних ор га ни за-
ци ја и удру же ња из чи та ве зе мље, ус пе ли 
смо да ис тра је мо све ове го ди не.

Тру ди ли смо се и да ча со пис при бли жи мо 
оси гу ра ни ци ма, а по себ но на шим ко ри сни-
ци ма пен зи о не ри ма об ра ђу ју ћи раз не те ме 
и про бле ме ко ји нас окру жу ју. Увек на сто-
ји мо да на шим дра гим пен зи о не ри ма улеп-
ша мо и рас те ре ти мо тре ће до ба за ни мљи-
вим ак ту ел но сти ма, ко ри сним ин фор ма ци-
ја ма, са ве ти ма, али и при ме ри ма њи хо вих 
под ви га и ак тив но сти. Ова го ди на, 2017, у 
Ср би ји је про гла ше на го ди ном ме ђу ге не ра-
циј ске со ли дар но сти, па у том ду ху и сме-
ру про па ги ра мо та кве вред но сти. С тим у 
ве зи, пру жи ли смо при ли ку на шим дра гим 
чи та о ци ма да да ју свој до при нос овој теми 
тек сто ви ма о соп стве ним ак тив но сти ма. 
По себ но из два ја мо кон курс за при чу на те-
му со ли дар но сти ме ђу ге не ра ци ја ма ко јим 
смо да ли мо гућ ност чи та о ци ма да ис ка жу 
сво ју ма шту и ства ра лач ке спо соб но сти на 
те му уза јам не са рад ње и раз ме не ис ку ста ва 
из ме ђу мла дих и ста рих. 

Пи са ло нам је мно го вас, до би ли смо мно-
штво че стит ки и јед но при зна ње (од Срп ске 
кру не из Кра гу јев ца, ко ја нас сва ке го ди не 

об да ри овом на гра дом и хва ла им на то ме). 
Иза бра ли смо и на ма нај леп шу при чу/до-
пис ко ји об ја вљу је мо у овом бро ју.

Мо ра мо да на гла си мо да су на ши чи та о-
ци би ли ве о ма ин спи ри са ни и да смо до би-
ли мно штво при ло га. На жа лост, не мо же мо 
све да об ја ви мо, али ће мо се по тру ди ти да 
нај леп ше при че сви про чи та ју у на шим но-
ви на ма. Хва ла сви ма на уло же ном тру ду, 
пи ши те нам и да ље јер су нам ва ши при ло-
зи дра го це ни да би смо што бо ље по кри ли 
сва под руч ја и де ша ва ња у свим де ло ви ма 
на ше зе мље.

Пр во ме сто, пре ма оце ни чла но ва ре дак-
ци је, рав но прав но де ле при ча „Мој ком ши-
ја” ко ју је на пи сао Дра го љуб Ја ној лић из 
Сме де рев ске Па лан ке и пе сма „Де да и унук” 
ауто ра Пе тра Пе тро ви ћа, ко ри сни ка услу га 
До ма пен зи о не ра Во ждо вац, ко је об ја вљу-
је мо у овом бро ју. Ауто ри об ја вље них ра до-
ва тре ба да се ја ве у на шу ре дак ци ју.

Мно ге при че за слу жу ју да их про чи та ју 
сви на ши чи та о ци али због не до стат ка про-
сто ра ни смо у мо гућ но сти да их све об ја ви-
мо. При ли ку да се по но во ис ка жу у пи са њу 
на ши читаoци ће има ти и сле де ће го ди не, 
опет по во дом на ше го ди шњи це. 

За слу жна и од го вор на за на ста нак сва ког 
но вог бро ја ча со пи са је сте ре дак ци ја „Гла са 
оси гу ра ни ка” (Сек тор за од но се с јав но шћу 
РФ ПИО), чи јим мар љи вим ра дом и за ла га-
њем сва ки број из но ва и из но ва би ва ре а-
ли зо ван.

Овом све ча ном при ли ком же ли мо да за-
хва ли мо сви ма ко ји су уче ство ва ли у кре и ра-
њу са др жа ја на шег ча со пи са, са рад ни ци ма и 
ко ле га ма, као и ва ма, вер ним чи та о ци ма, и 
по зи ва мо вас да и да ље уче ству је те у раз ви-
ја њу на шег и ва шег „Гла са оси гу ра ни ка”.

Ре дак ци ја 
„Гла са оси гу ра ни ка”

„ГЛАС ОСИ ГУ РА НИ КА” ОБЕ ЛЕ ЖИО 48. РО ЂЕН ДАН

Иза бра ни 
нај бољи 
радови

Прави пут до тачне информације
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Пе тар Р. је мој ком ши ја. 
Пре ва лио је осам де-
се ту, али га но ге још 

др же. Сре ће мо се ско ро сва-
ког да на. Нај че шће у лиф ту 
или обли жњем мар ке ту. Он 
је жи ва хан ста рац и здра-
вље га до бро слу жи. Ре кло 
би се да при па да оном ма-
њем бро ју срећ ни ка ко ји 
не ма ју про бле ме. Или се 
бар ме ни та ко чи ни. Мо жда 
и због то га што се ни на шта 
не жа ли, па ни на ма лу пен-
зи ју ко ја му, до ду ше, ре дов-
но сти же.

Сте као ју је у не ка да моћ-
ној фа бри ци. По за на ту је 
ме та ло стру гар. Цео рад ни 
век про вео је на истом по-
слу. Ка жу да је био мај стор 
за при мер. Од ли ко ва ли су 
га ши ро ка тех нич ка кул ту-
ра и стро га тех но ло шка ди-
сци пли на. На по сао у свом 
рад ном ве ку ни ка да ни је 
за ка снио ни ти је и јед ног да-
на био на бо ло ва њу. Зи до ви 
ње го вог ста на пре кри ве ни 
су дру штве ним при зна њи-
ма, а као ре ли кви ју по себ но 
чу ва Ор ден ра да.

Пе тар од не дав но жи ви 
сам. Ње го ва су пру га Да ра 
под ле гла је не из ле чи ви ци. 
Шта све ни је учи нио да јој 
по мог не у те шким му ка ма. 
Кад је ви део да ху ма на ме-
ди ци на гу би бит ку, по тра-
жио је спас у ал тер на ти ви. 
На ру чи вао је ча је ве и ме-
ле ме, не пи та ју ћи за це ну. 
Тру дио се да сво јој жи вот ној 
са пут ни ци про ду жи жи вот. А 
кад би му не ко од род би не и 
при ја те ља са ве то вао да не 
тро ши но вац уза луд, смрт но 
се љу тио и с та кви ма се ни је 
дру жио.

Од ка да је су пру гу ис пра-
тио у веч ност и на ста нио је у 
успо ме на ма, жи ви у ду бо кој 
ту зи ко ју ве што при кри ва. 
Ско ро сва ког да на с бу ке том 
цве ћа од ла зи на њен гроб да 
га за ли је су за ма. С гро бља 
се не вра ћа све док пла ми-
чак све ће са свим не зга сне. 
До тле раз го ва ра с Да ри ном 
сли ком на спо ме ни ку. Ка же 
јој све што му је на ду ши, а 
он да се ла га ним ко ра ком 

вра ћа у ти ши ну свог ста на.
Пе тар и Да ра има ју си на 

је дин ца. Зо ве се Пре драг, а 
од сво је два де се те го ди не 
жи ви и ра ди у Аме ри ци. Мај-
ци и оцу је рет ко до ла зио. У 
пи сми ма се стал но прав дао 
да га у то ме спре ча ва ју по-
сло ви и от пла те кре ди та. У 
Аме ри ци је ку пио ку ћу, али 
вест о то ме ње го ве ро ди-
те ље ни је пре те ра но об ра-
до ва ла. Шта ви ше, од кад је 
ре шио стам бе но пи та ње, 
би ли су си гур ни да се ско ро 
не ће вра ти ти у за ви чај свог 
де тињ ства.

Јед не ве че ри Пе тар је за-
зво нио на вра ти ма мог ста-
на. Ње го ва не на ја вље на по-
се та, по го то во што то ра ни је 
ни је чи нио, из не на ди ла ме и 
у ме ни про бу ди ла ра до зна-
лост. По ми слио сам – мо ра 
да га не ка ја ка по тре ба на-
те ра ла да до ђе. По ну дио 
сам сто ли цу да сед не, до нео 
ча шу со ка и, уз из ви ње ње, 
на ста вио да пре тра жу јем 
не што на ра чу на ру. По сле 
крат ког вре ме на ис кљу чио 
сам ком пју тер и упи тао га да 
ли му не што тре ба.

– По треб на ми је тво ја по-
моћ, због то га сам и до шао 
– од го во рио је без око ли-
ша ња.

– Ако мо гу да учи ним не-
што ко ри сно за Вас, сто јим 
на рас по ла га њу.

– Мо жеш, ком ши ја, ка ко 
да не мо жеш – отва рао се 
Пе тар. – Чуо сам да пре ко 
тог твог со ко ћа ла мо гу да 
ви дим и при чам с мо јим уну-
ци ма у Аме ри ци – го во рио 
је не ски да ју ћи по глед с ра-
чу на ра.

– Мо же те, ка ко да не мо-
же те – по твр дио сам.

– Е, ви диш, ре шио сам да 
ку пим ту ма ши ну, пла ти ћу 
шта ко шта, са мо да мо гу да 
ви дим оне мо је „пре ко ба ре”.

Већ сле де ћег ју тра, с по-
след њим че ком од пен зи је, 
оти шао је и на от пла ту ку-
пио но ви ра чу нар. До нео га 
је ку ћи и по звао ком ши је да 
ча сти. Њи ма се при дру жио 
и про да вац ко ји је обе ћао 
да ће га без на кна де об у чи ти 

да ра ди на ком пју те ру. Одр-
жао је реч и сва ко га да на, у 
од ре ђе но вре ме, до ла зио 
да ста рог Пе тра Р. под у чи 
основ ним и пре ко по треб-
ним рад ња ма. Ста рац је, на 
ње го во ве ли ко из не на ђе ње, 
бр зо ка пи рао и за крат ко 
вре ме сте као со лид но зна-
ње за рад на ра чу на ру.

Кад је пре ко Скај па пр ви 
пут ус по ста вио ве зу са уну-
ци ма, осе тио је ка ко се у ње-
му бу ди на да и ра сте же ља 
за жи во том. По сле сва ког 
кон так та са њи ма од ла зио 
је на Да рин гроб да јој пре-
при ча раз го вор. Чи нио је то 
ти хим гла сом и са уве ре њем 
да га она чу је и ви ди из свог 
не бе ског ста на.

– Због ово га вре ди жи ве ти 
– по ве рио ми се кад смо се 
сре ли на сте пе ни шту на шег 
со ли те ра, не про пу шта ју ћи 
при ли ку да по ко зна ко ји 
пут за хва ли сви ма ко ји су га 
у по зним го ди на ма на у чи-
ли да се слу жи ра чу на ром. 
Њи хо ва по моћ учи ни ла је 
да про ме ни ми шље ње о ге-
не ра ци ји ко ја од ра ста у ери 
ком пју те ра и ин фор ма ци о-
них тех но ло ги ја.

– Ми слио сам да се Го спод, 
с об зи ром на мо је го ди не, 
при пре ма да за тво ри вра та 
мог жи во та, а са да ви дим да 
ме је у ства ри на гра дио сво-
јом ми ло шћу та ко што ми је 
ши ром отво рио про зор – с 
не ком по себ ном по бо жно-
шћу у гла су и на гла ше ном 
за хвал но шћу ка зао ми је 
пре не ко ли ко да на ком ши ја 
Пе тар, жу ре ћи да се по но во 
ви ди и чу је са уну ци ма.

Дра го љуб Ја ној лић,
Сме де рев ска Па лан ка

Мој ком ши ја

Де да и унук
По рас тао ми унук, ни је ви ше де те,
по слао ми пи смо и тра жи са ве те:
Жао ми је, де ко, што ми ни си бли зу
да уз тво ју по моћ ре шим ову кри зу.

При се ти се, де ко, кад си мла дић био,
кад си сво ју љу бав ко ја са да крио,
во лео си ба ку ви ше од жи во та,
ал’ је тво ји не ће, јер бе ше си ро та.

Упо ран си био, и ба ка је би ла,
па је ва ша љу бав ипак по бе ди ла
и би ли сте срећ ни, че тр де сет ле та,
кад на жа лост ба ка оде с овог све та.

Имам дру га ри цу, за са вет те мо лим:
ка ко да јој ка жем ко ли ко је во лим?
Дру жи мо се ду го, ал’ из да ме сна га
кад тре ба да ка жем кол’ко ми је дра га. 

Ка жи шта да ра дим, јер мно го је љу бим,
не смем да по гре шим да је не из гу бим.
Ва шој се љу бав још и да нас ди вим,
са њом бих во лео срећ но да по жи вим.

Мој уну че дра ги, ја ти же лим сре ћу,
ал’ ни ка кав са вет ја ти да ти не ћу.
Ако смо ти ја и ба ка при мер би ли,
зна ћеш шта да ра диш, мој уну че ми ли.

Раз у мео унук, при ку пио сна гу
за про сио сво ју во ље ну и дра гу 
и са да је сре ћан, ви ше кри зе не ма
Сви су са да срећ ни и свад ба се спре ма.

И де ка је сре ћан, ле пе ве сти чу је 
па уну ка сво га са да са ве ту је
кад сун це за ла зи и кад зо ра сви ће
жи ви те вас дво је као јед но би ће.

Што по же ли јед но, нек и дру го же ли,
а сре ћа је пра ва са мо кад се де ли.
Во ли те се срећ ни, са ве ром у Бо га,
а љу бав је веч на, кад је чу ва сло га.

Пе тар Пе тро вић,
Дом пен зи о не ра Во ждо вац
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између два броја

Гор њи Ми ла но вац: но ви обје кат Хит не по мо ћи
Но ви обје кат слу жбе Хит-

не по мо ћи До ма здра вља у 
Гор њем Ми ла нов цу отво рен 
је сре ди ном ју на. За по тре-
бе Хит не по мо ћи адап ти ра-
не су по друм ске про сто ри је 
До ма здра вља, те ће са да 
ова слу жба ко ри сти ти но вих 
390 ква дра та. Ис пред објек-
та уре ђен је и при лаз, што 
ће олак ша ти при јем па ци је-
на та.

Ра до ви на објек ту тра ја ли 
су два ме се ца, а по сао вре-
дан око 17 ми ли о на ди на ра 
фи нан си ра ла је Кан це ла ри ја 
за јав на ула га ња. Отва ра њу но вог објек та слу жбе Хит не по мо ћи До ма здра вља у Гор њем Ми ла нов цу 
при су ство вао је и пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић. Пре ма ње го вим ре чи ма, ова слу жба до би ће 
још јед но во зи ло за ви ше од 60 се ла у гор њо ми ла но вач кој оп шти ни.

При јем за злат не па ра о лим пиј це 
П о  к р а  ј и н -

ски се кре тар за 
спорт и омла-
ди ну Вла ди мир 
Ба тез при мио је 
12. ју на у про-
сто ри ја ма По-
кра јин ске вла де 
у Но вом Са ду 
сто но те ни се ре 
па ра о лим пиј це, 
ре пре зен та тив-
це Ср би је и њи-
хо ве тре не ре. 
Они су са не-
дав ног екип ног 
Пр вен ства све та 
у сто ном те ни су 
за осо бе са ин-
ва ли ди те том у Бра ти сла ви до не ли злат ну ме да љу у жен ској и брон за ну у му шкој кон ку рен ци ји. 
Сто но те ни сер ке Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић, На да Ма тић и Кри сти на Аран чић од бра ни ле су 
ти ту лу и до не ле но во зла то за на шу зе мљу, док су сто но те ни се ри Ми тар Па ли ку ћа, Дар ко Ба бић 
и Бу ди мир Ма ле шић осво ји ли пр ву брон за ну ме да љу за Ср би ју. 

Срп ске сто но те ни се ре па ра о лим пиј це већ кра јем сеп тем бра оче ку је Европ ско пр вен ство у 
Сло ве ни ји.

Из ло жба 
рет ких књи га 
у Кру шев цу 

У На род ној би бли о те ци Кру-
ше вац кра јем ју на отво ре на је 
из ло жба ста рих и рет ких књи га 
ко је се чу ва ју у овој уста но ви.

Сне жа на Не не зић, ди рек-
тор ка На род не би бли о те ке и 
аутор ка из ло жбе, ка же да су 
ова де ла од ве ли ког зна ча ја. 
Иако по сто је у ди ги тал ној фор-
ми, мо гла су се ви де ти и ори ги-
нал на де ла. Нај ста ри ја књи га 
ко ју су по се ти о ци мо гли да ви-
де је „Тра ге ди ја Оби ли ћа” Си ме 
Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је штам-
па на 1837. го ди не. Ова књи га је 
већ 10 го ди на до ступ на у ди ги-
тал ној ко лек ци ји „Ста ра и рет ка 
гра ђа”.

Ја пан по ма же 
Ма лом
Звор ни ку 

Јав ном ко му нал ном пре-
д у зе ћу „Дри на” у Ма лом 
Звор ни ку ам ба са да Ја па на 
по кло ни ла је но ви ка ми он 
за при ку пља ње сме ћа и 50 
но вих кон теј не ра.

Овај по клон вре дан је 
63.400 евра, а но вац за на-
бав ку опре ме за по бољ ша-
ње ко му нал не де лат но сти у 
Ма лом Звор ни ку до би јен је 
кроз про грам фи нан си ра-
ња про је ка та за ре ша ва ње 
основ них по тре ба ста нов-
ни штва ко ји спро во ди ја пан-
ска ам ба са да у Ср би ји.

Здрав стве но оси гу ра ње на од мо ру
Сви ко ји пла ни ра ју да пу ту ју на од мор тре ба да зна ју да и у ино стран ству мо гу да се ле че о тро-

шку Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње. РФ ЗО има пот пи са не ме ђу на род не спо ра зу ме 
са 20 зе ма ља, и то са Аустри јом, Пољ ском, Бел ги јом, Ру му ни јом, БиХ, Сло вач ком, Бу гар ском, Фран-
цу ском, Ве ли ком Бри та ни јом, за тим Хо лан ди јом, Ита ли јом, Хр ват ском, Лук сем бур гом, Цр ном Го-
ром, Ма ђар ском, Че шком, као и са Ма ке до ни јом, Сло ве ни јом, Не мач ком и Тур ском. 

Сви оси гу ра ни ци ко ји има ју ове ре ну здрав стве ну књи жи цу, а ту ри стич ки бо ра ве у не кој од на ве-
де них зе ма ља, уко ли ко је по треб но, мо гу до би ти хит ну ме ди цин ску по моћ о тро шку РФ ЗО. Здрав-
стве ни фонд ну ди до бро вољ но пут но оси гу ра ње за др жа ве са ко ји ма РФ ЗО не ма пот пи сан спо ра-
зум, као што је Грч ка, а по ли са се мо же на ба ви ти у би ло ко јој фи ли ја ли или ис по ста ви РФ ЗО, без 
об зи ра на пре би ва ли ште оси гу ра ни ка. Пре по ла ска на пут оси гу ра ни ци за ин те ре со ва ни за пут но 
оси гу ра ње тре ба да се де таљ но о то ме ин фор ми шу у над ле жној фи ли ја ли РФ ЗО.

На род на би бли о те ка Кру ше-
вац има око сто ти ну књи га ко је 
су штам па не до 1900. го ди не и 
све су до бро очу ва не.

По ред ста рих књи га, по се ти-
о ци из ло жбе мо гли су да ви де и 
ста ре раз глед ни це ко је су ко ри-
шће не то ком Бал кан ских ра то-
ва, са мар ки цом и пе ча том.
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Про сеч на за ра да у ма ју 47.136 ди на ра
Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у Ср би ји у 

ма ју 2017. го ди не из но си ла је 47.136 ди на ра, 
што је но ми нал но ма ње за 5,0 од сто, а ре ал но 
за 4,5 про це на та у од но су на април, са оп штио 
је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

У ма ју је про сеч на ис пла ће на бру то пла та 
„те жи ла” 64.860 ди на ра, што је та ко ђе ни же на 
ме сеч ном ни воу за 5,0 од сто но ми нал но, од-
но сно за 4,5 од сто ре ал но.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го-
ди не, про сеч не мај ске бру то и не то за ра де ви-
ше су за 7,2 про цен та но ми нал но, од но сно за 3,6 од сто ре ал но, на во ди се у са оп ште њу.

Нај ста ри ја уста но ва кул ту ре у Вра њу

Би бли о те ка „Бо ра Стан ко вић”, нај ста ри ја уста но ва кул ту ре у Вра њу, све ча но је обе ле жи ла 
138 го ди на по сто ја ња. 

Дан уста но ве упри ли чен је из ло жбом из За ви чај ног фон да под на зи вом „Ста ре врањ ске фа-
ми ли је”, до де ље не су на гра де нај бо љим чи та о ци ма и ор га ни зо ва но књи жев но ве че на ко ме 
је пред ста вље на нај но ви ја књи га пи сца Ми хај ла Пан ти ћа „Ка да ме угле да оно што тра жим”. 

Би бли о те ка у Вра њу је до бит ник мно го број них при зна ња кул тур них и умет нич ких дру шта-
ва и ин сти ту ци ја. Нај зна чај ни ја је на гра да „Ми ло рад Па нић Су реп” за из у зет не ре зул та те у раз-
во ју би бли о те кар ства у окру гу 1993. го ди не. 

Би бли о те ка се раз ви ла у мо дер ну кул тур ну ин сти ту ци ју ко ја за у зи ма по себ но ме сто ме ђу 
би бли о те ка ма у Ср би ји.

Оп шти на
Не го тин по ма же 
за по шља ва ње 

На ци о нал на слу жба за за по шља-
ва ње и оп шти на Не го тин рас пи-
са ле су 19. ју на јав ни по зив не за-
по сле ни ма за до де лу суб вен ци ја 
за са мо за по шља ва ње. Из бу џе та 
оп шти не за ову ме ру из дво је но је 
два ми ли о на ди на ра, а исто то ли ко 
сред ста ва је за по кре та ње при ват-
ног по сла не за по сле них Кра ји на ца 
пред ви де ла и Ре пу бли ка Ср би ја. 
Тим сред стви ма би ће омо гу ће но 
са мо за по шља ва ње два де се так ли-
ца са еви ден ци је НСЗ. По штан ска ште ди о ни ца 

из ла зи у су срет пен зи о не ри ма
Бан ка По штан ска ште ди о ни ца а. д. Бе о град 

ме ђу сво јим кли јен ти ма има ве ли ки број пен-
зи о не ра ко ји има ју ста ре лич не кар те ко ји ма је 
рок ва же ња ис те као по след њег да на про шле 
го ди не. По што их ни су за ме ни ли но вим, би о-
ме триј ским, рок ва же ња им је био про ду жен 
до 30. ју на ове го ди не. Ипак, пре ма по да ци ма 
Бан ке тре нут но 80.017 пен зи о не ра и да ље не-
ма но ве лич не кар те. Да би овим кли јен ти ма омо гу ћи ла да мо гу да по диг ну сво је пен зи је и мир но 
са че ка ју да им би о ме триј ска до ку мен та бу ду из да та, Бан ка је, у до го во ру са На род ном бан ком, 
про ду жи ла рок за ко ри шће ње ста рих лич них ка ра та до 31. ав гу ста. Та ко ће ова ка те го ри ја ко ри-
сни ка те ку ћих ра чу на мо ћи да на шал те ри ма Бан ке и Јав ног пред у зе ћа „По шта Ср би је” вр ши упла-
те и ис пла те са сво јих ра чу на, од но сно рас по ла же сво јим сред стви ма до кра ја ав гу ста.

Рок за под но ше ње зах те ва са 
би знис пла ном по овом јав ном по-
зи ву ис ти че 19. ав гу ста. Исто вре-
ме но, рас пи сан је и јав ни по зив 
за ре а ли за ци ју про гра ма струч не 
прак се у 2017. го ди ни, ко ји ће се са 
ми ли он ди на ра фи нан си ра ти ис-
кљу чи во сред стви ма из ло кал ног 
бу џе та и би ће отво рен до утро шка 
рас по ло жи вих сред ста ва, а нај ка-
сни је до 30. ок то бра. 

Про грам  
струч не прак се

Оп шти на Кња же вац, у са рад њи 
са На ци о нал ном слу жбом за за по-
шља ва ње, по чи ње фи нан си ра ње 
струч не прак се за све мла де љу де 
ко ји су за вр ши ли ви со ке шко ле и 
фа кул те те.

Ло кал ним ак ци о ним пла ном за-
по шља ва ња, ко ји оп шти на Кња же-
вац ра ди са На ци о нал ном слу жбом 
за за по шља ва ње, опре де ље но је 
се дам ми ли о на ди на ра за фи нан си-
ра ње струч не прак се за све гра ђа не 
Кња жев ца ко ји су за вр ши ли ви со ке 
шко ле и фа кул те те. Струч на прак са 
ће мо ћи да бу де ре а ли зо ва на у при-
ват ном и јав ном сек то ру – у јав ном 
сек то ру са мо из обла сти обра зо ва-
ња, здрав ства и со ци јал не за шти те, 
док ће сви оста ли мо ћи да струч ну 
прак су оба ве у при ват ном сек то ру. 



30. јун 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

поводи

У Бе о гра ду је 8. ју на 2017. го ди не одр жа-
на кон фе рен ци ја, у ор га ни за ци ји По ве ре-
ни ка за за шти ту рав но прав но сти, по во дом 
за вр шет ка про јек та „Ја ча ње људ ских пра-
ва и су зби ја ње дис кри ми на ци је осе тљи вих 
гру па кроз по др шку им пле мен та ци ји ан ти-
ди скри ми на ци о ног прав ног окви ра”. Про-
је кат је ре а ли зо ван у окви ру Фон да за до-
бру упра ву (Good Go ver nan ce Fund) Вла де 
Ује ди ње ног Кра љев ства, у ци љу уна пре-
ђе ња за шти те људ ских пра ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји, кроз по др шку ак тив но сти ма По-
ве ре ни ка за за шти ту рав но прав но сти, као 
не за ви сног, са мо стал ног др жав ног ор га-

на над ле жног за су зби ја ње и спре ча ва ње 
свих об ли ка дис кри ми на ци је.

– Оп шти циљ про јек та био је пру жа ње 
по др шке на шој 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, у из ра ди ин ди ка то ра 
дис кри ми на ци је, ко ји тре ба да по слу же 
као алат у кре и ра њу ан ти ди скри ми на ци о-
них прак си и по ли ти ка – ре кла је на кон фе-
рен ци ји Бран ки ца Јан ко вић, По ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти.

Ка ко је ре че но на кон фе рен ци ји, еви-
дент но је да су не ке гру пе љу ди, али и по-
је дин ци, ви ше и че шће из ло же ни дис кри-

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић, 
за јед но са чла но ви ма 

Вла де, пред ста вио је 21. ју на на 
кон фе рен ци ји за ме ди је одр-
жа ној у згра ди Вла де у Но вом 
Са ду јед но го ди шње ре зул та те 
ра да по кра јин ске ад ми ни стра-
ци је. Том при ли ком под се тио 
је при сут не на прин ци пе ко ји-
ма се По кра јин ска вла да ру ко-
во ди ла у прет ход них го ди ну 
да на, a го во ре ћи кон крет но о 
ре зул та ти ма, Ми ро вић је на вео 
да је оку пља њем око про је ка та 
оства рен глав ни циљ По кра јин-
ске вла де, а то је бр жи еко ном-
ски раз вој Вој во ди не. 

– Кроз ве ли ке про јек те, и 
кроз раз вој ни кон цепт бу џе та 
за 2017, ус пе ли смо да обез бе-
ди мо 10 од сто ви ше сред ста ва у 
но ми нал ном из но су у од но су на 
2016, а кроз по след њи ре ба ланс 
и до дат них 2,5 ми ли јар де ди на-
ра за, пре све га, еко ном ски раз-
вој – на гла сио је Ми ро вић до да-
ју ћи да ће нај зна чај ни ја су ма у 
свим обла сти ма би ти усме ре на 
на кон крет не раз вој не про јек-
те. Ре као је да охра бру је и раст 
при хо да, што је за пра во глав ни 
ре зул тат оку пља ња око про је-
ка та и по ли ти ке Вла де на на ци о-
нал ном ни воу, што да је ши ри ма-
не вар ски про стор за ме ха ни зме 
ко ји ће по мо ћи да љој ин дук ци ји 
еко ном ског раз во ја. 

Је дан од тих ме ха ни за ма је 
и Раз вој на аген ци ја Вој во ди не, 
ко ја ће са пр вих 350 ми ли о-
на ди на ра да ва ти бес по врат-
на сред ства за ини ци ја ти ве у 
окви ру про ши ре ња тех но ло-
шких про це са, за по шља ва ња 
ве ли ког бро ја љу ди, по кри ва ју-
ћи оне обла сти ко је не по кри ва 
Раз вој на аген ци ја Ср би је.

На гла сио је и да је сто па не за-
по сле но сти у Вој во ди ни сма ње на 
на 13,6 од сто, од но сно да је за 5,5 
од сто ма ња не го на по чет ку 2016. 
и да је за јед нич ким ра дом обез-
бе ђе но но вих 12.000 рад них ме-
ста. Ми ро вић је ис та као и да је у 
про те клих го ди ну да на уло же но 
186 ми ли о на ди на ра за отва ра ње 
или опре ма ње ин ду стриј ских зо-
на у Ка њи жи, Ко ви ну, Но вом Бе-
че ју, Бе лој Цр кви, Ин ђи ји, Ши ду, 
Ба чу, Ку ли и Бач ком Пе тр ов цу.

Зна чај ни ре зул та ти оства ре-
ни су у обла сти по љо при вре де 
и во до при вре де. Та ко је бу џет 
за по љо при вре ду у 2017. го ди-
ни 8,2 ми ли јар де ди на ра, што 
је и у но ми нал ном, и у ре ал ном 
из но су, нај ви ше сред ста ва у од-
но су на прет ход не го ди не. 

– Ди рект на по др шка по љо-
при вред ни ци ма по ве ћа на је за 
80 од сто. Са 800 ми ли о на у 2016, 
на 1,4 ми ли јар де ди на ра у 2017 
– ка зао је Ми ро вић и до дао да 
су по љо при вред ни ци ко ри сти-
ли бес по врат на сред ства за на-

бав ку си сте ма за на вод ња ва ње, 
про тив град не мре же, отва ра ње 
ма лих сто чар ских фар ми, пре-
ра ђи вач ке ка па ци те те и дру го.

На вео је, из ме ђу оста лог, да 
је со ци јал на за шти та тра си ра на 
као јед на од ва жних обла сти у 
ко ју је ула га но. По кра јин ска вла-
да је на са мом по чет ку свог ман-
да та у 2016. го ди ни обез бе ди ла 
не до ста ју ћа сред ства за ис пла ту 
по мо ћи од 12.000 ди на ра ме сеч-
но за 4.200 по ро ди ца са тро је де-
це. Ка ко је на вео, у овој го ди ни, и 
свих на ред них го ди на, из бу џе та 
ће се са пот пу ном си гур но шћу 
ис пла ћи ва ти по моћ на ме ње на 
по ро ди ца ма са тро је де це. За по-
бољ ша ње усло ва у уста но ва ма 
со ци јал на за шти те из те ку ће бу-
џет ске ре зер ве обез бе ђе но је 60 

ми ли о на ди на ра, а на ста вљен је 
про грам фи нан си ра ња ван те ле-
сне оплод ње, те су обез бе ђе на 
32 ми ли о на ди на ра за 160 па ро-
ва. На ба вље на су и са ни тет ска 
во зи ла за се дам ге рон то ло шких 
цен та ра у Вој во ди ни. Пру жа на 
је ди рект на по др шка ма лим и 
сред њим пред у зе ћи ма у обла-
сти при вре де и ту ри зма, са из-
дво је них ви ше од 267 ми ли о на 
ди на ра. 

На кра ју из ла га ња, Игор Ми-
ро вић је ре као да су се у пот пу-
но сти др жа ли про гра ма ко ји је 
усво јен у Скуп шти ни Вој во ди не 
и го то во све ци ље ве и све кон-
крет не раз вој не про јек те су ре а-
ли зо ва ли на вре ме, осим, ка да је 
реч о из град њи но ве згра де РТВ.

М. Мек те ро вић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

Да рав но прав ност бу де   ствар ност

ГО ДИ НУ ДА НА РА ДА НО ВЕ ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ

Бр жи раз вој Вој во ди не

Игор Ми ро вић при ли ком обра ћа ња но ви на ри ма
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По во дом обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род ног да на бор-
бе про тив на си ља над 

ста ри ји ма – 15. ју на, у Ме ди ја 
цен тру у Бе о гра ду одр жа на је 
кон фе рен ци ја за но ви на ре под 
на сло вом „На си ље оста вља 
трај не мо дри це на ду ши”.

Овим ску пом је ујед но по че ла 
и кам па ња „За у ста ви мо на си ље 
и дис кри ми на ци ју над ста ри јим 
же на ма”, у окви ру исто и ме ног 
про јек та ко ји спро во ди удру-
же ње Amity, у парт нер ству са 
удру же њи ма „Лу жнич ке ру ко-
тво ри не Жен ски ет но цен тар” 
из Ба бу шни це и „Зла ти бор ски 
круг” из Ча је ти не, а уз по др шку 
Кан це ла ри је за људ ска и ма-
њин ска пра ва Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је.

На кон фе рен ци ји се мо гло 
чу ти да су ста ри је же не чак 
три пу та че шће жр тве по ро-
дич ног на си ља у од но су на 
ста ри је му шкар це па је кам па-
ња ста ви ла ак це нат на ту чи-
ње ни цу. На и ме, ста ри је же не 
до жи вља ва ју дис кри ми на ци-
ју ко ја за јед нич ки из ви ре из 
стро гих род них нор ми, као и 
кул ту ро ло шки утка них вред-
но сти још од ра не мла до сти. 
Ис тра жи ва ња Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је по ка зу ју 
да је 28 од сто ста ри јих же на 
ис ку си ло не ки об лик на си ља 
то ком 2016. го ди не, а 34-62 
про цен та ста ри јих осо ба ко је 

па те од де мен ци је су зло ста-
вља не од не го ва те ља. 

Пре ма ис тра жи ва њи ма Цр ве-
ног кр ста Ср би је и По ве ре ни-
ка за за шти ту рав но прав но сти, 
ско ро 20 од сто ста ри јих осо ба 
је пре тр пе ло не ки вид на си ља у 
тре ћем жи вот ном до бу.

На кон фе рен ци ји су уче ство-
ва ли 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, 
Су за на Па у но вић, ди рек тор ка 
Кан це ла ри је за људ ска и ма-
њин ска пра ва, Вла да на Јо вић, 
за ме ни ца За штит ни ка гра ђа-
на, као и На де жда Са та рић из 
удру же ња Amity, за тим На та-
ша То до ро вић из Цр ве ног кр-
ста Ср би је и др Љи ља на Са вић 
Абра мо вић, пред став ни ца ста-
ри јих же на.

Го во ре ћи на ску пу у Ме ди-
ја цен тру, ре сор ни ми ни стар 
Алек сан дар Ву лин је на гла сио 
да је цен три ма за со ци јал ни рад 
у Ср би ји про шле го ди не при ја-
вље но 3.050 слу ча је ва на си ља 
над ста ри јим осо ба ма, од че га 
се 65 од сто од но си ло на на си-
ље над ста ри јим же на ма.

– На си ље над ста ри ји ма је по-
се бан про блем, не за то што на си-
ље мо же те вред но ва ти већ за то 
што се по пра ви лу де ша ва у по-
ро ди ци, од но сно та мо где би смо 
мо ра ли да бу де мо за шти ће ни, 
во ље ни и си гур ни, и то од оних 
од ко јих тре ба да оче ку је мо љу-
бав, а не зло – ре као је Ву лин.

Ми ни стар Ву лин је та ко ђе на-
гла сио да је на си ље над ста ри-
ји ма код нас и да ље та бу те ма. 
Он је оце нио да се о на си љу над 

ста ри ма, на си љу де це пре ма 
ро ди те љи ма не при ча, већ се 
окре ће гла ва и ћу ти.

Ди рек тор ка Кан це ла ри је за 
људ ска и ма њин ска пра ва Су за-
на Па у но вић ре кла је да је пре-
ма по след њем по пи су у Ср би ји 
ви ше од 720.000 же на ста ри јих 
од 65 го ди на, а да је је дан од 
про бле ма са ко јим се оне су о-
ча ва ју и про блем на си ља. 

– Оно што је ту жна ста ти сти ка 
је сте да су нај че шће по чи ни о-
ци на си ља нај бли жи срод ни ци, 
од но сно пру жа о ци не ге – ре кла 
је Су за на Па у но вић и до да ла да 
је од 38 же на уби је них про шле 
го ди не 11 ста ри је од 65 го ди на. 

На гла си ла је да то по твр ђу је 
ко ли ко је овај про блем из ра-
жен, а ко ли ко се о ње му ма ло у 
јав но сти го во ри.

На де жда Са та рић из Удру же-
ња Амитy ре кла је да жи ви мо у 
де мо граф ски ста рој зе мљи у ко-
јој да нас ско ро сва ки пе ти ста-
нов ник има 65 и ви ше го ди на.

Она је ука за ла и да сва до-
ступ на ис тра жи ва ња по твр ђу ју 
рас про стра ње ност по ја ве на си-
ља над ста ри ји ма, по себ но над 
ста ри јим же на ма, до да ју ћи да то 
на си ље не са мо да ште ти њи ма 
већ ште ти и њи хо вим по ро ди ца-
ма и за јед ни ца ма. На да Са та рић 
је по но ви ла и да за на си ље не 
по сто ји оправ да ње јер оно оста-
вља трај не мо дри це на ду ши.

Д. Гру јић

ми на ци ји у од но су на не ке дру ге, а по да ци 
го во ре да су че шће у пи та њу же не, осо бе са 
фи зич ким ин ва ли ди те том и ста ри је осо бе. 
Про је кат је упра во био на ме њен утвр ђи ва-
њу ин ди ка то ра дис кри ми на ци је у Ре пу бли-
ци Ср би ји за ове три дру штве не гру пе. На 
по чет ку из ра де ин ди ка то ра де фи ни са но је 
10 обла сти дру штве ног жи во та ко је су би ле 
об у хва ће не то ком ис тра жи ва ња по ло жа-
ја на ве де них дру штве них гру па, а те обла-
сти су: рад и за по шља ва ње, обра зо ва ње и 
струч но оспо со бља ва ње, со ци јал на за шти-
та, здра вље, сло бо да и без бед ност, при ступ 
прав ди, кул ту ра, ме ди ји и ин фор ми са ње, 

уче шће у за јед ни ци, уче шће у по ли тич ком 
и јав ном жи во ту и ин фра струк ту ра и по вр-
ши не.

По да ци за утвр ђи ва ње ин ди ка то ра дис-
кри ми на ци је су пре све га до би је ни на осно-
ву ан кет них ис тра жи ва ња спро ве де них у 
окви ру овог про јек та. Нај ва жни је ре зул та-
те ис тра жи ва ња, а ко ји се од но се на до жи-
вље ну дис кри ми на ци ју, на кон фе рен ци ји је 
пред ста вио проф. др Ми ро слав Бр кић, кон-
сул тант на про јек ту.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју да је у 
обла сти ра да и за по шља ва ња дис кри ми-
на ци ја нај ра спро стра ње ни ја, пре све га у 

од но су на ин ва ли ди тет. Ипак, гра ђа ни су 
у окви ру за по шља ва ња под јед на ко че сто 
дис кри ми ни са ни по ста ро сном до бу, а за-
тим по по лу и брач ном и по ро дич ном ста ту-
су. Осим у окви ру за по шља ва ња, дис кри ми-
на ци ја је исто та ко при сут на и у обла сти ма: 
обра зо ва ње, жи вот у за јед ни ци и здра вље. 
Ка ко је за кљу че но, ове обла сти тре ба да бу-
ду при о ри те ти у су прот ста вља њу дис кри-
ми на ци ји у на ред ном пе ри о ду.

Про је кат су по др жа ли мно ги спор ти сти, 
глум ци, умет ни ци, а глав на по ру ка у окви ру 
кам па ње би ла је „Не ка рав но прав ност бу де 
ствар ност”. В. Кадић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПО ВЕ РЕ НИ КА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

Да рав но прав ност бу де   ствар ност

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У МЕ ДИ ЈА ЦЕН ТРУ ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА БОР БЕ ПРО ТИВ НА СИ ЉА НАД СТА РИ ЈИ МА

Не ма оправ да ња за на си ље
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актуелно

Почетком ју на у Зре ња ни-
ну је одр жан са јам жен-
ског пред у зет ни штва 

под на зи вом „Из ро ни”. Са јам су 
ор га ни зо ва ле чла ни це удру же-
ња по слов них же на „Со фи ја” уз 
по др шку гра да Зре ња ни на. У 
окви ру сај ма одр жан је и окру-
гли сто на ко јем је би ло ре чи о 
зна ча ју еко ном ског осна жи ва-
ња же на, као и о по др шци ин-
сти ту ци ја.

Ве ли ка ко ли чи на по зи тив не 
енер ги је и љу ди мо гла се ви де-
ти у Ка ра ђор ђе вом пар ку, где је 
ор га ни зо ван са јам. Же не пред-
у зет ни це су пред ста ви ле сво је 
ра до ве, дру жи ле се, оства ри-
ва ле но ва по знан ства али и по-
слов не мо гућ но сти.

– Овај са јам је на стао из иде је 
да се осна жи жен ско пред у зет-
ни штво, пре за до вољ не смо од-
зи вом с об зи ром на то да је пр ви. 

Циљ нам је да по се ћу је мо и дру ге 
гра до ве, али и да сле де ће го ди не 
ов де бу де још ви ше же на – ре кла 
је про јект ме на џер удру же ња же-
на „Со фи ја“ Би ља на Ми нић.

Са јам је по се ти ла и по моћ-
ни ца гра до на чел ни ка Зре ња-

ни на Жељ ка Ми ло ше вић, ко ја 
је ис та кла да је же ља да се и у 
на ред ном пе ри о ду по ма же же-
на ма пред у зет ни ца ма.

– Иде ја има мно го али ми-
сли мо да мањ ка хра бро сти да 
се по кре не соп стве ни би знис. 

Же ли мо да Зре ња нин бу де град 
ко ји ће би ти пре по знат по же-
на ма пред у зет ни ца ма а да ова 
ма ни фе ста ци ја пре ра сте у јед ну 
од зна чај ни јих у на шем гра ду – 
до да ла је Жељ ка Ми ло ше вић.

Пр ви зре ња нин ски са јам 
жен ског пред у зет ни штва био је 
при ли ка за пред ста вља ње про-
из во да и услу га, али и за раз ме-
ну ис ку ста ва.

При сут ни су ужи ва ли у му-
зи ци зре ња нин ског Гу дач ког 
квар те та, а по ред окру глог сто-
ла о жен ском пред у зет ни штву, 
одр жа но је и струч но пре да ва-
ње „Ка ко ус пе ти у пред у зет ни-
штву и не од у ста ти од соп стве-
не ду ше”.

Из зре ња нин ске град ске ка се 
ове го ди не би ће из дво је но ми-
ли он ди на ра за по др шку жен-
ском пред у зет ни штву.

Г. О.

ПР ВИ СА ЈАМ ЖЕН СКОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА У ЗРЕ ЊА НИ НУ

По др шка до брим иде ја ма

Са јам за по шља ва ња и пла ни-
ра ња ка ри је ре, 23. по ре ду, ко-
ји су ор га ни зо ва ле На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва ње – Фи-
ли ја ла Но ви Сад и Град ска упра-
ва Но вог Са да, одр жан је 22. ју-
на. Уче ство ва ло је ви ше од 60 
по сло да ва ца ко ји су по ну ди ли 
1.868 рад них ме ста у ме ди цин-
ској, ко мер ци јал ној, тр го вач кој, 
елек тро тех нич кој, ма шин ској, 
са о бра ћај ној, гра фич кој и тек-
стил ној стру ци. У по ну ди су би ли 
и по сло ви за оне ко ји же ле да се 
ба ве по зи вом про фе си о нал них 
вој ни ка. 

Иван Си лер, по моћ ник гра до-
на чел ни ка Но вог Са да, ис та као је на отва-
ра њу сај ма да је Но ви Сад град ко ји не са мо 
да сма њу је сто пу не за по сле но сти не го и 
кон стант но отва ра но ва рад на ме ста.

– Ако по сма тра мо пе ри од из ме ђу 2012. 
и 2016. го ди не, Но ви Сад је у сма ње њу бро-
ја не за по сле них у Ре пу бли ци уче ство вао с 
13,79 од сто. То је од ли чан ре зул тат, ме ђу-
тим, он не би био мо гућ без Ак ци о ног пла-
на ко ји Но ви Сад фи нан си ра пре ко Град ске 
упра ве за при вре ду, у шта је уло же но ви ше 

од 135 ми ли о на ди на ра. То је до бра вест, не 
са мо за Но во са ђа не већ и за све оне ко ји 
пла ни ра ју да на ста ве жи вот у овом гра ду и 
ту за сну ју по ро ди цу. Са јам за по шља ва ња у 
Но вом Са ду има до бре ре зул та те, а о то ме 
све до чи и чи ње ни ца да 27 од сто оних ко ји 
га по се те и кон ку ри шу на не ко сло бод но 
рад но ме сто убр зо на кон то га и за сну ју рад-
ни од нос – ис та као је Си лер. 

Дра ган Си ки мић, за ме ник ди рек то ра 
НСЗ, по хва лио је кон ти ну и ра ну ду го го ди-

шњу до бру са рад њу из ме ђу Фи ли-
ја ле НСЗ Но ви Сад, Град ске упра ве 
Но вог Са да и по сло да ва ца, што је и 
ре зул ти ра ло ова ко ве ли ком по ну-
дом сло бод них рад них ме ста. Овом 
при ли ком по звао је и мла де да се 
што ви ше опре де љу ју за про фе си је 
из ИТ сек то ра, јер жи ви мо усред до-
ба че твр те ин ду стриј ске ре во лу ци је.

Ди рек тор ка фи ли ја ле Но ви Сад 
Та тја на Ви до вић на ве ла је да је на 
кра ју ма ја 2017. го ди не би ло 46.329 
не за по сле них ли ца на еви ден ци ји 
НСЗ у Ју жно бач ком окру гу, што је 
ма ње за 13,45 од сто у од но су на исти 
пе ри од прет ход не го ди не, а да у Но-
вом Са ду има 19.149 не за по сле них, 

што је 19,6 од сто ма ње не го у истом пе ри о-
ду про шле го ди нe.

До бри ла Ча чи ја, ди рек тор ка  Цен тра за 
со ци јал ни рад Но ви Сад на гла си ла је да они 
има ју од лич ну са рад њу с На ци о нал ном слу-
жбом за за по шља ва ње, с ко јом је пот пи сан 
Ме мо ран дум о са рад њи, и да су на овом сај-
му по је ди не ко ри сни це Си гур не жен ске ку-
ће и ко ри сни ци нов ча не со ци јал не по мо ћи 
про на шли по сао.

М. Мек те ро вић

СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У НО ВОМ СА ДУ 

По ну ђе ни но ви по сло ви

Та тја на Ви до вић за до вољ на ор га ни за ци јом сај ма

Штандови у Карађорђевом парку
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За вод за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но 
збри ња ва ње у Бе о гра ду је је ди на уста но ва у 
Ср би ји ко ја ле чи, не гу је и обез бе ђу је пре гле-
де ле ка ра спе ци ја ли ста у кућ ним усло ви ма. 
Ле ка ри и ме ди цин ске се стре ове бе о град ске 
уста но ве сва ко днев но оби ђу и збри ну око 
1.600 нај те жих па ци је на та, ста ри јих од 65 го-
ди на, у њи хо вим до мо ви ма. Те рен ски по кри-
ју све га де сет бе о град ских оп шти на са 200 
сво јих за по сле них, а у овој го ди ни пла ни ран 
је при јем још 16 ме ди цин ских рад ни ка.

Ме ди цин ске се стре сва ко днев но оби ла зе 
те шко обо ле ле нај ста ри је су гра ђа не, aли не 
са мо да би да ле те ра пи ју или из ме ри ле при-
ти сак и пулс, већ оба вља ју здрав стве ну не гу, 
пре свла че ње, уми ва ње – све што је по треб но 
па ци јен ти ма. Ова кав вид услу ге за њих пред-
ста вља бол ни цу, са мо у кућ ним усло ви ма.

Др Бран ка Бо јо вић ис ти че да су ме ди цин-
ске се стре са те ре на и ле ка ри на ве зи. Она 
ка же и да има ју ве ли ки број спе ци ја ли ста 
ко ји до ла зе на те рен, у за ви сно сти од по-
гор ша ња здрав стве ног ста ња, по че му се 
раз ли ку ју од оста лих до мо ва здра вља и 

кућ них ле че ња. Има ју та ко ђе и ин тер ни сте, 
не у роп си хи ја тре, фи зи ја тра, ен до кри но ло-
га и функ ци о ни шу тим ски.

Пра во на кућ но ле че ње има ју ста ри ји од 
65 го ди на, не по крет ни, обо ле ли од ви ше 
хро нич них бо ле сти, по том они ко ји ма је 
по сле бол нич ког по треб но про ду же но ле-
че ње код ку ће и па ци јен ти на па ли ја тив ном 
збри ња ва њу ко ји жи ве са ми у до ма ћин ству.

Па ци јен ти су пре за до вољ ни, а др Го ран 
Ше во, за ме ник ди рек то ра За во да за ге рон-
то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње, на гла-
ша ва да се тру де сви ма да иза ђу у су срет, 
али да су огра ни че ни ка др ов ски и да не ма ју 
ни до вољ но во зи ла.

За ин те ре со ва ни за ову вр сту услу ге мо гу 
да се ин фор ми шу по зи вом на те ле фон број 
011/2067-800.  Д. Г.

Ру ко вод ство Град ске оп шти не Сав ски ве нац во ди 
од го вор ну со ци јал ну по ли ти ку ка да су у пи та њу 
нај ста ри ји су гра ђа ни и на сто ји да раз ли чи тим 

ак тив но сти ма и бес плат ним про гра ми ма по ди же ква-
ли тет њи хо вог сло бод ног вре ме на.

У ту свр ху из оп штин ског бу џе та су опре де ље на 
сред ста ва за ор га ни зо ва ње бес плат них са др жа ја за 
пен зи о не ре, а због ве ли ког ин те ре со ва ња бес плат ни 
про гра ми су по ста ли део ре дов них ак тив но сти оп-
шти не. За пен зи о не ре се ор га ни зу ју јед но днев ни из-
ле ти то ком це ле го ди не. У де цем бру про шле го ди не, 
на при мер, 200 пен зи о не ра са Сав ског вен ца об и шло 
је атрак ци је и зна ме ни то сти Зла ти бо ра, а у апри лу ове 
го ди не оп шти на је ор га ни зо ва ла оби ла зак ма на сти ра 
Ка о на код Шап ца за 450 пен зи о не ра. По ред раз гле да-
ња зна ме ни то сти, за нај ста ри је се у окви ру јед но днев-
них из ле та ор га ни зу је и дру же ње уз ру чак у ре сто ра ну. 

То ком ју ла за 400 пен зи о не ра са Сав ског вен ца оп шти-
на ће ор га ни зо ва ти бес плат но кр ста ре ње Са вом и Ду на-
вом, а у скло пу то га и мно штво ко ри сних и за ни мљи вих 
са др жа ја. По ред во жње бро дом, пен зи о не ре у окви ру 
овог уз бу дљи вог из ле та оче ку је и ру чак у ре сто ра ну, 
дру же ње уз пар ти ју ша ха, пи ка да или до ми на, бес плат но ме ре ње крв-
ног при ти ска и ше ће ра у кр ви и оста ли са др жа ји у скла ду са њи хо вим 
же ља ма, али и по тре ба ма. 

Оп шти на Сав ски ве нац ор га ни зу је и бес плат но ре кре а тив но пли-
ва ње за сво је пен зи о не ре на ба зе ни ма Град ског цен тра за фи зич ку 
кул ту ру (Ста ри ДИФ) у Де ли град ској 27. Пен зи о не ри ма ко ји су се 
при ја ви ли за про грам, до де ље ни су ва у че ри, на осно ву ко јих мо гу 
да ко ри сте ба зен ГЦФК то ком чи та ве го ди не, из у зев лет ње па у зе од 
1. ју на до 15. ок то бра. 

Ста ри јим су гра ђа ни ма на рас по ла га њу је и мно штво бес плат них 
са др жа ја у Деч јем кул тур ном цен тру „Мај дан”. У окви ру про гра ма 
Ме ђу ге не ра циј ског цен тра одр жа ва ју се кре а тив не ра ди о ни це ко-
је об у хва та ју цр та ње, ре кре а ци ју, ча со ве пле са за ста ри је осо бе и 
др., а за ин те ре со ва ни се мо гу при ја ви ти у се ди шту ДКЦ „Мај дан”, 

Ко зјач ка 3-5. Та ко ђе, у ор га ни за ци ји оп шти не спро во де се обу ке 
за ста ри је за ко ри шће ње ра чу на ра, а у пла ну су и кур се ви стра них 
је зи ка. (Ви ше ин фор ма ци ја на сај ту цен тра – dkcmaj dan.org.rs или 
пу тем те ле фо на 011/3692-645.)

Ва жно је на по ме ну ти да оп шти на тре нут но спро во ди про је кат 
уре ђе ња и адап та ци је ме сних за јед ни ца, с ци љем да се обез бе-
ди аде ква тан про стор у ко ме ће се одр жа ва ти ша хов ски тур ни ри, 
пред ста ве и оста ли за ни мљи ви са др жа ји у скла ду са же ља ма и по-
тре ба ма ко је нај ста ри ји су гра ђа ни бу ду ис ка за ли. Про сто ри је ме-
сних за јед ни ца ће, из ме ђу оста лог, би ти и ме сто ре дов ног оку пља-
ња пен зи о не ра, у ко ји ма ће мо ћи да се дру же и раз ме њу ју ис ку ства.

Ин фор ма ци је о ак ту ел ним бес плат ним про гра ми ма за пен зи-
о не ре гра ђа ни мо гу до би ти по зи вом на број те ле фо на оп шти не 
011/2061-800, сва ког рад ног да на од 7.30 до 15.30 ча со ва или пу тем 
и-меј ла bes plat no@ sav ski ve nac.rs. Г. О.

ЗА ВОД ЗА ГЕ РОН ТО ЛО ГИ ЈУ И ПА ЛИ ЈА ТИВ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ

Бол ни ца у кућ ним усло ви ма

АК ТИВ НО СТИ БЕ О ГРАД СКИХ ОП ШТИ НА ЗА СТА РИ ЈЕ СУ ГРА ЂА НЕ: САВ СКИ ВЕ НАЦ 

За ква ли тет ни је сло бод но вре ме

међугенерацијска солидарност
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међугенерацијска солидарност

Већ пет го ди на у Бе о гра ду 
по сто ји днев ни бо ра вак 
за ста ра ли ца „На ше тре-

ће до ба” у ко ме да не без бед но 
про во де оста ре ли чла но ви по-
ро ди це ко ји не мо гу да оста ју 
са ми у ку ћи док оста ли чла но ви 
до ма ћин ства мо ра ју да бу ду на 
по слу. То се пр вен стве но од но-
си на обо ле ле од Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти ко ји због при ро де обо-
ље ња ни су у ста њу да се бри ну 
о се би, а ни ка ко не мо гу и не 
сме ју да оста ју са ми у ку ћи. У 
днев ном бо рав ку, ко ји је ли цен-
ци ран у Ми ни стар ству за рад 
за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, струч ни ка дар 
бри не о њи ма то ком 12 са ти, од 
се дам ују тру до 19 ча со ва.

– „На ше тре ће до ба” је пр ви 
при ват ни днев ни бо ра вак за 
ста ри је осо бе у Бе о гра ду. На-
ме њен је по крет ним и по лу по-
крет ним осо ба ма ко је због го-
ди на има ју про ме не у пси хо-фи-
зич ком ста њу (се нил на де мен-
ци ја, по чет на фа за Ал цхај ме-
ро ве бо ле сти, мо жда ни удар), 
због че га ни су у ста њу да бри ну 
са ми о се би већ им је по треб на 
по моћ дру гог ли ца. Наш тим је 
са ста вљен од струч ног осо бља: 
со ци јал ни рад ник, ме ди цин ске 
се стре и не го ва те љи це, рад ни 
те ра пе ут и фи зи о те ра пе ут ко ји 
на од го ва ра ју ћи на чин то ком 

да на бри ну о ко ри сни ци ма – 
об ја шња ва ди рек тор днев ног 
бо рав ка Та тја на Си мић.

Услу ге ко је ну ди днев ни бо ра-
вак под ра зу ме ва ју це ло днев ну 
бри гу ко ја је при ла го ђе на по-
тре ба ма ко ри сни ка. То пре све-
га зна чи здрав стве ну бри гу: ме-
ре ње крв ног при ти ска, ни воа 
ше ће ра у кр ви, ре дов но узи ма-
ње ле ко ва и оста ло, за тим бри гу 

о ис хра ни што зна чи два обро-
ка и две ужи не (до ру чак, ужи на, 
ру чак, ужи на) пре ма нор ма ти-
ви ма о ис хра ни ста ри јих осо ба. 
Ор га ни зо ва не су и рад не ак тив-
но сти: руч ни ра до ви, кре а тив не 
ра ди о ни це и пси хо-со ци јал на 
ре ха би ли та ци ја уз по моћ фи зи-
о те ра пе у та ра ди од ра жа ва ња 
фи зич ке сна ге. Обез бе ђен је и 
пре воз од ста на до днев ног бо-

рав ка и на зад у стан, као и 
услу ге со ци јал ног рад ни ка. 
Сне жа на Пе ко вић, ди пло-
ми ра ни со ци јал ни рад ник 
са ма стер зва њем, сва ко-
днев но је ту да по мог не не 
са мо ко ри сни ци ма већ и 
ме ди цин ском осо бљу ко је 
о њи ма бри не. Да би олак-
ша ла рад не го ва те љи ца ма 
и осо бљу ко је ра ди са ко-
ри сни ци ма, Сне жа на је на-
пи са ла и при руч ник у ко ме 
струч но об ра ђу је и са му 
бо лест, Ал цхај мер, де мен-
ци ју, као и на чин на ко ји 
тре ба тре ти ра ти по сле ди це 
бо ле сти и са ме ко ри сни ке.

– Циљ при руч ни ка је сте 
бо ља ин фор ми са ност ко-
ја ће сва ка ко уна пре ди ти 
ква ли тет жи во та не са мо 
обо ле лог већ и оних ко ји 

га не гу ју. С об зи ром на то да код 
нас ско ро да и не по сто је са ве-
то ва ли шта ко ја би и чла но ве 
по ро ди це и не го ва те ље на не ки 
на чин при пре ми ла и об у чи ла за 
рад са бо ле сним осо ба ма, сма-
тра ла сам да је ово на чин да по-
мог нем они ма ко ји се су сре ћу 
са обо ле ли ма и бри ну о њи ма. 
У при руч ни ку је об ја шњен сам 
по јам де мен ци је и Ал цхај ме-
ро ве бо ле сти, а за тим и де таљ-
но опи сан при ступ не го ва те ља 
пре ма обо ле лом, не га, као и на-
чи ни ре а го ва ња у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма ко је се не из бе жно 
де ша ва ју. Да ти су и прак тич ни 
са ве ти за не го ва ње обо ле лог 
– по ја шња ва со ци јал ни рад ник 
Сне жа на Пе ко вић.

У сва ко днев ном ра ду са ко-
ри сни ци ма овај при руч ник је, 
ка ко са ми ме ди цин ски рад ни ци 
ка жу, од ве ли ке по мо ћи и ко ри-
сти. Јер, ни је увек јед но став но 
об ја сни ти же ни по ко ју је су пруг 
до шао да је уве че од ве де ку ћи 
из днев ног бо ра ва ка да тре ба 
да по ђе с њим и да он је сте њен 
су пруг по што она упор но ин-
си сти ра на то ме да је њен муж 
млад и леп, а да овај ста ри чо-
век то ни ка ко не мо же да бу де.

В. Ана ста си је вић

ДНЕВ НИ БО РА ВАК „ТРЕ ЋЕ ДО БА” У БЕ О ГРА ДУ

Це ло днев на не га за ста ри је

Кре а тив на ра ди о ни ца у днев ном бо рав ку „На ше тре ће до ба”

Из јед на ча ва ње при ват них  
и др жав них до мо ва за ста ре 
На отва ра њу струч ног ску па „Спо на за бу дућ ност“, у Уста но ви Ге рон-
то ло шки цен тар Бе о град, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, Алек сан дар Ву лин, ре као је да ће у пот пу но сти 
из јед на чи ти мо гућ ност др жав них и при ват них до мо ва да уче ству ју 
на тр жи шту и да кон ку ри шу за све оне ко ри сни ке ко ји же ле да бу ду 
сме ште ни и за чи ји сме штај је но вац обез бе ди ла др жа ва.
Ми ни стар Ву лин је ре као да тре нут но у Ср би ји по сто ји 40 др жав них 
до мо ва за ста ри је и 150 ли цен ци ра них до мо ва у при ват ном вла сни-
штву.
– Сме штај ни ка па ци тет у др жав ним до мо ви ма је око 9.000 ме ста, док у 
при ват ним до мо ви ма има око 4.500 ле жа је ва. По пу ње ност ка па ци те та 
у др жав ним до мо ви ма је око 90 од сто, док је у при ват ним до мо ви ма 
по пу ње ност 71 од сто. Ми ни стар ство за рад је обез бе ди ло но вац и од-
го ва ра ју ће за кон ске пред у сло ве, па и пре про ме не За ко на о со ци јал ној 
за шти ти, и же ли мо да у пот пу но сти из јед на чи мо мо гућ ност др жав них 
и при ват них до мо ва да уче ству ју на тр жи шту и да кон ку ри шу за све 
оне ко ри сни ке ко ји же ле да бу ду сме ште ни и за чи ји сме штај је но вац 
обез бе ди ла др жа ва – об ја снио је ми ни стар Алек сан дар Ву лин.
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Дан удру же ња пен-
зи о не ра Бе ле Па лан ке 
обе ле жен је 25. ма ја, а 
го сто љу би ви Бе ло па-
лан ча ни су на нај бо љи 
мо гу ћи на чин до че ка ли 
го сте, сво је при ја те ље 
– пен зи о не ре из ју го и-
сточ не Ср би је. 

До шли су им го сти из 
Ди ми тров гра да, Пи ро та, 
Ба бу шни це, Вра ња, Свр-
љи га, Вла со тин ца... њих 
две сто ти не. Та ко је увек 
ка да па ла нач ко удру же-
ње пен зи о не ра „Ку ри ло” 
сла ви ро ђен дан. Сла-
ви ли су пен зи о не ри и 
пен зи о нер ке ка ко и до-
ли ку је њи хо вим го ди на ма у из ван ред ном 
ам би јен ту.

У зва нич ном де лу про сла ве пред сед-
ник па ла нач ких пен зи о не ра Ча слав Илић 
обра тио се при сут ни ма сле де ћим ре чи-
ма: 

– Играј те, пе вај те, ево ци-
рај те успо ме не. За не ма ри-
те да нас сво је лич не про-
бле ме, за бо ра ви те иши јас 
и ре у му... 

За тим се раз ви ло ко ло. 
По вео га је Бо жи дар Пеј че-
вић (на слици), де ве де сет-
дво го ди шњи пен зи о нер из 
се ла Бо гов че код Вла со тин-
ца, об у чен у срп ску на род-
ну но шњу. 

Као нај ста ри јем на сла вљу, 
пред сед ник бе ло па ла нач ких 
пен зи о не ра уру чи ло је Бо-
жи да ру скро ман по клон.

Пред сед ник оп шти не Бе-
ла Па лан ка, Го ран Миљ ко-
вић, при мио је пред сед ни-

ке град ских и оп штин ских удру же ња ко ји 
су би ли на про сла ви да на удру же ња у Бе-
лој Па лан ци, упо знао их са лич ном кар-
том оп шти не и уру чио им по при ме рак 
мо но гра фи је „Бе ла Па лан ка” са по све том.

 С. Па на ки јев ски

По чет ком ју на одр жа на је 
пе та „Дор ћо ли ја да спор-
та, здра вља и кул ту ре” на 

отво ре ним те ре ни ма Фуд бал-
ског клу ба Дор ћол у Бе о гра ду. 
Ово јед но днев но спорт ско-ре-
кре а тив но так ми че ње, тра ди-
ци о нал ног ка рак те ра, оку пи-
ло је око 200 уче сни ка тре ћег 
до ба, за тим ви ше од 50 мла дих 
у окви ру ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње, укљу чу ју ћи сту ден те 
во лон те ре, као и број не го сте и 
по се ти о це.

Ово го ди шњи мо то спорт-
ско-ре кре а тив ног так ми че ња 
био је „У здра вом те лу – здрав 
дух”, а уче ство ва ле су тро чла не 
еки пе у ди сци пли на ма ко је су 
при ла го ђе не тре ћем до бу (пи-
ка до, фуд бал, ко шар ка, бо ћа ње 
и шах).

На „Дор ћо ли ја ди” су уче ство-
ва ле так ми чар ске еки пе из оп-
штин ских и гран ских удру же ња 
пен зи о не ра, до мо ва и клу бо ва 
пен зи о не ра и ста рих ли ца, по-
том удру же ња и ор га ни за ци ја 
ин ва ли да, ор га ни за ци ја Цр ве-

ног кр ста, ге рон то ло шких цен-
та ра и дру гих дру шта ва, тач ни је 
би ли су оку пље ни пен зи о не ри 
из це ле Ср би је. На ма ни фе ста-
ци ји су уче ство ва ли и пред став-
ни ци Ре пу бли ке Срп ске, ко је 
су ор га ни за то ри на све ча ном 
отва ра њу „Дор ћо ли ја де” по себ-
но по здра ви ли.

Пен зи о не ри из не ка да шњег 
Са ве зног МУП-а осво ји ли су пр-
ва ме ста у три ди сци пли не – у 
ша ху, пе на ли ма и пи ка ду, за ви-
чај но удру же ње Дал ма ти на ца 
„Же гар” по бе ди ло је у бо ћа њу, 
док је спорт ски клуб „Мла де но-

вац” по бе дио у сло бод ним ба-
ца њи ма у ко шар ци.

Од до пун ских са др жа ја одр-
жан је јав ни час фит нес ве жби 
у при ро ди при пад ни ка тре ћег 
до ба и нај мла ђе по пу ла ци је и 
ме ђу ге не ра циј ски су срет 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”. Та ко ђе, одр жа на је и 
јед но днев на ме ђу ге не ра циј ска 
сли кар ска ко ло ни ја уз уче шће 
три ге не ра ци је, а те ма је би ла 
„Фло ра и фа у на Аустра ли је”.

– Нај ин те ре сант ни је и на ма 

нај вред ни је је сте то што нам до-
ла зе де ца уз ра ста до се дам го-
ди на и тр че ма ра тон до 20.000 
ми ли ме та ра – то је 20 ме та ра. 
Укљу чи ли смо ба ке и де ке да 
до ве ду са со бом уну ке. Има мо и 
мла ђе так ми ча ре, јер на ма ни је 
циљ по бе ди ти не го уче ство ва ти 
– по ру чио је за ме ник пред сед-
ни ка Асо ци ја ци је спор та, здра-
вља и кул ту ре „Дор ћо ли ја да” 
Ду шан Сер да ре вић.

Ге не рал ни спон зор „Дор-
ћо ли ја де” би ла је Ам ба са да 
Аустра ли је у Бе о гра ду, а ма ни-
фе ста ци ја је одр жа на под по-
кро ви тељ ством Се кре та ри ја та 
за спорт и омла ди ну гра да Бе-
о гра да. Ово так ми че ње је би ло 
вр ста при пре ме за Олим пи ја-
ду спор та, здра вља и кул ту ре 
тре ћег до ба ко ја ће се на је сен 
одр жа ти у Вр њач кој Ба њи, у 
ор га ни за ци ји Асо ци ја ци је „Тре-
ће до ба”. Тре ба на гла си ти да је 
„Дор ћо ли ја да” на Олим пи ја ди 
тре ћег до ба озна че на као при-
мер до бре прак се у Ре пу бли ци 
Ср би ји. Г. О.

ГО ИР ША БАЦ 

Отво ре на ткач ка 
ра ди о ни ца 

У Град ској ор га ни за ци ји ин ва ли да ра да 
Ша бац не гу је се и кре а тив но дру же ње кроз 
ис по ља ва ње раз ли чи тих скло но сти чла ни-
ца ГО ИР-а. Та ко је у ткач кој ра ди о ни ци „Ста-
ри за на ти“ уна зад не ко ли ко го ди на за ве-
шти не тка ња, ве за и чип ке об у че но ви ше од 
50 же на из ри зич них гру па и ин ва ли да ра да.

Зва нич но отва ра ње ра ди о ни це и Kлуба 
ин ва ли да ра да два на е стог ју на би ла је при-
ли ка да на јед ном ме сту бу ду дoнатори Ма-
ри јус дe Вилт из Хо лан ди је, пред став ник 
фон да ци је „Пе терс Ба сти јан”, и гра до на чел-
ник гра да Шап ца Не бој ша Зе ле но вић. 

Пред сед ни ца ГО ИР Ша бац Ми ро сла ва 
Сав ко вић за хва ли ла је до на то ри ма без чи је 
фи нан сиј ске по мо ћи ра ди о ни ца не би мо-
гла да жи ви. Ово је ве ли ки ис ко рак јер ће 
се у овој ра ди о ни ци тка ти пред ме ти трај не 
вред но сти, чу ва ри тра ди ци је и кул тур ног 
на сле ђа ме ђу ко ји ма се из два ја „Те ке ри шки 
пе шкир“, све док вре ме на ко ји ће про то ко-
лом Вла де Ср би је би ти за шти ћен и од стра-
не За во да за ин те лек ту ал ну сво ји ну.

М. С.

ОДР ЖА НА ПЕ ТА ДОР ЋО ЛИ ЈА ДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ

Ба ке и де ке уз ба те и се ке

БЕ ЛО ПА ЛА НАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПРО СЛА ВИ ЛИ ДАН СВОГ УДРУ ЖЕ ЊА 

Ко ло во ђа у де се тој де це ни ји
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Удру же ње пен зи о не ра Обре нов ца спа-
да ме ђу нај ак тив ни је у Бе о гра ду. Од 14.470 
пен зи о не ра, ко ли ко жи ви на те ри то ри ји 
оп шти не, њих че ти ри и по хи ља де је учла-
ње но у Фонд со ли дар но сти, а пет сто ти на 
по се ду је члан ске кар те и ре дов но из ми ру-
је чла на ри ну (200 дин.). Пре ма ре чи ма Жи-
во ра да Бла жи ћа (на сли ци), пред сед ни ка 
Удру же ња, нај ви ше су би ли ан га жо ва ни око 
на бав ке огре ва за сво је чла но ве. 

– На ши чла но ви има ју по год ност да дуг за 
угаљ под ми ре у шест ме сеч них или два на-
ест по лу ме сеч них ра та – на гла ша ва Бла жић 
и до да је да је у то ку ак ци ја на бав ке основ-
них на мир ни ца.

Обре но вач ко удру же ње је за сво је чла-
но ве пред ви де ло и дру ге ви до ве со ци јал не 
по мо ћи. Та ко су под по вољ ним усло ви ма 
скло пље ни уго во ри са Про лом ба њом и 
Гор њом Треп чом, па ће ове го ди не по год-
но сти по зна тих ле чи ли шта ко ри сти ти три-
де се так нај ста ри јих су гра ђа на. 

– И код РФ ПИО смо кон ку ри са ли за од-
ла зак на бес плат ну ре ха би ли та ци ју. Од 

382 на ша зах те ва, Фонд нам је одо брио 
114 ме ста у бањ ским ле чи ли шти ма – на-
во ди Бла жић. 

Ор га ни зу ју се ре дов но јед но днев ни из-
ле ти до по пу лар них де сти на ци ја, та ко да је 
про шле го ди не ову по год ност ко ри сти ло 
бли зу две хи ља де нај ста ри јих Обре нов ча-
на. И ове го ди не пла ни ра ју пу то ва ња, а већ 
је до го во рен из лет до Див чи ба ра и Ба ње 
Вруј ци за ко ји вла да ве ли ко ин те ре со ва ње.

На име по смрт ни не и тро шко ва са хра не 
(114 умр лих чла но ва) у 2016. из Фон да со-
ли дар но сти из дво је но је око че ти ри и по 
ми ли о на ди на ра. Чла но ви ма Фон да со ли-
дар но сти да ју се и бес ка мат не по зај ми це, 
ко је мо гу да вра те на не ко ли ко ме сеч них 
ра та.

Од пр вог чо ве ка обре но вач ког удру же-
ња до зна ли смо да је у за вр шној фа зи до-
го вор са ЈКП „Обре но вац” о ко ри шће њу по 
по вољ ним усло ви ма ка па ци те та Обре но-
вач ке ба ње. 

– Пред ви де ли смо да сви на ши чла но ви 
са пен зи јом ни жом од 25.000 ди на ра мо гу 

да се ба ња ју са по пу стом од 50 од сто. И то 
ни је све јер смо за ову го ди ну ис пла ни ра-
ли низ ак тив но сти све у ци љу да по пра ви-
мо со ци јал ни по ло жај на ших нај ста ри јих 
су гра ђа на – за кљу чио је Жи во рад Бла жић, 
пред сед ник обре но вач ког удру же ња пен-
зи о не ра. 

Ми лан Ашко вић

Сре ди ном ју на у Свр љи гу 
су одр жа ни  Дру ги су сре-
ти пен зи о не ра оп шти не 

Свр љиг и ни шке град ске оп-
шти не Пан те леј. Ово је би ла 
уз врат на по се та Ни шли ја, ко ји 
су дру же ћи се са до ма ћи ни ма 
про ве ли је дан леп дан. До бр-
о до шли цу у име до ма ћи на го-
сти ма је по же лео Ми лен ко Пе-
тр о вић, пред сед ник удру же ња 
пен зи о не ра, и Ми ро слав Мар-
ко вић, по моћ ник пред сед ни ка 
оп шти не Свр љиг. Мар ко вић је 
на при је му у са ли СО Свр љиг го-
во рио о ак тив но сти ма ло кал не 
са мо у пра ве, о со ци јал ним да ва-
њи ма и по мо ћи ра зним ка те го-
ри ја ма ста нов ни штва, по себ но 
нај ста ри јој по пу ла ци ји .

Вла сти мир Го цић, пред сед-
ник Оп штин ске ор га ни за ци је 
удру же ња пен зи о не ра Пан те-

леј, ка же да су ова кви су сре ти 
дра го це ни и да их тре ба че шће 
одр жа ва ти и тра жи ти за јед нич-
ки ин те рес, јер су они про ду-
же на ру ка ре ги о нал них су сре та 
пен зи о не ра. Оп шти не Свр љиг и 
Пан те леј се гра ни че и за јед нич-
ки име ни тељ им је дру же ње и 
са рад ња на по љу спо р та, кул ту-
ре, уче шће на ра зним ма ни фе-
ста ци ја ма, раз ме на ис ку ста ва, 
као и сва ко днев не ак тив но сти 
и но ви пу те ви са рад ње за уна-
пре ђе ње по ло жа ја пен зи о не ра, 
при ча Го цић.

Ми лен ко Пе тр о вић, до ма ћин 
ово го ди шњих су сре та, де ли ми-
шље ње Го ци ћа и до да је да је 
са рад ња ова два удру же ња сва-
ко днев на јер се раз ме њу ју ис-
ку ства, по ма жу јед ни дру ги ма у 
ин те ре су ква ли тет ни јег жи во та 
пен зи о не ра. На рав но, сле де и 

но ве ак тив но сти уз по моћ ло-
кал них са мо у пра ва, на ја вљу је 
Пе тр о вић.

За го сте из Ни ша ор га ни-
зо ва на је по се та ма на сти ру 
Све ти ар хан гел Га ври ло у Пир-
ков цу и ба зе ну Па сти ри ште у 
Свр љи гу. Же не су по ста ви ле 

из ло жбу до ма ће ра ди но сти и 
вра ти ле при чу на по че так мла-
до сти, а му шки део је од и грао 
и не ку пар ти ју ша ха. У клу бу је 
за све ор га ни зо ва но по слу же-
ње и дру же ње уз свр љи шки 
бел муж.  

С. Ђор ђе вић

СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА СВР ЉИ ГА И НИ ШКЕ ОП ШТИ НЕ ПАН ТЕ ЛЕЈ 

Но ви пу те ви са рад ње 
пен зи о не ра

Пен зи о не ри на ба зе ну у Свр љи гу

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОБРЕ НО ВАЦ

Глав ни циљ – бо љи со ци јал ни 
по ло жај нај ста ри јих

представљамо
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ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Одр жа на  
скуп шти на

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не 
Ди ми тров град одр жа ло је не дав-
но ре дов ну из бор ну сед ни цу Скуп-
шти не.

Сед ни цу је отво рио до са да-
шњи пред сед ник удру же ња Асен 
Ра до и цев а при су ство ва ла је 
ве ћи на де ле га та но вог са ста ва 
Скуп шти не.

По ред про гра ма ра да, но во кон-
сти ту и са на Скуп шти на ак це нат је 
ста ви ла на из бор функ ци ја и ор га-
на у Удру же њу. У свих 10 ме сних 
од бо ра за пред сед ни ка Удру же ња 
пен зи о не ра пред ло жен је и јед но-
гла сном од лу ком Скуп шти не иза-
бран Асен Ра до и цев ко ји је и до сад 
оба вљао ту функ ци ју.

Скуп шти ни су при су ство ва ли и 
обра ти ли се при сут ни ма го сти – 
Ми ло ван Ву чи ће вић, пред сед ник 
То плич ког окру жног од бо ра удру-
же ња пен зи о не ра, као и пред сед-
ник Пи рот ског окру жног од бо ра 
удру же ња пен зи о не ра Ђор ђе Ми-
тић. А. Р.

Удру же ње ин ва ли да ра да Ниш успе-
шно већ шест ме се ци ре а ли зу је  пи лот 
про је кат „Здра вље за све” а од иду ће 

го ди не, ка да бу де фи нан сиј ски по др жан од 
Скуп шти не гра да, по ста ће ре дов на ак тив-
ност тог Удру же ња. Свр ха про јек та је по моћ 
ли ци ма са ин ва ли ди те том у кућ ним усло ви-
ма, па са мим тим и уна пре ђе ње ква ли те-
та жи во та ове по пу ла ци је. Про је кат чи ни 
сво је вр сним и то што се, сем ин ва ли ди ма, 
услу ге и по моћ у кућ ним усло ви ма пру жа ју 
и оста лим ста рим ли ци ма. Парт не ри у ре а-
ли за ци ји про јек та су ни шки Дом здра вља и 
не вла ди на ор га ни за ци ја „Жи вот на сна га”   

– Осо бе са ин ва ли ди те том су је дан од  
нај о се тљи ви јих де ло ва дру штва. Они се 
сва ко днев но су о ча ва ју са со ци јал ним, ме-
ди цин ским и фи зич ким ба ри је ра ма. На ша 
иде ја је да овим про јек том по мог не мо, пре 
све га пре вен тив но, да пред у пре ди мо те же 
по сле ди це по здра вље. До са да је ор га ни-
зо ва но 25 ак ци ја на те ри то ри ји свих пет 
град ских оп шти на и у 20 се ла. Ура ђе но је 

бли зу 500 пре гле да ко ји об у хва та ју од ре-
ђи ва ње ше ће ра у кр ви, ЕКГ, да ва ње са ве та 
у ве зи са ле че њем хро нич них бо ле сти, а 
отво ре но је и 50 но вих здрав стве них кар то-
на ко ји под ра зу ме ва ју кон ти ну и ра но кућ но 
ле че ње – ка же Пе тар Сте ва но вић (на сли-
ци), пред сед ник  Удру же ње ин ва ли да ра да 
у Ни шу, ина че глав ни ини ци ја тор и „кри вац” 
за по кре та ње про јек та.

Сте ва но вић ис ти че да ме ста са мо за до-
вољ ству не ма и, упр кос из у зет но по зи тив-
ним ре зул та ти ма, раз ми шља се о не кој вр-
сти над град ње про јек та. Он на ја вљу је да је 
нео п ход на адап та ци ја про сто ра у се ди шту 
Удру же ња, где би сва ко днев но или ба рем 
два пу та не дељ но пен зи о не ри мо гли да 
пре кон тро ли шу крв ни при ти сак, ви си ну 
ше ће ра у кр ви...   Љ. Гло го вац

У окви ру ак тив но сти Град-
ске ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да Ша бац ор га ни зо ва но је 
дру же ње ин ва ли да ра да и ин-
ва лид ских пен зи о не ра из де-
сет гра до ва Ср би је са го сти ма 
из Хр ват ске. Шап ча ни су би ли 
до ма ћи ни у Ба њи Врд ник, а 
го сти су при сти гли из Бо га ти-
ћа, Ба ње Ко ви ља че, Ва ље ва, 
Срем ске Ми тро ви це, Сен те, 
Обре нов ца, Ши да, Бо ро ва 
и Ву ко ва ра. Ску пу су при су-
ство ва ли и Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца СИР Вој во ди не, 
и Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
СИР Ср би је. При сут ни ма се 
пр во обра ти ла Ста на Сви ла-
ров ко ја је ис та кла да су ова-
ква оку пља ња из у зет но ва жна 
јер се љу ди упо зна ју и дру же, 
али да ипак мо ра да се го во ри 
и о про бле ми ма ко јих ни је ма-
ло и ко је, уоста лом, сви од лич-
но зна ју. 

При сут ни ма се обра тио и 
Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
СИР Ср би је, ко ји је на гла сио 

да је основ ни за да так СИР да 
то ком це ле го ди не на сто ји да 
на све на чи не по мог не сво јим 
чла но ви ма и оба ве сти их о 
пра ви ма и мо гућ но сти ма ко је 
им се пру жа ју.

– За шти та пра ва и здрав-
стве на за шти та ин ва ли да ра-
да и осо ба са ин ва ли ди те том 
не сме се по ми ња ти са мо 
по во дом ју би ле ја, већ је то 
по сао ко ји се оба вља не пре-
кид но и ми као ор га ни за ци-
ја то и на сто ји мо да ра ди мо. 
Тре ба ре ћи и то да је ме ђу 
450.000 пен зи о не ра ко ји при-
ма ју ма ње од 15.000 ди на ра 
ме сеч но нај ви ше упра во ин-
ва ли да ра да, јер они има ју за 
око тре ћи ну ма ње пен зи је од 
ста ро сних пен зи о не ра по што 
не ма ју пун рад ни стаж. Мо-
рам да на гла сим да они ни су 
у тој ка те го ри ји сво јом во-
љом или кри ви цом, да ве ли-
ка ве ћи на, ви ше од 90 од сто 
ин ва ли да ра да сва ко днев но 
ко ри сти и по не ко ли ко вр ста 

ле ко ва ко је че сто не ма ју чи-
ме да пла те јер су им пен зи је 
ми ни мал не. За то ми као са вез 
стал но на сто ји мо да ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да „уђу” 
у фи нан сиј ске пла но ве свих 
ин сти ту ци ја: од др жав них до 
ло кал не са мо у пра ве да би 
за сво је чла но ве обез бе ди ли 
бар не ку по моћ. Ре сор но ми-
ни стар ство за и ста на сто ји да 
по мог не овој ка те го ри ји ста-
нов ни ка. Про шле го ди не уло-
жи ло је 550 ми ли о на ди на ра 
за за по шља ва ње 4.355 ли ца 
из ове ка те го ри је. Ура ђе на је 
и Стра те ги ја за осо бе са ин-
ва ли ди те том, ускла ђе на са 
европ ском и ба зи ра на на јед-
на ко сти, за по шља ва њу, при-
сту пач но сти, обра зо ва њу, со-
ци јал ној за шти ти, али на то ме 
мо ра и да ље да се кон ти ну и-
ра но ра ди да би се по сти гли 
пра ви ре зул та ти – ис та као је 
Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
СИР Ср би је .

В. А.

ДРУ ЖЕ ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У ВРД НИ КУ

Шап ча ни ор га ни зо ва ли оку пља ње

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА НИШ РЕАЛИЗУЈЕ ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ”

Здрав стве на по моћ у кућ ним 
усло ви ма
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погледи

Про је кат у Хо лан ди ји,  
чи јим при ме ром кре ћу и дру ге 
зе мље, до но си обо стра ну  
ко рист, мла ди ма бес пла тан  
сме штај, а ста на ри ма  
за ни мљи ве су се де, спрем не на 
дру же ње и сва ко ја ку по моћ 

Ка да има те 96 го ди на и бо ли вас ко ле-
но, по бољ ша ње се не мо же оче ки ва-
ти, ни ти је ле кар у ста њу да по мог не. 

Али оно што ми мо же мо, је сте да ство ри мо 
та кву ат мос фе ру да се на бол за бо ра ви.

Ове ре чи Гее Сијп кес, управ ни це „Ху ма-
ни та са”, до ма за ста ре у хо ланд ском гра ду 
Де вен тер, спрем но ће по твр ди ти ста на ри. 
От ка ко су до би ли сту ден те за су се де, ма ње 
при ча ју о бо ле сти ма и уми ра њу, већ во ле 
да чу ју од мла дих ка ко се про во де, ку да из-
ла зе, има ју ли де вој ке. 

– Сту ден ти до но се спољ ни свет у њи-
хов жи вот и у ово зда ње – ка же управ ни ца 
Сијп кес, ини ци ја тор ка пи лот про јек та ко ји 
је, по ка зав ши се успе шним, бр зо до био за-
па жен пу бли ци тет у Хо лан ди ји и Евро пи, 
али и у Аме ри ци и Аустра ли ји, где се та ко ђе 
су о ча ва ју са ра сту ћим про бле мом не са мо 
збри ња ва ња ста ри јих, већ и њи хо ве изо ло-
ва но сти и „ге то и за ци је”.

Одав но се упо зо ра ва да ре ше ње за ста-
ри ју, и све ста ри ју, по пу ла ци ју ни је у њи хо-
вом из ме шта њу у из дво је не про сто ре, јер 
се ти ме ге не ра циј ски јаз са мо про ду бљу је 
већ, на про тив, да уста но ве тог ти па тре ба 
про јек то ва ти као део не ке ур ба не це ли не 
– стам бе не, тр жне или, што да не, спорт ске.

Али те шко је спре чи ти да се до мо ви пре-
тво ре у „остр ва ја да и ту ге”, ако ста на ри има-
ју са мо јед ни дру ге, не ра чу на ју ћи осо бље. 
Исте му ке, исте при че. На иде ју да не што 
ипак мо же да се учи ни, Геа Сијп кес до шла 
је на кон што је вла да 2012. го ди не уки ну ла 
суб вен ци је за бо ра вак у до мо ви ма, ко је је 
до тад да ва ла свим ста ри ји ма од 80, а за др-
жа ла их са мо за оне са пре ким по тре ба ма.

Не по сред на по сле ди ца те ме ре би ло је 
сма ње ње бро ја ко ри сни ка, по ја ви ла су се 
сло бод на ме ста у до мо ви ма, јер мно ги пен-
зи о не ри, по сле бри са ња олак ши ца, ни су 
мо гли да при у ште пла ћа ње пу не це не. С 
дру ге стра не, ста јао је ве чи ти про блем сту-
дент ског сме шта ја. У Ам стер да му је, ре ци-
мо, 2014. го ди не не до ста ја ло 9.000 со ба за 
сту ден те.

Тре ба ло је са мо до се ти ти се. Пре ма при-
чи ен ту зи ја ста из „Ху ма ни та са”, за ми сао је 
би ла да се у си ту а ци ји сма ње ног при ли ва 

сред ста ва ква ли тет одр жи та ко што ће би ти 
ан га жо ва ни сту ден ти, са рад ном оба ве зом 
од 30 са ти ме сеч но, а за уз врат ће до би ти 
бес пла тан сме штај.

Вр ста по сла ни је стрикт но де фи ни са на, 
у пи та њу је за пра во без број ма њих за ду-
же ња, ис по моћ у днев ним ак тив но сти ма, 
ку по ви ни или са вла да ва њу но вих тех но-
ло ги ја, а не кад је до вољ но са мо дру же ње, 
за јед нич ко гле да ње утак ми це или шет ња, 
за пра во све оно за шта про фе си о нал но 
осо бље не ма вре ме на, а пред ста вља би тан, 
са др жа јан до да так днев ном бив ство ва њу. 

А шта тај аран жман пред ста вља за сту-
ден те? 

„Има ју ћи у ви ду да су сту дент ске со бе ма-
ле, пр ља ве и пре ску пе, ово је фан та стич на 
ал тер на ти ва. За 400 евра имао бих је два 
де сет ква дра та и мо рао да де лим ку хи њу и 
ку па ти ло, а ов де имам ду пло ве ћи про стор 
и сво ју ку хи њу и ку па ти ло”, за бе ле жи ли су 
ме ди ји сво је вре ме но ре чи 20-го ди шњег 
Ју ри је на Мен тин ка, јед ног од пр вих шест 
по ле та ра ца ме ђу 160 ко ри сни ка у по зним 
де це ни ја ма. 

Ме ђу тим, ни је све са мо у бес плат ном ста-
но ва њу. Без об зи ра на мак си мал но флек си-
бил не усло ве (пре ма прин ци пу до пу ште но 
је све у гра ни ца ма ра зум ног и уко ли ко се 
ти ме не на ру ша ва мир ста на ра), очи глед но 
је да тај ко по же ли да ста ну је на ме сту чи ја 
су обе леж ја ста рост, не моћ и по ти ште ност, 
мо ра да има скло но сти за ху ма ни тар ни ак-
ти ви зам и до бро твор ни рад.

Уоста лом, и се лек ци ја се оба вља с ве ли-
ком па жњом, по сле бри жљи вог ва га ња и 
ис црп ног раз го во ра са кан ди да ти ма. Од 
оних ко ји су иза бра ни оче ку је се да бу ду 
пред у сре тљи ви, то ле рант ни, агил ни, пре-

да ни, уства ри јед но став но ре че но да бу ду 
до бри су се ди.

– При су ство мла дих на чи ни ло је од „Ху-
ма ни та са” је дан од нај леп ших и нај то пли јих 
до мо ва у ко јем би сва ко, ко ме је та ква бри-
га по треб на, по же лео да бо ра ви – ис ти че 
управ ни ца. Ње ни во лон тер ски са рад ни ци 
(аран жман се од но си са мо на уз раст од 18 
до 25 го ди на) та ко ђе су за до вољ ни, али не-
рет ко и из не на ђе ни от кри ћем ка ко „стар ци” 
мо гу да бу ду до бри ком па њо ни ко ји уме ју 
да се ша ле и од ко јих мо гу да чу ју ин те ре-
сант не при че из њи хо вих ду гих жи во та. 

Мо гло би се ре ћи да је осим прак тич не 
ко ри сти, трај на вред ност овог пи о нир ског 
про јек та у раз би ја њу сте ре о ти па о две ге-
не ра ци је ко је ни шта не ве зу је, не сла жу се 
и не раз у ме ју. 

Жи вот вр ло ла ко и бр зо де ман ту је ове за-
блу де, са мо кад се ство ре усло ви да се ти уда-
ље ни све то ви при бли же, као што је то омо гу-
ће но у Де вен те ру, а њи хов мо дел, исти или у 
не кој слич ној ва ри јан ти, пре у зет је у про те-
кле три го ди не у дру гим гра до ви ма, и не са мо 
у Хо лан ди ји. Ин те ре со ва ње је огром но.

У Хел син ки ју, за три апарт ма на у до му 
пен зи о не ра „Ру долф” при ја ви ло се 312 за-
ин те ре со ва них, а по ну да је об ја вље на пре-
ко Феј сбу ка. Бо ра вак са мо тро је но вај ли ја 
под истим кро вом са 134 ста ро се де ла ца, 
учи нио је да су се већ по сле не ко ли ко ме се-
ци осе ти ле про ме не, а осе ћај уса мље но сти 
био је знат но осла бљен.  

Бо ља ко му ни ка ци ја уоче на је и из ме ђу 
са мих ста на ра, а за мла де су се де ве ћи ном 
су на ве ли да их осе ћа ју као сво је вр шња ке 
и да ни су ни зна ли ко ли ко то га има ју за јед-
нич ког.

Д. Дра гић

ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКО ОСВЕ ЖЕ ЊЕ У ДО МО ВИ МА ЗА СТА РЕ

Сту ден ти уно се ве дри ну

По моћ у ко ри шће њу ком пју те ра: Ју ри јен са 85-го ди шњим Ан то ном 
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Стал но по ве ћа ње  
про сеч ног жи вот ног 
ве ка је сте до бра вест, 
али со ци јал не и  
фи скал не по сле ди це 
то га тек се на слу ћу ју

Сва ких пет го ди на оче ки-
ва ни жи вот ни век се про-
ду жа ва за по јед ну го ди ну, 

твр де де мо граф ске сту ди је. По-
раст ду го веч но сти сва ка ко је ци-
ви ли за циј ски на пре дак и до бра 
вест, али у исто вре ме до но си со-
ци јал не и дру ге про ме не чи је се 
по сле ди це тек на слу ћу ју.

Ово је глав на по ру ка нај но ви је 
сту ди је (об ја вље не у ма ју) Свет-
ског еко ном ског фо ру ма (швај-
цар ске фон да ци је ко ја у Да во су 
ор га ни зу је го ди шње ску по ве гло-
бал не ели те). Ба ве ћи се ак ту ел-
ним де мо граф ским и фи скал ним 
трен до ви ма, екс пер ти Фо ру ма 
по ста вља ју пи та ње на ко је за сад 
ни ко не ма од го вор: од че га ће 
жи ве ти бу ду ћи сто го ди шња ци?

Уоби ча је ни од го вор ко ји гла си 
– па од пен зи је – ни је, на и ме, та-
ко јед но ста ван ка ко се чи ни. Јер, 
пен зиј ски си сте ми су већ да нас 
сву да пре на прег ну ти, а њи хо ве 
ре фор ме ко је су на свим ме ри-
ди ја ни ма де ли кат но по ли тич ко 
пи та ње ни су до вољ но све о бу-
хват не за су о ча ва ње са све ве ћим 
иза зо ви ма.

Про јек ци је го во ре да ће, у про-
се ку, сва ка дру га бе ба ро ђе на 
2007. у раз ви је ном све ту до жи-
ве ти сто ту, па и ви ше од то га. У Ја-
па ну, на при мер, где је по ве ћа ње 
уде ла ста ри јих од 65 у укуп ном 
ста нов ни штву да нас нај ве ће, они 
ко ји ове го ди не сла ве де се ти ро-
ђен дан има ју из гле де да до ба це и 
до 107! С об зи ром на то да се та-
мо у пен зи ју да нас мо же и са 60, 
то прак тич но зна чи да ће пен зи о-
нер ски стаж би ти ду жи од рад ног.

Глав ни иза зо ви гло бал ним пен-
зиј ским си сте ми ма, пре ма по ме-
ну тој сту ди ји, са др жа ни су у не ко-
ли ко фак то ра. Пр ви је по ве ћа ње 
ду го веч но сти, што мо жда не би 

би ло ве ли ки про блем да по ве ћа-
ње бро ја де да и ба ба ни је пра ће-
но сма њи ва њем бро ја њи хо вих 
уну ка. И у том по гле ду при мер је 
Ја пан где се већ про да је ви ше пе-
ле на за од ра сле не го за бе бе.

Број оних ста ри јих од 65 ко јих 
је да нас 600 ми ли о на до сре ди-
не овог ве ка по ве ћа ће се на 2,1 
ми ли јар ду, што ће за по сле ди цу 
има ти да ће се са да шњи гло бал-
ни про сек од осам за по сле них 
на јед ног пен зи о не ра сма њи ти 
на 4:1.

Дру ги фак тор је да ви ше од 50 
од сто за по сле них на гло бал ном 
ни воу ра ди у не фор мал ном сек-
то ру – „на цр но” – да кле за по сло-
дав це ко ји пре ма њи ма не ма ју 
оба ве зу пла ћа ња до при но са за 
пен зиј ско и оста ла со ци јал на оси-
гу ра ња. Чак 48 од сто оних ко ји су 
да нас у до бу ка да се обич но иде 
у пен зи ју – не ће има ти ни ка кву 
пен зи ју.

У про бле му су и са мо стал ни 
пен зиј ски фон до ви: ка ма те на 
њи хо ве ин ве сти ци је на фи нан-
сиј ским тр жи шти ма да нас су и до 
пет од сто ма ње од исто риј ског 
про се ка. То прак тич но зна чи да 
се фон до ви не опло ђу ју до вољ но 
да би мо гли да ис пу ња ва ју уго во-
ре не оба ве зе пре ма са да шњим и 
бу ду ћим пен зи о не ри ма. 

Ме ђу ва жним про бле ми ма ко ји 
ће се у бу дућ но сти за о штра ва ти 
је сте и ве о ма ни зак ни во „фи нан-
сиј ске пи сме но сти”: ве ћи на жи те-
ља све та да нас би па ла на нај јед-
но став ни јем ис пи ту из овог пред-
ме та. Ово сва ка ко оте жа ва оно 
што се сма тра јед ним од мо гу ћих 
ре ше ња за до ла зе ћу пен зиј ску 
кри зу: да сва ко по је ди нач но се бе 
обез бе ђу је за ста ре да не.

Уку пан ре зул тат све га је рас ту-
ћи јаз из ме ђу по тре ба за на ми-
ри ва ње пен зи ја и њи хо во одр-
жа ва ње на ни воу по жељ ном за 
одр жа ва ње жи вот ног стан дар да 
пен зи о не ра и ста ња у пен зиј ским 
фон до ви ма. Тај де фи цит је 2015. 
из но сио 70 би ли о на (хи ља да ми-
ли јар ди) до ла ра, при че му је овај 
не га тив ни би ланс нај ве ћи у нај-
бо га ти јој зе мљи све та, САД.

Пре ма про јек ци ја ма екс пе ра-
та Свет ског еко ном ског фо ру ма, 
ова „пен зиј ска ру па” ће сва ке го-
ди не ра сти за по пет од сто, па ће 
до 2050. на ра сти на фан та стич них 
400 би ли о на! То ме ће нај ви ше до-
при не ти про јек ци ја да ће до та да 
са мо Ки на и Ин ди ја, две нај мно-
го људ ни је на ци је, има ти око 600 
ми ли о на пен зи о не ра, за тим ве о-
ма ви сок про це нат оних ко ји ра де 
„на цр но” (у Ин ди ји то је де вет од 
10 рад ни ка) па пре ма то ме не ма ју 
до ди ра са пен зиј ским фон до ви-
ма. Та ко ђе, и у Ки ни и у Ин ди ји 
ра пид но ра сте број при пад ни-
ка сред ње кла се, чи ји при хо ди и 
ква ли тет жи во та ра сту, а са њи ма 
и оче ки ва ња да ће се то за др жа ти 
и кад им пре ста не рад ни век.

Ни ре ше ње ко је се све че шће 
по ми ње: да сва ко иза бе ре не ки 
на чин ка ко да се обез бе ди за ста-
ре да не, ни је ре ал но, ка ко због 
по ме ну те фи нан сиј ске не у пу ће-
но сти, та ко и због не мо гућ но сти 
да се од лу ка о то ме ко ли ко, ка ко 
и где ште де ти, до не се на осно ву 
свих бит них чи ње ни ца. Јер и те 
чи ње ни це се ве о ма бр зо ме ња ју.

Про це на је да би за пен зи ју аде-
кват ну 70 од сто не чи јих при хо да 
у за вр шној го ди ни ста жа, тре ба ло 
одва ја ти из ме ђу 10 и 15 од сто го-
ди шње за ра де. Ствар на сто па ове 
штед ње је, ме ђу тим, сву да знат но 
ни жа. Ве ћи на је на и ме у за блу ди 
да ће би ти до вољ но ако одва ја са-
мо пет од сто.

Шта је он да ре ше ње ко је би 
мо гло да спре чи екс пло зи ју тем-
пи ра не пен зи о нер ске бом бе? 

У сту ди ји се на во ди не ко ли ко 
„кључ них на ла за и прин ци па” за 
ре фор ми са ње пен зиј ских си сте-
ма ко је би мо ра ло да поч не што је 
пре мо гу ће.

Пр ва пре по ру ка је да би при о-
ри тет сва ке вла де мо ра ло да бу-
де уво ђе ње со ци јал не „за штит не 
мре же” про тив пен зи о нер ског 
си ро ма штва за све гра ђа не, као 
те мељ ни циљ на ци о нал ног пен-
зиј ског си сте ма. 

Дру га ме ра је ства ра ње јед но-
став них, ла ко ра зу мљи вих, сви ма 
при сту пач них, и, на рав но, струч-
но во ђе них пен зиј ских фон до ва, 
ко ји би под сти ца ли ин ди ви ду-
ал ну пен зиј ску штед њу. Ово би 
би ло пра ће но обра зо ва њем и 
охра бри ва њем по је ди на ца да им 
при сту пе.

Би тан прин цип је при ла го ђа ва-
ње про мен љи вој при ро ди рад не 
сна ге, окол но сти да су да нас нај-
тра же ни ја за ни ма ња она ко ја пре 
де сет го ди на ни су ни по сто ја ла, 
као и то ме да је све ви ше оних ко-
ји ра де и кад на вр ше 65.

Сва ка вла да би у свом про гра-
му да нас мо ра ла да има раз ма-
тра ње свр сис ход но сти по сто је-
ће гра ни це за окон ча ње рад ног 
ве ка, де фи ни са ње под сти ца-
ја за ин ди ви ду ал ну пен зиј ску 
штед њу, на ци о нал ну кам па њу 
фи нан сиј ског опи сме ња ва ња 
и, на кра ју, стал ну кам па њу ин-
фор ми са ња о све му што ути че 
на пен зи ју, ка ко би сва ко по стао 
све стан сво је пра ве фи нан сиј ске 
по зи ци је.

М. Бе кин

УПО ЗО РА ВА ЈУ ЋИ НА ЛА ЗИ СТУ ДИ ЈЕ СВЕТ СКОГ ЕКО НОМ СКОГ ФО РУ МА

Од че га ће жи ве ти бу ду ћи  
сто го ди шња ци
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кроз Србију

Пу них 45 го ди на ме шта ни 
кра јин ских се ла Шту би ка 
и Ма лај ни це с по но сом 

обе ле жа ва ју да ту ме из срп ске 
исто ри је као се ћа ње на ју ни 
1807. го ди не, ка да су се на под-
руч ју њи хо вих на се ља од и гра-
ле чу ве не бит ке за осло бо ђе ње 
Кра ји не од тур ског зу лу ма. Та ко 
је би ло и овог 18. и 19. ју на, на 
ма ни фе ста ци ји из вор ног на-
род ног ства ра ла штва „Кра јин-
ски оби ча ји”.

Ви ше сто ти на уче сни ка из 
не ко ли ко гра до ва при ка за ло је 
оби ча је и игре ко ји се чу ва ју од 
за бо ра ва и пред ста вља ју је дан 
од сту бо ва иден ти те та овог де-
ла ис точ не Ср би је. 

Ма ни фе ста ци ја је отво ре-
на тра ди ци о нал ним де фи ле ом 
деч јих из вор них гру па, по ла-
га њем ве на ца и цве ћа на спо-
мен-обе леж је па лим рат ни ци-
ма у срп ско-тур ском бо ју, као 
и исто риј ским освр том на 210 
го ди на од од и гра ва ња бит ке на 
Шту би ку и Ма лај ни ци, ко ји је за 
ту при ли ку при пре мио Не над 
Во ји но вић, ди рек тор Исто риј-
ског ар хи ва у Не го ти ну. Но се ћи 
део про гра ма пред ста вља ло је 
ипак так ми че ње мла ђих фол-
клор них гру па, ор га ни зо ва но у 
пре по днев ним са ти ма, а у по по-
днев ним и ве чер њим – ста ри-

јих, из че ти ри оп шти не Бор ског 
и За је чар ског окру га. 

Пре ма оце ни жи ри ја, нај у спе-
шни ји на ступ има ла је из вор на 
гру па из Кри ве ља. Њи ма је, по-
ред ди пло ма, до де ље но и тра-
ди ци о нал но при зна ње ма ни фе-
ста ци је, „Па сти ри ца”. За нај бо ље 
из во ђе ње на род не ме ло ди је 
на гра ду је до био Сте фан Ра до-
ва но вић из Гам зи гра да. Гру па 
пе ва ча из Реч ке на гра ђе на је за 
нај бо ље из во ђе ње из вор не пе-
сме, а КУД-у „Фло ри чи ка” из Ја-
бу ков ца при па ле су на гра де за 
нај бо ље из во ђе ње ига ра и нај-
у спе шни ји при каз оби ча ја. Чла-
но ви из вор не гру пе из Ма лог 
Из во ра но си ли су нај а у тен тич-
ни ју но шњу, па су с пра вом због 

то га до би ли при зна ње, баш као 
и Вла ста Ба чи ло вић из Кри ве-
ља, ко ји је на гра ђен за нај бо ље 
ка зи ва ње умо тво ри не.

Че тр де сет пе тој смо три из-
вор ног на род ног ства ра ла штва 
у Шту би ку по себ ну драж је дао 
и из бор за нај леп шу чо ба ни цу. 
Ти ту лу је по не ла Хе ле на Ми-
хај ло вић из Шту би ка. За пр ву и 
дру гу пра ти љу про гла ше не су 
Јо ва на Мар ко вић из Кар бу ло ва 
и Ма ја Жи вић из Ва ла ко ња.

„Кра јин ским оби ча ји ма” већ 
де це ни ја ма по се бан пе чат да ју 
и дру га над ме та ња у на род ном 
ви ше бо ју, за ко ји је ове го ди-
не би ло при ја вље но пе де се так 
так ми ча ра у шест ди сци пли на: 
скок удаљ, ба ца ње ка ме на с ра-

ме на, по те за ње чо бан ског шта-
па, над вла че ње ко ноп ца, бр зо 
упре да ње ву не и при пре ма ње 
ка ча ма ка.  

„Кра јин ски оби ча ји”, у ор га-
ни за ци ји До ма кул ту ре „Сте ван 
Мо кра њац” у Не го ти ну, шту бич-
ке основ не шко ле „Хај дук Вељ-
ко”, Ме сне за јед ни це Шту бик и 
КУД „Пре раст” из Шту би ка, под 
по кро ви тељ ством Оп шти не Не-
го тин, оку пи ли су ви ше сто ти на 
уче сни ка ра зних про гра ма и го-
сте из свих кра је ва ис точ не Ср-
би је. 

Јо ван ка Ста но је вић

По сле ве о ма успе шно ор га-
ни зо ва ног 18. Ме ђу на род ног 
фе сти ва ла фол кло ра „Сви ма на 
ра дост”, на ко ме је уче ство ва ло 
ви ше од 600 де це из Ср би је, Ма-
ке до ни је, Бу гар ске и Ре пу бли ке 
Срп ске, чла но ви Дру штва за не-
го ва ње тра ди ци о нал не пе сме, 
игре и оби ча ја Ср ба „Тра ди ци ја” 
из Тр сте ни ка осво ји ли су пр во 
ме сто на јед ном од пре сти жних 
фе сти ва ла фол кло ра у Бу гар-
ској.

– Ову на гра ду осво јио је наш 
деч ји ан самбл, а у Бу гар ску 
су нас по зва ли при ја те љи из 
Фол клор ног ан сам бла „Ели ца” 
из Па зар џи ка (град у цен трал-

ној Бу гар ској). На пре сти жном 
На ци о нал ном фе сти ва лу фол-
кло ра „Кон стан до во 2017” на-

ша де ца су оста ви ла сна жан 
ути сак на та мо шњу пу бли ку 
и жи ри. Мла ди чла но ви „Тра-

ди ци је” су по пут сво јих ста-
ри јих дру га ра из прет ход них 
ге не ра ци ја још јед ном по ка-
за ли ка ко се и на овај на чин 
до стој но ре пре зен ту је род ни 
град, Ср би ја и свој на род. Па-
жња и по што ва ње ко ји ма смо 
би ли окру же ни по твр ди ли су 
при ја тељ ство ко је го ди на ма 
тра је. Овом при ли ком за хва-
љу јем на шим до ма ћи ни ма на 
при је му и па жњи ко ју су нам 
ука за ли, на рав но да ће мо им и 
ми уз вра ти ти на исти на чин – 
су ми ра ути ске Дра ган Мар ко-
вић, пред сед ник тр сте нич ког 
КУД „Тра ди ци ја”.

Д. Ива но вић

У ШТУ БИ КУ КОД НЕ ГО ТИ НА ОДР ЖА НИ 45. „КРА ЈИН СКИ ОБИ ЧА ЈИ” 

Два да на над ме та ња

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ТРА ДИ ЦИ ЈА” ТР СТЕ НИК

Деч ји ан самбл пр ви у Бу гар ској

Злат не ру ке се о ских до ма ћи ца – так ми че ње у бр зом упре да њу ву не

Исто риј ска  
чи тан ка
Чу ве на бит ка код Шту би ка и 
Ма лај ни це тра ја ла је из ме ђу 
25. апри ла и 19. ју на 1807. 
го ди не. У бит ка ма су, ра ме 
уз ра ме, про тив Ту ра ка 
ра то ва ли срп ски вожд Ка-
ра ђор ђе, хај дук Вељ ко Пе-
тро вић и вој во де Ми лен ко 
Стој ко вић и Пе тар До бр њац. 
Уз по моћ Ру са, ко ји су 17. 
ју на пре шли Ду нав, Ср би су 
са вла да ли Му ла-па шу, ко ји 
је ра њен по бе гао у Ви дин 
у Бу гар ској. У спо мен на ту 
бит ку, ко ја пред ста вља пр-
ву успе шну вој ну са рад њу 
Ср ба и Ру са за вре ме Пр вог 
срп ског устан ка, у Шту би ку 
се од 1972. го ди не тра ди ци-
о нал но одр жа ва ма ни фе ста-
ци ја „Кра јин ски оби ча ји”.
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Око 400 фол ко ра ца „тре ћег до ба” из 
12 гра до ва Ср би је, Ма ке до ни је и 
Бу гар ске „оку пи ра ло” је око по дне-

ва 19. ју на цен трал ни ле ско вач ки бу ле вар 
спек та ку лар ним де фи ле ом игра ча, ба ка и 
де ка, али и њи хо вих уну ка, под млат ка ових 
фол клор них сек ци ја. 

Де ве ти ме ђу на род ни фе сти вал фол кло ра 
у Ле сков цу оку пио је игра че, пе ва че и пе-
сни ке из бу гар ског гра да Пер ни ка и ва ро ши 
Ко ва чев ца, ма ке дон ских гра до ва Ку ма но ва 
и Ка ва да ра ца, и срп ских: За је ча ра, Не го ти-
на, Вр њач ке Ба ње, Кра гу јев ца, Кња жев ца, 
Пе тров ца на Мла ви, Сме де рев ске Па лан ке, 
Бој ни ка и до ма ћи на из Град ске ор га ни за ци-
је пен зи о не ра Ле сков ца.

Фе сти вал фол кло ра у Ле сков цу пра ти ле 
су број не но ви нар ске еки пе са ју га Ср би је, 
али и из су сед не Бу гар ске и Ма ке до ни је.

У пре пу ној ве ли кој са ли До ма пен зи о не-
ра у Ле сков цу фол клор це и њи хо ве пред-
став ни ке из ло кал них са мо у пра ва гра до ва 
из ко јих до ла зе, у име гра да Ле сков ца би-
ра ним ре чи ма по здра ви ли су по моћ ни ца 
гра до на чел ни ка Ле сков ца Ана Јо ва но вић и 
Бра ти слав Здрав ко вић, у име ГОП Ле сков ца 
и Ја бла нич ког управ ног окру га.

Ви ше од два са та тра ја ло је из во ђе ње 
тра ди ци о нал них ига ра, а нај ве се ли ји су би-
ли го сти из Ка ва да ра ца. Ипак, на овом фе-
сти ва лу сви су би ли по бед ни ци, и сви они 
су до би ли за хвал ни це и по себ на при зна-
ња за до са да шњу са рад њу. По се бан „жи ри” 

ода брао је и на гра дио при год ним на гра да-
ма да ме са нај леп шим стај лин гом, нај бо ље 
пле са че и за ба вља че, све то уз пу но осме ха 
и по љу ба ца, а пе ва ло се и пле са ло до ка-
сних по по днев них са ти.

– Фе сти вал смо ор га ни зо ва ли за хва љу ју ћи 
не се бич ној тех нич кој и фи нан сиј ској по мо ћи 
ло кал не са мо у пра ве гра да Ле сков ца. Но си-
лац це ло куп не ор га ни за ци је је на ша пле сна 

гру па „Са ва Чо кот” под умет нич ким ру ко вод-
ством на ше ак ти вист ки ње Ве сне Ђор ђе вић. 
На ступ на ше фол клор не сек ци је на овом 
фе сти ва лу осми сли ла је Ми ра До бре но вић, 
пот пред сед ни ца ГОП Ле сков ца – ис та као је, 
из ме ђу оста лог, Бра ти слав Здрав ко вић, пред-
сед ник Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Ле-
сков ца и Ја бла нич ког управ ног окру га. 

То ма Сте ва но вић

Ге рон то ло шки цен тар у Ни-
шу био је до ма ћин Су сре та 
„Мај ске игре” ко ји је ше сти пут 
ор га ни зо ван у том гра ду. Игре 
су по ста ле тра ди ци ја оку пља-
ња ко ри сни ка ге рон то ло шких 
цен та ра и до мо ва за ста ре из 
чи та ве Ср би је а ис ку ства су 
сва ке го ди не све по зи тив ни ја 
и дра го це ни ја.

– По ка за ло се да ова ква и 
слич на оку пља ња мно го зна че 
на шим ко ри сни ци ма а мно га 
при ја тељ ства и по знан ства за-
по че та у ова квим при ли ка ма 
су трај на – ка же Ја сми на Илић, 
рад ни те ра пе ут ГЦ у Ни шу. Она 
по ја шња ва да су „Мај ске игре” 
за пра во спорт ски су сре ти ко ји 
има ју за циљ дру же ње, за ба ву 

и при јат но про ве ден дан о ко-
ме се ду го при ча. Так ми че ње 
и ре зул та ти су у дру гом пла ну, 
али сва ка ко ни је не ва жно ка-
кав је ре до след на та бе ли, јер 
по бед ни ци и те ка ко зна ју да 
се ра ду ју и да бу ду по но сни на 
то што су по сти гли, на гла ша ва 
Ја сми на Илић.

Ове го ди не так ми чи ле су се 
еки пе из 16 гра до ва (Ле ско вац, 
Про ку пље, Алек си нац, До ље-
вац, Кња же вац, Мла де но вац, 
Ма та ру шка ба ња, Кру ше вац, 
Кра гу је вац, Ја го ди на, Де спо-
то вац, Но ви Бе чеј, Но ви Сад, 
Пан че во, Ја бу ка код Пан че ва и 
Ниш). Уче сни ци су се так ми чи-
ли у на ба ци ва њу ал ки, оба ра-
њу чу ње ва и ба ца њу пло чи ца.

У пи ка ду су се так ми чи ли и 
за по сле ни у тим уста но ва ма. 
По бед ни ци ма су до де ље ни пе-
ха ри и ме да ље а сви уче сни ци 
су до би ли за хвал ни це за уче-
ство ва ње у овој ма ни фе ста ци-
ји и ле по дру же ње .

По сле так ми чар ског де ла 
и по де ле при зна ња, чла но ви 
клу ба Ге рон то ло шког цен тра 
Ниш при ре ди ли су го сти ма бо-
гат му зич ко-по ет ски про грам. 
Ор га ни зо ван је и за јед нич ки 
ру чак и дру же ње. Уче сни ци 
ово го ди шњих „Мај ских ига ра” 
рас та ли су се са же љом да се 
иду ће го ди не по но во ви де у 
до бром здра вљу, спрем ни да 
на ста ве за по че та дру же ња. 

Љ. Гло го вац

НА „МАЈ СКИМ ИГРА МА” У НИ ШУ УЧЕ СНИ ЦИ ИЗ 16 ГРА ДО ВА 

Дру же ње пре све га

ДЕ ВЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА СТА РИХ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Спек та ку лар ни де фи ле

Ле ско вач ки пен зи о не ри, до ма ћи ни фе сти ва ла 
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пензионерски кутак

БА ЈИ НА БА ШТА

Так ми че ње  
ри бо ло ва ца

Ово го ди шњи Про лећ ни куп у пе ца њу уди цом на пло вак 
у ор га ни за ци ји ОСР „Мла ди ца” из Ба ји не Ба ште оку пио је 34 
уче сни ка у кон ку рен ци ји пи о ни ра и пен зи о не ра (на сли ци). 
Одр жан је 11. ју на на ри бо ло вач кој ста зи је зе ра Пе ру ћац.

У над ме та њу пен зи о не ра по бе дио је Љу бин ко Ву ко вић са 
360 гра ма упе ца не ри бе. Зла тан Јан ко вић за у зео је дру го ме-
сто са 210, а тре ће Зо ран Ла за ре вић са 150 гра ма ри бе.

– Има ли смо од лич не усло ве, до бар од зив, а и ре зул та ти су 
вр ло до бри. По тро је нај бо љих из сва ке ка те го ри је на гра ди ли 
смо пе ха ри ма. Пен зи о не ри су до би ли и ди пло ме, а сви уче сни-
ци за хвал ни це. Су ди ли су Ми лош Је ли сав чић и Жељ ко Ву ко вић 
– ка же пред сед ник ОСР „Мла ди ца” Оли вер Ђу рић. М. А.

НО ВИ САД

Кон церт КУД „Иси дор 
Ба јић”

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

Уз прат њу ди ри ген та Јо ва на Тра ви це, жен ски и ме шо ви ти 
хор из ве ли су ре пер то ар ду хов них и све тов них пе са ма до ма-
ћих ауто ра.

Ове го ди не има ли су и го сте, му шки ака дем ски хор „Спо ме-
нак”, ко ји је та ко ђе из вео сплет пе са ма ра зних ауто ра. Д. К.

ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ

Про сла ви ли 53 го ди не 
ма ту ре 

Ма ту ран ти Пе тро вач ке гим на зи је обе ле жи ли су по чет ком 
ју на 53 го ди не ма ту ре. Од не ка да шња два оде ље ња оба сме-
ра, про сла ви је при су ство ва ло њих 11. 

Го ди шњи ци ма ту ре при су ство вао је и раз ред ни ста ре ши-
на, Во ји слав Бра у но вић, не ка да шњи по моћ ник ми ни стра 
про све те у СР Ју го сла ви ји, ко ји је до пу то вао из Бе о гра да. 
За јед но са сво јим ма ту ран ти ма уз по ко ју ча шу ви на ожи вео 
је ми ну ле успо ме не ис та кав ши да су би ли вр ло од го вор на и 
сло жна ге не ра ци ја. По себ но му је дра го што је ве ћи на за вр-
ши ла фа кул тет и што су би ли це ње ни струч ња ци, а пам ти и 
мно ге до го дов шти не ове ге не ра ци је. 

Не ка да шњи ма ту ран ти до го во ри ли су се да се и иду ће го-
ди не, са раз ред ним ста ре ши ном, по но во оку пе и обе ле же го-
ди шњи цу ма ту ре. Г. О.

ПИ ЛИ ЦА

Су срет по сле по ла ве ка
Основ на шко ла „Ми ло рад Бла го је вић” из Пи ли це, оп шти на 

Ба ји на Ба шта, по сто ји већ 120 го ди на и ишко ло ва ла је мно-
штво ге не ра ци ја. Јед на од њих, ко ја је основ ну шко лу за вр-
ши ла 1967. го ди не, не дав но се по но во сре ла по сле пе де сет 
го ди на (на слици).

До овог су сре та је до шло на ини ци ја ти ву Дра га на Мак си-
мо ви ћа ко ји је у шко ли про на шао днев ник осмог раз ре да из 
1967. го ди не у ко ме је на шао тач не по дат ке о сво јој ге не ра ци-
ји и ус пео да их по но во оку пи.  М. А.
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БЕ О ГРАД

У гим на зи ји по сле 65 
го ди на

Пр ва по сле рат на ге не ра ци ја Ше сте му шке гим на зи је, да нас 
Ше сте бе о град ске гим на зи је, обе ле жи ла је не дав но 65 го ди-
на од ма ту ре. У школ ским клу па ма на шло се три на ест од 144 
уче ни ка, ко ји су ма ту ри ра ли 1952. го ди не.

– На уч ни ци, про фе со ри уни вер зи те та, ре ди те љи, ле ка ри, 
пи сци, ин же ње ри, ар хи тек те, адво ка ти, ма те ма ти ча ри и дру-
ги зна ме ни ти ин те лек ту ал ци из на ше ге не ра ци је, при зна ти у 
зе мљи и све ту, до при не ли су ве ли ком угле ду Ше сте бе о град-
ске гим на зи је – ре као је на ску пу др Ми ро слав То до ро вић, је-
дан од ма ту ра на та. 

Ми ну том ћу та ња ода ли су по шту дру го ви ма ко јих ви ше 
не ма, а по том су раз го вор о про ху ја лим ђач ким вре ме ни ма 
на ста ви ли у обли жњем ре сто ра ну, где су се до го во ри ли и о 
про сла ви 70 го ди на ма ту ре. Г. В.

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

При зна ња за успе шне 
так ми ча ре

Сек ци ја за спорт Удру же-
ња пен зи о не ра оп шти не 
Аран ђе ло вац по сти же из-
ван ред не ре зул та те. Пред-
сед ник Удру же ња Љу би ша 
Га јић (на сли ци) не кри је за-
до вољ ство због то га. 

На пр вим Кул тур но-спорт-
ским су сре ти ма пен зи о не ра 
Шу ма ди је у Ла по ву 10. ју на 
2017. уче ство ва ла је и еки-
па из Аран ђе лов ца и оства-
ри ла из у зет не ре зул та те. 
Над ме та ли су се у шест ди-
сци пли на, а еки па од осам 
так ми ча ра осво ји ла је укуп-
но 13 злат них и шест брон-
за них ме да ља. 

Дру же ње у Ла по ву за вр ше но је ге слом: „Ви ди мо се на де-
се тој, ју би лар ној Олим пи ја ди у Вр њач кој Ба њи” по чет ком ок-
то бра 2017. Пла ни ра но је да се Кул тур но-спорт ски су сре ти 
Шу ма ди је сле де ће го ди не одр же у Кра гу јев цу. М. М.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Упо зна та но ва 
де сти на ци ја

КРА ЉЕ ВО

Фонд со ли дар но сти
Град ско удру же ње пен зи о не ра Кра ље во, ко је је по бро ју 

чла но ва јед но од ве ћих удру же ња у Ср би ји, мо же да се по-
хва ли сво јим фон дом со ли дар но сти. Из фон да пен зи о не ри 
сва ког ме се ца по ди жу бес ка мат не по зај ми це ко је вра ћа ју у 
10 или 20 ра та. У пр вих пет ме се ци ове го ди не по де ље но је 
око 55 ми ли о на ди на ра, а по зај ми це је узе ло око 2.400 пен-
зи о не ра.

Ова кав рад фон да со ли дар но сти кра ље вач ког удру же ња је 
за сва ку по хва лу, јер олак ша ва жи вот пен зи о не ра. И. Ш.

Ме сни од бор пен зи о не ра Бе ле во де не дав но је ор га ни зо-
вао не за бо ра ван јед но днев ни из лет за сво је чла но ве. На пут 
су кре ну ла пу на два ауто бу са, а то је ви ше од сто ду ша. Об и-
шли су Тр шић и род ну ку ћу Ву ка Ка ра џи ћа, као и ма на стир 
Тро но шу.

По пла ну ор га ни за то ра, из лет ни ци су по се ти ли и Ра даљ ску 
ба њу (на сли ци) ко ја се на ла зи уз дрин ску ма ги стра лу, из ме-
ђу Ба ње Ко ви ља че и Ма лог Звор ни ка у при род ном ам би јен ту 
ка кав се са мо по же ле ти мо же. Ско ро сви пен зи о не ри пр ви 
пут су ви де ли ову при род ну ле по ту и упо зна ли се са ње ним 
ле ко ви тим во да ма. Ни је ни ка кво чу до што је је дан број из лет-
ни ка за ка зао тер ми не за ле че ње. Ина че, у Ра даљ ску ба њу мо-
же се до ћи пре ко Шап ца, Ва ље ва и до ли ном Дри не из прав ца 
Љу бо ви је. М. Р.
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представљамо

Ово го ди шња скуп шти на 
Удру же ња пен зи о не-
ра ки кинд ске оп шти не 

по твр ди ла је да су та мо где по-
сто је дру штве не про сто ри је за 
сва ко днев но оку пља ње пен зи-
о не ра, ре зул та ти ра да зна чај-
ни. Си сте мат ски рад у та квим 
по вољ ним усло ви ма из не дрио 
је и број но члан ство чи је је ан-
га жо ва ње из у зет но ве ли ко: од 
14.264 ко ри сни ка пен зи је на 
овој те ри то ри ји, у ре до ви ма 
Удру же ња је 7.073 пен зи о не ра. 

Дом пен зи о не ра у Ки кин ди 
је сте ци ште број них и ра зно вр-
сних де лат но сти до ступ них ста-
ри ји ма. Клуб за днев ни бо ра вак 
уго сти пре под не про сеч но по 
се дам де се так по се ти ла ца. По 
под не и уве че са ла је на рас по-
ла га њу Кул тур но-умет нич ком 
дру штву „Сун ча на је сен” за про-
бе и на сту пе. Про сла ве и дру ге 
ма ни фе ста ци је мо же да пра ти 
око 150 го сти ју. 

Слич не про сто ри је за сва-
ко днев но дру же ње по сто је и у 
Ба ша и ду, Мо кри ну у Ба нат ском 
Ве ли ком Се лу, за раз ли ку од 
оста лих се ла где функ ци о ни шу 
основ не ор га ни за ци је пен зи-

о не ра и где та кве про сто ри је 
не до ста ју. Сто га се на сто ји да 
се у свим се о ским ме сним за-
јед ни ца ма обез бе де та ква сте-
ци шта. Ло кал на са мо у пра ва је 
обе ћа ла да ће про на ћи про сто-
ри је ко је ће да ро ва ти пен зи о-
не ри ма, с тим да их они уре де 
и одр жа ва ју. И Ми лан Не на дић, 
пред сед ник Са ве за пен зи о не-
ра Вој во ди не, та ко ђе се са гла-
сио с тим да ме сне ор га ни за ци-
је тре ба што ви ше да се осла-
ња ју на над ле жне на те ре ну и 
сво јим де ло ва њем збри ња ва ју 

жи те ље тре ћег до ба на свом 
под руч ју.

Пот по ру уло же ним соп стве-
ним пен зи о нер ским сна га ма 
пред ста вља то што Град ска 
упра ва по кри ва тро шко ве за за-
гре ва ње ки кинд ског До ма пен-
зи о не ра. Удру же ње се ста ра о 
уре ђи ва њу и функ ци о ни са њу 
про сто ри ја. Ла не су чла но ви 
до бро вољ ним при ло зи ма са ку-
пи ли 74.000 ди на ра за на бав ку 
и ин ста ла ци ју кли ма-уре ђа ја а 
по тре бан оста так им је до ни-
рао по слов ни парт нер. До стој-

но обе ле жа ва ње 70 го ди на ра да 
пен зи о нер ског Удру же ња по мо-
гла су јав на пред у зе ћа и прав на 
ли ца са ко ји ма по слу је. Ни је из-
о ста ла ни ма те ри јал на по др шка 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не. 
Ра зу мљи во да се Удру же ње по-
на ша до ма ћин ски – за хва љу ју ћи 
то ме што је уве ло елек трон ски 
на чин пла ћа ња, Удру же ње је 
ско ро пре по ло ви ло тро шко ве 
свог плат ног про ме та.

КУД „Сун ча на је сен” је одав-
но но си лац дру штве ног жи во-
та пен зи о не ра, с тим што сво је 
ак тив но сти обо га ћу је но вим 
по ду хва ти ма. По ред раз ме на 
по се та са пен зи о нер ским ор га-
ни за ци ја ма у Ср би ји, не гу ју већ 
го ди на ма при ја тељ ство са вр-
шња ци ма у Те ми шва ру.

По на ја ва ма Ве ли за ра Сил ве-
сте ра, пред сед ни ка Удру же ња 
пен зи о не ра ки кинд ске оп шти-
не, ова го ди на оби ло ва ће и но-
вим прег ну ћи ма, а при пре ма 
се и про сла ва 45-го ди шњи це 
„Сун ча не је се ни” ко ја је од свог 
осни ва ња пер ја ни ца пен зи о-
нер ске ор га ни за ци је на се ве ру 
Ба на та.

Сава За ви шић

Са Скуп шти не пен зи о не ра Ки кин де

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИНД СКЕ ОП ШТИ НЕ

Добри резултати рада

У про сто ри ја ма Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
не дав но је одр жа на кон фе рен-
ци ја за ме ди је по во дом ре а-
ли за ци је про јек та „Раз ви ја ње 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње и 
со ли дар но сти”.

Про је кат ће би ти ре а ли зо ван 
кроз парт нер ство Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
и Цен тра за по ро дич ни сме штај 
и усво је ње Но ви Сад, а има за 
циљ раз ви ја ње ме ђу ге не ра-
циј ске са рад ње чла но ва овог 

удру же ња и де це, мла дих без 
аде кват ног ро ди тељ ског ста ра-
ња, сме ште них у хра ни тељ ске 
по ро ди це.

Про је кат је по др жа ло Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
а ње го во спро во ђе ње тра ја ће 
12 ме се ци, по чев ши од 1. ју на 
2017. го ди не.

Дра ги ца Зе лен ба ба, ко о р ди-
на тор про јек та од стра не Удру-
же ња, ис та кла је да је ово пр ви 
про је кат у парт нер ству са Цен-
тром за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње.

– Циљ не гру пе про јек та „Раз-
ви ја ње ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње и со ли дар но сти” су де ца 
и ста ри, 35 од ра слих и 30 де це, 
а ње го вом ре а ли за ци јом ће мо 

да ти до при нос го ди ни ме ђу ге-
не ра циј ске со ли дар ност – ис та-
кла је Зе лен ба ба.

Ива на Ко при ви ца, ди рек тор ка 
Цен тра за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње, на гла си ла је да ће де ца 
ко ја су у по ро дич ном сме шта ју 
кроз овај про је кат има ти при ли-
ку да упо зна ју пен зи о не ре, чла-
но ве Удру же ња, и да се дру же с 
њи ма кроз раз не ак тив но сти.

По ред Ми ни стар ства ра да, 
овај про је кат зна ча јан за ло-
кал ну за јед ни цу пре по знао је 
и По кра јин ски се кре та ри јат за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра-
фи ју и рав но прав ност по ло ва. 
Кон фе рен ци ји је при су ство ва ла 
и Је ле на Ма рић, са вет ни ца за 
хра ни тељ ство у Цен тру.

Дра ган Ко раћ

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СА РАД ЊЕ И СО ЛИ ДАР НО СТИ

Дру же ње де це и пен зи о не ра

Је ли ца Ма рић, са вет ни ца за хра ни тељ ство, Дра ги ца Зе лен ба ба, 
Ива на Ко при ви ца
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Б. З., Ве ли ко Гра ди ште: Ин ва лид ски сам пен зи о нер. Пре 
де се так го ди на до би ла сам по твр ду да сам 70 од сто ин ва-
лид и да имам пра во на увоз ауто мо би ла по по вла шће ним 

усло ви ма. На њој пи ше да јој је ва жност трај на. До са да ни сам 
ко ри сти ла то сво је пра во. Да ли је ова по твр да и да ље ва же ћа 
и ко је по вла сти це при уво зу ауто мо би ла имам?

?Н. Ђ., При бој: За по слен сам у при ват ном пред у зе ћу као 
во зач од 1. ју ла 2012. го ди не и имам уго вор о ра ду од тог 
да ту ма. Ме ђу тим, код Фон да ПИО при ја вљен сам од 8. ју-

на 2014. го ди не. Ка да сам то са знао, ин си сти рао сам код по-
сло дав ца да ми упла ти до при но се за спор на 23 ме се ца, ко ли ко 
ни сам био при ја вљен, али уме сто то га сам до био от каз. Ни је 
ми за кљу чен рад ни стаж. Ро ђен сам 1958. го ди не и имам 37,5 
го ди на ста жа, без спор не две го ди не. Шта да ра дим?

?Д. Ћ., По жа ре вац: Оти шао сам у ста ро сну пен зи ју 2013. го-
ди не са 55 го ди на и бе не фи ци ра ним ста жом од 38 го ди на. 
Да ли имам пра во на пен зи ју из Аустри је у ко јој сам ра дио 

од 1983. до 1985. го ди не (имам све по треб не па пи ре да при ло-
жим Фон ду ПИО) или мо рам да че кам да на пу ним 65 го ди на?

?Б. Ј., Ниш: Мој по кој ни отац је имао са мо пет го ди на 
рад ног ста жа. Да ли мо ја мај ка има пра во на не ку пен-
зи ју?

?Ј. Т., Ба бу шни ца: Имам ре ги стро ва но по љо при вред но га-
здин ство и пла ни рам да су пру гу при ја вим у Фонд ПИО 
по што ја тре нут но ра дим по уго во ру о ра ду. Во лео бих да 

знам да ли је и на ко ји на чин мо гу ће да су пру га иза ђе из оси-
гу ра ња за две-три го ди не по што ће нам ста ри ји син за вр ши ти 
шко лу и пла ни ра да се при ја ви и оста не на га здин ству.

Увоз ауто мо би ле за ин ва ли де

Кад по сло да вац не упла ти до при но се

Пра во на пен зи ју из Аустри је

Пра во удо ве на по ро дич ну пен зи ју

Пре ста нак по љо при вред ног 
оси гу ра ња

Од го вор: Пра во на ре фун да-
ци ју пла ће ног ПДВ-а има ју са мо 
осо бе са ин ва ли ди те том са 100 
од сто те ле сног оште ће ња, по 
јед ном осно ву (да ни је збир но 
по ор га ни ма). 

Сход но ва же ћим про пи си ма, 
ли ца, укљу чу ју ћи и ин ва ли де осо-
бе, и да ље мо гу уво зи ти мо тор на 
во зи ла у скла ду са не ким од спо-
ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни ко је 
је пот пи са ла Ре пу бли ка Ср би ја, а 
за ко ја во зи ла је тим спо ра зу ми-
ма про пи са на ни жа сто па ца ри-

не или сто па ца ри не ну ла од сто. 
Уко ли ко се во зи ло уво зи по том 
осно ву, уво зник ра ди пра вил не 
при ме не од ре да ба спо ра зу ма о 
сло бод ној тр го ви ни под но си ца-
рин ском ор га ну од го ва ра ју ћу до-
ку мен та ци ју ко ју из да ју над ле жни 
ор га ни, од но сно ор га ни за ци је зе-
мље из во за (до каз о по ре клу) и 
уко ли ко су сви про пи са ни усло ви 
ис пу ње ни, ца рин ски ор ган одо-
бра ва увоз во зи ла уз при ме ну по-
вла шће не ца рин ске сто пе (ка ко 
је на пред и на ве де но). 

Од го вор: Уко ли ко по сло-
да вац не под не се при ја ву на 
оси гу ра ње или од ја ву, у про пи-
са ном ро ку од три да на, за по-
сле ни мо же да под не се зах тев 
за утвр ђи ва ње свој ства оси гу-
ра ни ка над ле жној фи ли ја ли РФ 
ПИО од да ту ма по чет ка ра да 
код по сло дав ца. Уз зах тев тре-
ба до ста ви ти све пи са не до-
ка зе на осно ву ко јих се мо же 
утвр ди ти да тум по чет ка ра да. 
По под не том зах те ву фи ли ја ла 
ће спро ве сти по сту пак и до не-
ти од го ва ра ју ће ре ше ње. До-
ка зи за утвр ђи ва ње свој ства 
оси гу ра ни ка су: ка дров ска до-
ку мен та ци ја – уго вор о ра ду, 

от каз уго во ра о ра ду, ре ше ња 
о рас по ре ђи ва њу, ре ше ња о 
го ди шњем од мо ру, ре ше ња о 
ви си ни за ра де, ре гре са и сл. 
До каз је и фи нан сиј ска до ку-
мен та ци ја – кар то ни за ра да, по-
ре ски обра сци, ре ка пи ту ла ци је, 
из во ди, вир ма ни, плат ни спи-
ско ви, итд, за тим еви ден ци ја о 
при сут но сти на ра ду – днев не 
еви ден ци је при сут но сти на ра-
ду, рад не ли сте, до зна ке за бо-
ло ва ње, рад ни на ло зи, на ло зи 
за слу жбе на по сло ва ња, итд. С 
об зи ром на то да се ра ди о пра-
ви ма из обла сти ра да и рад ног 
од но са, мо же те се обра ти ти и 
Ин спек ци ји ра да. Од го вор: Ме ђу на род ним 

уго во ри ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу ре гу ли са на су пра ва 
оси гу ра ни ка ко ји оства ре стаж 
оси гу ра ња у Ср би ји и др жа ва ма 
уго вор ни ца ма, при че му сва ка 
др жа ва уго вор ни ца це ни пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња у скла ду са сво јим 
за кон ским про пи си ма. Ме ђу на-
род ним уго во ром о со ци јал ном 
оси гу ра њу ре гу ли са но је да се 
за утвр ђи ва ње пра ва на пен-
зи ју са би ра стаж на вр шен у зе-
мља ма уго вор ни ца ма, а из нос 
пен зи је се од ре ђу је сра змер но 
ста жу оси гу ра ња на вр ше ном у 
тој др жа ви. Оства ри ва ње пра-

ва и ис пла та пен зи је оства ре не 
у Ср би ји не за ви си од оства ри-
ва ња пра ва и ис пла те пен зи је у 
ино стран ству (и обр ну то). Пре-
ма за ко ну ко ји се при ме њу је у 
Аустри ји, му шка рац има пра во 
на ста ро сну пен зи ју са 65 го ди-
на жи во та и 15 го ди на пен зиј-
ског ста жа оси гу ра ња, од че га 
нај ма ње 12 ме се ци у Аустри ји. 
Му шкар ци оси гу ра ни ци мо гу 
оства ри ти пра во на ста ро сну 
пен зи ју и пре 65, уко ли ко су 
оства ри ли 36 го ди на и 6 ме се ци 
пен зиј ског ста жа. Зах тев се под-
но си ор га ну со ци јал ног оси гу-
ра ња у зе мљи где оси гу ра ник 
има пре би ва ли ште.

Од го вор: Пра во на по ро дич ну 
пен зи ју мо гу оства ри ти чла но ви 
по ро ди це умр лог оси гу ра ни-
ка ко ји је на вр шио нај ма ње пет 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Ако је 
смрт ли ца на ста ла као по сле ди ца 
по вре де на ра ду или про фе си-
о нал не бо ле сти, чла но ви по ро-
ди це сти чу пра во на по ро дич ну 
пен зи ју без об зи ра на ду жи ну 

пен зиј ског ста жа тог ли ца. Удо ва 
сти че пра во на по ро дич ну пен-
зи ју у 2017. го ди ни ако је до смр-
ти брач ног дру га на вр ши ла 53 
го ди не жи во та. Уко ли ко је удо-
ва у мо мен ту смр ти су пру жни ка 
има ла нај ма ње 45 го ди на жи во та, 
пра во на по ро дич ну пен зи ју сти-
че ка да на вр ши За ко ном про пи-
са не го ди не жи во та (да кле, 2017. 

Од го вор: Пре ма За ко ну о ПИО, 
оба ве зно је оси гу ран но си лац по-
љо при вред ног до ма ћин ства или 
по ро дич ног по љо при вред ног 
га здин ства (ли це ко је је об ве зник 
по ре за на имо ви ну по осно ву по-
љо при вред ног зе мљи шта или 
по ре за на при ход од по љо при-
вре де), од но сно нај ма ње је дан 
члан до ма ћин ства, по ро дич ног 
по љо при вред ног га здин ства или 
ме шо ви тог до ма ћин ства. Оста ли 

чла но ви до ма ћин ства, по ро дич-
ног по љо при вред ног га здин ства, 
од но сно ме шо ви тог до ма ћин ства 
мо гу се оси гу ра ти под усло ви ма 
про пи са ним за ко ном. С об зи ром 
на то да од 1. ја ну а ра 2015. го ди не 
ни је ви ше оба ве зно оси гу ра ње 
свих ли ца ко ја се ба ве по љо при-
вред ном де лат но шћу, по сто ји мо-
гућ ност да чла но ви до ма ћин ства 
под не су зах тев за пре ста нак оси-
гу ра ња по овом осно ву.

го ди не – 53 го ди не). Ако је удо ва 
у мо мен ту смр ти су пру жни ка би-
ла мла ђа од 45 го ди на жи во та, 
она ни ка да не ће мо ћи да оства-
ри пра во на по ро дич ну пен зи ју, 
осим у слу ча ју ка да по сле смр ти 
брач ног дру га оста ну де ца ко ја 
има ју пра во на по ро дич ну пен-
зи ју по смр ти оца. У том слу ча ју 
пра во на по ро дич ну пен зи ју удо-

ви це ни се у од но су на да тум пре-
стан ка пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју де те ту, тј. уко ли ко у мо мен ту 
пре стан ка пра ва де те ту удо ва 
има на вр ше них нај ма ње 45 го ди-
на жи во та, по ро дич ну пен зи ју ће 
оства ри ти ка да на вр ши за ко ном 
про пи са не го ди не жи во та за ка-
лен дар ску го ди ну у ко јој под но-
си зах тев.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
РЕШЕЊА - СКАНДИНАВКА: срамота, локатив, омотано, великан, они, ат, срт, так, ло, пире, алир, нд, галопер, анил, ро, ч, јек, в, 

ратови, подеран, старина, ии, ти, Рапало, заморац, Итал, а, динамит. МАГИЧНИ ЛИК: стратегија, претакати, почекати, фрегата, попити, 
есеји, иста. ОСМОСМЕРКА: без остатка.

ОСМОСМЕРКА

МАГИЧНИ ЛИК

Т И Т И К А К А А

А Р Е О П А Г М Т

Р Н К С Р Т С Ј А

А О С А Т Е Л А Б

С Н Т А Ч Р Р Г О

К Е И Т М И А О Р

О Т Л Л Ј Б Ц Д К

Н А И А Г А Л А А

А С Н С И Р И Ј А

Ц А О Р И С Т А Н

Све наведене речи треба пронаћи у лику 
осмосмерке.

АКРОБАТА, АНСАМБЛ, АОРИСТ, АРЕОПАГ, 
АРИЈА, АТЛАС, БАЛЕТ, БИРЕТА, ГЛИНА, ЕСТРАДА, 
ИЛИНО,ЈАГОДА, КАРАТЕ, КОКОС, ОДАЈА, РИБАР, 
РИСТАН, САТЕН, СИРИЈА, ТАРАСКОНАЦ, ТЕКСТИЛ, 
ТИТИКАКА, ТРКАЧИЦА, ЧЕСМА 

ГА, ГИ, Е, ИС, ЈА, ЈИ, КА, КА, ПИ, ПО, ПО, ПРЕ, СЕ, 
СТРА, ТА, ТА, ТА, ТЕ, ТИ, ТИ, ТИ, ФРЕ, ЧЕ 

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. Наука о ратовању, 2. 
Пресипати текућину из бурета у друго буре, 3. Мало 
сачекати, 4. Веслачка утакмица, 5. Испити течност, 6. 
Књижевни покушај (мн.), 7. Истоветна

1 2 3 4 5 6 7

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ВРСТА 
ШТАМПАРСКИХ 

РАДНИКА

ФРАНЦ. 
КЊИЖЕВНИК

ПОМОЋНИК    
СВЕШТЕНИКА

РОМАН 
МАКСИМА 

ГОРКОГ

ПРЕСИПАТИ 
ИЗ БУРЕТА

АМЕРИЧКА РОК    
ПЕВАЧИЦА

ГРАД У     
ЕНГЛЕСКОЈ

БРУКА, 
БЛАМАЖА

СЕДМИ 
ПАДЕЖ

УМОТАНО, 
ЗАВИЈЕНО

ОСОБА 
ВИСОКОГ 

ПОЛОЖАЈА

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

КОЊ У 
ПЕСМИ

ДРВО КЕДРА

ЛИСИЧЈИ 
РЕП

БИЛИЈАРСКИ 
ШТАП

НАЈАМНИ 
РАДНИК

ОЗНАКА 
ЛОЗНИЦЕ

ЈЕЛО ОД 
КРОМПИРА

ХОМЕРОВ     
СПЕВ

ТРАГ 
ДИВЉАЧИ    

(ФР.)

НАУЧНО 
ДРУШТВО

СИМБОЛ 
ФОСФОРА

ВРСТА 
КОЊА

ИНДИГО   
БИЉКА

ГРЧКО 
СЛОВО

ИЗРАЂИВ.  
КОРИТА

ОЗНАКА 
ЗА ЧЕЛИК

ОДЈЕК, ЕХО

ОБРТАТИ

ОЗНАКА 
ЗА ВОЛТ

ЗАЧИН.  
БИЉКА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СУКОБИ 
НАРОДА

ГРЧКО 
СЛОВО

ИСЦЕПАН

СТАРО ДОБА,     
АНТИКА

ИСТА 
СЛОВА

ГРАД У 
ЈОРДАНУ

СИМБОЛ    
ТИТАНА

ПОЛОВИНА

СИРЋЕ,   
КВАСИНА    

(ЛАТ.)

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ЛУКА У    
ИТАЛИЈИ

СОБНА 
ПРЕГРАДА

ВРСТА  
МАЈМУНА

ПРАОТАЦ  
ИТАЛИЈАНА

ОЗНАКА 
 ЗА МЕТАР

ПРВО 
СЛОВО

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ВРСТА 
ЕКСПЛОЗИВА



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
За од мор је у ре ду, али пен зи о не ри пи та ју мо гу ли да до би ју 

ва у чер и за ле ко ве.
Иза брао сам сво ју ле кар ку у до му здра вља. Већ два пу та сам је по-

звао на ка фу.
Пен зи о не ри су све из др жљи ви ји. По ред де це, из др жа ва ју и 

уну ке.
Цр вен ка па: „Ба ко за што имаш та ко ве ли ка уста?” „Имам до брог пла-

сти ча ра.”
„Док то ре, са њам мо ре”. „Ни шта опа сно, то са ња ју сви пен зи о-

не ри.”
Пи ја ца: тре шње цр ве не, кај си је жу те, гра шак зе лен, је ди но пен зи о-

не ри гле да ју бе ло.
Де јан Па та ко вић

Ве тар у ле ђа
Пло до ви гне ва за ли ва ју се су за ма.
Са ви је ној кич ми не по ма же ве тар у ле ђа.
Ко те бе ка ме ном, ти ње га скри ве ном ка ме ром.
Све те че, све се му ља.
Упи сао је фа кул тет. У бли зи ни је оми ље ног ка фи ћа.
Гр ла ти смо и кад ћу ти мо.
Про ме ни ћу сли ку све та! Уз вик ну сли кар на и вац.

Зо ран Бог да но вић

Мо зга ли це
Вре ме је са ве зник сва ко ме ко га по шту је.
Ма ло је ме ста за љу бав ако нас ин те ре си на ста њу ју. 
Из гу бље ни сте ако сте без на де. 
И оштар ум је, не рет ко, хлад но оруж је. 
Кад ми сли те на се бе, и дру ги ми сле о ва ма. 
У ве ли ком кру гу и ве ли ки су ма ли. 
Чо ве ка уве ћа ва ју ле по та ду ха и ду би на ума. 
Ако хо ће те да не па ти те, бу ди те то што је сте. 
Сун це, истин ска љу бав и до бро та, гре ју и чи не сми сао жи во та.

Пе ко Ла ли чић

Из ми шљо ти не
Пре ве зен је у бол ни цу. Пр во га је по го ди ла пе сма, а за тим фла ша!
Да је глу пост бо лест, жи вог чо ве ка на зе мљи не би би ло!
У кви зу ти по ну де три од го во ра. У ис тра зи, тра же са мо је дан.
Мо ја хро нич на не и спа ва ност во ди у веч ни сан.
Овај свет је не ста ја ње у на ста ја њу.
Осно ва но се сум ња да се све зна.

Рад ми ло Мић ко вић

Пре стро ја ва ње
Гра ђен је ко са ли вен. Сав се пре тво рио у са ло. 
Он пи је на цр ту. За све па ре.
На у чио сам да ку вам, пе рем и пе глам. Сад мо гу и да се оже ним 

са мим со бом.
Наш кућ ни љу би мац је миш. Ком пју тер ски!
Ко ме не успе да схва ти, тај је све раз у мео.
Да нас ми сли јед но, а су тра дру го. Пре стро ја ва се у хо ду.

З. Т. По по вић

Ле ко ви те (лет ње) ми сли
Не пу ту јем во зом. До ста ме ту ри стич ки рад ни ци – „во за ју”.
Увек ле ту јем са по пу стом. По пу сте ми жив ци.
Не ко се од ма ра у ба њи, а не ко ме је по сао – „ба ња”.
Ове го ди не сам ви део мно га мо ра. Гле дао сам – раз глед ни це.
Та шта ми је по мо гла да се од мо рим. Оти шла је у ба њу!
Пао сам с ко ња на ма гар ца. Са мо ра на се ло!

Ду шан Стар че вић
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– да Фонд ПИО Ре пу бли ке Ср би-

– да од 1. ја ну а ра 2008. функ ци о-

– да је за кон о оси гу ра њу рад ни ка, ко ји 

– да је 1835. го ди не до не то пр во ре ше-

су бив ши за по сле ни, око 85.000 су пен зи о не ри са мо стал них 

де лат но сти и око 194.000 пен зи о ни са ни по љо при вред ни ци.

је тре нут но има oко 2,47 ми ли о на 

ни ше је дин стве ни Фонд за пен зиј-

је до нет 1922. го ди не, али је сти ца јем окол-

ње о по ро дич ној пен зи ји, а пр ви ко ри сник 

оси гу ра ни ка из свих ка те го ри ја? Од 

ско и ин ва лид ско оси гу ра ње ко ји је 

но сти пр ви пут при ме њен тек 1937, у ко ме 

је би ла Ка ра ђор ђе ва удо ви ца, Је ле на Ђ. 

то га је за по сле них око два ми ли о на, 

об је ди нио прет ход на три фон да – 

се да ље раз ра ђу ју ви до ви пен зиј ско-ин ва-

Пе тр о вић, са ме стом бо рав ка у Кра гу јев-

оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти 328.000, за тим оси гу-

за по сле них, са мо стал них де лат но сти и по љо при вред ни ка?

лид ске за шти те оси гу ра ни ка и чла но ва њи хо вих по ро ди ца, 

цу? Да тум на ре ше њу је 23. фе бру ар 1835. 

ра них по љо при вред ни ка 133.000 и ви ше од 1,73 ми ли о на 

свр стан у нај на пред ни је за ко не из ове обла сти у Евро пи?

го ди не, а из нос пен зи је је 500 та ли ра.

пен зи о не ра. Од укуп ног бро ја пен зи о не ра, око 1,45 ми ли о на 

– да од 1. ја ну а ра 2012. го ди не РФ 

– да је пр ви број „Гла са оси гу ра ни ка”, ча со пи-

– да су се за че ци со ци јал ног оси-

– да је ре ше ње пр вом срп ском пен-

ПИО пре у зи ма по сло ве оства ри ва ња 

са РФ ПИО, иза шао у ју ну дав не 1969. го ди не? 

гу ра ња, од но сно пен зиј ског и ин ва-

зи о не ру пот пи сао кнез серб ски Ми лош 

пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 

Ове го ди не, 14. ју на, про сла вио је 48. ро ђен дан!

лид ског оси гу ра ња у Ср би ји ја ви ли 

Обре но вић? Да тум на ре ше њу је 10. ок то-

оси гу ра ња и по сло ве ис пла те пра ва 

у пр вој по ло ви ни 19. ве ка ка да су 

бар 1833. го ди не, на име Или ја Мар ко вић, 

од Фон да за со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка?

до не ти и пр ви про пи си из те обла-

а из нос пен зи је је 100 аустриј ских та ли ра.

сти којимa су об у хва ће ни са мо рад ни ци и чи нов ни ци? Пр ви 
Пен зиј ски за кон на пи сао је Ни ко ла Да бар 1850. го ди не.


