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у ка лен да ру ује ди ње них на ци ја 15. јун је од 
2011. го ди не озна чен као Дан бор бе про-
тив на си ља над ста ри јим осо ба ма јер је 

зло ста вља ње ста ри јих пре по зна то као гло бал но 
дру штве но пи та ње ко је за слу жу је па жњу ме ђу-
на род не за јед ни це. Ср би ја, као и дру ге зе мље 
чла ни це уН, обе ле жа ва овај да тум до га ђа ји ма и 
ак тив но сти ма ко ји осна жу ју, ин фор ми шу и сла ве 
ста ри је осо бе и њи хо ва пра ва.

На кон фе рен ци ји по во дом обе ле жа ва ња Ме-
ђу на род ног да на бор бе про тив зло ста вља ња 
ста ри јих осо ба, одр жа ној 14. ју на у Дво ра ни кул-
тур ног цен тра Бе о град, ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Зо ран 
Ђор ђе вић, по ру чио је да жр тве на си ља у на шој 
зе мљи мо ра ју да зна ју да ни су са ме, већ да у сва-
ком тре нут ку има ју по др шку тог ми ни стар ства.

Ђор ђе вић је ис та као да се о овом про бле му, 
ко ји по сто ји у це лом све ту а не са мо у Ср би ји, 
мо ра јав но го во ри ти, јер је то је дан од нај бо љих 
на чи на да се са том по ја вом из бо ри мо као дру-
штво. Про блем на си ља је по сто јао и ра ни је, на-
вео је ми ни стар, а о ње му се ни је при ча ло јав но, 
али смо да нас као дру штво хра бри ји, зре ли ји и 
све сни про бле ма о ко ме же ли мо отво ре но да го-
во ри мо.

„Пред сед ник Ср би је Алек сан дар ву чић дао је 
ја сне смер ни це ка да сам до шао на че ло овог ми-
ни стар ства, а то је да се бри га о на шим нај ста ри-
јим гра ђа ни ма у сва ком сми слу по диг не на ви ши 
ни во. Сва ки вид на си ља у на шој др жа ви по раз је 
це лог дру штва и ако успе мо да се из бо ри мо са 
њим, сви за јед но би ће мо по но сни на то”, ис та као 
је Ђор ђе вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ре сор но ми ни стар-
ство ула же мак си мал не на по ре да би обез бе ди-
ло си гур но окру же ње за све ста ри је осо бе, а по-
себ но се ба ви уна пре ђе њем то ле ран ци је пре ма 
њи ма и пот пу ним ис ко ре њи ва њем зло ста вља-

ња, за не ма ри ва ња и на си ља. Он је под се тио да 
Ми ни стар ство ор га ни зу је и низ ма ни фе ста ци ја 
ко ји ма се про мо ви ше ме ђу ге не ра циј ска со ли-
дар ност, те да је нео п ход но де цу учи ти пра вим 
људ ским вред но сти ма да би су тра из ра сли у ква-
ли тет не и до бре љу де ко ји ће на шу др жа ву учи-
ни ти бо љим и са вре ме ни јим ме стом за жи вот.

Ми ни стар је на ја вио да ће уско ро би ти пред-
ста вље не и из ме не и до пу не За ко на о со ци јал ној 
за шти ти, ко је ће си гур но мно го до при не ти ре-
ша ва њу овог про бле ма.

Ђор ђе вић је под се тио и да је Ми ни стар ство за 
рад осно ва ло На ци о нал ни СОС број за же не са 
ис ку ством на си ља, ко ји ра ди 24 ча са днев но, се-
дам да на у не де љи, чи та ве го ди не. Ми ни стар је 
ис та као да та мо ра де струч ни љу ди ко ји у сва ком 
тре нут ку мо гу да пру же по моћ они ма ко ји ма је 
по треб на и да пу тем СОС те ле фо на сва ко мо же 
без стра ха да при ја ви на си ље зна ју ћи да ће ти ме 
си гур но по мо ћи пр вен стве но се би, а и охра бри-
ти дру ге ко ји се бо ре са истим про бле мом.

у окви ру обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на 
бор бе про тив зло ста вља ња ста ри јих, ко ри сни ци 
До ма „Бе жа ниј ска ко са” уче ство ва ли су у мод ној 
ре ви ји, а до број ат мос фе ри до при нео је и бенд 
„За бра ње но ста ре ње”, ко ји чи не та ко ђе на ши 
ста ри ји гра ђа ни. Г. О.

си гур но окру же ње
за ста ри је

Министар Ђорђевић са корисницима  
Дома „Бежанијска коса”

Детаљ са модне ревије
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у жижи

у ор га ни за ци ји Ре пу блич-
ког фон да ПИО, у Бе о гра ду 
је, од 13. до 15. ју на, одр-

жан са ста нак Са ве та EU MASS-а, 
Европ ског удру же ња ме ди цин-
ских струч ња ка из обла сти оси-
гу ра ња и со ци јал ног оси гу ра-
ња. Струч ни део са стан ка одр-
жан је 14. ју на у Па ла ти Ср би ја, 
а са ста нак је отво рио ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, Зо ран Ђор-
ђе вић.

том при ли ком ми ни стар Ђор-
ђе вић из ја вио је да је Ре пу бли-
ци Ср би ји, ко ја је од 2012. го-
ди не укљу че на у рад EU MASS-а 
кроз ак тив но члан ство Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, раз ме-
на ис ку ста ва са оста лим чла ни-
ца ма ве о ма дра го це на.

– Со ци јал на за шти та је људ-
ско пра во сва ког гра ђа ни на 
на ше зе мље, а у са рад њи са 
EU MASS-ом , вла да Ре пу бли ке 
Ср би је ће мо ћи да из гра ди још 
ја че дру штво, ко је ће има ти со-
ци јал ну за шти ту и со ци јал ну си-
гур ност на нај ви шем мо гу ћем 
ни воу. Раз ме ни ли смо ис ку ства, 
отва ра ли те ме и пи та ња ко ја су 
на ма по себ но ко ри сна и раз го-
ва ра ли о до но ше њу ва жних од-
лу ка – ре као је ми ни стар.

Ђор ђе вић је овом при ли ком 
ис та као да се на го ди шњем ни-
воу у Ср би ји оба ви ви ше од 
90.000 ме ди цин ских ве шта че ња 
по осно ву зах те ва из ви ше обла-
сти. Ми ни стар је, та ко ђе, ре као 
да ће Ср би ја уско ро им пле мен-
ти ра ти си стем со ци јал них ка-
ра та, ко је ће функ ци о ни са ти по 
узо ру на Дан ску, ко ја има нај са-
вре ме ни ји и нај е фи ка сни ји за-
кон о со ци јал ним кар та ма.

Пред сед ник EU MASS-а Жан 
Пјер Шен клерс ре као је да сва-
ка зе мља за слу жу је да има нај-
бо љу со ци јал ну за шти ту.

– ве о ма је ва жно да из гра ди-
мо мо сто ве из ме ђу раз ли чи тих 
сфе ра со ци јал не си гур но сти, 
ка ко би љу ди мо гли да ужи ва ју 
у истим пра ви ма, а то мо же мо 
по сти ћи са мо ако де ли мо ис-
ку ства и учи мо јед ни од дру гих. 
та ко ће мо ус пе ти да из гра ди мо 
со ци јал ну си гур ност и да сва ка 

зе мља има нај бо љу со ци јал ну 
за шти ту ко ли ко је то мо гу ће, 
јер она тре ба да бу де у скла ду 
са оном ко ју вред ну је Европ ска 
уни ја и за ко ју се она за ла же – 
ре као је Шен клерс.

Са стан ку су при су ство ва-
ли пред став ни ци EU MASS-а из 
три на ест европ ских др жа ва – 
Бел ги је, Бо сне и Хер це го ви не, 

Че шке, Есто ни је, Фран цу ске, 
Не мач ке, Хо лан ди је, Пољ ске, 
Сло вач ке, Сло ве ни је, Швед ске, 
Швај цар ске и Фин ске.

у рад ном де лу са стан ка еми-
нент ни про фе со ри Ме ди цин-
ског фа кул те та уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, проф. др Дра го слав 
Со кић, ди рек тор кли ни ке за 
не у ро ло ги ју кли нич ког цен тра 
Ср би је, проф. др Је ле на Дру ло-
вић са кли ни ке за не у ро ло ги ју 

кцС, и проф. др Алек сан дар Си-
мић, за ме ник ди рек то ра кли ни-
ке за ди ге стив ну хи рур ги ју кцС, 
одр жа ли су струч на пре да ва ња, 
ко ја су би ла ве о ма зна чај на за 
пред став ни ке EU MASS-а. 

На са стан ку ди рек тор ке 
Фон да Дра га не ка ли но вић са 
пред сед ни ком и чла но ви ма 
Из вр шног ко ми те та EU MASS-а, 
раз ме ње не су ко ри сне ин фор-
ма ци је о ре зул та ти ма ра да овог 
удру же ња. том при ли ком ди-
рек тор ка ка ли но вић је на гла си-
ла зна чај члан ства Фон да у EU-
MASS-у, због ква ли тет ног тран-
сфе ра зна ња и ис ку ства, ко ји се 
на тај на чин обез бе ђу је.  

Да под се ти мо, EU MASS је 
осно ван 1972. го ди не, с ци љем 
да оку пи што ве ћи број уста но-
ва и ор га ни за ци ја ко је се ба ве 
ме ди ци ном у овим обла сти ма, 
у јав ном и при ват ном сек то ру. 
EU MASS ну ди раз ли чи те плат-
фор ме ра ди раз ме не ис ку ста ва 
из обла сти со ци јал не си гур но-
сти из ме ђу раз ли чи тих европ-
ских уста но ва и ор га ни за ци ја, 
ко је се ба ве оси гу ра њем, са 
фо ку сом на со ци јал но оси гу ра-
ње. На тај на чин омо гу ћа ва ши-
ре ње и раз ме ну ин фор ма ци ја, 
ис ку ста ва, ме ди цин ског зна ња 
и до бре прак се из ме ди ци не у 

обла сти оси гу ра ња и со ци јал-
ног оси гу ра ња. 

Глав но те ло кроз ко је EU MASS 
функ ци о ни ше је Са вет ко ји са-
чи ња ва ју пред став ни ци стал-
них чла но ва удру же ња и из чи-
јих ре до ва се сва ке две го ди не 
би ра ју пред сед ник и се кре тар 
EU MASS-а.

Пред сед ник и се кре тар, по ред 
пот пред сед ни ка и бла гај ни ка, 
пред ста вља ју Из вр шни ко ми тет. 
у удру же њу по сто ји и На уч ни 
ко ми тет ко ји се ба ви те ма ма из 
со ци јал ног оси гу ра ња и од го во-
ран је за при пре му и раз вој на-
уч них про гра ма за кон гре се EU-
MASS-а. Сви чла но ви EU MASS-а 
су ле ка ри раз ли чи тих спе ци јал-
но сти, ко ји ра де у обла сти со ци-
јал ног оси гу ра ња.

EU MASS одр жа ва са стан ке 
Са ве та два пу та го ди шње и ор-
га ни зу је кон гре се сва ке две го-
ди не. Ове го ди не је Ре пу блич-
ком фон ду ПИО при па ла част да 
ор га ни зу је тро днев ни са ста нак 
Са ве та EU MASS-а, то ком ко јег су 
пред став ни ци зе ма ља чла ни ца 
има ли при ли ку да још јед ном 
раз ме не ис ку ства из обла сти 
со ци јал ног оси гу ра ња, као и да 
до не су смер ни це за да љи рад и 
уна пре ђе ње у овој обла сти.

Ве сна Ка дић

сА стА НАК сА вЕ тА EU MASS ОДР ЖАН У БЕ О ГРА ДУ

Дра го це на раз ме на ис ку ста ва

ГОДИНА

ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић и министар Зоран Ђорђевић са представницима EUMASS-a
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актуелно

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња, Зо ран 
Ђор ђе вић, уче ство вао је 10. и 11. 

ју на ове го ди не на 108. за се да њу кон фе-
рен ци је Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да у 
Же не ви, ко ја је би ла обе ле же на про сла вом 
ва жног ју би ле ја – сто те го ди шњи це по сто ја-
ња МОР-а.

Пред ста вља ју ћу Ре пу-
бли ку Ср би ју на све ча-
ном отва ра њу 108. за се-
да ња МОР-а, одр жа ном 
у европ ском се ди шту 
ује ди ње них на ци ја, ми-
ни стар Ђор ђе вић је под-
се тио на Про грам до сто-
јан стве ног ра да за Ре пу-
бли ку Ср би ју за пе ри од 
од 2019. до 2022. го ди не, 
ко ји је пот пи сан у мар ту у 
Бе о гра ду, и чи ја ре а ли за-
ци ја је успе шно за по че та.

На ово го ди шњем ску пу 
у Же не ви го во ри ло се о 
но вом тр жи шту ра да, зна-
ча ју обра зо ва ња, кли мат-
ским про ме на ма, очу ва њу 
жи вот не и рад не сре ди не, 
а јед на од ва жних те ма би ла је и уна пре ђе ње 
без бед но сти и здра вља на ра ду.

у ци љу ре ша ва ња овог иза зо ва, Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња то ком мар та и апри ла ор-
га ни зо ва ло је обу ку, као и ра ди о ни цу „Од-
го вор на иза зо ве за за по шља ва ње мла дих 
ко ји ни су за по сле ни ни ти су у обра зо ва њу 
или обу ци”. Спе ци фич на те ма ових из у зет но 
успе шно ре а ли зо ва них ак тив но сти би ла је 
ин те гра ци ја по ме ну те ка те го ри је мла дих на 
тр жи ште ра да и ме ре ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња у том сми слу.

у окви ру 108. за се да ња Ме ђу на род не кон-
фе рен ци је ра да ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
раз го ва рао је са ре ги о нал ним ди рек то ром 
МОР-а за Евро пу и цен трал ну Ази ју, Хајн цом 
ко ле ром. Ђор ђе вић је че сти тао ко ле ру сто-
го ди шњи цу по сто ја ња и ра да Ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ра да и ре као да је МОР јед на 
од нај ва жни јих аген ци ја ује ди ње них на ци ја.

Ре пу бли ка Ср би ја је ра ти фи ко ва ла 76 
кон вен ци ја ове ор га ни за ци је од укуп но 
189. Сва ке го ди не МОР-у се до ста вља ју из-
ве шта ји о при ме ни тих кон вен ци ја у Ре пу-
бли ци Ср би ји по рас по ре ду ко ји утвр ђу ју  
струч не слу жбе ове ор га ни за ци је.

– у мар ту ове го ди-
не пот пи са ли смо и но-
ви Про грам до сто јан-
стве ног ра да за пе ри од 
2019–2022. го ди не ко ји 
пред ста вља до ку мент о 
кон крет ној са рад њи Ср-
би је са МОР-ом. ве ру јем 

да ће са рад ња у на ред ном пе ри о ду би ти 
ин тен зив ни ја и по диг ну та на је дан ви ши 
ни во – ре као је ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић.

Ди рек тор Хајнц ко лер је за хва лио Ђор-
ђе ви ћу на че стит ка ма и до дао да му је из-
у зет но дра го што се у Же не ви, у се ди шту 
МОР-а, са ста је са ми ни стром ра да Ре пу-
бли ке Ср би је. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
са рад ња МОР-а и Ср би је на ста ви ће да се 
кре ће уз ла зном пу та њом и у на ред ном пе-
ри о ду, и од ви ја ће се кроз за јед нич ку ре а-
ли за ци ју про је ка та у обла сти ма као што су 
со ци јал ни ди ја лог и хар мо ни за ци ја рад-
ног за ко но дав ства са нај ви шим свет ским 
стан дар ди ма.

На кон пред ста вља ња Ср би је на 108. за се-
да њу Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да и раз-
го во ра са ре ги о нал ним ди рек то ром МОР-а 
за Евро пу и цен трал ну Ази ју, ми ни стар Ђор-
ђе вић је по се тио и ре зи ден ци ју МОР-а.

Ми ни стра за рад уго стио је за ме ник ре-
ги о нал ног ди рек то ра МОР-а, Ма у ри цио 
Бу си, ко ји му је пред ста вио зна чај ове ор-
га ни за ци је и по ка зао Но бе ло ву на гра ду за 
мир ко ју је ова ор га ни за ци ја до би ла 1969. 
го ди не за уна пре ђе ње ми ра ме ђу кла са ма, 
оства ри ва ње при стој ног по сла и прав де за 

рад ни ке, као и за пру жа ње тех нич ке по мо-
ћи зе мља ма у раз во ју.

Ђор ђе вић је ис та као да му је из у зет но 
дра го што као ми ни стар у чи јој је над ле-
жно сти по ло жај рад ни ка има при ли ку да 
по се ти јед ну ова кву ор га ни за ци ју ко ја про-
мо ви ше со ци јал ну прав ду и ме ђу на род но 
при зна та људ ска и рад нич ка пра ва.

– По ли ти ка вла де Ре пу бли ке Ср би је 
је оства ри ва ње свих пра ва рад ни ка као 
што су пра во на со ци јал но и здрав стве но 
оси гу ра ње, на ве ће пла те и без бед ност и 
здра вље при ли ком ра да. Без за до вољ них 
рад ни ка, ни по сло дав ци не ће оства ри ва ти 
про фит, а са мим тим ни др жа ва не ће на пре-
до ва ти, и упра во због то га ће мо на ста ви ти 
да ра ди мо на уна пре ђе њу по ло жа ја рад ни-
ка, рад ног окру же ња и пра ва по сло да ва ца 
– ре као је Ђор ђе вић и до дао да је 2019. го-
ди ну вла да Ср би је про гла си ла Го ди ном без-
бед но сти и здра вља на ра ду.

Ми ни стар је и том при ли ком на вео да се 
ове го ди не оче ку је низ за ко на ме ђу ко ји ма 
су За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду и 
За кон о оси гу ра њу у слу ча ју по вре де на ра ду, 
ко ји ће знат но уна пре ди ти по ло жај рад ни ка.

кон фе рен ци ји Ме ђу на род не ор га ни за ци-
је ра да, ко ја пред ста вља нај ве ће го ди шње 
оку пља ње свих чла ни ца, у де ле га ци ји Ре пу-
бли ке Ср би је при су ство ва ли су и пред сед-
ник Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је, 
Љу би сав Ор бо вић, пред сед ник уни је по сло-
да ва ца Ср би је, Ми лош Не не зић, и по моћ ник 
ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Мир ја на Ћој ба шић. Г. О.

Ми Ни стАР зА РАД НА 108. зА сЕ ДА њУ КОН ФЕ РЕН ци јЕ МОР-а У ЖЕ НЕ ви

Ми ни стар зо ран Ђор ђе вић
пред ста вио успе хе ср би је

Нобелова награда за мир 
додељена МОР-у 1969.

Зоран Ђорђевић и Хајнц Ко лер
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реч струке

Бене фи ци ра ни стаж, или 
пра вил ни је – стаж који се 
рачу на са уве ћа ним тра-

ја њем, „при ви ле ги ја” је оси гу-
ра ни ка који раде на наро чи то 
тешким, опа сним и за здра вље 
штет ним рад ним мести ма, као 
и оси гу ра ни ка који оба вља-
ју такве посло ве на који ма се 
након навр ше них одре ђе них 
годи на живо та не може оче-
ки ва ти да свој посао, одно сно 
про фе си о нал ну делат ност оба-
вља ју успе шно. 

утвр ђи ва њем ста жа оси гу ра-
ња који се рачу на са уве ћа ним 
тра ја њем, ови оси гу ра ни ци могу 
у одре ђе ним окол но сти ма да 
оства ре пра во на пен зи ју рани је, 
а бене фи ци ра ни стаж им тако ђе 
ути че и на месеч ни износ пен-
зи је. Рад на места на који ма се 
стаж рачу на са уве ћа ним тра ја-
њем утвр ђе на су одго ва ра ју ћим 
пра вил ни ком, који осим рад них 
места утвр ђу је и сте пе не уве ћа-
ња ста жа, као и начин њихо вог 
утвр ђи ва ња и реви зи је. 

тра ја ње ста жа може се уве ћа-
ти за нај ви ше 50 одсто у одно су 
на ефек тив но тра ја ње, осим у 
слу ча ју про фе си о нал них вој них 
слу жбе ни ка. Њима се у слу ча ју 
анга жо ва ња у ору жа ним акци-
ја ма вре ме про ве де но у тим 
акци ја ма, као и на лече њу, или 
у заро бље ни штву, рачу на као 
стаж оси гу ра ња у дво стру ком 
тра ја њу. Сте пен уве ћа ња озна-
ча ва се бро је ви ма, па тако, на 
при мер, сте пен уве ћа ња 12/14 
озна ча ва да се стаж оси гу ра-
ња рачу на тако да се сва ких 12 
месе ци ефек тив ног рада рачу на 
као 14 месе ци ста жа оси гу ра ња.

При утвр ђи ва њу пра ва на 
пен зи ју, бене фи ци ра ни стаж се 
утвр ђу је пре ма закон ским про-
пи си ма који су при ме њи ва ни у 
Репу бли ци Срби ји у вре ме када 
је стаж навр шен. Ови про пи-
си су се с вре ме ном мења ли и 
са сва ком изме ном доно си ли 
нове усло ве под који ма се стаж 
утвр ђи вао са уве ћа ним тра ја-
њем, a тако ђе је било и изме на у 
погле ду начи на њего вог рачу на-
ња. тако је до кра ја 1972. важио 
про пис по коме се стаж ура чу на-

вао са уве ћа ним тра ја њем само 
у слу ча ју да је њего во укуп но 
тра ја ње дуже од пет годи на. Од 
1973. годи не тог огра ни че ња 
више није било, па се стаж рачу-
нао са уве ћа њем без обзи ра на 
укуп но тра ја ње. Међу тим, закон 
чија је при ме на поче ла 1. јану-
а ра 1997. годи не вра тио је ово 
огра ни че ње са додат ним поо-
штре њем – почев од тог дана 
бене фи ци ра ни стаж се ура чу-
на ва само ако је њего во укуп но 
тра ја ње дуже од 10 годи на. Ипак, 
у слу ча ју да је код оси гу ра ни ка 
утвр ђе на инва лид ност, укуп-
но тра ја ње рада од пет годи на 
на рад ним мести ма за која је 
пред ви ђен бене фи ци ра ни стаж, 
довољ но је за њего во рачу на ње 
у уве ћа ном тра ја њу.

Оси гу ра ни ци који су кори сти-
ли боло ва ње за вре ме рада на 
мести ма на који ма се стаж рачу-
на са уве ћа ним тра ја њем тре ба 
да зна ју да су се и про пи си који 
регу ли шу ути цај боло ва ња на 
рачу на ње тог ста жа мења ли. До 
кра ја 1987. годи не боло ва ње 
није ути ца ло на рачу на ње бене-
фи ци ра ног ста жа, одно сно оси-
гу ра ни ку се ком пле тан пери од 
рада рачу нао са уве ћа ним тра ја-
њем без обзи ра на тра ја ње одсу-
ства с посла. Почев од 1. јану а ра 
1988. годи не, боло ва ње које је у 

току кален дар ске годи не тра ја-
ло кра ће од месец дана није од 
ути ца ја на рачу на ње бене фи ци-
ра ног ста жа, али се одсу ство ва-
ње са посла које пре ла зи месец 
дана одби ја од укуп ног тра ја ња 
бене фи ци ра ног ста жа. Ова кав 
начин рачу на ња при ме њи ван 
је до кра ја 1990. годи не. Дакле, у 
овом пери о ду се „опра шта” одсу-
ство с посла у тра ја њу до јед ног 
месе ца, без обзи ра на то да ли је 
боло ва ње било кон ти ну и ра но, 
или је оси гу ра ник одсу ство вао 
са посла у више кра ћих пери о-
да. Почев од 1991. годи не сва ко 
одсу ство с посла због боле сти 
пред ста вља раз лог да се у пери-
о ди ма боло ва ња стаж оси гу ра-
ња рачу на само у ефек тив ном 
тра ја њу.

Оси гу ра ник са бене фи ци-
ра ним ста жом може рани је да 
оства ри пра во на пен зи ју, и то 
на раз ли чи те начи не. Оси гу ра-
ни ци који су навр ши ли бене-
фи ци ра ни стаж чије је тра ја ње 
нај ма ње 2/3 укуп ног ста жа оси-
гу ра ња, има ју пра во на сни же-
ње ста ро сне гра ни це. На сва ких 
пет годи на про ве де них на рад-
ном месту са кое фи ци јен том 
12/14 ста ро сна гра ни ца се сни-
жа ва за јед ну годи ну, на сва ке 
чети ри за 12/15, три за 12/16 
и на сва ку јед ну годи ну и шест 

месе ци за 12/18. Ово сни же ње 
одно си се само на оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну, али не и на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју. 
Дакле, сни же ње се рачу на од 
65 годи на живо та за мушкар-
це, а од 62 годи не и шест месе-
ци за жене у току 2019. годи не, 
одно сно од 63 годи не живо та за 
жене у току 2020. годи не. Оси-
гу ра ник који по овом осно ву 
оства ри пра во на ста ро сну пен-
зи ју доби ја ту пен зи ју у „пуном” 
изно су, без ика квих ума ње ња. 
Ста ро сна гра ни ца може да се 
сни жа ва нај ви ше до 55 годи на 
живо та, осим за запо сле не који 
су на рад ним мести ма са кое фи-
ци јен том 12/18 ефек тив но про-
ве ли 2/3 рад ног века, у одно су 
на укуп но ефек тив но про ве де-
но вре ме на рад ним мести ма на 
који ма се стаж рачу на са уве ћа-
ним тра ја њем. Овим оси гу ра ни-
ци ма ста ро сна гра ни ца може да 
се сни зи и до 50 годи на живо та. 

Оси гу ра ни ци који има ју пра-
во на сни же ње ста ро сне гра-
ни це, али ни са сни же ном гра-
ни цом не испу ња ва ју услов за 
ста ро сну пен зи ју, већ одла зе 
у пре вре ме ну ста ро сну пен зи-
ју тре ба да зна ју да је почев од 
сеп тем бра 2018. годи не Закон 
изме њен у погле ду одре ђи ва ња 
про цен та ума ње ња при одре-

УтвР Ђи вА њЕ стА ЖА сА УвЕ ЋА НиМ тРА јА њЕМ 

Бе не фи ци ра ни стаж
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актуелно

ђи ва њу пре вре ме не ста ро сне 
пен зи је тако што се број месе ци 
рани јег одла ска у пен зи ју рачу-
на у одно су на сни же ну ста ро-
сну гра ни цу, а не у одно су на 
годи не живо та које су про пи-
са не Зако ном, што је повољ ни-
је у одно су на рани је про пи се. 
Износ пре вре ме не ста ро сне 
пен зи је одре ђу је се као износ 
ста ро сне, који се затим ума њи 
за 0,34 одсто за сва ки месец 
рани јег одла ска у пен зи ју, али 
нај ви ше до 20,4 одсто.

тра ја ње бене фи ци ра ног ста-
жа од ути ца ја је и на пра ва запо-
сле них који при па да ју тако зва-
ним посеб ним кате го ри ја ма 
оси гу ра ни ка – поли циј ски слу-
жбе ни ци, при пад ни ци оба ве-
штај них аген ци ја, запо сле ни на 
извр ше њу кри вич них санк ци-
ја, при пад ни ци вој ске Срби је и 
дру ги, који има ју могућ ност да 
пра во на пен зи ју оства ре под 
посеб ним, повољ ни јим про пи-
си ма, у слу ча ју да су на овим 
посло ви ма про ве ли пери од 
про пи сан Зако ном о пен зиј-
ском и инва лид ском оси гу ра њу. 
у 2019. годи ни, тај пери од је 13 
годи на и шест месе ци ефек тив-
ног рада на посло ви ма са уве-
ћа ним тра ја њем ста жа, док ће у 
2020. годи ни бити потреб но 14 
годи на. уз овај услов, оси гу ра-
ни ци из ове кате го ри је тре ба да 
има ју нај ма ње 55 годи на живо та 
и 23 годи не и шест месе ци ста жа 
оси гу ра ња у 2019. годи ни, одно-
сно 24 годи не ста жа оси гу ра ња 
у 2020. годи ни, како би оства ри-
ли пра во на ста ро сну пен зи ју.

Оси гу ра ни ци који су оба-
вља ли само стал ну делат ност 
тако ђе има ју пра во на стаж са 
уве ћа ним тра ја њем уко ли ко 
су оба вља ли посло ве за које 
је такав стаж пред ви ђен. у слу-
ча ју да је утвр ђе но оба вља ње 
таквих посло ва, они су у оба-
ве зи да упла те уве ћан допри-
нос за ПИО, како би им се стаж 
рачу нао са уве ћа њем. Исто уве-
ћа ње допри но са важи и за дру-
ге посло дав це, па се зато свим 
оси гу ра ни ци ма суге ри ше да 
пре одла ска у пен зи ју про ве ре 
сво је подат ке реги стро ва не у 
матич ној еви ден ци ји у Фон ду, 
јер и у слу ча ју да су сви дру ги 
усло ви испу ње ни тра ја ње ста-
жа неће бити уве ћа но уко ли ко 
посло да вац није испу нио сво ју 
оба ве зу и упла тио допри но се.

Миро слав Мирић

Пре ма ко нач ним ранг 
ли ста ма, ко је су 25. ју-
на об ја вље не на огла-

сним та бла ма пен зи о нер ских 
удру же ња, Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је и удру же ња пен зи о-
не ра „Не за ви сност”, као и на 
огла сним та бла ма ор га ни за-
ци о них је ди ни ца РФ ПИО, ове 
го ди не је пра во на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју у ба ња ма и ле-
чи ли шти ма Ср би је оства ри ло 
13.620 ко ри сни ка пен зи ја.

При ја вљи ва ње на оглас Ре пу-
блич ког фон да ПИО за при јем 
зах те ва за упу ћи ва ње ко ри сни-
ка пен зи ја на ре ха би ли та ци ју 
за 2019. го ди ну тра ја ло је до 21. 
ма ја, а пре ли ми нар не ранг ли-

сте об ја вље не су 12. ју на, на кон 
че га је сва ко ко је сма трао да је 
тре ба ло да се на ђе на ли сти мо-
гао да уло жи жал бу у ро ку од 
пет рад них да на.

ка да је реч о усло ви ма за 
ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон-
да, да под се ти мо, пра во на 
бес пла тан опо ра вак у здрав-
стве но-ста ци о нар ним уста-

но ва ма и бањ ско-кли мат ским 
ле чи ли шти ма, у тра ја њу од 10 
да на, ове го ди не има ли су ко-
ри сни ци ста ро сних, ин ва лид-
ских и по ро дич них пен зи ја са 
пре би ва ли штем у Ре пу бли ци 
Ср би ји чи ја пен зи ја из но си 
до 26.324 ди на ра, као и ко ри-
сни ци пен зи ја ко ји су то пра во 
оства ри ли при ме ном до ма ћих 
про пи са и на осно ву ме ђу на-
род них уго во ра, под усло вом 
да збир тих пен зи ја не пре ла-
зи на ве де ни из нос. Осим то га, 
услов за оства ри ва ње овог 
пра ва био је и да ко ри сни ци, 
осим пен зи ја, не ма ју дру га 
лич на при ма ња, као и да пра-
во на бес плат ну ре ха би ли та-

ци ју ни су ко ри сти ли у по след-
њих пет го ди на.

За све пен зи о не ре ко ји су 
оства ри ли пра во на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју Фонд ПИО ће, 
као и ра ни јих го ди на, сно си ти 
тро шко ве сме шта ја у ба њи, пун 
пан си он, тро шко ве пре во за 
до опре де ље не ба ње и на зад, 
а уго во ри ма са сва ком ба њом 

по је ди нач но пре ци зи ран је 
обим те ра пи ја ко је сва ки ко-
ри сник мо ра да до би је, чи ме је 
обез бе ђе но да ре ха би ли та ци ја 
бу де у сва ком по је ди нач ном 
слу ча ју при ла го ђе на по тре ба-
ма пен зи о не ра. Фонд, та ко ђе, 
по кри ва и тро шко ве сме шта ја 
и пре во за за пра ти о ца сле пог 
ли ца и пра ти о ца де те та ко је је 
оства ри ло пра во на по ро дич ну 
пен зи ју по осно ву не спо соб но-
сти за са мо ста лан жи вот и рад.

Пен зи о не ри ће, као и обич-
но, то ком бо рав ка у ба ња ма 
би ти пот пу но ме ди цин ски 
збри ну ти, што под ра зу ме ва 
ле кар ски пре глед, ЕкГ, ла бо-
ра то риј ске ана ли зе, спе ци ја-
ли стич ке пре гле де и ви зи те 
оде љењ ских ле ка ра, као и 
нај ма ње три вр сте те ра пи ја у 
за ви сно сти од оце не ле ка ра и 
обла сти за ко ју је од ре ђе на ба-
ња спе ци ја ли зо ва на.

Ина че, Пра вил ни ком о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни-
ка пен зи ја РФ ПИО пре ци зно 
је де фи ни сан на чин бо до ва ња 
и кри те ри ју ми ко ји ути чу на 
ранг ли сту. На пр вом ме сту је 
ви си не пен зи је, за тим број го-
ди на ста жа оси гу ра ња, број 
го ди на ко ри шће ња пен зи је, 
оства ре но пра во на ту ђу не гу 
и по моћ и оства ре но пра во на 
по ро дич ну пен зи ју за ко ри-
сни ка ко ји је пра во на по ро-
дич ну пен зи ју оства рио као 
де те ко је ни је спо соб но за са-
мо ста лан жи вот и рад.

Г. О.

ОБ јА вЉЕ НЕ КО НАЧ НЕ РАНГ ли стЕ зА РЕ ХА Би ли тА ци јУ О тРО ШКУ РФ ПиО

Бес плат но у ба ње 
13.620 пен зи о не ра

У 2018. нај тра же ни ја Вр њач ка 
Ба ња
Од укуп но 13.320 ко ри сни ка пен зи ја ко ји су оства ри ли 
пра во и ко ји су упу ће ни на ре ха би ли та ци ју по огла су Фон-
да ПИО из 2018. го ди не, у ба ња ма је бо ра ви ло 94 од сто 
ко ри сни ка пен зи ја, од но сно то пра во је ис ко ри стио 12.541 
пен зи о нер.
Нај ви ше пен зи о не ра про шле го ди не же ле ло је да иде на 
опо ра вак у Вр њач ку Ба њу, Ко ви ља чу и Ба њу Ка њи жа.

Бања Јунаковић
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Пен зиј ски си сте ми  
др жа ва ре ги о на у  
зна ку не по вољ них  
де мо граф ских  
кре та ња и ин тен зив не 
ми гра ци је рад ног 
ста нов ни штва

тра ди ци о нал ни, 11. Су сре-
ти ди рек то ра фон до ва/
за во да за пен зиј ско и ин-

ва лид ско оси гу ра ње др жа ва на-
ста лих на про сто ру СФРЈ ове го-
ди не одр жа ни су у Се вер ној Ма-
ке до ни ји, у Охри ду, од 19. до 21. 
ју на. Са ста нак ди рек то ра но си-
ла ца оба ве зног пен зиј ског оси-
гу ра ња те мат ски је био фо ку си-
ран на ме ђу соб но упо зна ва ње 
са из ме на ма у за ко ни ма ко ји ма 
је ре гу ли са на ма те ри ја пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
пра ће ње про ме на у окру же њу 
и ре ша ва ње ак ту ел них пи та ња 
ко ја се од но се на спро во ђе-
ње ме ђу на род них спо ра зу ма 
о со ци јал ном оси гу ра њу, као и 
раз ме ну по да та ка о ефек ти ма 
би ла те рал не елек трон ске раз-
ме не по да та ка. Основ на те ма 
са стан ка би ла је „Пер спек ти ве 
кре та ња бро ја пен зи о не ра у на-
ред них 10 го ди на” и на осно ву 
из не тих по да та ка и про јек ци ја, 
ста ње и пер спек ти ве пен зиј-
ских си сте ма у др жа ва ма на ста-
лим на про сто ру СФРЈ, као и Ау-
стри је, ко ја је и ове го ди не би ла 
гост су сре та, вр ло су слич ни. у 
свим др жа ва ма су при сут на не-
га тив на де мо граф ска кре та ња, 
као и ми гра ци је рад но спо соб-
ног ста нов ни штва, што упу ћу је 
на по тре бу из на ла же ња на чи на 
да се ови трен до ви пре о кре ну у 
ко рист на ци о нал них еко но ми ја.

Све др жа ве ре ги о на су за-
по че ле ре форм ске про це се у 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња да би се обез бе-
ди ло про ду жа ва ње рад ног ве ка 
рад но спо соб ног ста нов ни-
штва, од ло жио из ла зак са тр жи-
шта ра да и ула зак у пен зиј ски 

си стем и кре и рао си стем ко ји 
обез бе ђу је си гу ран, одр жив и 
аде ква тан при ход у ста ро сти. 
Нај че шће ме ре ко је се пред у-
зи ма ју у пен зиј ским про пи си ма 
су по ди за ње ста ро сне гра ни це 
за сти ца ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, по о штра ва ње усло ва 
за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску и по ро дич ну пен зи ју, по-
ве ћа ње бро ја го ди на ко је ула зе 
у об ра чун пен зи је и про ме не 
на чи на ускла ђи ва ња пен зи ја.

Про сеч на ста рост ста нов ни-
штва по ве ћа ва се у це лом све ту, 
све др жа ве бе ле же ду жи жи вот-
ни век ста нов ни штва и све ма-
ње де це се ра ђа (осим у Афри-
ци). Нај ста ри је ста нов ни штво у 
Евро пи има Ита ли ја. у др жа ва-
ма ре ги о на сре ди ном про шлог 
ве ка тре ћи ну ста нов ни штва 
чи ни ли су мла ђи од 14 го ди на, 
а око пет од сто ста ри ји од 65 
го ди на; 2020. го ди не мла ђи од 
14 го ди на чи ни ће про сеч но 15 
од сто укуп ног ста нов ни штва, а 
ста ри ји од 65 око 30 од сто укуп-
ног ста нов ни штва. Из ових по-
да та ка и про јек ци ја про из ла зи 
за кљу чак да се у свим др жа ва ма 

ре ги о на, као и Евро пе у це ли ни, 
убр за но ме ња ста ро сни про фил 
до хот ка, у сми слу да се сма њу-
је удео ста нов ни ка у до би до 15 
го ди на жи во та (по пу ла ци ја ко ја 
тро ши, а не за ра ђу је), да се по-
ве ћа ва удео ста нов ни ка од 15 
до 65 го ди на (по пу ла ци ја ко ја 
за ра ђу је ви ше не го што тро ши) 
и да се убр за но по ве ћа ва удео 
ста нов ни ка у до би 65 и ви ше 
(по пу ла ци ја ко ја тро ши ко ли ко 
има при хо да).

у бу дућ но сти нам, из ве сно, 
пред сто ји про ме на уста ље ног 
кон цеп та по ко ме се до од ре-
ђе не до би обра зу је мо, за тим 
ра ди мо и на кра ју жи во та ужи-
ва мо, у ко рист исто вре ме ног 
обра зо ва ња, ра да и ужи ва ња у 
сва ком пе ри о ду жи во та.

Де мо граф ски трен до ви, по-
сле ди це еко ном ских ми гра-
ци ја, про ме на струк ту ре ра да 
кроз ди ги та ли за ци ју и ау то ма-
ти за ци ју, не ста нак уо би ча је них 
про фе си ја и по ја ва но вих и сл., 
при сут ни су у свим др жа ва-
ма, али не по сто ји је дин стве но 
ре ше ње за све пен зиј ске си-
сте ме ко ји, по свом об у хва ту, 

су бли ми ра ју ефек те и по сле-
ди це свих на ве де них кре та ња. 
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је су 
се чу ле на 11. Су сре ти ма ди рек-
то ра фон до ва за ПИО др жа ва 
ре ги о на, са свим је си гур но да 
је Ре пу бли ка Ср би ја пред у зе ла 
нај о збиљ ни ји ме ре и ак тив но-
сти ко је до при но се по бољ ша њу 
де мо граф ског трен да: усво је на 
је Стра те ги ја под сти ца ња ра ђа-
ња, са кон крет ним и при мен-
љи вим ме ра ма, до нет За кон о 
фи нан сиј ској по др шци по ро ди-
ци с де цом (нов ча на на кна да за 
сва ко ро ђе но де те), За ко ном о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу утвр ђен је по се бан стаж 
за же не с три, два и јед ним де-
те том, обез бе ђе ни су под сти ца-
ји у сфе ри ста но ва ња за мла де 
брач не па ро ве с де цом, обез бе-
ђе не су под сти цај не ме ре за по-
шља ва ња и ускла ђи ва ња ра да и 
ро ди тељ ства, на кна де за вре ме 
труд но ће, по ро диљ ског од су-
ства и про ду же не не ге де те та и 
број не дру ге ак тив но сти ко је ће 
до при не ти бо љим де мо граф-
ским кре та њи ма.

Г. О.

сА стА НАК Ди РЕК тО РА ФОН ДО вА зА ПиО ДР ЖА вА НА стА лиХ НА ПРО стО РУ сФРј

ства ра мо усло ве за јед нак 
трет ман свих гра ђа на ре ги о на

Једанаести сусрети директора фондова и завода за ПИО држава насталих на простору СФРЈ  
одржани у Охриду
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Одржани  
ше сти  
Бу ци ни да ни

Алек сан дро вац је по ше-
сти пут био до ма ћин „Бу ци-
них да на”, ма ни фе ста ци је у 
част Ми ло са ва Мар ко ви ћа 
Бу це, по зна тог књи жев ног 
ства ра о ца, пе сни ка, есе ји-
сте и по зо ри шног кри ти ча-
ра.

По зо ри шни су сре ти на 
ко ји ма су на сту па ла ре но-
ми ра на по зо ри шта из зе-
мље и окру же ња одр жа ни 
су од 10. до 16. ју на. Жу пља-
ни су у ве ли ком бро ју ис пу-
ни ли ве ли ку са лу До ма кул-
ту ре и апла у зи ма по здра-
ви ли глум це. На сту пи ли су 

драм ски умет ни ци „Ате љеа 
212”, по зо ри шта из Сом бо-
ра, Но вог Са да и цр не Го ре. 

Глум ци пред ста ве „тар-
тиф” у за јед нич кој про дук-
ци ји СНП Но ви Сад и На-
род ног по зо ри шта Сом бор 
осво ји ли су нај ви ше на гра-
да на фе сти ва лу, док је Гран-
при „Ми ло сав Бу ца Мир ко-
вић” за глу мач ко оства ре ње 
фе сти ва ла при па ло глу ми-
ци Ха ни Се ли мо вић.

Пра те ћи део „Бу ци них 
да на” чи ни ла су број на де-
ша ва ња, по чев од из ло жбе 
по све ће не глу ми, пре ко за-
ви чај них пе сни ка, па све до 
му зич ких про гра ма и фе-
сти вал ских раз го во ра по-
све ће них по зо ри шту.

Пре ми јер ка на обе ле жа ва њу 100 го ди на МОР-а
Пред сед ни ца вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ана Бр на-

бић, го во ри ла је на 108. Ме ђу на род ној кон фе рен ци-
ји ра да у Же не ви, ор га ни зо ва ној по во дом обе ле жа-
ва ња 100. го ди шњи це осни ва ња Ме ђу на род не ор га-
ни за ци је ра да (МОР).

Бр на бић је ис та кла да је по но сна што пред ста вља 
др жа ву ко ја је пре 100 го ди на би ла ме ђу осни ва чи ма 
МОР-а и оце ни ла да је ва жно што Ср би ја и да нас са 
чла но ви ма те ор га ни за ци је раз го ва ра о бу дућ но сти 
ра да у на ред них сто го ди на. 

Пре ми јер ка је ука за ла да је Ср би ја у про те клих 
пет го ди на спро ве ла те шке и нео п ход не ре фор ме и 
оства ри ла ма кро е ко ном ску ста бил ност. уна пре ђе но је по слов но окру же ње и сма ње на не за по-
сле ност, али се на ша зе мља, као и мно ге дру ге зе мље ре ги о на и Еу, су о ча ва са ви со ком сто пом 
не за по сле но сти мла дих.

Пре ми јер ка Бр на бић је ме ђу нај зна чај ни је ре зул та те из дво ји ла по ве ћа ње про сеч не бру то за-
ра де и по ве ћа ње ми ни мал не за ра де за 35 од сто то ком про те клих пет го ди на, као и уво ђе ње 
под сти ца ја за пред у зет ни ке, по себ но мла де, за по кре та ње но вих ком па ни ја. у са рад њи са МОР-
ом и со ци јал ним парт не ри ма, др жа ва је про ши ри ла кам па њу „Ре ци не ра ду на цр но”. Го во ре ћи 
о иза зо ви ма са ко ји ма се су о ча ва ју све зе мље, пре ми јер ка је на гла си ла да је нај ве ћи онај ко ји 
на ме ће че твр та ин ду стриј ска ре во лу ци ја и ди ги та ли за ци ја. тре нут на тех но ло шка ре во лу ци ја 
до но си до са да не ви ђе не про ме не у на чи ну жи во та и ра да ко је се од ви ја ју не ви ђе ним тем пом, 
кон ста то ва ла је Бр на бић и на ве ла да ће ова ин ду стриј ска ре во лу ци ја, као ни јед на ра ни је, за ме-
ни ти по сло ве ко је оба вља ју љу ди. Пре ми јер ка је по ру чи ла да је ду жност ли де ра да учи не све 
што је у њи хо вој мо ћи да при пре ме сво је гра ђа не за про ме не у све ту ра да, а да су кључ не обла-
сти у ко је мо ра мо да ула же мо обра зо ва ње и кре а тив ност.

Ну жно је да ула же мо у обра зо ва ње ко је учи де цу ка ко да ми сле, а не шта да ми сле, ис та кла 
је она и до да ла да Ср би ја ре фор ми ше свој обра зов ни си стем и уво ди ве шти не ко је ће би ти по-
треб не на ред ним ге не ра ци ја ма за успех и на пре дак.

између два броја

Ле ско вац:  
де ца из  
хра ни тељ ских  
по ро ди ца  
на мо ру

три де се так ма ли ша на из ле ско-
вач ких хра ни тељ ских по ро ди ца 
пр ви пут у жи во ту кре ну ће на мо-
ре за јед но са сво јим хра ни те љи-
ма и струч ња ци ма из ле ско вач ког 
цен тра за со ци јал ни рад. Де ца ће 
ле то ва ти у Грч кој, у Леп то ка ри ји. 

Ово је 12. пут за ре дом да ле ско-
вач ки цен тар за со ци јал ни рад 
во ди де цу ко ја су збри ну та у хра-
ни тељ ским по ро ди ца ма на де се-
то днев ни од мор. Са њи ма кре ћу и 
струч ни рад ни ци овог цен тра ко ји 
са ми фи нан си ра ју од ла зак на „рад-
ни од мор”.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра ле ско-
вач ког цен тра за со ци јал ни рад, 
Пре дра га Мом чи ло ви ћа, уско ро 
се оче ку је ком плет но ре но ви ра ње 
згра де цен тра, ка да ће се уре ди ти 
и при ла зна рам па и лифт за осо-
бе са ин ва ли ди те том. у цен тру је 
за по слен млад и ква ли те тан тим 
струч ња ка чи је услу ге го ди шње 
ко ри сти око 2.500 Ле сков ча на.    

Ви те зо ви тре ћи пут у Ни шу
Сре ди ном ју на Ниш је тре ћу го ди ну за ре дом ор га ни зо вао 

Ме ђу на род ни ви те шки фе сти вал „За штит ни ци твр ђа ве”. ви-
те зо ви из мно гих гра до ва Ср би је, као и го сти из ино стран-
ства при ка за ли су сред њо ве ков ни на чин жи во та, но шњу, 
ви те шку опре му, ору ђе и оруж је из тог вре ме на. При ка за на 
је и тех ни ка из ра де окло па, ма че ва, лу ко ва и стре ла а ор га-
ни зо ва на је и сред њо ве ков на пи ја ца на ко јој су по се ти о ци 
мо гли да ку пе по не ку сит ни цу за успо ме ну.

Ни шка твр ђа ва је три да на би ла до ма ћин ви те шким удру-
же њи ма из Бел ги је, Сло вач ке, Хр ват ске, Ма ђар ске, Ре пу-
бли ке Срп ске, али и из Гра ча ни це, врањ ске ба ње, Ста ла ћа, 
кра ље ва, Ја го ди не, Бе о гра да, Срем ских кар ло ва ца...

Фе сти ва ла је успе шно ор га ни зо ва ла ви те шка дру жи на 
„Зма је ва гри ва” уз по др шку град ских оп шти на и ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Ни ша.   
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Про сеч на за ра да за април 54.645 ди на ра
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку са оп штио је да је про сеч на бру то за ра да за април ове го ди не 

из но си ла 75.441 ди нар, док је про сеч на за ра да без по ре за и до при но са (не то) би ла 54.645 ди-
на ра.

у по ре ђе њу са истим ме се цом 2018, про сеч на бру то за ра да за април ове го ди не но ми нал но је 
ви ша за 11,1, а ре ал но за 7,8 од сто, док је про сеч на не то за ра да ви ша за 11,3 од сто но ми нал но, 
од но сно за осам од сто ре ал но.

Раст бру то за ра да у пе ри о ду ја ну ар-април 2019. го ди не у од но су на исти пе ри од про шле го-
ди не из но сио је 9,7 од сто но ми нал но, од но сно 6,9 од сто ре ал но. Исто вре ме но, не то за ра де су 
по ра сле за 9,9 од сто но ми нал но и за 7,1 од сто ре ал но.

Ме ди јал на не то за ра да за април 2019. из но си ла је 41.773 ди на ра, што зна чи да је 50 од сто за-
по сле них оства ри ло за ра ду до на ве де ног из но са.

Ми ли ја ну  
Де спо то ви ћу  
на гра да  
„На џи На ман”

Фон да ци ја 
„На џи На ман”, 
из при мор-
ског гра да 
Жу ње у Ли-
бан ској Ре пу-
бли ци, об ја-
ви ла је име на 
д о  б и т  н и  к а 
и с т о  и  м е  н е 
књи жев не на гра де за 2018-
2019. го ди ну.

Ова углед на ме ђу на род на 
фон да ци ја од 2002. до де љу је 
свет ске на гра де за књи жев ност 
ау то ри ма нај о ства ре ни јих књи-
жев них де ла у са др жа ју и сти лу, 
с ци љем ожи вља ва ња и раз во-
ја људ ских вред но сти. Осни вач 
фон да ци је је ли бан ски ху ма ни-
ста, пи сац, про мо тор кул ту ре, 
уред ник и из да вач, На џи На ман.

у овој го ди ни на гра ђе но је 
60 пи са ца (из бор од 2386 уче-
сни ка кон кур са ко ји пи шу на 27 
свет ских је зи ка), ме ђу ко ји ма је 
и књи жев ник Ми ли јан Де спо-
то вић, из По же ге, ко ји је до бит-
ник „По ча сне на гра де за укуп но 
ства ра ла штво”. Он је је ди ни до-
бит ник ове на гра де из Ср би је 
ко ји пи ше на срп ском је зи ку.

На гра ђе ни ра до ви би ће об ја-
вље ни у Го ди шњој књи зи на гра-
да, ко ју ће у еди ци ји бес плат них 
из да ња об ја ви ти „Фон да ци ја за 
бес плат ну кул ту ру На џи На ман”. 
Ла у ре а ти ће, та ко ђе, би ти про-
мо ви са ни у по ча сне чла но ве „ку-
ће кул ту ре На џи На ман”.  

Свр љиг:  
сти пен ди је за 
сред њо школ це 

Од бор ни ци СО Свр љиг до-
не ли су од лу ку о фи нан сиј ској 
по др шци за ре дов не уче ни ке 
пр вог и дру гог раз ре да сред ње 
шко ле у Свр љи гу. уче ни ци ма 
сред ње шко ле „Ду шан три ву-
нац Дра гош” ко ји се ове го ди не 
упи шу у гим на зи ју оп штег ти па, 
или на сме ро ве ту ри стич ко-хо-
те ли јер ски тех ни чар, тех ни чар 
мо тор них во зи ла у че тво ро го-
ди шњем тра ја њу и тр го вац у 
тро го ди шњем тра ја њу, оп шти на 
Свр љиг до де љу је сти пен ди ју од 
по пет хи ља да ди на ра на ме-
сеч ном ни воу у тра ја њу од две 
го ди не. И про шле го ди не сти-
пен ди је су ко ри сти ли сви уче-
ни ци пр вог раз ре да и они има-
ју пра во на сти пен ди ју и у овој 
школ ској го ди ни. Ова уста но ва 
тре нут но обра зу је 223 уче ни ка 
еко ном ске, тр го вин ске, ма шин-
ске стру ке и гим на зи јал це, а ове 
го ди не уве ден је но ви обра зов-
ни про фил – ту ри стич ко-хо те ли-
јер ски тех ни чар. 

Тр сте ник: ин фор ма тич ка обу ка же на
удру же ње „Жен ска ини ци ја ти ва” по сти же за па же не ре зул та те у ре-

а ли за ци ји про је ка та по мо ћи у ку ћи ста рим, бо ле сним и ин ва лид ним 
ли ци ма. Не дав но је успе шно окон чан и про је кат ин фор ма тич ке обу ке 
же на из се о ских сре ди на за рад на ра чу на ру. тим по во дом одр жа на је 
скром на све ча ност на ко јој је по де ље но 60 сер ти фи ка та же на ма ко је су 
за вр ши ле обу ку. Све ча но сти су при су ство ва ли пред став ни ци и чла но-
ви удру же ња „Жен ска ини ци ја ти ва”, др жав на се кре тар ка у Ми ни стар-
ству тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, та тја на Ма тић, као и чел-
ни ци ло кал не са мо у пра ве.

– тр сте ник је оп шти на у ко јој ви ше од 60 од сто же на ни је за по сле но, 
па је Ми ни стар ство фи нан си ра ло про је кат „Ин фо свет за ме не” у же љи 
да ов да шње же не стек ну ве шти не но вог до ба, што је услов за раз вој 
ди ги тал не еко но ми је и дру штве ни на пре дак – ре кла је та тја на Ма тић.

По ла зни це су по ру чи ле да би во ле ле и на пред ни курс, као и по моћ 
око пре тва ра ња не ких лич них иде ја у пра ве по сло ве.      

Бе о град обележио град ску 
сла ву – Спа сов дан

И ове го ди не у Бе о гра ду је одр жа на ли ти ја по во дом 
град ске сла ве, Спа сов да на. По сле одр жа не ли тур ги је, по-
вор ка је кре ну ла од цр кве Све тог ваз не се ња, у Ад ми ра ла 
Ге пра та, и кре та ла се цен трал ним град ским ули ца ма. 

Све ча на ли ти ја се за у ста ви ла ис пред Са бор не цр кве 
(на сли ци) где је одр жа на мо ли тва, ода кле се вра ти ла до 
ме ста по ла ска, цр кве Све тог ваз не се ња.

По ред цр кве них зва нич ни ка, по вор ци су се при кљу чи-
ли број ни гра ђа ни, као и при пад ни ци вој ске и по ли ци је.
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актуелно

ваш и наш „Глас оси гу ра-
ни ка” сре ди ном овог ме-
се ца по стао је и зва нич но 

сре до ве чан – на вр шио је пе де-
сет го ди на. Ле па број ка, вред-
на по што ва ња, по го то во што у 
нас не ма мно го ча со пи са ко ји 
се мо гу по хва ли ти то ли ким тра-
ја њем, али ми се тру ди мо да и 
да ље увек бу де мо све жи и ак-
ту ел ни.

то ком ових 1135 бро је ва, на 
око три де сет хи ља да стра ни-
ца, не ко ли ко ге не ра ци ја по све-
ће них но ви на ра и уред ни ка у 
ре дак ци ји и ви ше сто ти на са-
рад ни ка тру ди ло се да об ја сни, 
од го во ри, ин фор ми ше, али и 
раз га ли број не вер не чи та о це. 
у на шој ми си ји да при бли жи мо 
си стем пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и дру ге срод не 
гра не, по ма га ли су нам ком-
пе тент ни, струч ни и, на да мо 
се, за ни мљи ви са го вор ни ци и 
са рад ни ци, те се на наш „ми ну-
ли рад” мо же гле да ти и као на 
сво је вр стан вре ме плов кроз 
си стем ПИО.

ка ко из гра ди ти и уса вр ши ти 
си стем пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња би ла је те ма и 

пр вог бро ја „Глас оси гу ра ни ка”, 
ко ји се по ја вио 14. ју на 1969. 
го ди не и чи ја је ре дак ци ја (та да 
но вин ска уста но ва) осно ва на 
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. Од лу че но је да 
лист из ла зи пет на е сто днев но, у 
20.000 при ме ра ка. Пр ви број је 
штам пан на 24 стра не, про да-
вао се на ки о сци ма по це ни од 
1 ди на ра или у прет пла ти, а са-

чу ван је и по да так о 
пр вом прет плат ни-
ку – био је то пен зи-
о ни са ни адво кат из 
Но вог Са да, Ла зар 
Ха џић. у вре ме ка да 
се по ја вио пр ви број 
„Гла са оси гу ра ни ка” 
пен зи је су се ис пла-
ћи ва ле уна пред, на 
по чет ку ме се ца, а 
пр ва пен зи ја се ра-
чу на ла на осно ву 
пе то го ди шњег про-
се ка за ра да.

те ме ље ли ста 
по ста вио је пр ви 
глав ни и од го вор ни 
уред ник Ду шан Мак-
си мо вић, ко ји ће по-
ста ти чу ве ни те о ре-
ти чар у обла сти пен-

зиј ског си сте ма. Лист је имао 
Из да вач ки са вет и Ре дак ци ју 
ко ју је чи ни ло 14 за по сле них: 
уред ни ци Ђин ђа Пе рен ди ја и 
Ра до мир кр стић, еко но ми ста 

вла сти мир ву чи нић, ор га ни за-
тор До бри ла Гу гић, Рај ка Ђор-
ђе вић, Ра то мир Сто ја ди но вић, 
Бо сиљ ка Пан тић, Мла ђан Ме-
дић, Ра до мир Гој ко вић, Ми о мир 
та сић, Гор да на Ми лу ти но вић и 
са рад ни ци Здрав ко ко стић, Пе-
ра Срећ ко вић и Бо ра Оља чић.

Пре ли ста ва ње „Гла са оси гу-
ра ни ка” кроз де це ни је ко је су 
усле ди ле све до чи о пр о ме на ма 

у обла сти со ци јал ног оси гу ра-
ња. та ко је 1974. го ди на до не ла 
мно го про ме на у це лој зе мљи, 
а оне ни су ми мо и шле ни лист. 
Пре ста је да по сто ји Но вин ско-
из да вач ка рад на ор га ни за ци ја 
„Глас оси гу ра ни ка”, али оста је 
исто и ме ни лист чи ја је ре дак-
ци ја не по сред но ве за на за СИЗ.

На ред на де це ни ја оста ла је 
упам ће на као злат но до ба пен-

ГОДИНА

ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ПЕ ДЕ сЕт ГО Ди НА ли стА РФ ПиО

Увек на ва шој стра ни

Пре те ча „Гла са оси гу ра ни ка”
Још 1939. го ди не по сто ја ла је про па ганд на ак ци ја као по се бан сег-
мент ак тив но сти бе о град ског Пен зи о ног за во да, о че му све до чи 
Из ве штај о ра ду овог за во да из 1940. го ди не.
„Бе о град ски Пен зи о ни за вод још од по чет ка сво га са мо стал-
ног ра да по све ћи вао је па жњу да у ре до ви ма сво јих чла но ва 
по пу ла ри зу је пен зи о но оси гу ра ње на тај на чин што ће их што 
бо ље упо зна ти са ра дом. Раз ло зи за ово би ли су што је ово 
оси гу ра ње би ла но ви на у на шим кра је ви ма, и што ши ро ке ма се 
ин те ре се на та ни су би ле упо зна те са ду жно сти ма и пра ви ма по 
овом оси гу ра њу. Пре ма то ме, тре ба уло жи ти све мо гу ће на по ре 
да по сло дав ци и њи хо ви слу жбе ни ци не оста ну под ути ском да 
уво ђе ње пен зи о ног оси гу ра ња пред ста вља са мо но во оп те ре-
ће ње, већ да је то јед на ко ри сна со ци јал на ре фор ма, ко ја по 
свом са др жа ју у пу ној ме ри од го ва ра оно ме што од ње тре ба 
оче ки ва ти.”
Од но вем бра 1939. го ди не бе о град ски Пен зи о ни за вод је по чео 
да об ја вљу је ре до ван ме сеч ни оба ве штај ник „Пен зи о но оси гу ра-
ње”, у ко ме је пу бли ко вао по дат ке о сво ме ра ду, и ко ји је, мо же се 
ре ћи, пре те ча „Гла са оси гу ра ни ка”.

„Глас” је зна чај на пе ри о дич на пу
бли ка ци ја на ме диј ском по љу, што 
све до чи и то да је на Кон фе рен ци ји о 
ста ре њу и ста ро сти у ме ди ји ма, ко ју 
је Ге рон то ло шко дру штво Ср би је ор
га ни зо ва ло 24. ок то бра 2013. го ди не, 
је дан ре фе рат био по све ћен ана ли зи 
бро је ва из 2012, а по сво јој те мат ској 
струк ту ри, ма да са те жи штем на 
си стем ским пи та њи ма, овај лист је 
те го ди не био отво рен за рад број них 
удру же ња, за сва ко днев ни жи вот пен
зи о не ра, за лич но сти, као и за број не 
те ме укљу чу ју ћи и афо ри зме.

Др Ми лош Не ма њић (1932-2016), 
со ци о лог, ду го го ди шњи пред сед ник 
Ге рон то ло шког дру штва Ср би је
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зиј ског оси гу ра ња. Од нос оних 
ко ји из два ја ју пен зиј ске до при-
но се и ко ји их тро ше и да ље је 
из у зет но по во љан – ишао је и 
до без ма ло 4:1.

Два де сет го ди на „Гла са оси гу-
ра ни ка” обе ле же но је на ја вом 
те жих вре ме на. Лист све до чи и о 
хи пе рин фла тор ној 1993. ка да су 
се пен зи је ускла ђи ва ле и ис пла-
ћи ва ле не дељ но, а на че ко ви ма 
је је два би ло ме ста да се ис пи-
ше из нос – про сеч на пен зи ја је 
на кра ју из но си ла не ве ро ват них 
де вет би ли о на ди на ра. Али, у ја-
ну а ру 1994. пен зи о не ри су би ли 
пр ви ко ји су при ми ли но ве ди-
на ре. у про се ку по 30 ди на ра, 
нај ни жа пен зи ја је из но си ла 20 
(ста ро сни и ин ва лид ски), за по-
љо при вред ни ке 14 ди на ра, а 

нај ви ша је би ла 107,7 ди на ра. 
упр кос те шко ћа ма, „Глас оси гу-
ра ни ка” из ла зи ре дов но.

три де се ти ро ђен дан је про-
сла вљен 1999. го ди не. „Глас 
оси гу ра ни ка” бе ле жи 720. број. 
Лист се ба вио пен зи о нер ским 
те ма ма, али ни шта ма ње и оним 
ко је су ин те ре со ва ле оси гу ра-
ни ке. те го ди не број за по сле них 
у Ср би ји пао је на 1,9 ми ли о на, 
док је број пен зи о не ра по рас-
тао на 1,2 ми ли о на (1,5:1).

кон со ли да ци јом три фон да 
– за по сле них, са мо стал них де-
лат но сти и по љо при вред ни ка, 
2008. го ди не осни ва се је дин-
ствен фонд у ко ме има око че ти-
ри ми ли о на оси гу ра ни ка и 1,5 
ми ли о на пен зи о не ра свих ка те-
го ри ја. И са др жај ли ста је обо га-

ћен те ма ма ко је су од ин те ре са 
за пред у зет ни ке, вла сни ке фир-
ми, адво ка те, при ват не ле ка ре, 
по љо при вред ни ке.

Са 40 го ди на, „Глас оси гу ра ни-
ка” је мо дер ни зо ван ча со пис у 
бо ји ко ји и да ље из ла зи пет на е-
сто днев но, у не про ме ње ном ти-
ра жу од 20.000 при ме ра ка, али 
та да на уве ћа ном 
бро ју стра на – 36 и 
одав но се ди стри бу-
и ра бес плат но. Ре-
дак ци ја је у са ста ву 
Сек то ра за од но се 
с јав но шћу РФ ПИО, 
ко ји је фор ми ран 
2007. Пре по зна тљи-
ви ло го се ни је ме-
њао све до 31. ма ја 
2011. ка да лист до-
би ја и но во ру хо.

у истом ти ра жу 
ча со пис је из ла зио 
све до ја ну а ра 2011. 
ка да је, због ве ли-
ког ин те ре со ва ња 
чи та ла ца, ти раж 
по ве ћан на 23.000 
при ме ра ка, уз исто-
вре ме но сма ње ње 
бро ја стра на са 36 
на 28. Лист је из ла зио пет на е-
сто днев но до 1. фе бру а ра 2014. 
го ди не, а од та да због сма ње ња 
тро шко ва из ла зи је дан пут ме-
сеч но (по след њег да на у ме се-
цу). За „Глас оси гу ра ни ка” пи ше 
укуп но око 150 стал них и по-
вре ме них са рад ни ка.

као што је по зна то, вла да Ре-
пу бли ке Ср би је је 2017. про гла-
си ла Го ди ном ме ђу ге не ра циј-
ске са рад ње и со ли дар но сти, 

а Ре пу блич ки фонд ПИО био је 
са „Гла сом оси гу ра ни ка” је дан 
од но си ла ца ак тив но сти. Ме ђу 
број ним ак ци ја ма „Гла са” био је 
и кон курс за нај леп шу пе сму/
при чу о со ли дар но сти ме ђу ге-
не ра ци ја ма.

у скла ду са про ме на ма дру-
штва у це ли ни и дру штве на од-
го вор ност „Гла са оси гу ра ни ка” 
под ра зу ме ва ла је да ље уна пре-
ђи ва ње ове уло ге, ко ју лист од 
свог осни ва ња до да нас има. 
Део те уло ге је сте и до при нос 
сен зи би ли са њу дру гих но ви на-
ра да ви ше пи шу о по тре ба ма 
ста ри јих у на шој зе мљи.

„Глас оси гу ра ни ка” и да ље 
оста је кон цеп ту ал но опре де-
љен да гра ђа ни ма пру жа ин-
фор ма ци је из обла сти оба ве-
зног пен зиј ског оси гу ра ња, 
као и да се ба ви те ма ма ко је су 
од ве ли ког зна ча ја, а ко ји ма се 
дру ги ме ди ји ба ве по вре ме но 
и не до вољ но или се уоп ште не 
ба ве. По ред те ма из све та ра да, 
ау то ри „Гла са оси гу ра ни ка” се 
на по све ћен и од го во ран на чин 
ба ве ста ро шћу и ста ри ма, осо-
ба ма са ин ва ли ди те том, осо ба-

ма са по себ ним по тре ба ма, бо-
ле сни ма и дру гим осе тљи вим 
ка те го ри ја ма дру штва.

Због све га то га се зна чај „Гла са 
оси гу ра ни ка” не ме ри са мо бро-
јем чи та ла ца, ко ји ина че да ле ко 
на ди ла зи ти раж, већ пре све га 
њи хо вим ви ше де це ниј ским по-
ве ре њем у наш рад и у сам Фонд 
ПИО ко ји пред ста вља мо.

Је ле на Оцић и Ре дак ци ја 
„Гла са оси гу ра ни ка”

Стал не ру бри ке
Већ пр ви бро је ви „Гла са” су има ли стал не ру бри ке ко је су бр зо 
по ста ле по пу лар не, а не ке од њих, оса вре ме ње не, одр жа ле су се 
и до да нас.
Ру бри ка Иза шал те ра с вре ме ном је пре ра сла у Реч стру ке, а бес-
плат на прав на по моћ да нас је у ру бри ци Ви пи та те, „Глас оси гу-
ра ни ка” од го ва ра. Клуб за пен зи о не ре по стао је Пен зи о нер ски 
ку так, а ху мо ре ске и анег до те су се пре се ли ле у Ша ре ни цу.
Уве ли смо и не ке но ве те ме – у По гле ди ма вас из ве шта ва мо о ино-
стра ним пен зиј ским си сте ми ма и жи во ту ста ри јих ван Ср би је, као 
и о но во сти ма из на у ке.
Јед на од нај по пу лар ни јих ру бри ка – Ра чу нај те на ра чу на ре – уве-
де на је 15. но вем бра 2010, са пр вим на сло вом „За што нас пла ше 
ра чу на ри” и об ја вљи ва на је ре дов но ви ше од три го ди не. Ова ру-
бри ка је пред ста вља ла бес пла тан курс за рад на ра чу на ру и мно ги 
чи та о ци због ње има ју све бро је ве са чу ва не.
Као би бли о граф ски ма те ри јал или у елек трон ској фор ми, „Глас оси-
гу ра ни ка” пред ста вља ис тра жи вач ку гра ђу за ра до ве на те му ПИО 
али и дру гих обла сти. Ар хи ва елек трон ских из да ња са др жи бро је-
ве од 2007. го ди не до да нас и на ла зи се на сајту Фон да ПИО.

Го ди на ма чи там „Глас оси гу ра ни
ка”, а ра до то чи не и мла ђе ко ле ге са 
ко ји ма ра дим и ра ду је мо се стал ним 
уна пре ђе њи ма ча со пи са и у тех нич
ком сми слу, а по себ но у ква ли те ту 
са др жа ја. У ње му има увек за ни мљи вих 
тек сто ва, и то не са мо за нај ста ри
је су гра ђа не, већ за све оси гу ра ни ке, па 
чак и оне ко ји то ни су. Те шко је про це
ни ти да ли су бо љи ин фор ма тив ни, 
еду ка тив ни или за бав ни са др жа ји у 
ње му. Лич но нај ви ше во лим да чи там 
ру бри ке Не кад и сад и Ша ре ни цу. Ве ру
јем да са др жа ји Ша ре ни це пре ве ни ра ју 
де пре сив на ста ња мно гих ста ри јих и 
до при но се ак тив ни јем ста ре њу.

Мр На де жда Са та рић, пред сед ни ца 
управ ног од бо ра удру же ња Еми ти
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поводи

АРАН ЂЕ лО вАц 

Дра га Ре дак ци јо,
сре ћан вам 50. 
ро ђен дан!

Не ка сви до жи ве ле пе пен зи о-
нер ске да не,

па да се од ма ра ју уз но ви не 
Оси гу ра ње.

Не ка пен зи о не ри има ју до бро 
око и спас,

да што ду же чи та ју но ви не 
Глас.

во ли мо дру же ње, пе сму, игру 
и ша ле,

нек нам жи вот што ду же тра је.
у ли сту пен зи о нер ског оси гу-

ра ња 

Сло бо дан Си мић из Гар ди но ва ца 
упу тио нам је че стит ку ко ја нам је баш 
им по но ва ла.

По што ва ни, рет ко ко ји лист на 
овим про сто ри ма до жи ви по ла ве ка 
по сто ја ња. ви сте то до че ка ли и че-
сти там вам ве ли ки ју би леј, уз на ду да 
ће те на ста ви ти као и до сад да бу де те 
искрен, стру чан, објек ти ван, ра зно-
лик, пре гле дан, ко ри стан при ја тељ 
свим чи та о ци ма. Ср дач но,

Сло бо дан Си мић, 
 Гар ди нов ци

И то ми слав Сте ва но вић, наш ду го-
го ди шњи са рад ник са ју га Ср би је, се-
тио се да сла ви мо ро ђен дан.

ува же ној ре дак ци ји „Гла са оси гу ра-
ни ка” упу ћу јем нај и скре ни је че стит ке 
по во дом 50-го ди шњи це успе шног 

по сто ја ња на шег ли ста. Па срећ но на-
пред, још 50 го ди на...

Мно го успе ха у да љем ра ду же ли 
вам ваш То ми слав Сте ва но вић из 
Ле сков ца, уз по здрав и по што ва ње.

Из уни је по сло да ва ца вој во ди не 
до би ли смо ре чи хва ле за до са да шњу 
са рад њу.

Са „Гла сом оси гу ра ни ка” са ра ђу-
је мо од осни ва ња уни је по сло да ва-
ца вој во ди не, а мо же мо чак ре ћи да 
са рад ња да ти ра и из мно го ра ни јег 
пе ри о да, ка да је уни ја по сло да ва ца 
вој во ди не би ла те ри то ри јал на ор га-
ни за ци ја уни је по сло да ва ца Ср би је. 
Но ви на ри „Гла са оси гу ра ни ка” при-
сут ни су на свим зна чај ни јим до га ђа-
ји ма ко је уни ја ор га ни зу је, уз из у зет-
но ко рект но из ве шта ва ње – што ми у 

Са 50 го ди на чо век се по ла ко при пре-
ма за тре ће до ба. Шко ло вао се, за по-
слио, осно вао по ро ди цу, де цу из во ди на 
пра ви пут, ра ди од ју тра до мра ка и са ња 
о да ни ма ка да ће се од мо ри ти. „Глас оси-
гу ра ни ка” је за исто то ли ко го ди на та ко-
ђе ство рио по ро ди цу – фа ми ли ју. Они 
ко ји су га чи та ли пре не ко ли ко де це ни ја 
са да у ње му тра же ин фор ма ци је о пу ту 
до пен зи је или ка да ће она „ле ћи” на ра-
чун, да ли ће би ти ве ћа...

Но, за раз ли ку од пе де се то го ди шња-
ка, „Глас оси гу ра ни ка” не мо же ни да 
раз ми шља о пен зи о ни са њу, јер тре ба 
упра во они ма ко ји има ју не до у ми це, ни су 
до вољ но ин фор ми са ни, тра же од го во ре 
на мно га пи та ња, лу та ју у за вр зла ми ра-
зних пен зиј ских и рад них про пи са... Они 
ко ји су већ пен зи о ни са ни, у „Гла су оси гу-
ра ни ка” тра же сво ја удру же ња, чи та ју о 
ви тал ним и вред ним пен зи о не ри ма, за-
јед нич ким дру же њи ма, ин фор ма ци је о ба-
ња ма у ко ји ма ста ре ко сти ре ха би ли ту ју и 

од ма ра ју, о мо гућ но сти да не што ку пе или 
пла те на ра те.

у ово вре ме ин тер не та и ла ке до ступ но сти 
свих сај то ва, за око 1,75 ми ли о на пен зи о не ра 
је ди ни њи ма на ме ње ни је упра во сајт Ре пу-
блич ког фон да ПИО, а на ње му мо гу сва ког 
ме се ца про чи та ти или ба рем пре ли ста ти но-
ви број „Гла са оси гу ра ни ка”. Са свим сам си-
гур на да ве ћи на пен зи о не ра, а и нас ко ји то 
још ни смо, жа ли мо што из ла зи на кра ју ме се-
ца и што тре ба че ка ти 30 да на до но вог бро ја.

Оста ри те ло, али ду ша ни ка да. Ду ша 
„Гла са оси гу ра ни ка” је да ле ко мла ђа од 
ових 50 го ди на из ла же ња. у њу мо гу да 
ста ну и мла ди, зре ли, ста ри, за по сле ни, 
не за по сле ни, ин ва ли ди, ре цеп ти за до-
бре ста ре ко ла че, од го во ри на пи та ња 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
укр ште ни ца, ле пе цвет не те ра се, ви тал-
ност у тре ћем до бу... Ма, ши ро ка је ду ша 
ва ша.

За хвал на сам вам што по сто ји те, јер 
ви сте мој не из бе жни „при руч ник” сва-
ке не де ље ка да при пре мам тек сто ве за 

„Днев ни ко ву” стра ни цу по све ће ну пен зи-
о не ри ма. ка да не ма ак ту ел них пен зиј ских 
те ма, а то се че сто де ша ва, ли стам ва ше 
стра ни це и ни ка да, али баш ни ка да се ни је 
до го ди ло да на њи ма не на ђем ин спи ра ци-
ју или чак и узмем део тек сто ва. Јер, јед но-
став но ве ру јем у оно што сте на пи са ли и не 
сум њам да су ва ша ту ма че ња пен зиј ских 
пра ва је ди но ис прав на.

Љу бин ка Ма ле ше вић, Днев ник

Ду ша ни по сле 50 го ди на не ста ри

има до ста ин те ре сант них 
и ле пих те ма.

За нас је нај леп ше на ше 
тре ће до ба,

сва ко тре ба до до жи ви и 
да га про ба.

Срећ но вам 50 го ди на 
успе шног ра да,

Не ка вам Ре дак ци ја увек 
бу де мла да!

Пу но успе ха, љу ба ви, сло-
ге, ра да, ле пог дру же ња и 
са рад ње же ли вам Де сан ка 
Ло мић.

ПО лА вЕ КА „ГлА сА Оси ГУ РА Ни КА”

кул тур но-исто риј ски цен-
тар из кра гу јев ца „Срп ска кру-
на”, као и увек, по да рио нам је 
спе ци јал но при зна ње, овај пут 
Све сло вен ску нит, под се ћа ју ћи 
да се ове го ди не обе ле жа ва и 
сла ви осам ве ко ва све то сав-
ског на сле ђа, од но сно ау то ке-
фал но сти Срп ске пра во слав не 
цр кве. За и ста смо по ча ство ва-

ни овим да ром.

Ових да на „Глас 
оси гу ра ни ка” је 
про сла вио 50. 

ро ђен дан. На рав но да 
су нам и овај пут сти-
гле пре див не че стит ке 
од на ших вер них чи-
та ла ца и са рад ни ка са 
же ља ма да још ду го 
тра је мо. 

Уз за хвал ност што 
нас пра те и што нам ве-
ру ју, из дво ји ли смо са-
мо не ке. 
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На пу нио си 50 го ди на, 
али, као што знаш, то још 
ни је до вољ но за пен зи ју! 
Же лим ти још ду го да ра-
диш и об у ча ваш мла де (па и 
ста ре) пен зи о не ре ко ји ће у 
те би на ћи са вет ни ка и при-
ја те ља.

у свом до са да шњем жи во-
ту имао си мно го ро ди те ља: 
До бри лу Ми ло ва но вић, та-
тја ну кр шић, Ми ле ну Јо ва но-
вић, ве сну Ана ста си је вић... 
као бри жни ро ди те љи, они 
су на те бе, по што си био је-
дин че, па зи ли нај ви ше што 
су мо гли. во ди ли су те, кроз 
све те го ди не, пра вим пу тем 
(и пра вим) и ни су ти до зво-
ли ли да хва таш кри ви не! та ко 
си сте као мно го при ја те ља 
из це ле Ср би је, а ти си че сто 
за ла зио и у не про ход на ме-

ста да би им са оп штио ва жне 
ве сти. 

увек си био, по ред сво јих 
му дрих и бла гих ре чи, и ду-
хо вит. Знао си да је ху мор 
нај бо љи и нај јеф ти ни ји лек 
за све. Је сте да ху мор ни-
је скуп, као обич ни ле ко ви, 
али је, уз те бе, ши рио оп ти-
ми зам за жи вот свих се ни о-
ра, то јест пен зи о не ра.

уго стио си у сво јој ку ћи 
мно ге књи жев ни ке, сли ка-
ре, на уч ни ке, про фе со ре, 
ле ка ре, упо знао их и при-
хва тио њи хо ву му дрост.

По зна то ми је, дра ги Гла-
су оси гу ра ни ка, да си у Бе-
о гра ду ме њао ста но ве. Био 
су у влај ко ви ће вој ули ци, 
па у Алек сан дра ко сти ћа, на 
Но вом Бе о гра ду и код ка ле-
мег да на. 

Али ни кад ни си ме њао с т а 
в о в е. увек си био за по ште-
ње, прав ду и људ скост! По 
оној по зна тој: „Не дај на се бе, 
али ни се бе на дру гог”. За то 
ти за хва љу јем на тво јим са ве-
ти ма, пред ло зи ма, оба ве ште-
њи ма. Же лим ти да на ста виш 
са ра дом истим по ле том до 
сво јих пен зи о нер ских да на. 
та да ћеш се при дру жи ти они-
ма ко је си та ко по жр тво ва но 
хра брио и во лео!

Ср дач но те по здра вља 
твој при ја тељ и са рад ник

Ду шан Стар че вић

лакше је уз смех

Пе де сет го ди на ,,Глас оси гу ра-
ни ка” је са став ни и не за о би ла-
зни део ин фор ма тив ног си сте ма 
Фон да ПИО и од ве ли ког је  зна-
ча ја за се ни о ре. Са ње го вих стра-
ни ца до ла зе до ин фор ма ци ја и 
са зна ња из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, со ци јал них 
да ва ња, ре ха би ли та ци је...

По пу ни ти све стра ни це ,,Гла-
са оси гу ра ни ка” је не мер љи ва 
за слу га уред ни ка, но ви на ра, са-
рад ни ка и свих за по сле них. За то 
вам сви ма ве ли ко при зна ње и 
хва ла! Же лим да и да ље ра ди те 
та ко успе шно као што сте и до 
са да чи ни ли и да ,,Глас оси гу ра-
ни ка” до жи ви мно го, мно го ју би-
ле ја. По но сан сам што сам имао 
ту част и за до вољ ство да и део 
мо је ма лен ко сти уткам у стра ни-
це ,,Гла са оси гу ра ни ка”.

Ди рек тор ки Дра га ни ка ли-
но вић, глав ној и од го вор ној 
уред ни ци ве сни Ана ста си је вић, 
ре дак ци ји и ко лек ти ву  ,,Гла са 
оси гу ра ни ка” че сти там 50. ро-

ђен дан, са же љом да још ду го 
успе шно ра ди те на до бро бит 
нас чи та ла ца и бу де те ис трај ни у 
на ред них по ла ве ка.

Че тр на е сти јун за ,,Глас оси гу
ра ни ка” зна ча јан дан, 

про сла вио пе де се ти ро ђен
дан.

Пр вих по ла ве ка про ђе и ју би
леј до ђе.

Ме ђу се ни о ри ма пр во ме сто
при па да ти као пре сто!
Из др жао си не бро ја не бу ре и 

штам пао
тек сто ве без цен зу ре.
Исти на је тво ја ме та, че сти

там ти
пе де сет пу них ле та.

Чи та о ци су се ме ња ли и ме-
ња ће се, ,,Глас оси гу ра ни ка” не-
ка оста не ве чан као Ду нав, ре ка 
ко ја про ти че по ред Бе о гра да и 
кла до ва.

Срећ но вам би ло! 
Урош Ба но вић, кла до во

Пр вих по ла 
ве ка у слу жби 
ста ри јег  
чо ве ка

ПО лА вЕ КА „ГлА сА Оси ГУ РА Ни КА”
уПв ве о ма це ни мо… При ја тељ ски 
од нос, са рад ња, по др шка, то је 
ква ли тет ко ји од ли ку је од нос уни-
је по сло да ва ца вој во ди не и „Гла са 
оси гу ра ни ка”. 

Че сти та мо осни ва чи ма и ре дак-
ци ји по ла ве ка по сто ја ња и же ли-
мо вам још пу но го ди на успе шног 
ра да. Чла но ви и за по сле ни у уни ји 
по сло да ва ца вој во ди не сто је вам 
на рас по ла га њу за да љу са рад њу и 
за јед нич ке ак тив но сти! 

Ру ко вод ство и струч на слу жба
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не

По себ но ле па че стит ка сти гла је 
из Са ве за ин ва ли да вој во ди не.

По во дом вА ШИХ ПЕ ДЕ СЕт ГО-
ДИ НА, на ше ис кре не че стит ке, уз 
же љу да нас још ду го го ди на оба-

ве шта ва те и ин фор ми ше те, све нас 
ко ји смо са вА МА ра сли, са зре ва-
ли, ста ри ли, учи ли, а са да се и под-
мла ђу је мо. 

Пред сед ник Са ве за ин ва ли да 
ра да вој во ди не, Ста на Сви ла ров, 
са са рад ни ци ма.  

кул тур но-исто риј ски цен-
тар из кра гу јев ца „Срп ска кру-
на”, као и увек, по да рио нам је 
спе ци јал но при зна ње, овај пут 
Све сло вен ску нит, под се ћа ју ћи 
да се ове го ди не обе ле жа ва и 
сла ви осам ве ко ва све то сав-
ског на сле ђа, од но сно ау то ке-
фал но сти Срп ске пра во слав не 
цр кве. За и ста смо по ча ство ва-

ни овим да ром.

Че стит ку за ју би леј до би ли смо и од Са ве-
за пен зи о не ра вој во ди не.

Лист Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње „Глас оси гу ра ни ка” 
да је зна ча јан до при нос ин фор ми са њу оси-
гу ра ни ка о свим пи та њи ма у ве зи са оства-
ри ва њем пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

ко ри сни ци ма пен зи ја пру жа ин фор ма ци-
је о пен зиј ском си сте му, ускла ђи ва њу пен-
зи ја, ак тив но сти ма град ских и оп штин ских 
удру же ња пен зи о не ра за уна пре ђи ва ње 
ква ли те та дру штве ног жи во та и свим дру-
гим пи та њи ма. Ра до га чи та ју, ка ко за по сле-
ни, та ко и ко ри сни ци пен зи ја.

Са рад ња овог са ве за са Ди рек ци јом РФ 
ПИО, Ди рек ци јом ПФ ПИО и фи ли ја ла ма у 
вој во ди ни, у про те клом пе ри о ду од ви ја ла се 
без те шко ћа по свим пи та њи ма, по себ но кад 
је реч о по сло ви ма ко ји пр о из и ла зе из Пра-
вил ни ка о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја.

Че сти та мо вам 50 го ди на успе шног ра да 
са же љом да та ко на ста ви те.

Ми лан Не на дић, пред сед ник Са вез пен-
зи о не ра вој во ди не
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актуелно

По кра јин ски се кре тар за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра-
фи ју и рав но прав ност по ло ва, 
Пре драг ву ле тић, уру чио је 
сре ди ном ју на уго во ре у вред-
но сти од 18 ми ли о на ди на ра 
на ме ње них удру же њи ма гра-
ђа на ко ја ре а ли зу ју про јек те 
из обла сти со ци јал не за шти те 

и за шти те ОСИ, бо рач ко-ин-
ва лид ске за шти те, дру штве не 
бри ге о де ци и по пу ла ри за ци је 
про на та ли тет не по ли ти ке.

– тре ћу го ди ну за ре дом рас-
пи су је мо кон курс за до де лу 
сред ста ва удру же њи ма гра ђа-
на ко ја ре а ли зу ју про јек те из 
на ве де них обла сти. Ове го ди-

не је обез бе ђе но два ми ли о на 
ди на ра ви ше не го прет ход не. 
По др шка По кра јин ског се кре-
та ри ја та огле да се и у кон кур-
си ма ко ји пред сто је до кра ја 
2019, а ко ји ма ће се осна жи ти 
удру же ња со ци јал не за шти те, 
као и она у обла сти по бољ ша-
ња по ло жа ја Ро ма и Ром ки ња 

и обла сти рав но прав но сти по-
ло ва – ис та као је ву ле тић.

уго во ри су, на осно ву про-
јект них ак тив но сти, до де ље ни 
121 удру же њу из вој во ди не, 
из ме ђу оста лих, и Са ве зу ин-
ва ли да ра да вој во ди не и удру-
же њу пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да. Д. Ко раћ

На Скуп шти ни уни је по-
сло да ва ца вој во ди не 
(уПв), одр жа ној 31. ма ја 

у Ру ми, за но вог пред сед ни ка 
уПв иза бран је вла ди мир Ла-
ло ше вић, ди пло ми ра ни ин фор-
ма ти чар, ди рек тор и су вла сник 
фир ме „цен тар но вих тех но ло-
ги ја” из Ру ме. На Скуп шти ни су 
иза бра ни и пот пред сед ни ци 
уни је – Го ран Не шић из Зре ња-
ни на, до са да шњи пот пред сед-
ник уПв за Ба нат и пред сед ник 
управ ног од бо ра уП Зре ња нин 
(ко ји је и у прет ход ном ман да-
ту успе шно оба вљао ову функ-
ци ју), и Да ни ло Љев на ић, из 
Срем ске Ми тро ви це, је дан од 
осни ва ча уПв, ко ји је иза бран за 
но вог пот пред сед ни ка за Срем.

у свом пр вом го во ру, као но-
ви пред сед ник, вла ди мир Ла-
ло ше вић је ре као да ће под 
ње го вим ру ко вод ством уПв 
на ста ви ти да ра ди у скла ду са 
до са да шњим опре де ље њем и 
си сте мом вред но сти ове ор га-
ни за ци је ис ка за ним у кри ла ти-
ци „По штен рад се ис пла ти”, ко ју 
је уста но вио и ко је са при др жа-
вао ње гов прет ход ник, Стан ко 
кр стин. Ла ло ше вић је ис та као 
да ће се у бу ду ћем ра ду фо ку-
си ра ти пре све га на ди ги тал ну 
тран сфор ма ци ју, спре ча ва ње 
од ла ска мла дих из зе мље и њи-
хо во ак тив ни је уче шће у ра ду 
уПв, уна пре ђе ње жен ског пред-
у зет ни штва, по ве ћа ње уче шћа 
осо ба са ин ва ли ди те том у би-
зни су и на обра зо ва ње мла дих 
за по тре бе при вре де.

Иван Ђо ко вић, пот пред сед-
ник По кра јин ске вла де и по кра-

јин ски се кре тар за при вре ду и 
ту ри зам, по хва лио је до са да-
шњу до бру са рад њу со ци јал-
них парт не ра у АП вој во ди ни, 
а Ми лош Не не зић, пред сед-
ник уни је по сло да ва ца Ср би је 
(уПС), по др жао је из ла га ње вла-
ди ми ра Ла ло ше ви ћа и ци ље ве 
за на ред ни пе ри од и ис та као 
да ће уПС то мак си мал но под-
сти ца ти. Чел ни ци син ди ка та 
на по кра јин ском ни воу Го ран 
Ми лић, пред сед ник СССв, и Ми-
ло ји ца Жив ко вић, пред сед ник 
По кра јин ског од бо ра уГС „Не-
за ви сност”, по хва ли ли су до са-
да шњу са рад њу са уПв и, уз че-
стит ке на из бо ру, по зва ли но вог 
пред сед ни ка да та ко и на ста ве.

Стан ко кр стин, ко ји је пр ви 
пут за пред сед ни ка уПв иза-
бран у ма ју 2011, на кон два 
ман да та на че лу ове ор га ни-
за ци је и од лич них ре зул та та, 
под но се ћи из ве штај о ра ду на-
вео је да је уни ја у том пе ри о ду 
на ра сла за но вих 6.355 чла но ва 
ко ји за по шља ва ју 19.914 рад-
ни ка, та ко да да нас укуп но има 

26.993 чла на са укуп но 83.317 
за по сле них.

– уче ство ва ли смо и уче ству-
је мо у ра ду и раз во ју По кра-
јин ског со ци јал но-еко ном ског 
са ве та. Пре ко По кра јин ског 
СЕС-а смо ус пе ли да из деј ству-
је мо сред ства за ја ча ње ка па-
ци те та со ци јал них парт не ра и 
за раз вој пред у зет ни штва. као 
ре ги о нал на ор га ни за ци ја са ра-
ђи ва ли смо са удру же њи ма по-
сло да ва ца из Швед ске, Сло вач-
ке, Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп ске, 
Бо сне и Хер це го ви не, цр не Го-
ре, Ма ке до ни је, Ма ђар ске, Сло-
ве ни је, Пољ ске. По мо гли смо на 
ло кал ном ни воу ор га ни зо ва ње 
по сло да ва ца у Ру ми, Зре ња ни-
ну, Ста рој Па зо ви, Но вом Са ду, 
вр ба су, Ин ђи ји, Оџа ци ма, Ба-
чу, Бач кој Па лан ци, Су бо ти ци и 
Пан че ву, што сма трам мо жда и 
на шим нај ве ћим до стиг ну ћем. 
Са мо стал но смо ре а ли зо ва ли 
шест про је ка та, а као парт не-
ри уче ство ва ли смо на још 42 
про јек та. Ак тив ни смо и у рад-
ним гру па ма за Еу по гла вља: 20 

(Пред у зет ни штво и ин ду стриј-
ска по ли ти ка) и 19 (Со ци јал на 
по ли ти ка и за по шља ва ње) у 
окви ру На ци о нал ног кон вен та 
Еу – на вео је Стан ко кр стин и 
до дао да се кон ти ну и ра но ба ве 
те ма ма као што су ини ци ја ти ве 
за сма ње ње оп те ре ће ња на за-
ра де, за на пла ту ПДв-а по на-
пла ти по тра жи ва ња, за ре а лан 
курс, сма ње ње ка ма та, уче шће 
у пре го во ри ма о ми ни мал ној 
це ни ра да, ана ли зи бу џе та По-
кра ји не.

кр стин је ис та као и да су за-
јед но са уПС обез бе ди ли про-
ду же ње ва же ња по ре ских олак-
ши ца за но ва за по шља ва ња и 
по ве ћа ње нео по ре зи вог де ла 
за ра де, те да су не ки њи хо ви 
пред ло зи ушли у пред ло ге но-
вих за ко на.

Сед ни ци Скуп шти не при су-
ство ва ли су и Не бој ша Ата нац-
ко вић и Ср ђан Дроб ња ко вић, 
по ча сни пред сед ник и ди рек-
тор уни је по сло да ва ца Ср би је, 
Ми ли на туш јак, се кре тар ка По-
кра јин ског СЕС-а, Дра го те шић, 
пред сед ник Са ве за са мо стал-
них син ди ка та оп шти не Ру ма, и 
пред став ни ци Европ ске бан ке 
за об но ву и раз вој, Бо ја на ву ко-
са вље вић и Де јан то нић.

у све ча ном де лу сед ни це уру-
че на су при зна ња уПв за до са-
да шњи до при нос у ства ра њу и 
успе шном раз во ју пр вом пред-
сед ни ку уПв, то ми Бо шња ку, 
Стан ку кр сти ну, ди рек тор ки 
уПв Ми ља ни Стој шић Сто ја нов-
ски, и се кре тар ки уПв Бра ни-
сла ви Ђу кић.

Ми ро слав Мек те ро вић

УРУ ЧЕ Ни УГО вО Ри УДРУ ЖЕ њи МА ГРА ЂА НА У вОј вО Ди Ни

ви ше нов ца за со ци јал ну за шти ту

НО вО РУ КО вОД ствО УНи јЕ ПО слО ДА вА цА вОј вО Ди НЕ

По штен рад се ис пла ти

Но ви пред сед ник УПВ, Вла ди мир Ла ло ше вић
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Сед ни ца Из вр шног од бо ра 
Са ве за пен зи о не ра вој-
во ди не одр жа на је сре ди-

ном ју на у Но вом Са ду. Сед ни ци 
је при су ство вао и проф. др Ан-
дре ја Са вић, пред сед ник Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је.

Ми лан Не на дић, пред сед ник 
СПв, го во рио је о за кон ском ре-
гу ли са њу на чи на ускла ђи ва ња 
пен зи ја и о еко ном ски одр жи-
вој и дру штве но при хва тљи вој 
фор му ли за ускла ђи ва ње пен-
зи ја. у том сми слу се, ре као је 
Не на дић, СПв обра тио и вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је. Не на дић је 
на гла сио да је упу ће но пи смо 
и по кра јин ском се кре та ру за 
здрав ство у ве зи са не до стат-
ком до мо ва здра вља у не ким 

оп шти на ма, због че га пен зи о не-
ри мо ра ју код ле ка ра спе ци ја-
ли сте да пу ту ју у дру ге оп шти не.

Ан дре ја Са вић је ис та као до-
бру са рад њу два са ве за и по-
тре бу да се Са вез пен зи о не ра 

Ср би је на мет не као кључ ни ак-
тер у пре го во ри ма с вла дом Ре-
пу бли ке Ср би је о ускла ђи ва њу 
пен зи ја и дру гим пи та њи ма из 
пен зиј ског си сте ма.

На сед ни ци је та ко ђе би ло ре-
чи и о спро во ђе њу Пра вил ни ка 
о дру штве ном стан дар ду ко ри-
сни ка пен зи ја РФ ПИО, о ко лек-
тив ном оси гу ра њу пен зи о не ра, 
рас по де ли сред ста ва по Фи нан-
сиј ском пла ну Са ве за, о Смо три 
хо ро ва удру же ња пен зи о не ра, 
при пре ма ма оп штин ских удру-
же ња за 12. Олим пи ја ду спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до-
ба, као и о одр жа ва њу ре ги о-
нал них кул тур но-умет нич ких и 
спорт ских ма ни фе ста ци ја.

Д. Ко раћ

у ор га ни за ци ји удру же ња пен зи о не ра 
гра да Ле сков ца не дав но је одр жан 11. Ме-
ђу на род ни фе сти вал фол кло ра тре ћег до-
ба. По ред до ма ћи на и го сти ју из Бу гар ске и 
Ма ке до ни је, фе сти ва лу су се при дру жи ли и 
чла но ви удру же ња пен зи о не ра Су бо ти це, 
Шап ца, ва ље ва, Мла де нов ца, Сме де рев ске 
Па лан ке, кра гу јев ца, Ни ша, вра ња, кња жев-
ца, До љев ца и Не го ти на. уче сни ци фе сти ва-
ла, у све ча ном де фи леу, про ше та ли су ули-
ца ма гра да, игра ли и пе ва ли.

Дру же ње се на ста ви ло у ве ли кој са ли 
удру же ња пен зи о не ра где се оку пље ни ма 
обра тио гра до на чел ник Ле сков ца, Го ран 
цве та но вић.

– ва жно је схва ти ти да ста рост и го ди не 
ни су ба ук и да их се не тре ба бо ја ти. Сви 
уче сни ци фе сти ва ла су при мер ка ко ста-

рост мо же би ти ве се ла и ле па, а да је сва ка 
бо ра и ис ку ство за пра во не из мер но бо гат-
ство – ка зао је цве та но вић.

уче сни ке и го сте по здра вио је и пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је Ан дре ја Са-
вић.

– у име Са ве за пен зи о не ра Ре пу бли ке Ср-
би је же лим да се ова тра ди ци ја на ста ви. у 
Ср би ји има 109 удру же ња, а ово у Ле сков-
цу спа да у сам врх сво јим са др жа ји ма ра да, 
а за то је за слу жан и овај фе сти вал, ко ји не 
са мо што је по стао бренд овог гра да, већ 
и Са ве за пен зи о не ра Ср би је – ка зао је, по-
здра вља ју ћи уче сни ке фе сти ва ла, Ан дре ја 
Са вић.

у име до ма ћи на, обра тио се пред сед ник 
удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца Бра ти слав 
Здрав ко вић по же лев ши сви ма срећ не да-

не, до бро здра вље и на ја вљу ју ћи но ве ак-
тив но сти чла но ва удру же ња.

Д. Ко цић

удру же ње дис тро фи ча ра Ју жно бач ког 
окру га ор га ни зо ва ло је не дав но сво ју пр ву 
Ме ђу на род ну сли кар ску ко ло ни ју у Но вом 
Са ду. Пре ма ре чи ма Атилe ко ва ча, пред сед-
ни ка ове ор га ни за ци је, за то су до би ли су 
фи нан сиј ску по др шку од Ми ни стар ства за 
рад, Ми ни стар ства кул ту ре и На ци о нал ног 
са ве та ма ђар ске на ци о нал не ма њи не.

уче ство ва ло је 27 умет ни ка – осо ба са 
ин ва ли ди те том (ОСИ), а три де се так сли ка 

на ста лих на овој ко ло ни ји оста ће у вла сни-
штву удру же ња и би ће из ло же не за про да ју 
у њи хо вој га ле ри ји. Оства ре ни при ход  уло-
жи ће се у на бав ку сред ста ва за на ста вак 
умет нич ког ства ра ла штва ОСИ.

Алек сан дра Па но вић, се кре тар ове ор-
га ни за ци је, из ја ви ла је да је ово оку пља ње 
осо ба са ин ва ли ди те том – ли ков них ства-
ра ла ца из Се ге ди на, Бач ке то по ле, Бе че ја 
и Но вог Са да, има ло за циљ да се по ка же 

да су они и те ка ко спо соб ни за ства ра ње 
умет нич ких де ла. 

– Ова на ша ин клу зив на сли ка р ска ко ло-
ни ја про мо ви ше умет ност ОСИ и сам умет-
нич ки дух, а осим про мо ци је њи хо вог ства-
ра ла штва она их на дах њу је и по ди же им 
са мо по у зда ње – по ја сни ла је Алек сан дра 
Па но вић.

Сле де ћа ко ло ни ја би ће одр жа на у сеп-
тем бру ове го ди не. М. Мек те ро вић

У лЕ сКОв цУ ОДР ЖАН 11. МЕ ЂУ НА РОД Ни ФЕ сти вАл тРЕ ЋЕГ ДО БА

ста рост мо же би ти ле па

МЕ ЂУ НА РОД НА иН КлУ зив НА сли КАР сКА КО лО Ни јА У НО вОМ сА ДУ

Про мо ци ја умет но сти Оси

сЕД Ни цА иО сА вЕ зА ПЕН зи О НЕ РА вОј вО Ди НЕ

О те ма ма ва жним за пен зи о не ре
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кроз Србију

Са вез ин ва ли да ра да вој во-
ди не и Оп штин ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да Су бо ти ца не дав-
но су ор га ни зо ва ли пре да ва ње 
на те му „уна пре ђе ње по ло жа ја 
ОСИ – ин ва ли да ра да – јед на ке 
мо гућ но сти, јед на ка пра ва”.

Го во ре ћи о до број са рад њи 
Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да Су бо ти це, фи ли ја ле 
НСЗ и ло кал не са мо у пра ве, пот-
пред сед ник Са ве за ин ва ли да 
ра да Ср би је Стан ко Ним че вић 
је ис та као да се у Су бо ти ци сва-
ке го ди не за по сли 20-40 мла ђих 
осо ба са ин ва ли ди те том.

Пред сед ни ца СИР вој во ди-
не, Ста на Сви ла ров, го во ри ла 
је о ва жно сти са рад ње ОО ИР 
са ло кал ним са мо у пра ва ма, као 

што СИР вој во ди не са ра ђу је са 
ре сор ним ми ни стар ством и ре-
сор ним по кра јин ским се кре та-
ри ја том, ка ко би се кроз про јек-
те оси гу ра ла сред ства за раз не 
ак тив но сти. Го во ри ла је и о про-

бле ми ма ко ри сни ка на кна де у 
ви си ни од 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је. За ме ник ди рек то ра ПФ 
ПИО Че до мир Фран цу ски је у 
ве зи са том про бле ма ти ком на-
гла сио да је Фонд ПИО сер вис 

др жа ве а не кре а тор про пи са, 
и да ће тек са про ме ном про пи-
са мо ћи да се по бољ ша по ло жај 
ове ка те го ри је ко ри сни ка.

Мар ко Ма рић, по сла ник у 
Скуп шти ни АПв, ре као је да ће 
пред ло ге и су ге сти је са пре да-
ва ња, за по пра вља ње по ло жа ја 
ин ва ли да ра да, пре не ти ко ле-
га ма у Скуп шти ни и над ле жним 
слу жба ма По кра јин ске вла де.

Пре да ва њу су при су ство ва ли 
и Сте ван Ра ди шић, пот пред сед-
ник СИР вој во ди не, Ми лен ко 
Гле ђа, ди рек тор Сек то ра оства-
ри ва ње пра ва из ПИО у Ди рек-
ци ји ПФ ПИО, и Сне жа на Ма рић, 
ди рек тор ка Фи ли ја ле Фон да 
ПИО у Су бо ти ци.

Д. Ко раћ

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра-
да (ОО ИР) Но ви Бе чеј, ко ја бро ји око 
300 чла но ва, одр жа ла је кра јем ма ја 

Го ди шњу скуп шти ну. у пр вом, рад ном де лу 
Скуп шти не, чел ни чо век ове ор га ни за ци је, 
во ји слав Лу ка чев, под нео је из ве штај о ра ду 
и фи нан сиј ски из ве штај ОО ИР Но ви Бе чеј за 
2018. го ди ну, као и план ра да за 2019. го ди ну. 

За тим је одр жа на ван ред на из бор на скуп-
шти на на ко јој је за но вог за ме ни ка пред сед-
ни ка ОО ИР Но ви Бе чеј иза бран вла да Па влов 
из Но вог Бе че ја, ко ји је и пред сед ник Ме сне 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Но ви Бе чеј. 

усле дио је све ча ни део скуп шти не, по све-
ћен де се то го ди шњи ци по сто ја ња и ра да ове 
ОО ИР, на ко јем је во ји слав Лу ка чев пред број-
ним го сти ма и при ја те љи ма на ве ли ком екра-
ну пред ста вио не што још увек не сва ки да шње 
за ова кве не вла ди не ор га ни за ци је – при ме ну 
елек трон ског по сло ва ња у окви ру ди ги тал не 
кан це ла ри је, као и сајт сво је ор га ни за ци је.

Ме ђу број ним го сти ма, скуп шти ни су при су-
ство ва ли Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР 
вој во ди не, Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Ср би је и пред сед ник ГО СИР Су бо ти це, 

Сте ван Ра ди шић, пот пред сед ник СИР вој во-
ди не и пред сед ник ГО СИР Зре ња нин, Са ша 
Мак си мо вић, пред сед ник оп шти не Но ви Бе-
чеј, са са рад ни ци ма, Сла ви ца ко пи ло вић, из 
СИР вој во ди не, за тим по зна ти при вред ни ци 
из Но вог Са да ко ји су по мо гли рад ове ор га-
ни за ци је.

Осим ре дов них ак тив но сти, пред сед ник Лу-
ка чев је ор га ни зо вао и ра чу нар ске кур се ве, 
да би се чла но ви об у чи ли и за рад у „ди ги тал-
ној кан це ла ри ји”. 

ве ли ку по др шку и раз у ме ва ње за ре а ли за-
ци ју ових иде ја и у ра ду имао је од ресорног 
Ми ни стар ства (кроз про јект но фи нан си ра-
ње), од СИР вој во ди не и ло кал не са мо у пра-
ве на че лу са Са шом Мак си мо ви ћем, као и од 
једне но во сад ске фир ме ко ја им је по кло ни ла 
софт вер за ди ги тал ну кан це ла ри ју.

та ко да нас ин ва ли ди ра да из Но вог Бе че-
ја, осим уме шног ба ра та ња ру те ри ма, лап то-
по ви ма, ра чу на ри ма, ви део-би мом... из да ју 
чла но ви ма и ра чу не за пла ће ни огрев пу тем 
тер мал ног штам па ча, елек трон ски упла ћу ју 
ра чу не, ар хи ви ра ју фо то гра фи је са сво јих из-
ле та и дру гих ак тив но сти ор га ни за ци је.

во ји слав Лу ка чев пла ни ра да ор га ни зу је 
и обу ку за чла но ве у ру ко ва њу па мет ним 
мо бил ним те ле фо ни ма и да обез бе ди ко-
ри шће ње сај та ОО ИР Но ви Бе чеј пу тем дру-
штве них мре жа.

Ста на Сви ла ров је по хва ли ла рад ове ор-
га ни за ци је и по ру чи ла да ће их СИР вој во-
ди не и да ље по др жа ва ти. Стан ко Ним че вић 
је ис та као да су чла но ви но во бе чеј ске ор га-
ни за ци је да ли пре ци зне иде је ру ко вод ству 
Са ве за, ка ко да им по мог ну, па је са рад ња 
би ла ве о ма успе шна. Ис та као је и да је од-
лич на са рад ња са ло кал ном са мо у пра вом 
до при не ла ре а ли за ци ји свих иде ја. Сте ван 
Ра ди шић, ко ји је нај ви ше по мо гао у осни-
ва њу ОО ИР Но ви Бе чеј, из ја вио је да је за-
ди вљен успе хом ко ји је ова ор га ни за ци ја 
оства ри ла. Са ша Мак си мо вић је и овом 
при ли ком до нео вре дан по клон но во бе чеј-
ским ин ва ли ди ма ра да – но ви лап топ. 

На кра ју све ча но сти во ји слав Лу ка чев до-
де лио је за хвал ни це при ја те љи ма ор га ни-
за ци је за де се то го ди шњу са рад њу и вред ну 
сли ку. 

М. Мек те ро вић

ГО Ди ШњА сКУП Шти НА ОП ШтиН сКЕ 
ОР ГА Ни зА ци јЕ иН вА ли ДА РА ДА НО ви БЕ ЧЕј 

за жи ве ла
ди ги тал на 
кан це ла ри ја

У сУ БО ти ци О ПО лО ЖА јУ иН вА ли ДА РА ДА

јед на ке мо гућ но сти и јед на ка пра ва

Во ји слав Лу ка чев (сто ји) на пре зен та ци ји при ме не  
елек трон ског по сло ва ња

Излагање Станка Нимчевића
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Пре драг ву ле тић, по кра јин ски 
се кре тар за со ци јал ну по ли ти ку, 
де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва, и ди рек тор ка За во да за 
рав но прав ност по ло ва, Ди а на 
Ми ло вић, уру чи ли су по чет ком 
ју на уго во ре мла дим брач ним 
па ро ви ма за ку по ви ну се о ских 
ку ћа са окућ ни цом. Про грам за 
ку по ви ну ку ћа на се лу је дан је 
од нај ак ту ел ни јих под сти цај них 

про гра ма ко је ре а ли зу је За вод 
за рав но прав ност по ло ва. За ову 
на ме ну, а по осно ву кон кур са За-
во да за рав но прав ност по ло ва, 
три де сет мла дих брач них па ро-
ва до би ло је бес по врат но по ми-
ли он ди на ра.

циљ овог про гра ма је сте под-
сти ца ње раз во ја ру рал них сре-
ди на, ожи вља ва ње и под мла-
ђи ва ње вој во ђан ских се ла кроз 

до ла зак де це и по ве ћа ње на та ли-
те та, као и ини ци ра ње про це са 
по бољ ша ња де мо граф ске струк-
ту ре као пред у сло ва за по кре та-
ње при вред них ак тив но сти.

Обра ћа ју ћи се мла дим па ро-
ви ма ву ле тић је на гла сио да је 
њи хо ва при ви ле ги ја у то ме што 
су би ра ли где ће да жи ве, али 
сва ка ко и ве ли ка хра брост да 
се пре се ле или оста ну на се лу. 

у вој во ди ни, по ста ти стич ким 
по да ци ма, има 465 на се ља, 52 
су град ска, а оста ла се о ска или 
ме шо ви та, ре као је ву ле тић и 
из нео по да так да у чак 40 од сто 
на се ља жи ви ма ње од 1.000 ста-
нов ни ка.

По кра јин ски се кре тар је на ја-
вио још је дан кон курс за до де лу 
30 но вих уго во ра до кра ја го ди-
не. М. М.

Пот пред сед ник По кра јин-
ске вла де, Ђор ђе Ми ли-
ће вић, и Бо шко ву чу ре-

вић, пред сед ник При вред не ко-
мо ре вој во ди не (Пкв), уру чи ли 
су кра јем ма ја на гра ду Пкв – „ка-
пи ја успе ха” нај бо љи ма у уго сти-
тељ ско-ту ри стич кој де лат но сти 
у вој во ди ни у 2018. го ди ни. Све-
ча но сти су при су ство ва ли мно ги 
при вред ни ци из АП вој во ди не, 
пред став ни ци ту ри стич ке ор га-
ни за ци је вој во ди не, уни вер зи-
те та у Но вом Са ду, као и ту ри-
стич ких ор га ни за ци ја ло кал них 
са мо у пра ва из вој во ди не.

Ђор ђе Ми ли ће вић је овом 
при ли ком на гла сио да су ту ри-
зам и уго сти тељ ство при вред-
на гра на ко ја у Ср би ји и АП 

вој во ди ни нај бр же ра сте, и у 
ко јој има још про сто ра за раз-
вој. На вео је да је у тој обла сти 
про шле го ди не за бе ле жен раст 
од 11,2 од сто на ни воу др жа ве, 
а у АП вој во ди ни око 8,5 од сто. 

– тренд ра ста у обла сти ту-
ри зма и уго сти тељ ства оства-
ру је се кон ти ну и ра но. у при-
лог то ме го во ре и по да ци да је 
број но ће ња до ма ћих и стра-
них ту ри ста у 2018. го ди ни за 
око 30 од сто по ве ћан у од но су 
на 2015. у том по сма тра ном пе-
ри о ду за бе ле жен је још бр жи 
раст при хо да, са 900 ми ли о на 
на ви ше од 1,3 ми ли јар де евра, 
ко ли ко је срп ски ту ри зам при-
хо до вао у 2018. го ди ни – ре као 
је пот пред сед ник Ми ли ће вић. 

Пре ма ре чи ма Бо шка ву чу-
ре ви ћа, на гра да је до де ље на у 
раз ли чи тим ка те го ри ја ма, као 
што су сме штај ни ка па ци те ти, 
ре сто ран ске услу ге, ви на ри-
је, чар де, ту ри стич ке аген ци је. 
ву чу ре вић је на вео да је од-
лу ка о до бит ни ку би ла те шка, 
што по ка зу је да се ту ри зам 
убр за но раз ви ја.

Иво на Бо ро је вић, пред сед-
ни ца ко ми си је за оце њи ва ње, 
че сти та ла је до бит ни ци ма на-
гра де и ис та кла да је вој во-
ди на уче ство ва ла са ско ро 13 
од сто у укуп ним но ће њи ма 
ту ри ста у Ре пу бли ци Ср би ји у 
пе ри о ду ја ну ар –март те ку ће 
го ди не. 

М. Мек те ро вић

НА ГРА ДЕ ПКв НАј БО Љи МА У УГО сти тЕЉ сКОј и тУ Ри стиЧ КОј ДЕ лАт НО сти зА 2018. 

Повећан приход од туризма

БЕс ПО вРАт НА сРЕД ствА зА МлА ДЕ БРАЧ НЕ ПА РО вЕ

Ожи вља ва ње вој во ђан ских се ла

Ђор ђе Ми ли ће вић и Бо шко Ву чу ре вић (у сре ди ни)  са до бит ни ци ма на гра да

До бит ни ци  
при зна ња
До бит ни ци „Ка пи је успе ха”, као 
нај ви шег при зна ња за ква ли тет 
услу га: хо тел „Ше ра тон” Но ви 
Сад, у ка те го ри ји хо те ла за кон-
гре сни и по слов ни ту ри зам, хо тел 
„Пре ми јер аква” Врд ник,у ка те-
го ри ји хо те ла за здрав стве ни, 
вел нес и спа ту ри зам, „Ви на ри ја 
Ши јач ки” Ба но штор, у ка те го ри-
ји ви на ри ја, „Са лаш 137” Че неј, 
у ка те го ри ји ре сто ра на до ма ће 
ку хи ње, „Чар да Ан дрић” Сом бор, 
у ка те го ри ји чар ди и ту ри стич ке 
аген ци је „Па на комп – зе мља чу-
да” и „Ма ге лан тра вел” из Но вог 
Са да, у ка те го ри ји ту ри стич ких 
аген ци ја. 
До бит ни ци пла ке та за ква ли тет 
услу га у 2018. го ди ни су уго-
сти тељ ско-ту ри стич ки обје кат 
„Бач ки двор” Вај ска, у ка те го ри ји 
ре сто ра на са пре но ћи штем; ре сто-
ран „Ет но ку ћа Ди нар”, Вр шац, у 
ка те го ри ји ре сто ра на; Ви на ри ја 
„Aкуминкум”, Ста ри Слан ка мен – у 
ка те го ри ји бу тик ви на ри је; „Кон-
гре сни цен тар Ма стер Но во сад-
ског сај ма”, Но ви Сад – у ка те го ри-
ји обје ка та за кон гре сни ту ри зам; 
ло вач ка ку ћа „4 је ле на”, Каћ – у 
ка те го ри ји ло вач ких ку ћа; Уго-
сти тељ ско пред у зе ће „Да ни турс”, 
Ско ре но вац – у ка те го ри ји се о ског 
ту ри зма; ЈП Пут нич ко при ста ни-
ште и ма ри на „Апа тин”, Апа тин – у 
ка те го ри ји ма ри на; „Ка штел Шул-
хоф”, Па деј – у ка те го ри ји се о ског 
ту ри стич ког до ма ћин ства. 
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погледи

Град ски пре воз по год но ме сто 
за со ци ја ли за ци ју,  
по ка зу ју ис тра жи ва ња 
спро ве де на у САД и Бри та ни ји

Су сре ти са не по зна тим осо ба ма мо гу 
да бу ду пу ни из не на ђе ња. вр ло че-
сто по ка же се да су на ше пред ста ве 

о слу чај ном са го вор ни ку би ле по гре шне и 
да, ре ци мо, осо ба по ред нас у ау то бу су ко-
јој смо се обра ти ли ра до при хва та кон вер-
за ци ју, а ус по ста вље на ко му ни ка ци ја чи ни 
да уо би ча је на во жња про тек не бр же и при-
јат ни је. Зна чи, по тре бан је пр ви ко рак, док 
је до бар осе ћај ко ји усле ди обо стран.

Про блем је што ми из сво је по зи ци је про-
це њу је мо да дру га стра на ни је за ин те ре со-
ва на и вољ на за при чу, па уна пред од у ста је-
мо, про пу шта ју ћи при ли ку за ма ли људ ски 
кон такт ко ји је за пра во увек от кри ва ју ћи.

Сва ки пут се уве ра ва мо да је тај не ко ко га 
ви ди мо и чу је мо пр ви пут лич ност са сво јим 
ми сли ма, осе ћа њи ма, ис ку стви ма, баш као 
што смо и ми. то са зна ње не ће нам сва ка-
ко про ме ни ти жи вот, али ће је дан ру тин ски 
до са дан сег мент да на, у град ском пре во зу 
или не кој че ка о ни ци, учи ни ти угод ни јим.

„Љу ди су со ци јал на би ћа и срећ ни ји су и 
здра ви ји ка да су по ве за ни. Осе ћа ње изо ло-
ва но сти и уса мље но сти је стре сни фак тор 
и пред ста вља ри зик по здра вље упо ре див 
са пу ше њем и го ја зно шћу. До бре дру штве-

не ре ла ци је су кључ ни са сто јак за сре ћу, 
мно го ва жни ји од то га ко ли ко за ра ђу је мо”, 
об ја шња ва про фе сор Ни ко лас Епли са уни-
вер зи те та у Чи ка гу, на уч ни ис тра жи вач у 
обла сти људ ских по на ша ња и ру ко во ди лац 
јед ног за ни мљи вог про јек та.

Ако по јед но ста ви мо сми сао екс пе ри мен-
та и све де мо га на пи та ње тре ба ли се упу-
шта ти у раз го во ре са осо ба ма ко је не по-
зна је мо и ка кви су ефек ти те ко му ни ка ци је, 
од го во ри су без ди ле ме по тврд ни и по зи-
тив ни. тим пре ако се има ју на уму мо гу ћи 
на чи ни да се сма њи сте пен уса мље но сти 
ко ја, пре ма свим ан ке та ма, по га ђа огро ман 
број љу ди.

тим про фе со ра Епли ја про ве ра вао је 
рас по ло же ње сво јих чи ка шких су гра ђа на, 
а он да је за по тре бе Би-Би-Си ја по но вио 
ис тра жи ва ње у Бри та ни ји, ис пи тав ши око 
700 пут ни ка на не ко ли ко ли ни ја же ле зни-
це. Ов де тре ба на по ме ну ти да Бри тан ски 
јав ни сер вис, у са рад њи са тран спорт ним 
ком па ни ја ма, спро во ди кам па њу под сти-
ца ња гра ђа на на уза јам но ко му ни ци ра ње 
у пре во зу.

На ла зи аме рич ког на уч ни ка су упра во 
об ја вље ни, а ако је су ди ти по ре ак ци ја ма 
гра ђа на на две оба ле Атлан ти ка, ре зул та ти 
су прак тич но исто вет ни.

„Оно што се кри стал но ја сно по ка за ло у 
на шим ана ли за ма је сте да су бри тан ски гра-
ђа ни ужи ва ли у ус пут ним раз го во ри ма исто 
ко ли ко и аме рич ки ис пи та ни ци”, на во ди Би-
Би-Си за па жа ње про фе со ра Епли ја.

На рав но, ово не тре ба схва ти ти бу квал-
но. Не зна чи да у раз го вор тре ба сту па ти 
по сва ку це ну и са сва ким, али ва жно је не 
ру ко во ди ти се у стар ту по гре шном прет-
по став ком да ће од зив би ти не га ти ван, већ 

тре ба да ти шан су и се би и дру гој стра ни. у 
про тив ном, кон ста ту ју ау то ри сту ди је, оста-
је те изо ло ва ни и ис кљу че ни и мо жда то об-
ја шња ва за што су гра до ви пу ни љу ди ко ји 
се ак тив но тру де да иг но ри шу јед ни дру ге.

Пре ма ми шље њу пси хо ло га, јав ни пре-
воз је по себ но ин спи ра ти ван те рен за ус по-
ста вља ње ко му ни ка ци је за то што на јед ном 
ре ла тив но огра ни че ном про сто ру има те 
из у зет но бо гат узо рак со ци јал них и со ци о-
ло шких ка те го ри ја. Љу ди ко ји ниг де дру где 
и не би мо гли да се срет ну на ђу се у си ту а-
ци ји да раз ме не по не ку ре че ни цу, или ви-
ше од то га, и тај по вр шни до дир њи хо вих 
уда ље них све то ва оста вља траг код сва ког 
по на о соб.

Др Ги ли јан Санд стром са уни ве р зи те та 
у Есек су ба ви се упра во овом пр о бле ма-
ти ком и твр ди да је раз го вор са стра ним 
осо ба ма ва жан и вред но сно зна ча јан део 
дру штве ног жи во та, али да љу ди си сте мат-
ски пот це њу ју ко ли ко се са го вор ни ци ма то 
до па да. Да кле, опет се вра ћа мо на пр ви ко-
рак ко ји не ко мо ра да пре ду зме.

у ко мен та ри ма чи та ла ца, оче ки ва но, има 
мно го оних ко ји на чел но по др жа ва ју иде ју, 
али ће ре ћи да лич но ви ше во ле да ћу те и 
да пре воз ко ри сте да се ре лак си ра ју или 
са бе ру ми сли. На су прот то ме су уса мље ни-
ци ко ји ма је то ма ло при че у пре во зу је ди на 
ко му ни ка ци ја у да ну или у ви ше да на. Њи ма 
је не чи ја реч нај по треб ни ја али упра во због 
сво је изо ло ва но сти и не си гур но сти не ма-
ју ини ци ја ти ву. По ен та је да је и јед ни ма и 
дру ги ма и тре ћи ма по треб на људ ска раз ме-
на – не кад са мо осмех, по глед, раз го вор, а 
ко рист, и то обо стра на, по сто ји чак и кад је 
ни смо све сни.

Д. Дра гић

НО вЕ иДЕ јЕ зА сУ зБи јА њЕ ЕПи ДЕ Ми јЕ УсА МЉЕ НО сти

Ћа ска ње са не знан цем

Сто за јед ну осо бу
Ре сто ра ни се уо би ча је но до жи вља ва ју 
као ме ста за дру же ње. Хра на, на рав-
но, али и дру штво. Ве ли ки сто, жа мор, 
смех… Или ин тим но и дис крет но, за 
дво је.
Али, све се ме ња, и то убр за но. Са да је 
до во љан и сто за јед ну осо бу. Лон дон-
ски „Гар ди јан” пи ше да тре ћи на Бри та-
на ца са ма ужи ва у сво јим об ро ци ма, 
у Лон до ну го то во по ло ви на. Уз за кљу-
чак да је обе до ва ње у са мо ћи од ли ка 
мо дер ног до ба. Пре ма по да ци ма сај та 
„Сло бод ни сто”, број ре зер ва ци ја за 
јед ну осо бу по рас тао је за 160 од сто у 
про те клих пет го ди на. У Ам стер да му је 
отво рен и ре сто ран са мо са сто ло ви ма 
за јед ног.
Ле ка ри ка жу да је здра ви је је сти у дру-
штву. Али, кул ту ра ин ди ви ду а ли зма 
при мет на је на мно гим по љи ма, па и за 
тр пе зом.

ГОДИНА

ГЛАС ОСИГУРАНИКА
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ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

у ује ди ње ном кра љев ству у то ку је ве ли ка 
по ле ми ка због од лу ке та мо шњег (свет ски по-
зна тог) јав ног ме диј ског сер ви са Би-Би-Си да 
про ме ни пра ви ла о осло ба ђа њу од тв прет-
пла те пен зи о не ра ста ри јих од 75 го ди на.

Од 2000. ка да је уве де на, бес плат ну те ле-
ви зи ју има ли су сви се ни о ри и ишла је на 
ра чун др жа ве, ко ју је то ко шта ло 745 ми ли-
о на фун ти (832 ми ли о на евра). тај тро шак 
је, ме ђу тим, од лу ком вла де, не дав но пре-
ба чен на Би-Би-Си, чи ји је ме наџ мент по сле 
то га од лу чио да ће њи хо ве про гра ме мо ћи 
да гле да ју са мо они ко ји при ма ју и „пен зи-
о нер ски кре дит”, др жав ну суб вен ци ју ко јом 
се на док на ђу је раз ли ка из ме ђу оно га што 
је на њи хо вом пен зиј ском че ку и зва нич не 
ми ни мал не пен зи је. Пре ра чу на то у евре, 

„кре дит” до би ја ју пен зи о не ри сам ци чи ја је 
пен зи ја ма ња од 187 евра не дељ но, од но-
сно 285 евра за па ро ве.

Бес плат ну те ле ви зи ју има ло је до сад око 
пет ми ли о на пен зи о не ра, док ће се тај број 
по сле нај но ви јих про ме на све сти на око 
ми ли он и по.

УК: Би-Би-Си по де лио се ни о ре

ЈА ПАН: Жи вот ду жи од пен зи је

БРА ЗИЛ: Штрајк 
због пен зи ја

Из ла ском на ули це свих ве ћих гра до ва 
и јед но днев ним ге не рал ним штрај ком, 
око 45 ми ли о на Бра зи ла ца је сре ди ном 
ју на по ка за ло не за до вољ ство због на ја-
вље них про ме на пен зиј ског си сте ма, ко-
је је на ја ви ла вла да ул тра де сни чар ског 
пред сед ни ка Жа и ра Бол со на роа.

Ре фор ма пред ви ђа да се гра ни ца за 
од ла зак у пен зи ју по ме ри на 65 го ди-
на за му шкар це и 62 го ди не за же не, уз 
исто вре ме но по ве ћа ње пен зиј ских до-
при но са, чи ме би се, ка ко се обра зла же, 
уште де ло око 200 ми ли јар ди до ла ра.

Пред лог ре форм ског за ко на ушао је у 
пар ла мен тар ну про це ду ру, за сад се раз-
ма тра у за то спе ци јал но осно ва ној ко-
ми си ји до њег до ма та мо шњег кон гре са. 
Ово је ина че дру ги по ку шај про ме на пен-
зиј ског си сте ма: прет ход ни за кон, ко ји је 
сти гао до пле ну ма до њег до ма, на пу штен 
је по сле де ве то ме сеч не про це ду ре.

ХО ЛАН ДИ ЈА:  
До го вор  
о ре фор ми

вла да, по сло дав ци и син ди ка ти по чет-
ком ју на су ко нач но по сти гли прин ци-
пи јел ни до го вор о на че ли ма ре фор ме 
пен зиј ског си сте ма ко ји ина че има ре пу-
та ци ју јед ног од нај бо љих на све ту.

Реч је о Хо лан ди ји где рас пра ве о овој 
ре фор ми тра ју већ де сет го ди на. Основ-
ни усту пак ко ји је учи њен син ди ка ти ма 
је сте да ће се гра ни ца за од ла зак у пен-
зи ју ускла ђи ва ти са по ра стом ду го веч-
но сти не што спо ри је не го што је би ло 
пр во бит но пред ви ђе но. ува жен је и зах-
тев да се они ма ко ји рад ни век про ве ду 
на фи зич ки зах тев ним по сло ви ма омо гу-
ћи ра ни ји пре ста нак рад ног ве ка.

Син ди ка ти ће о до го во ру ор га ни зо ва-
ти он лајн ре фе рен дум ме ђу сво јим члан-
ством, а пре ма до го во ре ном тем пу при-
ме не, сви ре форм ски за ко ни би тре ба ло 
да бу ду до не ти до кра ја 2020, да би но ви 
си стем сту пио на сна гу по чет ком 2022.

М. Бе кин

Ја пан ци су све ду го веч ни ји, што под ра зу ме ва 
мно ге но ве со ци јал не и еко ном ске пр о бле ме, али 
и мно го број на кре а тив на ре ше ња. Из ме ђу оста лог, 
Ја пан ци су нај да ље од ма кли у при ме ни ро бо та у 
до мо ви ма за „жи вот уз по моћ”, од но сно уста но ва-
ма за ста ре љу де.

Ме ђу тим, пре ма јед ној зва нич ној про це ни, но ви 
про блем ће на ста ти упра во због ду го веч но сти – 
прог но за је да ће сва ки че твр ти Ја па нац или Ја пан-
ка, ко ји су 60. ро ђен дан про сла ви ли 2015, жи ве ти нај ма ње 95 го ди на. Њи ма, с об зи ром на 
про јек то ва ни раст жи вот них тро шко ва, пен зи је не ће би ти до вољ не за ми ни мал ни жи вот ни 
стан дард.

По ме ну та ра чу ни ца узи ма у об зир пре све га чи ње ни цу да су др жав не и кор по ра тив не 
пен зи је све ма ње. Пре до че ни ма те ма тич ки мо дел по ка зу је да ће раз ли ка из ме ђу про сеч-
них при ма ња и про сеч них тро шко ва би ти око 20 ми ли о на је на (165.000 евра), а пре по ру ка 
је да се за ова кву си ту а ци ју Ја пан ци при пре ма ју још то ком рад ног ве ка, до дат ним одва ја-
њем за ста ре да не.

Пр во ће нас би ти ви ше, а он да ма ње
Са да нас је 7,7 ми ли јар ди, до сре ди не ве-

ка би ће нас две ми ли јар де ви ше, кад ис тек-
не овај век сти ћи ће мо до 10,9 ми ли јар ди 
– да би по том по чео обр ну ти тренд: да нас 
бу де све ма ње.

Ово су нај но ви је де мо граф ске про јек ци је 
ко је су сре ди ном ју на сти гле из ује ди ње них 
на ци ја. Нај но ви ји из ве штај (ко ји се об ја вљу-
је сва ке две го ди не) до но си мно штво за ни-
мљи вих по да та ка, ме ђу ко ји ма је и онај да је 

да нас 143 ми ли о на ста ри јих од 
80 го ди на, а да ће их до 2050. 
би ти 426 ми ли о на.

Мно го број но сти чо ве чан-
ства у нај ве ћој ме ри ће до при-
не ти де вет зе ма ља: Ин ди ја, 
Ни ге ри ја, Па ки стан, кон го, Ети-
о пи ја, тан за ни ја, Ин до не зи ја, 
Еги пат и – Сје ди ње не Аме рич-
ке Др жа ве. Да нас нај мно го-
људ ни ја на ци ја, ки на, оста ће 
без ове ти ту ле не где око 2027 
– за ме ни ће је Ин ди ја.
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хроника

Свет ски дан бор бе про тив 
мул ти пле скле ро зе обе ле жа ва 
се 30. ма ја, а у Ср би ји тај здрав-
стве ни про блем има око 9.000 
па ци је на та. циљ ово го ди шње 
кам па ње, под сло га ном „Не ви-
дљи вост МС-а”, био је да се по-
диг не свест јав но сти о озбиљ-
ним про бле ми ма ко ји му че обо-
ле ле од ове те шке бо ле сти ко ја 
нај че шће угро жа ва мла де љу де.

Про це њу је се да у оп шти ни 
кња же вац, пре ма не зва нич ним 
по да ци ма, има око 100 гра ђа на 
ко ји се бо ре и жи ве са овом бо-
ле шћу. Не ки од њих уте ху, раз-
у ме ва ње и но ву свр ху жи во та 
про на ла зе у удру же њу мул ти-
пле скле ро зе, ко је је, ка ко ка жу, 
њи хов дру ги дом. Пред сед ни ца 
МС кња же вац, Ана Ран ђе ло вић, 
ка же да се удру же ње бо ри за 

јед на кост и по ди за ње све сти 
су гра ђа на, за дру га чи ји по глед 
на ин ва лид ност.

„Пру жа мо по др шку чла но-
ви ма и њи хо вом по ро ди ца ма, 
бо ри мо се за сво је ме сто у дру-
штву и ма ло ви ше раз у ме ва ња. 
Обо ле ли од мул ти пле скле ро зе 

има ју за и ста лош трет ман. Жи ве 
од ин ва лид ске пен зи је, ле че ње 
је ску по... у на шој др жа ви се још 
не ко ри сти те ра пи ја ко ја би за у-
ста ви ла МС и до ве ла до ни ског 
сте пе на ин ва ли ди те та. Бањ ско 
ле че ње је пре ску по и ни је о 
тро шку фон да. Обо ле ли оче ку ју 

да им по ста не до ступ на са вре-
ме ни ја и ефи ка сни ја те ра пи ја”, 
на во ди се у пи сму удру же ња 
обо ле лих од мул ти пле скле ро-
зе, по во дом Свет ског да на обо-
ле лих од ове бо ле сти, 30. ма ја.

Мул ти пла скле ро за је не из-
ле чи ва бо лест, а њен ток је не-
пред ви див. По др шка по ро ди це 
и ши ре за јед ни це нео п ход на 
је овим па ци јен ти ма, чи је ин-
те ре се ак тив но за сту па Дру-
штво мул ти пле скле ро зе Ср би-
је. Мул ти пла скле ро за на па да 
углав ном из ме ђу 20. и 40. го ди-
не жи во та, али се мо же ма ни фе-
сто ва ти и у би ло ком жи вот ном 
пе ри о ду. Же не обо ле ва ју три 
пу та че шће, а бо лест ни је увек 
код свих ви дљи ва па је уто ли ко 
и те жа.

Д. Ђор ђе вић

По во дом Ме ђу на род ног 
да на бор бе про тив на си-
ља над ста ри ма у Ни шу је 

одр жа на три би на ко ја је иза зва-
ла ве ли ко ин те ре со ва ње. Из не-
ти су по да ци из ис тра жи ва ња 
ко је су оба ви ли струч ња ка Си-
гур не ку ће у Ни шу. у про јек ту је 
уче ство ва ло 200 ис пи та ни ка са 
под руч ја Ни ша од ко јих су 34,5 
од сто би ли му шкар ци и 65,5 од-
сто же не. Нај ве ћи број уче сни-
ка у ис тра жи ва њу имао је од 30 
до 60 го ди на, тре ћи на је би ла 
из ме ђу 18 и 30 го ди на а 13 од-
сто ис пи та ни ка је би ло ста ри-
је од 60 го ди на. Оце на је да су 
у нај ве ћем ри зи ку осо бе ко је 
жи ве са ме и ни су у ста њу да се 
ста ра ју о се би, по том осо бе са 
ин ва ли ди те том и осо бе са хро-
нич ним бо ле сти ма .

– За тер мин на си ље над ста-
ри ма чу ло је 90 од сто ис пи та-
ни ка, што је вр ло ва жан по да так 
јер се о овом про бле му у јав но-
сти ма ло при ча – ре кла је Со ња 
Шће кић, ди рек тор ка Си гур не 
ку ће у Ни шу, и на гла си ла да ста-
ри је осо бе не ра до го во ре о по-
ро дич ном на си љу. Чак 60 од сто 
ис пи та ни ка је ре кло да жр тве о 

то ме ћу те да се не би осра мо ти-
ле у јав но сти. На дру гом ме сту 
(38 од сто) је сте страх од осо ба 
ко је су на сил ни ци, а 24 од сто 
сма тра да се о то ме ћу ти због 
пре ве ли ке љу ба ви пре ма де ци. 
три на ест од сто ан ке ти ра них 
ми сли да се осо бе ко је тре пе на-
си ље пла ше да ће због то га би-
ти сме ште не у не ку од уста но ва, 
ре кла је Со ња Шће кић. 

На си ље ни је са мо фи зич ко 
или вер бал но зло ста вља ње, 
на си ље је и за не ма ри ва ње, ис-
так ну то је на три би ни и као илу-
стра ци ја на ве де но је не ко ли ко 

при ме ра. Ре ци мо, не во ди се 
до вољ но ра чу на о хи ги је ни ста-
ри јих осо ба па оне де лу ју за пу-
ште но. усло ви у ко ји ма жи ве не 
од го ва ра ју њи хо вим по тре ба ма 
па су мно ги по ву че ни и не кон-
так ти ра ју чак ни са вр шња ци ма. 
Ни је рет ка по ја ва да не ма ју при-
сту па сво јим ра чу ни ма, уко ли ко 
има ју не ка при ма ња, а по не кад 
до ла зи и до сум њи вих про ме на 
у њи хо вим те ста мен ти ма. Жи-
вот по ка зу је да на си ље у по-
ро ди ци над ста ри јим осо ба ма 
по ста је нај стро же чу ва на тај на. 
то се де ша ва у по ро ди ци, иза 

за тво ре них вра та а на сил ни ци 
су, углав ном, оне осо бе ко је нај-
ви ше тре ба да бри ну о ста ри јим 
чла но ви ма сво је по ро ди це, чу-
ло се на три би ни.  

Ста ре осо бе ћу те о свом про-
бле му, јер не зна ју до ка квих 
ће по сле ди ца то до ве сти, ка же 
Со ња Шће кић и на гла ша ва да је 
нај ва жни је при ја ви ти на си ље, 
ко је је за пра во кри вич но де ло. 
Ста ри јим осо ба ма мо ра да се 
по мог не, да се осна же и та ко 
иза ђу из кру га на си ља, по ру чи-
ла је она.

у Си гур ној ку ћи у Ни шу са да 
је сме ште но де вет же на, од ко-
јих две има ју бли зу 70 го ди на и 
оне су жр тве на си ља сво је де це. 
Ина че, по да ци по ка зу ју да је од 
осни ва ња ове уста но ве, 10 од-
сто же на ко је су по тра жи ле спас 
у Си гур ној ку ћи би ло ста ри је од 
65 го ди на. 

Љ. Гло го вац    

тРи Би НА У Ни ШУ ПО вО ДОМ ДА НА БОР БЕ ПРО тив НА си ЉА НАД стА Ри МА

тр пе на си ље и ћу те

ОБЕ лЕ ЖЕН свЕт сКи ДАН ОБО лЕ лиХ ОД МУл ти ПлЕ сКлЕ РО зЕ

У оп шти ни Кња же вац око сто ти ну обо ле лих

Со ња Шће кић
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Хи дро е нер гет ски и пло-
вид бе ни си стем „Ђер дап 
1” ше сна е стог ма ја 2019. 

го ди не обе ле жио је 47 го ди на 
од зва нич ног пу шта ња у рад. 
у то вре ме ју го сло вен ско-ру-
мун ска хи дро е лек тра на би ла је 
че твр та по сна зи у све ту. ХЕПС 
„Ђер дап 1” чи не елек тра не и 
брод ске пре вод ни це ко је су 
за јед нич ки гра ди ли и та ко их и 
ко ри сте две су сед не зе мље. тог 
16. ма ја 1972. го ди не пред сед-
ни ци Ју го сла ви је и Ру му ни је, 
Јо сип Броз ти то и Ни ко лае Ча-
у ше ску, пу сти ли су у рад моћ не 
тур би не два на ест хи дро а гре га-
та, по шест на сва кој стра ни.

Дра ган Мак си мо вић, ди рек-
тор ХЕ „Ђер дап 1”, ка же да је 
срп ски део ђер дап ског ко ло са 
за то вре ме про из вео и ЕПС-у 
ис по ру чио 268,5 ми ли јар ди ки-
ло ват-ча со ва елек трич не енер-
ги је, од но сно 8,2 од сто ви ше од 
пла на про из вод ње. Из ра же но у 
енер ги ји то из но си чак 20,4 ми-
ли јар де ки ло ват-ча со ва стру је, 
или као да је на ша нај ве ћа хи-
дро е лек тра на ра ди ла че ти ри 
го ди не ду же. у истом раз до бљу 
су се ди Ру му ни про из ве ли су 
261,6 ми ли јар ди ки ло ват-ча со-
ва стру је. 

– Пре не го што на ста ви свој 
пут ка цр ном мо ру, Ду нав у 

зби ру „оста ви” им по зант них 
530,1 ми ли јар ду ки ло ват-ча со ва 
елек трич не енер ги је – ис ти че 
ди рек тор Мак си мо вић и до да је 
да ђер дап ска елек тра на про из-
во ди 20 од сто укуп не елек трич-
не енер ги је про из ве де не у Ср-
би ји.

Ру мун ском пре вод ни цом 3. 
ав гу ста 1969. го ди не про шли су 
пр ви бро до ви. Сед мог де цем-
бра 1970. го ди не по че ло је пре-
во ђе ње бро до ва и кроз срп ску 
пре вод ни цу. Ду нав је нај ве ћа 
реч на ма ги стра ла, а ма ги стра-
лом, зна се, пре во зи се ру да, 
гво жђе, це мент, жи та ри це, наф-
та и ње ни де ри ва ти, ве штач ка 
ђу бри ва, угаљ, огрев но др во и 
ко зна шта све још.

вра та на ше пре вод ни це од 
по чет ка пу шта ња у рад до са да 
би ла су отво ре на 79.255 пу та, 
од но сно то ли ко је пре ве де но 
бро до ва и брод ских кон во ја са 
укуп но 406.621 пло ви лом. укуп-
на но си вост пло ви ла из но си ла 
је 487,9 ми ли о на то на у ко ји-

ма је пре ве зе но 244,2 ми ли о-
на то на ро бе. вра та ру мун ске 
пре вод ни це би ла су отво ре на 
79.233 пу та, од но сно то ли ко је 
пре ве де но бро до ва и брод ских 
кон во ја са укуп но 399.583 пло-
ви ла. укуп на но си вост пло ви ла 
из но си ла је 478,7 ми ли о на то на 
у ко ји ма је пре ве зе но 242,6 ми-
ли о на то на ро бе.

Ди рек тор за про из вод њу 
елек трич не енер ги је Огран ка 

ЕПС-а ХЕ Ђер дап, Рад ми ло Ни-
ко лић, по ја снио је ре ви та ли за-
ци ју ХЕ „Ђер дап 1”. ка же да је 
она по че ла 1. сеп тем бра 2009. 
го ди не. До са да је ре ви та ли зо-
ва но че ти ри хи дро а гре га та, и то 
А6, А4, А5 и А1. Сеп тем бра 2018. 
го ди не по че ла је ре ви та ли за ци-
ја агре га та А2 ко ја по пла ну тре-
ба да бу де за вр ше на у ок то бру 
ове го ди не. За вр ше так ре ви та-
ли за ци је агре га та А3 пла ни ран 
је то ком 2021. го ди не. Ре ви та ли-
за ци јом се до би ја ју но ве ма ши-
не за на ред ни ци клус ра да од 
35 до 40 го ди на, ве ћа сна га, сте-
пен ко ри сно сти и ви ше енер ги-
је, за кљу чу је ди рек тор Ни ко лић 
и до да је да ће ре ви та ли за ци ја 
брод ске пре вод ни це от по че ти 
у мар ту 2020. го ди не.

Ето то је ХЕПС „Ђер дап 1”, у сли-
ци и ре чи. у тех нич ком сми слу, 
мо ћан си стем са струч ним љу ди-
ма ко ји да но ноћ но про из во де и 
ис по ру чу ју по тро ша чи ма елек-
трич ну енер ги ју, а пре во ђе ње 
бро до ва вр ше увек кад на и ђу.   

уо ста лом, Ду нав је ве ко ви ма 
био иза зов за чо ве ка. Би ће то и 
да ље. ка ко ка же пе сник Бра ни-
слав Пе тро вић: „Ду нав је ве ли ки 
друг, Ду нав ће те ћи и те ћи, сна-
жан ко би во и леп ко ста до је ле-
на, Ду нав за сва вре ме на”.

У. Ба но вић

На из бор ној скуп шти ни удру же ња пен зи-
о не ра оп шти не Ћи ће вац за но вог пред сед-
ни ка по но во је иза бран Ми о мир ву јић (на 
слици), ко ји већ ви ше го ди на успе шно пред-
во ди ов да шње при пад ни ке тре ћег до ба. На 
пр вој сед ни ци Из вр шног од бо ра за се кре та-
ра је по но во иза бран Жи во мир Ми ја то вић. 

– удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ћи ће-
вац и у овој го ди ни је на ста ви ло успе шан 
рад у свим де лат но сти ма. Број чла но ва 
удру же ња је по ве ћан за 100, a 80 чла но ва 
је по ве ћа ло ви си ну чла на ри не. За по смрт-
ни не је ис пла ће но че ти ри ми ли о на ди на ра, 

а за по зај ми це се ме сеч но из два ја 2.200.000 
ди на ра. већ је обез бе ђен по ру че ни угаљ, 
а тре ба ло би да поч не и на бав ка зим ни це. 
удру же ње има оби ман план из ле та и пу то-
ва ња и спа да у ред нај ак тив ни јих у Ра син-
ском окру гу и у Ср би ји – ка же Ми о мир ву-
јић, до са да шњи и но ви пред сед ник.

Пен зи о не ри Ћи ћев ца ор га ни зу ју ра зна 
дру же ња, из ле те и пу то ва ња и дру ге број не 
ак тив но сти. Не дав но су по се ти ли Ја го ди ну 
и Гор њи Ми ла но вац, а за 19. ав густ се пла-
ни ра од ла зак у Со ко ба њу. у ју лу је обез бе-
ђен бес пла тан пре воз за 200 пен зи о не ра за 

по се ту ма на сти ру ту ма не, твр ђа ви Го лу бац 
и Сре бр ном је зе ру. 

Се кре тар удру же ња пен зи о не ра Ћи ће-
вац, Жи во мир Ми ја то вић, не дав но је иза-
бран и за чла на Из вр шног од бо ра Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је. 

Ж. М.

УДРУ ЖЕ њЕ ПЕН зи О НЕ РА Ћи ЋЕ вАц

из бор на скуп шти на

ЧЕ тР ДЕ сЕт сЕ ДАМ ГО Ди НА УсПЕ ШНОГ РА ДА ХЕ „ЂЕР ДАП 1”

Ми ли јар де ки ло ват-ча со ва 
елек трич не енер ги је

Машинска хала ХЕ „Ђердап 1”
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пензионерски кутак

кИ кИН ДА 

Ча сти ли нај ста ри је 
су гра ђа не

Град ска упра ва ки кин-
да ор га ни зо ва ла је и ове 
го ди не јед но днев ни из лет 
за нај ста ри је су гра ђа не. 
Око 650 уче сни ка по се ти-
ло је Су бо ти цу и Па лић и 
раз гле да ло њи хо ве зна-
ме ни то сти (на сли ци).

ти ме је пре ма шен про-
шло го ди шњи број из лет-
ни ка у Ба њу Ју на ко вић, као 
и број пут ни ка из 2017. ка-
да је ло кал на са мо у пра ва 
ча сти ла пен зи о не ре и сва 
оста ре ла ли ца из ле том у 
ер ге лу ке ле би ја. тра ди ци-
ја упо зна ва ња при род них 
ле по та и кул тур но-исто риј-
ских спо ме ни ка би ће на-
ста вље на и убу ду ће. С. З.

МЛА ДЕ НО вАц

Во ле да пу ту ју
удру же ње пен-

зи о не ра оп шти не 
Мла де но вац ве-
о ма је ак тив но, а 
по себ но на ор га-
ни зо ва њу пу то ва-
ња. Про шле го ди-
не упри ли чи ли су 
три пу то ва ња са 
ве ли ким од зи вом 
пен зи о не ра, а ове 
го ди не, за кључ но 
са ма јем, већ су пу то ва ли на че ти ри од ре ди шта (из ме ђу оста-
лог и у Грч ку).

За чла но ве удру же ња ре дов но при ре ђу ју ра зна дру же ња, 
књи жев не ве че ри и за ба ву сва ке сре де у свом клу бу.

– уз по моћ до на то ра, ма лих при вред ни ка, про шле го ди не 
смо об но ви ли мо кри чвор. Ове го ди не смо про ме ни ли сто ла-
ри ју у клу бу пен зи о не ра, као и у обе кан це ла ри је, про ме ње-
на је и ра све та, по ста ви ли смо пло чи це и окре чи ли кан це ла-
ри је и ход ник из ме ђу клу ба и кан це ла ри ја, та ко ђе уз по моћ 
по ме ну тих до на то ра – ка же пред сед ни ца удру же ња Рад ми ла 
Ми ле тић.

За иду ћу го ди ну пла ни ра ју још ви ше ак тив но сти, за тим про ме-
ну ра све те и кре че ње клу ба удру же ња пен зи о не ра. Р. М.

вЛА СО тИН цЕ

По ла ве ка ма ту ре 
Још јед ном је про фе сор Лу ка кр стић стао пред сво је ђа-

ке, ко ји ма је по след њи час раз ред ног ста ре ши не одр жао као 
ма ту ран ти ма 1969. го ди не. 

у су бо ту, 8. ју на, оку пи ли су се бив ши вла со ти нач ки гим на-
зи јал ци да про сла ве пе де сет го ди на ма ту ре. Су срет че твр те 
ге не ра ци је Гим на зи је у вла со тин цу био је ис пу њен и ра до-
шћу због по но вог ви ђе ња и ту гом што не ки од њих ни су ви ше 
жи ви. Би ло је сме ха и су за ра до сни ца, при се ћа ња на нај леп-
ше да не мла до сти, от кри ва ња по ко је анег до те из школ ских 
клу па, пре ли ста ва ња по жу те лих ал бу ма са фо то гра фи ја ма, 
сли ка ња за не ке но ве успо ме не. 

у знак се ћа ња на овај леп ју би леј бив ши гим на зи јал ци су сво-
јој шко ли по кло ни ли умет нич ку сли ку, а раз ред ном ста ре ши ни 
књи гу на шег но бе лов ца. Ми ну том ћу та ња ода ли су по част пре-
ра но пре ми ну лим дру го ви ма и пр о фе со ри ма. Д. К.

ЗА ЈЕ ЧАР

По но во у школ ским 
клу па ма

у ма лом ме сту Ми ни ће ву на ла зи се јед на од пр вих оглед-
них шко ла у бив шој Ју го сла ви ји, ко ја се нај пре зва ла „Но во 
по ко ље ње”, за тим „вла ди мир Жив ко вић вит ко”, а са да се зо ве 
ОШ „Ду бра ва” кња же вац, ис ту ре но оде ље ње Ми ни ће во.

кра јем ма ја у дво ри шту ове шко ле одр жан је су срет бив ших 
уче ни ка, ге не ра ци је 1959, по сле тач но 60 го ди на. На збор но 
ме сто сти гло је 36 бив ших ђа ка из Бо ра, За је ча ра, кња жев ца, 
Но вог Са да... Нај те же је би ло пре по зна ти се, за тим је усле ди-
ло фо то гра фи са ње, па школ ски час у ка би не ту ма те ма ти ке. 

Је ди ни жи ви на став ник из оног вре ме на је Ни ко ла Ни ко-
лић ко ле (90) и он је из вр шио про зив ку по оде ље њи ма, а 
бив ши ђа ци су го во ри ли о се би, струч ном обра зо ва њу, по-
ро ди ци. усле дио је оби ла зак по ро дич не ку ће учи те љи це ове 
шко ле и ли ков не умет ни це из овог ме ста, Зо ри це цвет ко вић.

ве се ло, али и дир љи во дру же ње и ево ци ра ње успо ме на на-
ста вље но је уз евер грин му зи ку у до му пен зи о не ра.  С. М.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

Град ско удру же ње пен зи о не ра Пи рот по чет ком ав гу ста ор-
га ни зо ва ло је јед но днев ни из лет и дру же ње на Ста рој пла ни-
ни. Сто ти ну пен зи о не ра, ма хом пен зи о нер ки, ужи ва ло је на 
Ба би ном зу бу. 

За по ме ну ту де сти на ци ју вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва ње, 
и би ла је дав на шња же ља свих пен зи о не ра. Би ти на Ба би ном 
зу бу, ма кар и са мо је дан дан, очи ма до дир ну ти врх Ми џо ра и 
ба ци ти по глед на сву ле по ту ко ју по се ти о цу пру жа Ста ра пла-
ни на, за и ста је при ви ле ги ја.

При род не ле по те Ста ре пла ни не опи ле су пен зи о не ре, ко-
ји су за и гра ли и за пе ва ли ис под са мог Ба би ног зу ба. За то се 
по тру дио хар мо ни каш Ми лан Зла та нов, стал ни му зич ки пра-
ти лац пи рот ских пен зи о не ра.

Ре чи хва ле о јед но днев ном из ле ту и дру же њу на Ба би ном 
зу бу има ли су сви пен зи о не ри с ко ји ма смо раз го ва ра ли. На 
по врат ку за Пи рот по се ти ли су и ма на стир Све ти Ђор ђе не да-
ле ко од Тем ске. С. П.

По во дом две де це ни је одр жа ва ња ли ков не ко ло ни је у Ге-
рон то ло шком цен тру „Срем”, Ру мља ни су има ли при ли ку да 
по гле да ју из ло жбу ра до ва у цен тру гра да од 23. до 30. ав гу-
ста.

ГЦ „Срем” је то ком два де сет го ди на ус пео да фор ми ра ко-
лек ци ју ко ју чи ни ви ше од 460 сли ка и скулп ту ра, од ко јих је 
нај ве ћи број стал но из ло жен у про сто ри ја ма уста но ве. Од тог 
бро ја екс по на та у чи јој из ра ди је уче ство ва ло око 40 умет ни-
ка из Ср би је и ино стран ства, у хо лу Кул тур ног цен тра пред 
по се ти о ци ма је би ло не ко ли ко де се ти на сли ка.  Г. В.

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Не го тин ових да-
на су за вр ши ли рас по де лу па ке та со ци јал не по мо ћи ма те ри-
јал но нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма у скла ду са утвр ђе ним 
кри те ри ју ми ма. Рас по де ље но је 200 па ке та, по је ди нач не 
вред но сти 500 ди на ра. За на бав ку нај ну жни јих пре храм бе-
них на мир ни ца по одо бре ном про јек ту 100.000 ди на ра је 
обез бе ђе но из бу џе та оп шти не Не го тин.

Не го тин ско Удру же ње пен зи о не ра има 1.800 чла но ва, ко ји 
ре дов но из ми ру ју го ди шњу чла на ри ну од три сто ти не ди на-
ра. На оп штин ском кон кур су за до де лу сред ста ва Удру же њу 
је ове го ди не за про је кат ко јим су кон ку ри са ли ло кал на са мо-
у пра ва на ме ни ла 350.000 ди на ра.  Ј. С. КИ КИН ДА

И исто ри ја и при ро да
Ше зде се так чла но ва Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не има ло је не дав но при ли ку да упо зна кул тур не зна ме-
ни то сти Сом бо ра. Они су об и шли сом бо р ски На род ни му зеј 
(на сли ци), а ку стос овог му зе ја про вео их је и кроз зна чај не 
де ло ве гра да. Ус пут су ви де ли при род не ле по те ко је Сом бор 
свр ста ва ју ме ђу нај зе ле ни је гра до ве Ср би је. Им пре си о ни ра-
ла их је згра да Жу па ни је, као и ар хи тек ту ра дру гих зда ња.

Пре то га Ки кин ђа ни су пре дах ну ли у кру гу ет но обје ка та 
„Ди да Хор ња ко вог са ла ша”. Та мо су ви де ли бу ње вач ку ет но 
со бу и ма ли ате ље. Са до ма ћи ном са ла ша раз ме ни ли су по-
кло не. Ки кинд ски пен зи о не ри да ри ва ли су га сво јим ру ко-
тво ри на ма из кре а тив не ра ди о ни це. Дру же ње се на ста ви ло 
у се лу Рас ти на где су об и шли воћ њак и риб њак јед ног по љо-
при вред ног га здин ства. С. З.

БА РА ЈЕ вО

Из лет на Увац
Пе де се так пен зи о не ра, чла но ва удру же ња пен зи о не ра 

оп шти не Ба ра је во, на че лу са пред сед ни ком Ми ле том Го си-
ћем, по се ти ли су не дав но при род ни ре зер ват увац и око ли-
ну. Овај јед но днев ни из лет про шао је у ужи ва њу у пре ле пој 
при ро ди. ве ћи део да на су про ве ли у пло вид би увач ким је-
зе ром и у оби ла ску Ле де не пе ћи не.

По се ти ли су и Ива њи цу, а у по врат ку су се два са та за др-
жа ли на Зла ти бо ру.

Сви пут ни ци су пре за до вољ ни овим из ле том и вра ти ли су 
се пре пу ни ути са ка. М. Г. 

Су БО тИ цА

Зна чај без бед но сти 
ста ри јих

По во дом Ме ђу на род ног да на бор бе про тив на си ља над 
ста ри јим осо ба ма, 15. ју на, у Ге рон то ло шком цен тру Су бо ти-
ца одр жа но је пре да ва ње о без бед но сти ста ри јих осо ба.

За по сле ни ма и ко ри сни ци ма уста но ве на ту те му го во рио 
је по моћ ник ко ман ди ра по ли циј ске ис по ста ве Су бо ти ца 1, 
Не ма ња Бро ћи ло вић.  

Он је на гла сио да је без бед ност ста ри јих увек ак ту ел на те ма.
– На овај на чин же ли мо да кроз раз го вор под стак не мо циљ-

ну гру пу – нај ста ри је су гра ђа не да по диг ну свест о са мо за шти-
ти да не би по ста ли жр тве на си ља. циљ раз го во ра је сте да 
ста ри љу ди схва те да сво јим чи ње њем од но сно сво јим по ступ-
ци ма мо гу знат но да сма ње опа сност да по ста ну жр тве кри-
вич них де ла. Да нас смо кроз ди рект ну ин тер ак ци ју, од но сно 
ана ли зом кон крет них слу ча је ва, до шли до за јед нич ких за кљу-
ча ка ка ко се тре ба по на ша ти у ци љу по ди за ња без бед но сне 
кул ту ре – ре као је Не ма ња Бро ћи ло вић, на гла ша ва ју ћи зна чај 
пре вен ци је у су зби ја њу сва ког ви да кри ми на ли те та. Г. К.

СвР ЉИГ

Пу то ва ње кроз Шу ма ди ју 
удру же ње пен зи-

о не ра Свр љиг ор га-
ни зо ва ло је по чет-
ком ју на јед но днев ни 
из лет у Шу ма ди ју за 
сво јих 50 чла но ва из 
град ских и се о ских 
ме сних ор га ни за ци-
ја. По се ти ли су Аран-
ђе ло вац, Бу ко вич ку 
ба њу, Опле нац (на 
сли ци) и то по лу и 
упо зна ли се са кул-
тур но-исто риј ским 
зна ме ни то сти ма тих 
ме ста. Ми лен ко Пе-
тро вић, пред сед ник 
удру же ња пен зи о не-
ра Свр љиг, ра ни је је 
уго во рио су сре те и до го во рио се о свим де та љи ма са ко ле-
га ма из то по ле и Аран ђе лов ца. 

у клу бу удру же ња пен зи о не ра у Аран ђе лов цу при ре ђе но 
је ле по дру же ње и ру чак за Свр љи жа не. До го во ре на је да ља 
са рад ња, а Свр љи жа ни су по зва ли сво је до ма ћи не да им на-
ред них ме се ци бу ду го сти. Би ља на Ми ла но вић, пред сед ни ца 
Ак ти ва же на удру же ња пен зи о не ра Свр љиг, ко ја је би ла је дан 
од ор га ни за то ра из ле та, пре за до вољ на је пу то ва њем и про во-
дом и ка же да су љу ди по не ли пре ле пе ути ске. Сред ства за пу-
то ва ње ау то бу сом из дво ји ла је ло кал на са мо у пра ва, а оста ле 
тр о шко ве пла ти ли су са ми пен зи о не ри.  С. Ђ.

ЗвЕ ЗДА РА

Бес плат но ку па ње на 
„Олим пу”

Бе о град ска оп шти на Зве зда ра по кла ња ве ли ку па жњу нај-
ста ри јим су гра ђа ни ма. По ред ор га ни зо ва ња ве о ма по се ће них 
из ле та и дру же ња, и ове го ди не ру ко вод ство ове оп шти не обез-
бе ди ло је пен зи о не ри ма бес плат но ко ри шће ње ба зе на „Олимп”.

у са рад њи са Спорт ским цен тром „Олимп”, пен зи о не ри ове 
оп шти не мо гли су до сре ди не ју на да се при ја ве у про сто ри ја-
ма оп шти не Зве зда ра и пре у зму пер со на ли зо ва не про пу сни це 
за се зо ну ку па ња 2019. го ди не. Нај ста ри ји Зве здар ци уз до би-
је ну про пу сни цу са со бом на ку па ње мо гу да по ве ду по тро је 
де це уз ра ста до 12 го ди на. Ово је ве о ма леп гест ру ко вод ства 
оп шти не Зве зда ра ко ја већ го ди на ма све стра но са ра ђу је са 
пен зи о не ри ма и њи хо вим удру же њи ма. М. Т.
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„кра јин ски оби ча-
ји” су јед на од нај ста-
ри јих и нај у глед ни-
јих смо три кул тур ног 
ама те ри зма на ши-
рем про сто ру ис точ-
не Ср би је. већ пу них 
47 го ди на ма ни фе-
ста ци ју ор га ни зу је 
Дом кул ту ре „Сте ван 
Мо кра њац” Не го тин 
уз по моћ ме сне за-
јед ни це Шту бик, као 
и ОШ „Хај дук вељ ко” 
и куД „Пре раст” из 
тог на се ља.

За хва љу ју ћи ис-
трај но сти ор га ни за-
то ра и по кро ви тељ-
ству оп шти не Не го-
тин, и ове го ди не, 18. и 19. ју на, у Шту би ку 
су ожи ве ле све отво ре не сце не и про стор 
се о ског до ма кул ту ре. Од зив уче сни ка је 
био од ли чан, а на ма ни фе ста ци ји су се оку-
пи ли ама те ри из Не го ти на и се ла не го тин-
ске оп шти не: Си ко ла, Ја бу ков ца, ко би шни-

це и Шту би ка, го сти из су сед ства, из оп шти-
на Бор, Бо ље вац, Мај дан пек, са под руч ја 
гра да За је ча ра, као и из Бре го ва у су сед ној 
Бу гар ској. Сви они су на нај бо љи на чин по-
твр ди ли да уме ју све срд но да чу ва ју бо га то 
кул тур но на сле ђе и тра ди ци ју кра је ва из 
ко јих до ла зе. 

Дво днев на ма ни фе ста ци ја је отво ре-
на де фи ле ом деч јих из вор них гру па, као и 
по ла га њем цве ћа на спо ме ник па лим рат-
ни ци ма у чу ве ним бит ка ма код Шту би ка и 
Ма лај ни це, ко је су се од и гра ла пре тач но 
212 го ди на. 

По сле це ло днев них над ме та ња у игри, 
пе сми и на род ним ве шти на ма, „кра јин ски 
оби ча ји” су за вр ше ни про гла ше њем по бед-
ни ка у свим так ми чар ским ди сци пли на ма.

Ј. Ста но је вић

у свр љи шком град-
ском пар ку по чет ком 
ју на одр жа на је Дру га 
из ло жба гљи ва, ле ко-
ви тог би ља и шум ских 
пло до ва „Свр љиг 2019”. 

у ју тар њим са ти ма 
ор га ни зо ва на је ре ви-
јал на бер ба пе чу ра ка и 
шум ских пло до ва по окол ним шу ма-
ма. уз по моћ во ди ча, око 120 бе ра ча из 
Ни ша, За је ча ра, Бе ле Па лан ке, Ра жња, 
вла со тин ца, са ко па о ни ка и из Свр љи-
га, кре ну ли су у осва ја ње Лип ни це где 
су убра ли око 50 вр ста пе чу ра ка и за-
вид ну ко ли чи ну ле ко ви тог би ља. 

Пред сед ник управ ног од бо ра удру-
же ња „Сва рог” у Свр љи гу, Сло бо дан 
кр стић, ка же да је дан ра ни је бер ба 
гљи ва оба вље на и на те ре ну Ри бар ске 
Ду бра ве. Пре ма ње го вим ре чи ма, ма-
ни фе ста ци ја је по твр ди ла зна чај при-
род ног бо гат ства и омо гу ћи ла ле по 
дру же ње у при ро ди. Бе ра чи су из ло-
жи ли пе чур ке, а у ко тли ћи ма су пра-
вље ни спе ци ја ли те ти од гљи ва –гу-
лаш и су па. ку ван је и па суљ, пра вљен 

свр љи шки бел муж, 
а у клу бу удру же ња 
пен зи о не ра Свр љиг 
сви го сти су по слу-
же ни.

у скло пу ма ни фе-
ста ци је одр жа на је и 
из ло жба деч јих ра-
до ва на те му очу ва-

ња и за шти те при род не сре ди не. тим 
по во дом удру же ње „ Сва рог” ма ли ша-
ни ма пред школ ске уста но ве „По ле та-
рац” и уче ни ци ма ни жих раз ре да ОШ 
„До бри ла Стам бо лић” по де ли ло је 400 
бо јан ки „Здра во из Свр љи га”. При пре-
мље ни су и бе џе ви за еко ло шку па-
тро лу ко ја се пла ни ра на ред них да на. 
Ово оку пља ње у свр љи шком пар ку 
пра ти ли су зву ци тра ди ци о нал них из-
вор них ин стру ме на та и пре ле пе по-
став ке до ма ће ра ди но сти. 

Из ло жбу по све ће ну гљи ва ма и ле-
ко ви том би љу ор га ни зо ва ло је удру-
же ње гра ђа на „Сва рог” у са рад њи са 
цен тром за ту ри зам, кул ту ру и спорт 
Свр љиг. 

С. Ђор ђе вић 

ОДР ЖА Ни 47. „КРА јиН сКи ОБи ЧА ји” У ШтУ Би КУ 

Чу ва ри тра ди ци је

поводи

ОУП ШиД

све ча на скуп шти на

По во дом 73 го ди не по сто ја ња, Оп штин ско удру-
же ње пен зи о не ра Шид не дав но је одр жа ло све ча ну 
Скуп шти ну удру же ња.

Скуп шти ни су при су ство ва ли и Мир ја на тре ска ни-
ца, пред сед ни ца ГуП Срем ска Ми тро ви ца, и Пе тар 
Ба бић, пред сед ник ОуП Ру ма.

Пред сед ник ОуП Шид, Ла зар Га ври ло вић, у свом 
обра ћа њу је на гла сио да је удру же ње осно ва но дав-
не 1946. го ди не, и да се на кон пу но го ди на се ље ња 
скра си ло у са да шњим про сто ри ја ма. При се тио се и 
бив ших пред сед ни ка и ис так ну тих чла но ва.

у про гра му све ча но сти на сту пи ли су ре ци та то ри и 
пе вач ка гру па удру же ња, а при сут ни су се дру жи ли 
уз пе сму и игру. Д. Ко раћ

свР ЉиГ: ДА Ни ГЉи вА, лЕ КО ви тОГ Би ЉА и ШУМ сКиХ ПлО ДО вА

При ро ди у част

У сре ди ни, сле ва, Ба бић, Га ври ло вић, Тре ска ни ца

Ко би шни ца у  
нај бо љем из да њу
На 47. „Кра јин ским оби ча ји ма” за нај-
бо ље су пр о гла ше не ста ри ја и деч ја 
из вор на гру па из Ко би шни це и оне су 
до бит ни це ди пло ма за нај бо ље све у-
куп но пред ста вља ње про гра ма. КУД 
„Во ја Чу рић” је ина че не дав но про гла-
шен и за све у куп ног по бед ни ка тра-
ди ци о нал не ма ни фе ста ци је „Су сре ти 
се ла” оп шти не Не го тин.
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вИ ПИтАтЕ 
„ГЛАС 

ОСИГуРАНИкА” 
ОДГОвАРА

?Л. К., Мај дан пек: Уви дом у ма тич ну еви ден ци ју Фон да 
ПИО ви део сам да ми не до ста ју не ке го ди не ста жа (не до-
ста је М-4 обра зац), иа ко сам за те го ди не био при ја вљен 

код по сло дав ца. 

?М. Л., Кра ље во: Да ли мо же те да по ја сни те ка ква су пра ва 
љу ди ко ји су на би роу и при ма ју нов ча ну на кна ду.

?К. Т., Ле ско вац: При мам нов ча ну на кна ду од На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, по што је фир ма у ко јој сам ра ди-
ла оти шла у сте чај. Шта ми је по треб но од до ка за да овај 

пе ри од упи шем у рад ни стаж?

?Н. К., Бор: Пин код, при ступ ну ши фру за елек трон ску про-
ве ру по да та ка из ма тич не еви ден ци је, јед но став но сам 
из гу би ла. На ко ји на чин мо гу по но во да је ак ти ви рам?

?Ј. К., Но ви Сад: Не дав но сам у над ле жној фи ли ја ли Фон да 
ПИО тра жи ла да ми из да ју ли стинг са по да ци ма о ста жу 
оси гу ра ња ко ји сам до сад оства ри ла. Збу ни ло ме је што за 

1993. го ди ну не ма по да та ка.

?М. А., Ле ско вац: Од апри ла про шле го ди не сам у ста ро сној 
пен зи ји, али и да ље са при вре ме ним ре ше њем о оства ри-
ва њу пра ва. Ка да мо гу да оче ку јем ко нач но ре ше ње?

По да ци о ста жу у М-4 при ја ви

Вре ме при вре ме не не за по сле но сти

Стаж за вре ме про ве де но на би роу

Шта ка да се из гу би пин код

Не ма по да та ка о за ра да ма  за 1993. 

Ко нач но ре ше ње

Од го вор: уко ли ко не ма те ре-
ги стро ва не при ја ве М-4 за не ке 
го ди не, од но сно за не ки пе ри-
од оси гу ра ња, то мо же зна чи ти 
или да по сло да вац ни је упла тио 
до при но се или да је упла тио 
до при но се, али да ни је пре дао 
при ја ве М-4 Фон ду, па сто га 

ни су мо гли би ти уне ти по да-
ци о ста жу и за ра ди у ма тич ну 
еви ден ци ју. По треб но је да код 
по сло дав ца про ве ри те да ли 
је пла тио до при но се и да ли је 
Фон ду под нео при ја ве М-4 за те 
пе ри о де, од но сно за го ди не ко-
је не до ста ју у ли стин гу.

Од го вор: вре ме при вре ме не 
не за по сле но сти ни је се од у век 
при зна ва ло у стаж оси гу ра ња 
(нпр. ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка, јер ни јед ним про пи-
сом то ни је би ло пред ви ђе но, 
а са мим тим ни су пла ћа ни ни 
до при но си на на кна де ко је су 
се та да ис пла ћи ва ле). тек ка-

да је по ста ло ак ту ел но пи та ње 
оства ри ва ња пра ва рад ни ка 
за чи јим ра дом је пре ста ла по-
тре ба, на мет ну ла се оба ве за 
ре гу ли са ња ста жа оси гу ра ња 
про ве де ног на би роу по осно-
ву при ма ња на кна де за ко ју је 
пла ћен до при нос за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње. та ко, 

Од го вор: Је дин стве ну при ја-
ву (при ја ва на оси гу ра ње/од ја-
ва са оси гу ра ња) за ко ри сни ке 
нов ча не на кна де под но си ис-
кљу чи во На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње, да кле, све се 
оба вља по слу жбе ној ду жно сти.

На ци о нал на слу жба та ко ђе 
под но си при ја ву по да та ка о 

ста жу и за ра ди – на кна ди (М-
4), као и при ја ву про ме не тих 
по да та ка (М-8). уко ли ко у ма-
тич ној еви ден ци ји ни су ре ги-
стро ва не при ја ве по да та ка о 
ста жу и за ра ди, Фонд ПИО ће 
их при ба ви ти слу жбе ним пу тем 
од На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње.

Од го вор: Зах тев за до би ја ње 
пин ко да, уз лич ну кар ту, под но-
си се на шал те ру ор га ни за ци о-
них је ди ни ца Фон да (фи ли ја ле, 
слу жбе или ис по ста ве). По сту пак 
не тра је ду го, те се бр зо и ла ко 
мо же до би ти пин код ко ји трај но 
ва жи. При ступ ну ши фру, пин код, 
у ту ђе име мо же до би ти са мо 
опу но мо ће но ли це са овла шће-
њем ове ре ним код овла шће ног 
но та ра. Због си гур но сти и за шти-

те лич них по да та ка, пин код се не 
до ста вља елек трон ским пу тем. 

у слу ча ју гу бит ка пин ко да не 
мо же се обез бе ди ти ду пли кат, 
већ се мо ра под не ти но ви зах-
тев за ре и зда ва ње при ступ не 
ши фре. Зах тев се под но си на 
истом обра сцу као и зах тев ко-
ји је пр ви пут под нет, са мо је 
по треб но да се на са мом зах те-
ву за о кру жи по тре ба из да ва ња 
но вог пин ко да. 

Од го вор: С об зи ром на то да 
је у 1993. го ди ни би ла хи пе рин-
фла ци ја, из тех нич ких раз ло га 
ни је би ло мо гу ће уне ти по дат-
ке о за ра ди у елек тр он ску ба зу 
по да та ка ма тич не еви ден ци је 
Фон да. Из тог раз ло га је За ко-
ном о пен зиј ском и ин ва лид-

ском оси гу ра њу пр о пи са но да 
се ова го ди на при зна је у стаж 
оси гу ра ња уко ли ко су еви ден-
ти ра не при ја ва и од ја ва са оси-
гу ра ња, али да не ула зи у об ра-
чун ви си не пен зи је (у ли стин гу 
М-4 за ову го ди ну су ис ка за не 
ну ле). 

Од го вор: ко нач но ре ше-
ње о оства ри ва њу пра ва на 
пен зи ју Фонд ПИО до но си по 
слу жбе ној ду жно сти, ка да се 
от кло не раз ло зи при вре ме-
но сти ре ше ња, од но сно ка да 
се при ба ве сви по да ци ко ји су 
по треб ни за до но ше ње ко нач-
ног ре ше ња. у при вре ме ном 
ре ше њу ко је сте до би ли на гла-
ше но је из ко јих раз ло га ни је 
би ло мо гу ће од ре ди ти ко на-
чан из нос пен зи је. 

уко ли ко има те са зна ња да су 
от кло ње ни раз ло зи при вре ме-
но сти, мо же те и са ми под не ти 
зах тев за до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња над ле жној фи ли ја ли и 
на тај на чин убр за ти по сту пак. 

Ако у ро ку од три го ди не од 
да на пра во сна жно сти при вре-
ме ног ре ше ња не бу ду утвр ђе не 
не до ста ју ће чи ње ни це и по да ци, 
акон та тив ни из нос пен зи је по-
ста је ко на чан, о че му се до но си 
ре ше ње по слу жбе ној ду жно сти. 

пре ма За ко ну о ПИО оба ве зно 
су оси гу ра на и ли ца за чи јим је 
ра дом пре ста ла по тре ба, као и 
ли ца ко ји ма је пре ста ло за по-
сле ње због сте ча ја, ли кви да ци-
је, од но сно у свим слу ча је ви ма 
пре стан ка ра да по сло дав ца, 
док оства ру ју нов ча ну на кна-
ду пре ма про пи си ма о ра ду и 
за по шља ва њу. Овим ли ци ма у 
стаж оси гу ра ња ра чу на се вре-
ме за ко је, у скла ду с про пи си ма 
о ра ду и за по шља ва њу, при ма ју 
нов ча ну на кна ду за ко ју је пла-
ћен до при нос. то зна чи да ова 
ли ца, за вре ме ко ри шће ња на-
кна де, пра ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња оства ру ју 
под истим усло ви ма као и ли ца 
ко ја су оба ве зно оси гу ра на по 
дру гом осно ву.

Пре ци зни је, на из нос нов ча-
не на кна де пла ћа ју се до при-
но си за пен зиј ско и ин ва лид ско 

оси гу ра ње и њи хов об ра чун и 
упла ту вр ши НСЗ. Пе ри о ди за 
ко је је из вр ше на ис пла та нов-
ча не на кна де и пла ћен до при-
нос за ПИО утвр ђу ју се у ма тич-
ној еви ден ци ји и пред ста вља ју 
стаж оси гу ра ња ко ји се узи ма 
у об зир при ли ком оства ри ва-
ња пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. ти пе ри о ди 
мо гу да из но се нај ма ње три а 
нај ви ше 24 ме се ца. На и ме, нов-
ча на на кна да се са мо из у зет но 
мо же ис пла ти ти не за по сле ном 
у тра ја њу од 24 ме се ца, и то уко-
ли ко му до ис пу ња ва ња пр вог 
усло ва за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју не до ста је до две го-
ди не. Из нос ис пла ће не нов ча не 
на кна де за ко ји је пла ћен до-
при нос пред ста вља осно ви цу 
оси гу ра ња ко ја слу жи за об ра-
чун ви си не пра ва (нпр. ста ро-
сне пен зи је).
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ОВОГ БРОЈА  
СКАНДИНАВКА: господа, октобар, 
доајени, Ивка, Ив, Нал, Ани, Анастас, 
икраш, т, зе, р, ј, л, парох, жестина, 
Естонац, ње, вити, Ана, тај, стрине, 
керес, н, инок, ад, к, полка, стирен, 
Андраш. 

СкАНДИНАвкА 46 ГОДИНА 
ЕНИГМАтСкЕ 

САРАДЊЕ

Било је то давне 1973. године, када сам са 
уредником Радомиром крстићем договорио 
енигматску сарадњу у листу. Лист је тада 
излазио петнаестодневно и на почетку је то 
била обична класична укрштеница на пола 
стране. Мењали су се уредници, али енигматски 
прилог је остајао. касније је договорено да то 
буде скандинавка на три четвртине стране а 
остатак други енигматски радови.

Знајући да је «Глас осигураника» лист који 
већином читају пензионери, трудио сам се 
да енигматски прилози не буду тешки и да су 
без страних речи, осим оних које су код нас у 
употреби.

Сада лист излази месечно са веома 
разноврсним темама и саветима за 
пензионере. Интересантан је део који даје 
савете пензионерима за остваривање 
њихових пензија. 

Ја, који сам такође пензионер, нарочито 
волим садржаје о раду и активностима 
пензионера у другим местима.  Лист је 
технички дотеранији него раније а насловна 
страна у боји је веома квалитетна.

Што се тиче енигматске стране, настојаћу 
да она буде још разноврснија и квалитетнија. 
Јер „енигматика је знање кроз разоноду”. 
укрштеница може бити исправна али није 
квалитетна. квалитет је у употреби српских 
књижевних појмова са што мање разних 
скраћеница а нарочито скраћеница које су 
непознате.

Моме листу у коме сарађујем 46 година 
желим да се одржи на овом нивоу садржаја и 
квалитета.

Радојица Јовичић

ЦИПЕЛА KOJA 
ИМА  ПОТКОВ 

(МН.)

ВРСТА 
ЗАНАТЛИЈЕ

ПОЛЕКСИЈА    
(ОДМИЛА)

И ЈЕДНА  
И ДРУГА,    
ОБАДВЕ

НАЗИВ ЗА 
РАНИЈИ ДНЕВНИ 

ПОРЕЗ
СКОРОЈЕВИЋ

ЗБИРНА    
ИМЕНИЦА 

ОД ГОСПОДИН

МЕСЕЦ У 
 ГОДИНИ

УГЛЕДНИ 
ЧЛАН (МН.)

ЖЕНСКО  
ИМЕ

ИМЕ ГЛУМ. 
МОНТАНА

АРХ. ТЕХН. 
ШКОЛА

ЈУНАК СПЕВА    
“МАХАБХАРАТА”

ИМЕ ГЛУМ. 
ЖИРАРДО

ГРАД У 
РУСИЈИ

МУШКО 
ИМЕ

РИБА КОЈА  
 НОСИ ИКРУ

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

ВРСТА  
ЈАБУКА

ДЕВЕТО И СЕДМО     
СЛОВО АЗБУКЕ

ОЗНАКА ЗА 
РАЗРЕД

УЗВИК УЋУТКИВ.

СИМБОЛ 
ЗА ЈОД

УПАЛА 
НОСА

ВЕЋЕ ПОЉСКО 
ИМАЊЕ,     
ФАРМА

ОЗНАКА 
ЗА ЛИТАР

ЧЛАН    
 ПАРОХИЈЕ

ОСТРВО У 
АТЛАНТИКУ

ЉУТИНА,   
ХИТРИНА

СТАНОВНИК    
ЕСТОНИЈЕ

17. И 7.    
СЛОВО АЗБУКЕ

ГОНИТИ,     
ВИЈАТИ

АЛКАЛОИД 
ВЕЛЕБИЉА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

ВРХУНСКИ 
РЕЗУЛТАТ
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Да ли сте зна ли ... Ми са о не на пра ве
Буд ни нам обе ћа ва ју сно ве ко је ни су са ња ли.
Сло бо да го во ра омо гу ћа ва мно га пре ћут ки ва ња.
Исто ри ја ра то ва ња ни је учи те љи ца жи во та.
Сва ка тр го ви на ту ђим пер јем је иле гал на.
Нај го ри део да на је ми нут до два на ест. 
И по ква ре ни ча сов ник по ка зу је про ла зност вре ме на.
У пра зним гла ва ма по сто ји мно го шта су ви шног.
И слат ко ре чи во шћу се со ли па мет.

Ву ко са ва Ден чић

Де бљи крај
Нај те же је про гу та ти оно из ту ђих уста.
Спа сио се од су да, али га сти гла прав да.
Тан ки љу ди увек из ву ку де бљи крај.
До го вор дво ре гра ди, ако снај ка одо бри.

Ми ли јан Де спо то вић

Дух из фла ше
По ро ди ца је стуб дру штва ко јем је по треб на те мељ на под ло га.
За оства ри ва ње сно ва по треб на је све ве ћа буд ност.
За оне ко ји ма мањ ка ду ха, са вет је да га не по те жу то ли ко из фла-

ше.
Ре дак је на род као што су Ср би. А и Ср би су све ре ђи.
Основ но што је по треб но учи ни ти за чо ве ка је сте – ство ри ти га.

Сло бо дан Ду чић

ка иш
Ка иш је наш нај си гур ни ји по јас за спа са ва ње.
Оста ви ли су нас крат ких ру ка ва. Ште де на дуг ма ди ма.
За та јио је људ ски фак тор. Све је ма ње љу ди, без об зи ра на 

број гра ђа на.
Не мо же мо ни без иче га, ни са сви ма.

Ми лен Ми ли во је вић

Ле ко ви те ми сли
твр ди ца је чо век ко ји но вац сма тра за – не по крет но до бро.
Без му ке не ма на у ке. Тач но; са мо је не згод но што ми не во ли-

мо да се му чи мо.
По је дин ци се с пра вом бо је про шло сти.
Бо гат је на ре чи ма, а шкрт на де ли ма.
Да знам ко ли ко не знам, по крио бих се уши ма.
Шта вре ди што смо во ди ли ди ја лог кад смо оста ли без ре чи.
Баш  ме бри га с ко је стра не ве тар ду ва. Имам за ле ђи ну.
Пред ња чи на по слу. Увек иде – ис пред ру де.
Не тре ба да се об у ста ви рад не го „рад ње”.
Кад ти ква до ђе на ру ко во де ћи по ло жај, нај бо ље про ла зе пра-

зна обе ћа ња.
Са чу вао је фо те љу, а из гу био образ!

Ду шан Стар че вић
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– да је удру же ње но ви на ра Ср би је осно ва но 21. де цем бра 

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

– да су „Но ви не срб-

(укљу чу ју ћи и „За ста ву”) има ли су по 

ро до на чел ни ку на ци о нал не штам пе. По узо ру на нај бо ље 

два из да ња, ју тар ње и ве чер ње.

европ ске ли сто ве свог вре ме на, он је у Ср би ји, ко ја се још 

1881. го ди не у Бе о гра ду, под на зи вом Срп ско но ви нар ско 

Ср би ји обе ле жен успо ном днев не 

ске” би ле пр ве но ви не у 

дру штво? Јед но је од пр вих про фе си о нал них но ви нар ских 

штам пе? у Бе о гра ду је 1904. го ди не 

кне же ви ни Ср би ји? Пу-

удру же ња у све ту и од на стан ка до да нас кон ти ну и ра но ра-

из ла зи ло чак 13 днев них ли сто ва, 

бли ко ва не су пр ви пут 

ди. у вре ме ка да је осно ва но у Бе о гра ду је тек де се так љу ди 

нај ста ри је су би ле зва нич не „Срп ске 

17. ја ну а ра 1834. го ди не у 

као основ но за ни ма ње има ло пи са ње за но ви не и ча со пи се.

но ви не”, а у Но вом Са ду је сва ки дан 

кра гу јев цу, а на ста ви ле су из ла же ње у Бе о гра ду. уред ник је 

из ла зи ла „За ста ва”. Не ки ли сто ви 

био Ди ми три је Да ви до вић ко ме при па да ју све за слу ге као 

осло ба ђа ла од фе у дал не тур ске вла сти, из да вао мо де ран и 

до бро уре ђи ван ин фор ма тив но-по ли тич ки лист.

– да је нај мла ђи лист те 1904. 

– да је пи сац и но ви нар Пе ра то до ро-

Пре ма до ступ ним по да ци ма, нај ве ћи ти раж „По ли ти ка” 

би ла „По ли ти ка”, ко ју су 12. ја-

вић 1888. го ди не осно вао „Ма ле но ви-

је има ла 25. де цем бра 1973. го ди не ка да је од штам па на у 

ну а ра по кре ну ла бра ћа вла ди-

не”, пр ви ко мер ци јал ни лист у кра ље-

630.000 при ме ра ка.

слав и Дар ко Риб ни кар? Пр ви 

ви ни Ср би ји ко ји се про да вао на ули ци? 

број на че ти ри стра не штам пан 

то до ро вић, ко ји се сма тра оцем мо дер-

је у 2.450 при ме ра ка, по це ни 

не жур на ли сти ке, ство рио је пр ви са-

од пет па ра, и та да ни ко ни је слу тио да ће још јед не днев-

вре мен и ви со ко ти ра жни днев ни лист у 

не но ви не у бо га тој по ну ди на тр жи шту бе о град ске штам пе 

Ср би ји, ко ји је до сти гао ти раж од 30.000 при ме ра ка и из ла-

вр ло бр зо из ра сти у во де ћу но вин ску и штам пар ску ку ћу. 

зио све до 1903. го ди не.
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