
ГОВОРНИ АУТОМАТ
0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 
позива

или: 011/30-60-680

ТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМММММММММММММММММММММААААААААААААААААААААААААААААА БББББББББББББББББББББББРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈААААААААААААААААААААА::::::::: НННННННННННННННННааааааааааааааааааа  ппппппппппппппппппрррррррррррррррр вввввввввввввввввввоооооооооооојјјјјјјјјјјјјјјјј ссссссссссссссссссеееееееееееееееедддддддддддддд   ннннннннннннииииииииииииии цццццццццццццццццццииииииииииииииии  нннннннннннннннннннннноооооооооооооооооооооооо ввввввввввввввввввввввввввввввоооооооооооооооооооооооооооооогггггггггггггггггггггггггг  сссссссссссссссссссссссссаааааааааааааааааааааааа зззззззззззззззззззззззииииииииииииииииииииииииииии вввввввввввввввввваааааааааааааааа  УУУУУУУУУУУппппппппппппррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааавввввввввввввввввв ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооогггггггггггггггггггггггг 
оооооооооооооодддддддддддддддддддддддддддддддддддддд  бббббббббббббббббббббббббооооооооооооооооо ррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааа РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ ПППППППППППППППППППППППППППППИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИООООООООООООООООООООО  зззззззззззззззззззззззззззззаааааааааааааааааааааааааааа  пппппппппппппппррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееееееееееееедддддддддддддддддддддддддд  сссссссссссссссссссееееееееееееееееееееедддддддддддддд нннннннннннннннннииииииииииииииииииии ккккккккккккккккааааааааааааааааааааааааа  УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУОООООООООООООООООООООО ииииииииииииииииииииииииииииззззззззззззззаааааааааааа бббббббббббббббббббббббббббрррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааанннннннннннннннннннннннннннн  јјјјјјјјјјјјјјјјјјјееееееееееееееееееееееее 
ББББББББББББББББББББББББББББррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааа ннннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииииии сссссссссссссссссллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааааааааааааааавввввввввввввввввввввввв МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММиииииииииииииииииииииииииииииии  тттттттттттттттттттррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооо вввввввввииииииииииииииииииииииићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ,,,,,,,,,,,,,,,,,, аааааааааааааааааааа зззззззззззззззззззззззззззззззааааааааааааааааааааааааааа  зззззззззззззаааааааааааааааааааа ммммммммммммммммммммммеееееееееееееееееееееееее ннннннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииииии  ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккааааааааааааааааа  ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееееееедддддддддддддддддддддддддд ссссссссссссссссссссссссссссссеееееееееееееееееееееееееееееееедддддддддддддддддддддддд  ннннннннннннннннннннннииииииииииииии кккккккккккккккккккккккаааааааааааааааааааааааааааа
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССлллллллллллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааааааааааааааааааа ввввввввввввввввввввввввввввввввввввиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццаааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  ССССССССССССССССССССССССССССССССССааааааааааааааааааааааааааа ввввввввввввввввввввввииииииииииии чччччччччччччиииииииииииићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОГГГООГОГОГОГОГООООООГООООООГОООООГГОГОООООООООООООГ ДДИДДИДДДИИДИДИДИДИДИИДИИДИДДИДДИДИДИДДДИДДДИДДИДДИДДДДДДДДДДДДДДДД НАНАНАНАНАНАНАНАНААНННАААННААННАНННААААААА XX XXX X X XXXXX LVLVLVLVLVVLVLVVLVLVLLVLVVLVLVVLVVVIIIII I I  Б ББББББББ БРОРОРОРОРОРООООРОРООООЈ ЈЈЈ ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ 110110000100111100111010000000  БББ БББББББББ Б Б БЕЕОЕОЕОООООЕЕОЕОЕЕЕОЕООЕОЕОЕОЕОЕЕООООГГРГРГРГРРРРРГГРГГРАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДААД, , , 303030303030303030303033300.. . . ССЕСЕСЕСЕСЕСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕССЕССЕЕЕЕСЕЕЕЕПТПТПТППТПТПТПТПТПТТПТПТПТПТППТПППППП ЕМЕМЕЕМЕМЕМЕМЕМЕМММЕМЕЕМЕМЕММЕМБББАБАБАБАБАБАБААББАБАБАР РРР РР 2020200002002002 14141441414444.. .. .  ИИ ИИИИИ ИИИИИИЗЛЗЗЛЗЗЛЛЛЛЗЛЗЛЗЛЗЗЛЛЗЛЗЗЛЗЛЗЗЛЗЗЗЗЗЗЗЛАЗАЗААЗАЗЗЗАЗЗААЗАЗАЗАА ИИИИ ИИИИИИИ И И ЈЕЈЕЈЈЈЕЕЕЕЈЕЕЈЈЕЈЕЕДДДНДДДНДННДНДНННДНДНДННД ОМОМОМОМОМОМОМММОМОММОМОММОМООМОООМ ММММММММММММ ММММ МММММММ  ММММММММ ММММЕСЕЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕССССЕСЕСЕСЕСЕССЕСЕСЕЕЕСЕЕЕСЕСССЕССЕСЕСЕЕССЕСССЕСЕСЕ ЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЧЕЧЕЧЧЕЧЕЧЧЕЧЧЕЧЧЕЧЕЕЧЧЧЕЧЕЧЕЕЧЕЕЧЧЧЧНННОНОНОННОННОНОНОНОНОНОНООНОНОНОННОНОНОНОНОООНОННОННООННОНООО

НОВИ ПРЕДСЕДНИК НОВИ ПРЕДСЕДНИК 
УО РФ ПИО УО РФ ПИО 



2 30. септембар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички
фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:
Париска бр. 9,
11000 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:
011/2030-745
факс: 2638-201

РЕДАКЦИЈА ЗА 
ВОЈВОДИНУ:
Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад
021/487-7754,
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: 
miroslav.mekterovic@piovoj.rs 

ШТАМПА:
Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2030-745

Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:
www.pio.rs/glasosiguranika

ГОВОРНИ АУТОМАТ
0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 
позива

или: 011/30-60-680

ТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМММММММММММММММММММММААААААААААААААААААААААААААААА БББББББББББББББББББББББРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈААААААААААААААААААААА::::::::: НННННННННННННННННааааааааааааааааааа  ппппппппппппппппппрррррррррррррррр вввввввввввввввввввоооооооооооојјјјјјјјјјјјјјјјј ссссссссссссссссссеееееееееееееееедддддддддддддд  ннннннннннннииииииииииииии цццццццццццццццццццииииииииииииииии  нннннннннннннннннннннноооооооооооооооооооооооо ввввввввввввввввввввввввввввввоооооооооооооооооооооооооооооогггггггггггггггггггггггггг  сссссссссссссссссссссссссаааааааааааааааааааааааа зззззззззззззззззззззззииииииииииииииииииииииииииии вввввввввввввввввваааааааааааааааа  УУУУУУУУУУУппппппппппппррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааавввввввввввввввввв ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооогггггггггггггггггггггггг 
оооооооооооооодддддддддддддддддддддддддддддддддддддд  бббббббббббббббббббббббббооооооооооооооооо ррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааа РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ ПППППППППППППППППППППППППППППИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИООООООООООООООООООООО  зззззззззззззззззззззззззззззаааааааааааааааааааааааааааа  пппппппппппппппррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееееееееееееедддддддддддддддддддддддддд  сссссссссссссссссссееееееееееееееееееееедддддддддддддд нннннннннннннннннииииииииииииииииииии ккккккккккккккккааааааааааааааааааааааааа  УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУОООООООООООООООООООООО ииииииииииииииииииииииииииииззззззззззззззаааааааааааа бббббббббббббббббббббббббббрррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааанннннннннннннннннннннннннннн  јјјјјјјјјјјјјјјјјјјееееееееееееееееееееееее 
ББББББББББББББББББББББББББББррррррррррррррррррррррррррррррааааааааааааааааааа ннннннннннннннннннннннннииииииииииииииииииииии сссссссссссссссссллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааааааааааааааавввввввввввввввввввввввв МММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММиииииииииииииииииииииииииииииии  тттттттттттттттттттррррррррррррррррррррррроооооооооооооооооооо вввввввввииииииииииииииииииииииићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ,,,,,,,,,,,,,,,,,, аааааааааааааааааааа зззззззззззззззззззззззззззззззааааааааааааааааааааааааааа  зззззззззззззаааааааааааааааааааа ммммммммммммммммммммммеееееееееееееееееееееееее ннннннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииииииииии  ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккааааааааааааааааа  ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррреееееееееееееееееееееееееееееееедддддддддддддддддддддддддд ссссссссссссссссссссссссссссссеееееееееееееееееееееееееееееееедддддддддддддддддддддддд  ннннннннннннннннннннннииииииииииииии кккккккккккккккккккккккаааааааааааааааааааааааааааа
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССлллллллллллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааааааааааааааааааа ввввввввввввввввввввввввввввввввввввиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии цццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццаааааааааааааааааааааааааааааааааааааа  ССССССССССССССССССССССССССССССССССааааааааааааааааааааааааааа ввввввввввввввввввввввииииииииииии чччччччччччччиииииииииииићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОГГГООГОГОГОГОГООООООГООООООГОООООГГОГОООООООООООООГ ДДИДДИДДДИИДИДИДИДИДИИДИИДИДДИДДИДИДИДДДИДДДИДДИДДИДДДДДДДДДДДДДДДД НАНАНАНАНАНАНАНАНААНННАААННААННАНННААААААА XX XXX X X XXXXX LVLVLVLVLVVLVLVVLVLVLLVLVVLVLVVLVVVIIIII I I  Б ББББББББ БРОРОРОРОРОРООООРОРООООЈ ЈЈЈ ЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈ 110110000100111100111010000000  БББ БББББББББ Б Б БЕЕОЕОЕОООООЕЕОЕОЕЕЕОЕООЕОЕОЕОЕОЕЕООООГГРГРГРГРРРРРГГРГГРАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДААД, , , 303030303030303030303033300.. . . ССЕСЕСЕСЕСЕСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕССЕССЕЕЕЕСЕЕЕЕПТПТПТППТПТПТПТПТПТТПТПТПТПТППТПППППП ЕМЕМЕЕМЕМЕМЕМЕМЕМММЕМЕЕМЕМЕММЕМБББАБАБАБАБАБАБААББАБАБАР РРР РР 2020200002002002 14141441414444.. .. .  ИИ ИИИИИ ИИИИИИЗЛЗЗЛЗЗЛЛЛЛЗЛЗЛЗЛЗЗЛЛЗЛЗЗЛЗЛЗЗЛЗЗЗЗЗЗЗЛАЗАЗААЗАЗЗЗАЗЗААЗАЗАЗАА ИИИИ ИИИИИИИ И И ЈЕЈЕЈЈЈЕЕЕЕЈЕЕЈЈЕЈЕЕДДДНДДДНДННДНДНННДНДНДННД ОМОМОМОМОМОМОМММОМОММОМОММОМООМОООМ ММММММММММММ ММММ МММММММ  ММММММММ ММММЕСЕЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕСЕССССЕСЕСЕСЕСЕССЕСЕСЕЕЕСЕЕЕСЕСССЕССЕСЕСЕЕССЕСССЕСЕСЕ ЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЕЧЧЕЧЕЧЧЕЧЕЧЧЕЧЧЕЧЧЕЧЕЕЧЧЧЕЧЕЧЕЕЧЕЕЧЧЧЧНННОНОНОННОННОНОНОНОНОНОНООНОНОНОННОНОНОНОНОООНОННОННООННОНООО

НОВИ ПРЕДСЕДНИК НОВИ ПРЕДСЕДНИК 
УО РФ ПИО УО РФ ПИО 
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ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не УН, а у на шој 
зе мљи је пр ви пут обе ле жен го ди ну дана ка сни је. 
По ред из ра за по што ва ња и за хвал но сти ста ри ји-
ма за до при нос ко ји да ју дру штву, овај дан има за 
циљ по ди за ње све сти о про бле ми ма ко ји по га ђа-
ју ову по пу ла ци ју, као што су, по ред оста лих, за-
не ма ри ва ње и зло ста вља ње.

Ово го ди шња кам па ња но си на зив „Не за по ста-
ви мо ни ко га: про мо ви ши мо дру штво за све ге-
не ра ци је” и по ру чу је да је де мо гра фи ја ва жна за 
одр жи ви раз вој и да ће ди на ми ка ста нов ни штва 
об ли ко ва ти кључ не раз вој не иза зо ве са ко ји ма се 
свет у 21. ве ку су о ча ва.

Да кле, по ред то га што је про ду же ње жи вот ног 
ве ка је дан од нај ве ћих успе ха чо ве чан ства, оно је 
и је дан од нај ве ћих иза зо ва. Удео осо ба ста ри јих 
од 60 го ди на је у по ра сту у свет ској по пу ла ци ји и 
тај тренд се на ста вља, с јед не стра не услед опа да-
ју ће сто пе на та ли те та, а с дру ге услед про ду жет ка 
жи вот ног ве ка. Оче ку је се да ће до 2030. го ди не 
би ти ви ше љу ди ста ри јих од 60 го ди на не го де це 
мла ђе од 10, од но сно да ће ста нов ни штво ста ри-
је од 60 го ди на до сти ћи 1,4 ми ли јар де. Та ко ђе се 
про це њу је да ће у на ред них пет го ди на број осо ба 
ста ри јих од 65 го ди на у све ту пре ма ши ти број де-
це мла ђе од пет го ди на, а до 2050. чак и бро је де це 
мла ђе од 14 го ди на.

Ка да је реч о до ма ћој ста ти сти ци, уз про сеч ну 
ста рост од 42,2 го ди не и удео ста рих 65 и ви ше 
го ди на од 17,4 од сто, Ср би ја је, пре ма по след њем 
по пи су из 2011, ме ђу де мо граф ски нај ста ри јим 
зе мља ма све та. О ин тен зи ви ра ном ста ре њу ста-
нов ни штва све до чи и по ре ђе ње по да та ка два по-
след ња по пи са – про сеч на ста рост се од 2002. до 
2011. по ве ћа ла за две го ди не, број мла дих до 15 
го ди на се сма њио за 150.000, а број ста рих 85 и 

вивививививиивиивв  ш ш ш шш шшшше е е е еее гоггогогогогогогого д ддд дд ддддди и ии иииии нананананананананаааа ј ј ј јјј јјјјјјје ее еееее еее гогогогогогогоооооооот тттт т тто о оооооооооовововооовв  д д ддввово с стрт у ко ве ћи и са да из-
нононононооносс сссссс сси ии и иии 81818181181811188 .5.55.55.550000000000000000...

На осно ву ре зул та та по пи са из 2011. ура ђе не су иНаНаНаННаНаНаННННННННННН ооооооооснснснсннс ооооввувувуу рррееезузузуллтатата пописа из 2011. урађене су и
про јек ци је ста нов ни штва, пре ма ко ји ма ће у на ред-
них три де сет го ди на ста нов ни штво Ср би је и да ље
би ти из ло же но де ло ва њу про це са де мо граф ског
ста ре ња. Пре ма јед ној од про це на, удео ста нов ни-
штва мла ђег од 15 го ди на би мо гао опа сти са 14,4 на
11,7 од сто, док би се уче шће ста ри јих од 65 го ди на
по ве ћа ло на 25,2 од сто. Та ко ђе, удео ста рих 80 и ви-
ше го ди на у укуп ној по пу ла ци ји би по рас тао са 3,5
на 7,8 про це на та, а про сеч на ста рост ста нов ни штва
по ра сла би на 46,5 го ди на. Као не ми нов но по ка за-
ло се и сма ње ње уче шћа рад но спо соб ног ста нов-
ни штва (15-64 го ди не) у укуп ној по пу ла ци ји, а пад
би се кре тао из ме ђу 3 и 8,2 про цен та.

С об зи ром на све ве ћи број ста ри јих, нео п-
ход но је да се дру штво при ла го ди оно ме што га
оче ку је у бу дућ но сти, по ред оста лог, и обез бе ђи-
ва њем до вољ них сме штај них ка па ци те та у до мо-
ви ма за ста ре, по ве ћа њем бро ја днев них цен та ра
и слич них ин сти ту ци ја спе ци ја ли зо ва них за ста-
ри ју по пу ла ци ју.

Тре нут ни ка па ци тет у објек ти ма за сме штај
ста рих у Ср би ји је 13.000 ме ста, од че га се 9.000
на ла зи у др жав ном, а 4.000 у при ват ном сек то ру.
Пре ма ре чи ма над ле жних, сме штај ни ка па ци те ти
по бро ју од го ва ра ју зах те ви ма ко ри сни ка, али је
про блем не рав но мер на рас по ре ђе ност, јер је по-
тра жња за дом ским сме шта јем по ве ћа на у ве ћим
град ским цен три ма, као што су Бе о град, Кра гу је-
вац, Но ви Сад, па у њи ма ме ста стал но не до ста је,
док у уну тра шњо сти има обје ка та са пра зним ка-
па ци те ти ма.

Це не у до мо ви ма ва ри ра ју у за ви сно сти од ка те-
го ри је сме шта ја и ка те го ри је ко ри сни ка, а при ме ра
ра ди, за сме штај у не ком од до мо ва Ге рон то ло шког
цен тра Бе о град тре ба ло би из дво ји ти од 27.998 до
59.617 ди на ра. В. Ка дић
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Ве ли ки иза зов за 21. век
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У За гре бу је 11. сеп тем бра пот-
пи сан Спо ра зум о елек трон ској 
раз ме ни по да та ка из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња из ме-
ђу Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и 
Хр ват ског за во да за ми ро вин ско 
оси гу ра ње. Спо ра зум су пот пи-
са ли Дра га на Ка ли но вић, ди рек-
тор РФ ПИО, и Срећ ко Ву ко вић, 
рав на тељ ХЗМО. Исто вре ме но 
је пот пи сан и Тех нич ки про то кол 
елек трон ске раз ме не по да та ка, 
ко ји су пот пи са ли Зо ран Су та ра, 
са вет ник ди рек то ра РФ ПИО, и 
Де јан Ву ке лић, по моћ ник рав на-
те ља за ин фор ма ти ку ХЗМО.

Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ис пла ћу је пен зи је за око 9.200 
ко ри сни ка ко ји жи ве у Хр ват-
ској, а Хр ват ска ис пла ћу је ви ше 
од 45.200 ко ри сни ка ко ји жи ве 
у Ср би ји, та ко да је мо гућ ност 

елек трон ске раз ме не по да та ка 
зна чај на за ве ли ки број ко ри-
сни ка, али и за обе ин сти ту ци-
је, ко је ће на овај на чин знат но 
сма њи ти по слов не тро шко ве.

Раз ме на по да та ка ће се пр вен-
стве но оба вља ти у де лу по твр-

ђи ва ња чи ње ни ца о смр ти ко-
ри сни ка, да би се спре чи ле не-
при па да ју ће ис пла те, ко је че сто
мо гу тра ја ти и до го ди ну да на,
од но сно док не до ђе вре ме за
до ста ву по твр де о жи во ту. Исто-
вре ме но, ко ри сни ци хр ват ских

пен зи ја ко ји жи ве у Ср би ји, као и
срп ских пен зи ја ко ји жи ве у Хр-
ват ској, мо ра ће са мо још јед ном
да лич но до ста ве по твр де о жи-
во ту ино стра ном но си о цу оси гу-
ра ња ко ји им ис пла ћу је пен зи ју,
а ка сни је и трај но то ће за њих
оба вља ти Фонд ПИО, од но сно
ХЗМО, кроз но во тех нич ко ре-
ше ње елек трон ске раз ме не.

Са ста нак нај ви ших пред став-
ни ка Фон да ПИО и ХЗМО, ко ме је
при су ство вао и Зо ран Па но вић,
ди рек тор За во да за со ци јал но
оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср би је,
ис ко ри шћен је и за до го вор о
да љем уна пре ђе њу елек трон-
ске раз ме не, ко ја ће се у на ред-
ном пе ри о ду про ши ри ти и на
раз ме ну дру гих по да та ка, као
што су дво је зич ни обра сци за
ве зу и оста ли по да ци утвр ђе ни
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма.

Г. О.

На пр вој сед ни-
ци но вог са зи ва 
Управ ног од бо-

ра Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, одр жа-
ној 10. сеп тем бра ове 
го ди не, иза бра ни су 
но ви пред сед ник и за-
ме ник пред сед ни ка УО. 
За пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра РФ ПИО 
иза бран је Бра ни слав 
Ми тро вић, а за ме ни ца 
пред сед ни ка је Сла ви-
ца Са ви чић.

Управ ни од бор Фон-
да, пре ма од ред ба ма 
но вог За ко на о из ме на-
ма и до пу на ма За ко на о
пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу, има
се дам чла но ва, ко је име ну је и раз ре ша ва Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је. Че ти ри чла на пред ла же
ми ни стар над ле жан за по сло ве пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и ми ни стар над ле жан
за по сло ве фи нан си ја, а по је дан члан се би-
ра на пред лог ре пре зен та тив них асо ци ја ци ја
син ди ка та, по сло да ва ца и пен зи о не ра.

По ред пред сед ни ка и за ме ни це пред сед-
ни ка, ко је је у Управ ни од бор Фон да пред-
ло жи ла Вла де Ср би је, чла но ви но вог УО

су и мр Ми о драг Пе шић (Вла да РС), Мар ко
Ко јић (Вла да РС), мр Ми лан Гру јић (Са вез
са мо стал них син ди ка та Ср би је), проф. др
Сла вен ко Гр гу ре вић (Уни ја по сло да ва-
ца Ср би је) и Дра го слав Ђу ка но вић (Са вез
пен зи о не ра Ср би је). Гру јић, Гр гу ре вић и
Ђу ка но вић су би ли и у прет ход ном са зи ву
Управ ног од бо ра РФ ПИО.

Бра ни слав Ми тро вић, но ви пред сед ник
УО, ре као је да је по ча ство ван из бо ром на

ту функ ци ју и да ве ру-
је да ће ова кав са став
Управ ног од бо ра би-
ти вр ло ефи ка сан јер
чла но ви до ла зе из
раз ли чи тих струк ту ра
и обла сти и сва ко мо-
же да по мог не са сво је
стра не.
− Управ ни од бор ће

се тру ди ти да усло ви
ра да свих слу жбе ни ка
Фон да бу ду што бо љи
за рад ин те ре са оства-
ри ва ња гра ђан ских
пра ва свих оси гу ра-
ни ка и ко ри сни ка. Ни-
је ла ко на пра ви ти по-
мак али ће мо се мак-
си мал но тру ди ти да
да мо свој до при нос и
све што је у над ле жно-

сти УО би ће ура ђе но ефи ка сно − на гла сио
је Ми тро вић.

За хва лив ши на из бо ру, и за ме ни ца пред-
сед ни ка, Сла ви ца Са ви чић, ис та кла је да ће
се тру ди ти да по мог не ра ду Управ ног од бо-
ра и Фон да уоп ште.

Чла но ви Управ ног од бо ра име ну ју се на
пе ри од од че ти ри го ди не, док пред сед ни-
ка и за ме ни ка пред сед ни ка Управ ни од бор
би ра на две го ди не. М. Јо ва но вић

Елек трон ска раз ме на по да та ка из ме ђу РФ ПИО и ХЗМО

ПР ВА СЕД НИ ЦА НО ВОГ СА ЗИ ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Но ви пред сед ник Управ ног од бо ра

Пред сед ник  к УО
Бра ни слав Ми тро вић

За ме ни ца пред сед ни ка
Сла ви ца Са ви чић

Срећ ко Ву ко вић и Дра га на Ка ли но вић
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Још јед ни успе шно ор га ни зо ва ни са ве-
то дав ни да ни из обла сти ПИО одр жа ни
са не мач ком стра ном, овог пу та у Бо ру

23. и 24. и у Бе о гра ду 25. сеп тем бра, про те-
кли су у по зи тив ној и пре све га рад ној ат-
мос фе ри.

Са ве то дав ци из Фон да ПИО и не мач ког
De utsche Ren ten ver sic he rung-а за слу жни
су што су 103 за ин те ре со ва на гра ђа на (25
у Бо ру и 78 у Бе о гра ду)
оти шла са са ве то ва ња
за до вољ на. На сво ја
пи та ња до би ли су од-
го во ре, да те су им нео-
п ход не ин фор ма ци је
и пру же на прав на по-
моћ. Тре ба ре ћи и да 15
при ја вље них гра ђа на
из Кла до ва због по пла-
ва ни је мо гло да стиг не
на са ве то ва ње у Бо ру.

За хва љу ју ћи ефи ка-
сном ра ду са ве то да-
ва ца и њи хо вом ве ли-
ком ис ку ству у обла сти
спро во ђе ња си сте ма
пен зиј ског оси гу ра ња,
а по себ но ис ку ству
у ра ду са стран ка ма,
при мље ни су и по са ве то ва ни сви гра ђа ни
ко ји су има ли за ка за не тер ми не, а мо гућ-
ност да раз го ва ра ју са не мач ким и срп ским
струч ња ци ма до би ли су и они ко ји су са за-
ка зи ва њем за ка сни ли.

За наш лист су, по из ла ску од са ве то да ва-
ца, сви на гла ша ва ли да су ја ко за до вољ ни
што ов де, у сво јој зе мљи има ју мо гућ ност
да за крат ко вре ме са зна ју оно за шта би
им слу жбе ним пу тем тре ба ло ви ше ме се ци
или од ла зак у Не мач ку, што мно го ви ше ко-

шта, а ни су сви ни у мо гућ но сти да пу ту ју,
што због фи нан си ја, што због здрав стве них
про бле ма.

Ми лош Га врић из Но вог Са да до шао је са
су пру гом да се код струч ња ка из обла сти
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња из не-
мач ког и на шег Фон да ин фор ми ше о усло-
ви ма за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју.

– Ми смо за и ста пре за до вољ ни и ор га ни-

за ци ја овог са ве то ва ња за слу жу је де сет ку.
Тек не дав но смо са зна ли да ова мо гућ ност
по сто ји и од мах смо по зва ли и за ка за ли
тер мин. Све је про те кло у нај бо љем ре ду –
об ја шња ва Милош Га врић.

Бе о гра ђан ка На та ша Ку ко љац до шла је
да се ин фор ми ше о свом ста жу оства ре ном
у Не мач кој. Про шле го ди не је, ка ко ка же,
про пу сти ла при ли ку да до ђе, али је са да ус-
пе ла да са зна све што јој је би ло по треб но.

– Све је од лич но про шло, до би ла сам ин-

фор ма ци је ко је су ме за ни ма ле, а по што су
тер ми ни за ка за ни, ни је би ло че ка ња – за до-
вољ на је На та ша Ку ко љац.

Ми ро сла ва Шко рић та ко ђе је пр ви пут
до шла на са ве то дав не да не и ка же да је
пре за до вољ на ор га ни за ци јом и свим усло-
ви ма.

– За мо гућ ност ова квог са ве то ва ња са-
зна ла сам пре ко по зив ног пи сма ко је су ми

по сла ли из не мач ког
фон да и при ја ви ла сам
се. До би ла сам све по-
треб не ин фор ма ци је, а
це лом ор га ни за ци јом
и љу ба зно шћу за по сле-
них сам за и ста пре за-
до вољ на – ре кла нам је
го спо ђа Шко рић.

Ова три данa су, по-
ред оста лог, би ла и
при ли ка да се са ко ле-
га ма из Не мач ке ажу-
ри ра ју и раз ме не спи-
ско ви ур ген ци ја, као
и оба ве ште ња у ве зи
са они ма ко је су ра-
ни је до ста вље не. Оно
што је ока рак те ри са ло
ове сеп тем бар ске да не 

раз го во ра је сва ка ко и за до вољ ство ко је су
го сти из не мач ког за во да из ра зи ли у ве зи
са њи хо вом при пре мом и ор га ни за ци јом и
у Бо ру и у Бе о гра ду. Њи хов бо ра вак у Фон-
ду био је и при ли ка да се срет ну са мно гим
по зна тим ли ци ма, ко ле га ма са ко ји ма са ра-
ђу ју већ ду ги низ го ди на.

Са ве то ва њу у Бе о гра ду ове го ди не је при-
су ство вао и Карл Кри стоф Ган свајт, пред-
став ник не мач ке ам ба са де.

Ве сна Ана ста си је вић

СРП СКО-НЕ МАЧ КИ ДА НИ СА ВЕ ТО ВА ЊА У БО РУ И БЕ О ГРА ДУ

За до вољ ни сви учесници

Све тла на Се ла ко вић, адво кат из Но вог Са да, сту пи ла је по чет-
ком сеп тем бра на ду жност за ме ни це ди рек тор ке Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Ро ђе на је 29. ја-
ну а ра 1957. го ди не. За вр ши ла је Прав ни фа кул тет у Но вом Са-
ду. Њен пр ви по сао био је у та да шњем по кра јин ском СИЗ-у за 
еко ном ске од но се са ино стран ством. Сле де ће за по сле ње би ло 
је у но во сад ској оп шти ни, у Се кре та ри ја ту за имо вин ско-прав-
не по сло ве. Од 1986. го ди не ра ди ла је као адво кат у соп стве ној 
кан це ла ри ји. У том пе ри о ду, док се ба ви ла адво ка ту ром, би ла је 
не ко ли ко го ди на и на чел ник Ју жно бач ког окру га, ко ји је нај ве ћи 
у Вој во ди ни јер об у хва та 12 оп шти на са око 600.000 ста нов ни ка.

Жи ви у Но вом Са ду са су пру гом и де цом. Г. О.

СВЕ ТЛА НА СЕ ЛА КО ВИЋ, ЗА МЕ НИК ДИ РЕК ТО РА ФОН ДА ПИО

Правник са великим искуством

Немачки и наши стручњаци успешно одговорили на сва питања

СВЕ ТЛА НА СЕ ЛА КО ВИЋ, ЗА МЕ НИК ДИ РЕК ТО Р ДДДДДСВЕ ТЛА НА СЕ ЛА КО ВИЋ, ЗА МЕ НИК ДИ РЕК ТО РРА ФОН ДА ПИОРА ФОН ДА ПИО

Правник са великим искуПравник са великим искууством
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По ред оста лих из ме на и 
до пу на За ко на о ПИО, о 
ко ји ма је већ би ло ре чи 

у „Гла су оси гу ра ни ка”, но ви на 
има и у ве зи са ста жом оси гу ра-
ња ко ји се ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем, тзв. бе не фи ци ра-
ним ста жом. Но ве од ред бе ће 
се при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра 
2015. го ди не.

Бе не фи ци ра ни стаж по сто-
ји ду го у си сте му пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња ра ди 
за шти те оси гу ра ни ка ко ји ра де 
на те шким и за здра вље штет-
ним по сло ви ма, као и оси гу ра-
ни ка ко ји сво ју про фе си о нал ну 
де лат ност не мо гу успе шно да 
оба вља ју по сле на вр ше них од-
ре ђе них го ди на жи во та. За шти та 
тих оси гу ра ни ка, пре ма на шем 
За ко ну о ПИО, оства ру је се ра чу-
на њем ста жа оси гу ра ња са уве-
ћа ним тра ја њем и сни жа ва њем 
ста ро сне гра ни це за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју. Мо-
ми ра Ла лић, на чел ник Оде ље ња 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње у Ди рек ци ји Фон да ПИО, 
го во ри о но ви на ма ко је су усво-
је не 29. ју ла ове го ди не.

– Да под се тим нај пре да сте-
пен уве ћа ња ста жа оси гу ра ња 
на тим рад ним ме сти ма, од-
но сно по сло ви ма, за ви си од 
те жи не по сла и штет но сти по 
здра вље, па се 12 ме се ци ефек-
тив но про ве де них на овим рад-
ним ме сти ма ра чу на као 14, 15, 
16 или нај ви ше 18 ме се ци ста жа 
оси гу ра ња за оне оси гу ра ни ке 

ко ји ра де на по себ но те шким, 
штет ним и опа сним по сло ви ма. 
Да би се оси гу ра ни ку ко ји ра ди 
на на ро чи то те шким, опа сним 
и за здра вље штет ним рад ним 
ме сти ма, од но сно по сло ви ма 
стаж оси гу ра ња ра чу нао са уве-
ћа ним тра ја њем, по треб но је 
да ефек тив но про ве де на тим 
рад ним ме сти ма нај ма ње де сет 
го ди на, од но сно нај ма ње пет 
го ди на ако је утвр ђе на ин ва-
лид ност – об ја шња ва Мо ми ра 
Ла лић.

Ста ро сна гра ни ца се сни жа ва 
у за ви сно сти од сте пе на уве ћа-
ња ста жа. Та ко се оси гу ра ни ци-
ма ко ји ма се ефек тив но на вр-
ше них два на ест ме се ци ра чу на 
као осам на ест ме се ци ста жа 
оси гу ра ња, ста ро сна гра ни ца 
сни жа ва нај ви ше до пе де се те 
го ди не жи во та. Оси гу ра ни ци ма 
код ко јих се два на ест ме се ци 
ра чу на као 14, 15, од но сно 16 
ме се ци ста жа оси гу ра ња ста ро-
сна гра ни ца се мо же сни жа ва ти 
мак си мал но до пе де сет пе те го-
ди не жи во та.

Усво је ним из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу у од но су 
на ову ка те го ри ју оси гу ра ни ка 
уве де не су две но ви не, од ко-
јих се јед на од но си на усло ве за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју.

– Реч је о још јед ном до дат ном 
усло ву ко ји се од но си на сни жа-
ва ње ста ро сне гра ни це за сти-
ца ње пра ва на пен зи ју. На и ме, 
нео п ход но је да оси гу ра ник ко ји 

ра ди на рад ним ме сти ма на ко ји-
ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем, на тим рад-
ним ме сти ма на вр ши нај ма ње
две тре ћи не ста жа у од но су на
уку пан стаж оси гу ра ња ко ји има.
Од но сно, ако оси гу ра ник има
ма ње од две тре ћи не ова квог
ста жа, не мо же му се сни жа ва-
ти ста ро сна гра ни ца за сти ца ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју – пре-
ци зи ра на ша са го вор ни ца.

Дру га но ви на у За ко ну о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о
ПИО ка да је реч о бе не фи ци-
ра ном ста жу ти че се са мо по-
себ них ка те го ри ја оси гу ра ни ка,
од но сно оси гу ра ни ка ко ји ра де
на по сло ви ма на ко ји ма се стаж
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем у
Ми ни стар ству уну тра шњих по-
сло ва, Без бед но сно-ин фор ма-
тив ној аген ци ји, Вој сци Ср би је,
Вој но бе збед но сној и Вој но о ба-
ве штај ној аген ци ји, Ми ни стар-
ству спољ них по сло ва, Упра ви

за из вр ше ње кри вич них санк-
ци ја и у По ре ској по ли ци ји.

– Из ме на ма За ко на пре ци зи-
ра но је да „бе не фи ци ра на рад на
ме ста” или по сло ви у на ве де ним
др жав ним ор га ни ма не мо гу би-
ти ад ми ни стра тив но-тех нич ка
рад на ме ста, од но сно по сло ви.
Да кле, са мо она рад на ме ста и по-
сло ви на ко ји ма је рад на ро чи то
те жак, опа сан и ште тан за здра-
вље, од но сно по сло ви на ко ји ма
је оба вља ње про фе си о нал не де-
лат но сти огра ни че но на вр ше њем
од ре ђе них го ди на жи во та, или на
ко ји ма због при ро де и те жи не по-
сла фи зи о ло шке функ ци је опа да ју
у тој ме ри да оне мо гу ћа ва ју да ље
успе шно оба вља ње тих по сло ва
тре ти ра ће се као бе не фи ци ра ни
по сло ви – на во ди на чел ни ца Мо-
ми ра Ла лић.

Да би ова од ред ба би ла при-
ме ње на, За ко ном је пред ви ђе-
но да се у ро ку од де ве де сет
да на од да на сту па ња на сна гу
За ко на о из ме на ма и до пу на ма
За ко на о ПИО уса гла се и до не-
су од го ва ра ју ћи под за кон ски
ак ти ко ји ма ће то пи та ње би ти
у пот пу но сти де фи ни са но и ре-
ше но. У пра вил ни ци ма о бе не-
фи ци ра ном ста жу не ће мо ћи да
се на ђу рад на ме ста на ко ји ма
се оба вља ју ад ми ни стра тив но-
тех нич ки по сло ви, као што су,
на при мер, по сло ви шал тер ског
рад ни ка, се кре та ри це, од но сно
по сло ви ко ји се оба вља ју ра-
дом у кан це ла ри ји.

Ј. Оцић

степен
увећања 

стажа
за степен увећања

12/18

година
одласка у 

пензију

година живота до које се 
макс. снижава старосна граница

број година
које је потребно

провести на
радном месту

 2014 54г 4м 50г

 2015 54г 8м 50г

 2016 55г 50г

12/14 5

12/15 4

12/16 3

12/18 1г 6м

Снижење старосне границе по основу стажа осигурања 
са увећаним трајањем

у

Осигуранику се снижава старосна граница ако је најмање 2/3 од укупно навршеног стажа осигурања 
навршио на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

за бе не фи ци ра ни стаж

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПИО

Две но ви не 
за бе не фи ци ра ни стаж

Мо ми ра Ла лић
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између два броја

Ме ре штед ње 
за оздра вље ње еко но ми је

У ин тер вјуу за РТС, 18. сеп тем бра 2014, пред сед ник Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, Алек сан дар Ву чић, по ру чио је да у окви ру на ја вље-
ног па ке та ме ра штед ње, ко је ће спро ве сти Вла да Ср би је, пла те у
јав ном сек то ру и пен зи је до 25.000 ди на ра не ће би ти сма њи ва не.

Ву чић је ис та као да ће пла те ве ће од 25.000 ди на ра нај ве ро-
ват ни је би ти ли не ар но ума ње не за 10 или 10,5 од сто. Пре ми јер
је на ја вио и оштру бор бу про тив си ве еко но ми је, као и от пу-
шта ње ви шка за по сле них у ад ми ни стра ци ји, сма ње ње суб вен-
ци ја по је ди ним јав ним пред у зе ћи ма и ја ча ње при ват ног сек-
то ра.

Он је оце нио да су по ме ну те ме ре нео п ход не за оздра вље-
ње до ма ће еко но ми је, и до дао да се еко ном ски раст мо же
оче ки ва ти већ 2015, а из ла зак из кри зе 2016. го ди не.

Ву чић је на вео да је на ме ра да се по ја ча су зби ја ње си ве
еко но ми је, уз оце ну да др жа ва на том пла ну мо же да оства ри
зна чај не ре зул та те.

Ре ги о нал на при вред на ко мо ра Зре-
ња нин и Оп ште удру же ње пред у зет ни-
ка Зре ња нин, у са рад њи са Ту ри стич ким 
цен тром гра да, ор га ни зо ва ли су пет-
на е сти Са јам ино ва ци ја, ко о пе ра ци ја и 

пред у зет ни штва – ИНО КО ОП 2014. Са јам, 
на ко ме је на 74 штан да из ла га ло ви ше од 
270 из ла га ча из зе мље и ино стран ства, 
отво ри ла је Зо ра на Ми хај ло вић, пот-

пред сед ни ца Вла де Ср би је и ми ни стар-
ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра-
струк ту ре, ко ја је том при ли ком на ја ви ла
да Вла да при пре ма па кет еко ном ских
за ко на са ци љем да се по мог не ма лим и

сред њим пред у зе ћи ма.
По ред оп штег де-

ла сај ма, ове го ди не је
отво рен и спе ци ја ли зо-
ва ни из ло жбе ни про-
стор под на зи вом „Ma de
in Ba nat”, што је ре а ли-
зо ва но у окви ру ИПА
про гра ма пре ко гра нич-
не са рад ње Ср би је и Ру-
му ни је.

На сај му ИНО КО ОП
2014 до ми ни ра ла је про-
из вод на де лат ност, па су

нај ви ше би ли за сту пље ни пред у зет ни ци,
али би ло је и ве ли ких ком па ни ја, удру же-
ња, аген ци ја, по љо при вред них га здин-
ста ва и пред став ни ка ста рих за на та.

Од 1. ју на 42.598
но вих рад них ме ста

То ком по се те Еду ка тив ном цен тру за обу ке у про фе си о нал ним
рад ним ве шти на ма у Но вом Са ду, ми ни стар за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Алек сан дар Ву лин, ре као је да је у пе-
ри о ду од 1. ју на до 1. сеп тем бра у Ср би ји отво ре но 42.598 но вих рад-
них ме ста.

Ву лин је ка зао да ово је сте пе ри од се зон ских по сло ва, што до-
при но си по ве ћа њу бро ја рад них ме ста, али је тај број у од но су на
про шлу го ди ну ве ћи за 18 про це на та, што је до бра вест за Ср би ју
и пред ста вља успех.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ови по да ци го во ре и то да се са да већ
по сто је ћа рад на ме ста при ја вљу ју и да се за хва љу ју ћи бо љој по-
ли ти ци др жа ве сма њу је број за по сле них „на цр но”.
− По ве ћа њу бро ја но вих рад них ме ста до при не ла је чи ње ни ца

што је ин спек ци ја ра да ста вље на у функ ци ју и што су да те суб вен-
ци је за отва ра ње но вих рад них ме ста. По себ но ра ду је што су ви-
ше од 51 од сто но во за по сле них же не, ко је се, ка ко по ка зу је прак-
са, мно го те же за по шља ва ју − ре као је ми ни стар.

Ме ђу на род ни са јам пре вен ци је и ре а го-
ва ња у ван ред ним си ту а ци ја ма и без бед-
но сти и здра вља на ра ду − 112 EX PO одр-
жан је у Бе о гра ду, од 23. до 26. сеп тем бра,
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња и Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва − Сек тор за ван ред не си ту а ци је.

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња, Алек сан дар Ву лин, ре-
као је да го ди шње у Ср би ји на рад ном ме сту
у про се ку на стра да 35 љу ди, а да би њи хо ви
жи во ти мо гли да се спа су ако би смо се ви-
ше ба ви ли пре вен ти вом и слу ша ли са ве те
ин спек то ра ра да. Ву лин је под се тио да пре-

вен ци ја ни је тро шак, већ ин ве сти ци ја за-
хва љу ју ћи ко јој се мо же са чу ва ти људ ски
жи вот, и да ће ми ни стар ство на чи јем је че-
лу уско ро по че ти рад на из ме ни За ко на о
без бед но сти и здра вљу на ра ду, ка ко би се
уна пре ди ло ста ње у тој обла сти.

Ме ђу на род ни са јам пре вен ци је оку-
пио је ви ше од 70 из ла га ча и пред ста вио
око 150 брен до ва из два де се так зе ма ља у
обла сти ком плек сних си сте ма, тех ни ке и
опре ме за ре а го ва ње у ван ред ним си ту-
а ци ја ма, пре вен тив не за шти те у обла сти
без бед но сти и здра вља на ра ду, спа са ва-
ња, хит не ме ди цин ске по мо ћи, лич не и
ко лек тив не за штит не опре ме.

По че ла из ра да
со ци јал не кар те Ср би је

Из ра да со ци јал не кар те Ср би је је по че ла и јав-
ност тре ба да зна да је реч о про јек ту ко ји ни је
мо гу ће ура ди ти пре ко но ћи, ре као је Алек сан дар
Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња.

Че тр на ест ре ги ста ра ко је во ди др жа ва Ср би-
ја ује ди ни ли би се у је дан, где би сви по да ци, о
сва ком гра ђа ни ну, би ли на јед ном ме сту, а од го-
ва ра ју ћи слу жбе ник би имао од го ва ра ју ћи ни во
при сту па по да ци ма.

Пре ма Ву ли но вим ре чи ма, со ци јал на кар та је
раз вој ни про је кат чи та ве др жа ве и пре ва зи ла-
зи зна чај со ци јал не по ли ти ке, што те ра чи та ву
др жа ву и би ро крат ски апа рат да по ста не ефи-
ка сан и да бу де днев но ажу ри ран.

Со ци јал на кар та слу жи за то да гра ђа ни
оства ре не ка пра ва на осно ву по да та ка ко ји су
у њој еви ден ти ра ни. Про је кат ће тра ја ти три го-
ди не и оче ку је мо ве ли ку по др шку Европ ске ко-
ми си је, као и до на ци је из ино стран ства, на вео
је Ву лин.

Са јам пре вен ци је и здра вља на ра ду

Са јам пред у зет ни штва у Зре ња ни ну
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По че так сеп тем бра у Но вом Са-
ду је вре ме за тра ди ци о нал не кул-
тур не ма ни фе ста ци је − Фе сти вал 
улич них сви ра ча и Вој во ди на фест, 
ко ји ма се ове го ди не при дру жи ла и 
„Кул тур на је сен у Ду нав ском пар ку”.

Че тр на е сти фе сти вал улич них 
сви ра ча оку пио је ви ше од две ста 
уче сни ка, со ли ста, му зич ких са-
ста ва и за ба вља ча из де вет зе ма-
ља. Про гра ми су би ли бес плат ни, 
а одр жа ва ње фе сти ва ла по др жа ли 
су град Но ви Сад, По кра јин ски се-
кре та ри јат за кул ту ру и ин фор ми-
са ње, ТОНС, НИС, Те ле ком и ам ба са де САД
и Изра е ла.

На Вој во ди на фе сту, одр жа ном пе ти пут
на град ској пла жи Штранд, на сту пи ло је ви-
ше од сто уче сни ка из Ср би је, БиХ, Сло ве-
ни је, Хр ват ске и Ма ђар ске. Уз бо гат кул тур-
но-умет нич ки про грам Но во са ђа ни и го сти
мо гли су да про ба ју вој во ђан ске ку ли нар ске
спе ци ја ли те те, да ку пе мед, ви но и за нат ске
про из во де.

Про је кат Град ске упра ве за кул ту ру „Кул-
тур на је сен у Ду нав ском пар ку”, ре а ли зу је се
у са рад њи са број ним удру же њи ма и уста-
но ва ма кул ту ре, кул тур но-умет нич ким дру-
штви ма и Ака де ми јом умет но сти Но ви Сад.

Циљ про јек та је да се сва ке су бо те Но во-
са ђа ни ма пру же бес плат ни кул тур ни са др-
жа ји у са ле тли (лет њи ков цу) Ду нав ског пар-
ка, а на отва ра њу ма ни фе ста ци је по се ти о ци
су мо гли да ужи ва ју у на сту пу Ка мер ног ор-
ке стра но во сад ске Ака де ми је умет но сти.

По твр де о жи во ту
Фонд ПИО оба ве шта ва ко ри сни ке пен зи ја да

тзв. по твр де о жи во ту и да ље мо гу бес плат но да
ове ре у Фон ду и да ни је оба ве зно да за то пла ћа ју
но та ри ма.

Ко ри сник тре ба лич но да до ђе у ор га ни за ци о ну
је ди ни цу Фон да (фи ли ја лу, слу жбу или ис по ста ву)
где ће, на осно ву уви да у лич ну кар ту или па сош,
по пу ни ти и ове ри ти обра зац уве ре ња. Уко ли ко је
ко ри сник не по кре тан и не мо же лич но да до ђе,
то мо же у ње го во име да учи ни дру го ли це, при
че му мо ра да до ста ви на увид лич ну кар ту или па-
сош ко ри сни ка и из ве штај иза бра ног ле ка ра (са
пот пи сом или фак си ми лом и пе ча том) о то ме да
је ко ри сник не по кре тан, а тај из ве штај не сме би-
ти ста ри ји од два да на.

Са вез пен зи о не ра Ср би је: 
по др шка ме ра ма Вла де

Пред лог Вла де о сма ње њу пен зи ја у ко јем се пре ци-
зи ра да пен зи је ни же од 25.000 ди на ра не ће би ти сма-
њи ва не, убла жи ће фи нан сиј ски удар на нај у гро же ни је,
оце нио је Са вез пен зи о не ра Ср би је. То зна чи да ће би ти
са чу ван ста тус пен зи је као еко ном ске ка те го ри је и да ће
се на тај на чин спре чи ти по ку ша ји да се пен зи ја пред-
ста ви као со ци јал на ка те го ри ја, на во ди се у са оп ште њу
Са ве за. Та ко ђе се на гла ша ва да тим пред ло гом ме ра ни-
су на ру ше ни утвр ђе ни од но си пен зи ја, чи ме је са чу ван
основ ни прин цип си сте ма ПИО.

На ро чи то је ва жна чи ње ни ца да 82 од сто пен зи о не ра
го то во да не ће ни осе ти ти сма ње ње пен зи ја, и да је, пре-
ма ре чи ма пред сед ни ка Вла де, ово при вре ме на ме ра,
на во ди се у са оп ште њу нај ве ћег срп ског удру же ња пен-
зи о не ра, ко је бро ји ви ше од 650.000 чла но ва.

Син ди кат
пен зи о не ра

Удру же ње син ди ка та 
пен зи о не ра Ср би је на 
не дав но одр жа ној кон-
фе рен ци ји за но ви на ре 
из ра зи ло је не го до ва ње 
због на ја вље ног сма ње-
ња пен зи ја. Пред став-
ни ци син ди ка та об ја-
сни ли су но ви на ри ма да 
су пен зи је за ра ђе не, да 
су сте че но пра во, та ко 
да се про ти ве њи хо вом 
сма њи ва њу.

Но ви За кон о
за шти ти по тро ша ча

Од ред бе но вог Законa о за шти ти по-
тро ша ча, ко ји је по чео да се при ме њу је
22. сеп тем бра, пред ви ђа ју, из ме ђу оста-
лог, да рок за од го вор тр гов ца по тро ша-
чу на из ја вље ну ре кла ма ци ју бу де осам
да на, а да рок за ре ша ва ње ре кла ма ци је
ко ју је тр го вац усво јио не мо же би ти ду жи

од 15 да на од да ту ма под но ше ња ре кла-
ма ци је, од но сно 30 да на, ка да су у пи та њу
тех нич ка ро ба и на ме штај.

Уко ли ко се не са о бра зност ро бе или
услу ге ја ви у пр вих шест ме се ци, по тро-
шач има пра во да зах те ва да се она от кло-
ни за ме ном, од го ва ра ју ћим ума ње њем
це не или из ја вом да рас ки да уго вор. По-
прав ка је мо гу ћа са мо уз из ри чи ту са гла-
сност по тро ша ча, а не мо гућ ност по тро-
ша ча да до ста ви ам ба ла жу ро бе про дав-
цу не ће мо ћи да бу де услов за ре ша ва ње
ре кла ма ци је, ни ти раз лог за од би ја ње
от кла ња ња не са о бра зно сти.

Још јед на но ви на је да се овим за ко-
ном уки да ју суд ске так се за по тро шач ке
спо ро ве чи ји су из но си ма њи од 500.000
ди на ра.

Но ви Сад: је сен по све ће на кул ту ри
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поводи

На ску пу у Да нас кон фе ренс
цен тру, одр жа ном 10. сеп-
тем бра, го во ре ћи о ре-

фор ми пен зиј ског си сте ма – еко-
ном ским и дру штве ним по сле-
ди ца ма, фи нан сиј ски ди рек тор
Фон да ПИО, Иван Ми мић, под се-
тио је да је од 2003. го ди не, ка да
је и спро ве де на нај ра ди кал ни ја
ре фор ма, па до да нас, би ло не-
ко ли ко ре фор ми пен зиј ског си-
сте ма, ко ји ма су по стиг ну ти оче-
ки ва ни ре зул та ти на рас ход ној
стра ни, али су на при ход ној из о-
ста ле нео п ход не и исто вре ме не
ре форм ске ме ре. На пен зиј ски
си стем, ка ко је на вео Ми мић, не-
по сред но се од ра жа ва ју кре та ња
у свим сег мен ти ма дру штва, те је
кључ ње го ве ду го роч не одр жи-
во сти ста би лан раз вој дру штва,
но ве ин ве сти ци је, за по шља ва ње,
бо ља на пла та до при но са, ели ми-
ни са ње „си ве” и „цр не” еко но ми-
је и спро во ђе ње ме ра ре фор ме
ПИО си сте ма исто вре ме но са ре-
фор ма ма дру гих обла сти.

У Ср би ји укуп но има 1,72 ми-
ли о на пен зи о не ра, а про сеч но
ко ри шће ње пен зи ја је 17 го ди-
на, од но сно − за му шкар це 16,6,
а за же не 19 го ди на.

Про сеч на пен зи ја из но си
24.312 ди на ра и у про сеч ној не-
то за ра ди у Ср би ји уче ству је са
54 од сто, на вео је Иван Ми мић,
и до дао да 1.006.000 пен зи о не-
ра свих ка те го ри ја при ма пен-
зи ју до про сеч ног из но са.

Про се чан из нос не то сред ста-
ва на ме сеч ном ни воу по треб-
них за ис пла ту пен зи ја и оста лих
пра ва из ПИО из но си око 44 ми-
ли јар де ди на ра, од но сно око 49
ми ли јар ди ди на ра бру то. Ми мић

је на вео и да се у укуп ним сред-
стви ма по треб ним за ис пла ту 
пен зи ја и оста лих пра ва из ПИО 
из из вор них при хо да обез бе ђу-
је 58 про це на та, а у европ ским 
зе мља ма про сеч но 80 од сто. 
Др жа ва до ти ра пен зи је и оста ла 
пра ва у Ср би ји са 42 про цен та, а 
у зе мља ма ЕУ са про сеч но 20 од-

сто (на Ислан ду, ре ци мо, са са мо 
три од сто, а у Ита ли ји са 30).

Фи нан сиј ски ди рек тор Фон да 
ПИО је оце нио да де мо граф ска 
си ту а ци ја и трен до ви у Ср би ји 
оне мо гу ћа ва ју до сти за ње оп ти-
мал ног од но са бро ја ко ри сни ка 
пен зи ја и оси гу ра ни ка је дан пре-
ма три, ко ји би обез бе дио пот-
пу ну фи нан сиј ску са мо стал ност 
пен зиј ског си сте ма. Ср би ја, пре ма 
по след њем по пи су, има 7.186.862 
ста нов ни ка, те чак и ка да би све 
рад но спо соб но ста нов ни штво 
(од 15 до 65 го ди на) би ло за по-
сле но, од но сно би ло у оси гу ра-

њу, тај од нос би био 1:2,2. На и ме, 
пре ци зи рао је Ми мић, у Ср би ји 
има 4.911.268 ста нов ни ка ста ро-
сти од 15 до 64 го ди не, а 605.333 
ко ри сни ка пен зи је мла ђих од 65 
го ди на (ста ње од 31. 12. 2012), 
као и 511.704 сту ден та и уче ни ка 
сред ње шко ле. То зна чи да би мак-
си ма лан број оси гу ра ни ка мо гао 

из но си ти 3.794.231. Тај број би чи-
ни ло 2.504.484 оси гу ра ни ка (по-
да ци Ма тич не еви ден ци ји Фон да 
ПИО од 31. 12. 2012), за тим 761.486 
не за по сле них са еви ден ци је На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње (по да так из де цем бра 2012) и 
оста ла ли ца, ко јих је 528.261.

Ми мић је за кљу чио да се одр-
жи вост пен зиј ског си сте ма не 
мо же по сти ћи без све о бу хват-
не на ци о нал не стра те ги је ко ја 
би обез бе ди ла ка ко еко ном ску, 
та ко и де мо граф ску про гре си ју, 
а пр вен стве но по ве ћа ње за по-
сле но сти.

Ана ли ти чар Фо ру ма Ма кро е-
ко ном ске ана ли зе и трен до ви, 
Ми ла дин Ко ва че вић, ре као је у 
Да нас кон фе ренс цен тру да ре-
фор ме са про ду же њем рад ног 
ве ка и ума ње њем за пре вре-
ме но пен зи о ни са ње мо гу да ти 
ре зул та те са мо на ду жи рок од 
15 до 20 го ди на, док је сма ње ње

пен зи ја ме ра крат ког ро ка, те да
ће одр жи вост си сте ма за ви си ти 
од да љих ре фор ми.

Ана ли ти чар Еко ном ског ин-
сти ту та Мах муд Бу ша тли ја сма-
тра да би део ка пи та ла јав них 
пред у зе ћа тре ба ло пре тво ри ти 
у пре фе рен ци јал не ак ци је, ко је 
но се са мо при нос без упра вља-
ња, ода кле би се део аку му ла-
ци је пре ли вао у Фонд ПИО, ко ји 
би по сло вао као ин ве сти ци о-
ни фонд, а ње го вим хар ти ја ма 
од вред но сти би тре ба ло да ти 
пред ност у тр го ва њу.

Ј. Оцић

О СИ СТЕ МУ ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА У ДА НАС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ

 Потребна на ци о нал на стра те ги ја

Излагање Ивана Мимића

Пр вог сеп тем бра ове го ди не сту пио је 
на сна гу Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли ке Ср-
би је и Кра ље ви не Бел ги је о со ци јал ној 
си гур но сти. Оче ку је се да од 1. но вем-
бра поч не да се при ме њу је и спо ра зум 
са Лук сем бур гом, чи ји је текст уса гла шен 
још про шле го ди не. До кра ја го ди не би 
тре ба ло да сту пи на сна гу и спо ра зум о 
со ци јал ној си гур но сти из ме ђу Ср би је и 
Ка на де, а у за вр шној фа зи је и спо ра зум са 

Ма ђар ском, за ко ји је утвр ђен текст дво-
је зич них обра за ца и оче ку је се да га ра-
ти фи ку је ма ђар ска стра на.

Ме ђу на род ним уго во ри ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу, од но сно со ци јал ној си-
гур но сти, омо гу ћа ва се ускла ђе на при ме-
на на ци о нал них за ко но дав ста ва др жа ва 
уго вор ни ца у обла сти со ци јал ног оси гу-
ра ња, чи ме се га ран ту је јед нак трет ман 
др жа вља на, од но сно оси гу ра ни ка обе 

др жа ве у окви ру на ци о нал ног за ко но дав-
ства, утвр ђу је при мен љи во за ко но дав-
ство (пра ви ла на осно ву ко јих се у сва ком 
кон крет ном слу ча ју мо же тач но утвр ди ти 
да ли се при ме њу је за ко но дав ство јед не 
или дру ге др жа ве уго вор ни це), обез бе-
ђу је очу ва ње сте че них пра ва и га ран ту је 
ис пла та (тран сфер) да ва ња у слу ча ју про-
ме не пре би ва ли шта у дру гу др жа ву уго-
вор ни цу. Г. О.

Уго во ри о со ци јал ној си гур но сти
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ОБА ВЕ ЗЕ ПО РО ДИЧ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

До ста вља ти ре дов но
до ка зе о шко ло ва њу
Ка да се окон ча по сту пак 

за при зна ва ње пра ва и 
но вом пен зи о не ру стиг-

не ре ше ње на кућ ну адре су, за 
ве ћи ну то пред ста вља по че так 
јед не но ве жи вот не фа зе, обе-
ле же не ма њим бро јем оба ве за.

Ме ђу тим, ка да се ка же пен зи о-
нер нај че шће се ми сли на оси гу-
ра ни ке ко ји су пра во оства ри ли 
због на вр ше них го ди на жи во та и 
пен зиј ског ста жа, или због бо ле-
сти ко ја је узро ко ва ла пот пу ни гу-
би так рад не спо соб но сти. По ред 
ове две ка те го ри је − ста ро сних и 
ин ва лид ских пен зи ја, по треб но је 
по све ти ти па жњу и ко ри сни ци ма 
по ро дич них пен зи ја, ко је су по 
сво јој при ро ди не што дру га чи је.

По ро дич на пен зи ја при па да 
чла но ви ма по ро ди це умр лог 
оси гу ра ни ка или ко ри сни ка пен-
зи је (ста ро сне или ин ва лид ске) и 
обез бе ђу је им ма те ри јал ну си гур-
ност и на кон ње го ве смр ти. Усло-
ви за сти ца ње пра ва раз ли ку ју се 
у за ви сно сти од то га у ка квом су 
од но су чла но ви по ро ди це ко ји 
под но се зах тев за пен зи ју би ли 
са умр лим, а та ко ђе се раз ли ку ју 
и оба ве зе ко је они има ју да би за-
др жа ли пра во на пен зи ју.

Брач ном дру гу и ро ди те љи ма 
умр лог оси гу ра ни ка или ко ри-
сни ка пен зи је пра во на по ро-
дич ну пен зи ју при зна је се у слу-
ча је ви ма ка да су за то ис пу ње ни 
за кон ски усло ви ко ји се од но се 
на на вр ше не го ди не жи во та (за 
брач ног дру га), од но сно чи ње-
ни цу да их је умр ли из др жа вао 
(за ро ди те ље). По утвр ђи ва њу 
да су усло ви ис пу ње ни, овим 
чла но ви ма по ро ди це се пра во 
на по ро дич ну пен зи ју при зна-
је без вре мен ског огра ни че ња, 
али и без по ста вља ња дру гих 
усло ва, од но сно они мо гу да ко-
ри сте сте че ну по ро дич ну пен зи-
ју док год за то по сто је за кон ски 
усло ви. Је ди на оба ве за ових 
ко ри сни ка је да, уко ли ко се за-
по сле или поч ну да оба вља ју са-
мо стал ну де лат ност, о томе оба-
ве сте Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 

да би се це ни ло има ју ли пра во 
да и да ље ко ри сте пен зи ју.

С дру ге стра не, де ца умр лог 
оси гу ра ни ка или ко ри сни ка пен-
зи је оства ру ју пра во на по ро дич-
ну пен зи ју под раз ли чи тим усло-
ви ма у за ви сно сти од го ди на жи-
во та, а на кон што на пу не 15 го ди-
на За кон им по ста вља још је дан 
услов да би за др жа ли или сте кли 
пра во, а то је шко ло ва ње.

За кон о ПИО не пра ви раз ли-
ку из ме ђу ре дов ног и ван ред-

ног шко ло ва ња, као ни из ме ђу 
раз ли чи тих ка те го ри ја сту де-
на та − са мо фи нан си ра ју ћих и 
суфинансирајућих. Де ца мо гу 
да ко ри сте по ро дич ну пен зи ју 
нај ка сни је до на вр ше них 20 го-
ди на жи во та, ако по ха ђа ју сред-
њу шко лу, од но сно до 26 го ди-
на, ако сту ди ра ју.

Да би се пра во на по ро дич ну 
пен зи ју не сме та но ко ри сти ло, 
де ца има ју оба ве зу да Ре пу блич-
ком фон ду ПИО до ста вља ју до-
ка зе да по ха ђа ју од го ва ра ју ћу 
шко лу, и то тре ба да чи не бла-
го вре ме но, без од ла га ња, на кон 
упи са сва ке школ ске го ди не.

По што се од ре ђен број ко ри-
сни ка по ро дич не пен зи је шко лу је 
из ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је, 
по школ ским про гра ми ма ко ји ни-
су увек слич ни они ма ко ји се при-
ме њу ју у до ма ћој про све ти, при 
до ста вља њу до ка за о шко ло ва њу 
по не кад је по треб но до дат но ту-
ма чи ти утвр ђе не чи ње ни це. Нај-
че шће раз ли ке у од но су на уче ни-
ке и сту ден те ко ји на ста ву по ха ђа ју 
у Ср би ји огле да ју се у дру га чи јим 

ни во и ма шко ло ва ња (нпр. на зив
стра не школ ске уста но ве мо же да
упу ћу је на ви со ку шко лу, иако се
ра ди о сред њо школ ској уста но ви),
раз ли чи том тра ја њу школ ских го-
ди на, од но сно се ме ста ра и слич но.
Школ ске по твр де до ста вље не из
ино стран ства че сто не ма ју пе чат
уста но ве, а пре ма ин фор ма ци ја ма
ко ри сни ка, шко ле – фа кул те ти не
по се ду ју пе чат, већ се аутен тич-
ност по твр ђу је на дру ге на чи не
− елек трон ским пот пи сом, кју-ар−

(QR) ко дом и слич но. Уз школ ске
по твр де ко је из да ју стра не ин сти-
ту ци је, оба ве зно се до ста вља и
пре вод ко ји је са чи нио овла шће ни
суд ски ту мач.

По след њих го ди на уоча ва се и
по ве ћан број уче ни ка и сту де на-
та ко ји на ста ву по ха ђа ју у Ре пу-
бли ци Ср би ји, али код стра них
обра зов них ин сти ту ци ја ко је ра-
де пре ма на став ним про гра ми ма
др жа ва у ко ји ма се на ла зи њи хо-
во се ди ште. Та ко ђе, све че шће је
и шко ло ва ње пу тем ин тер не та и
ови слу ча је ви по ста вља ју но ве
за дат ке за по сле ни ма у Фон ду,
ка ко би се пра вил но утвр ди ло
пра во де це ко ја се на овај на чин
обра зу ју на по ро дич ну пен зи ју.

Да би се овај за да так што лак ше
и ква ли тет ни је оба вљао, ми ни-
стар ство над ле жно за про све ту у
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је уред но
во ди еви ден ци ју школ ских уста-
но ва ко је има ју до зво лу за рад,
а у слу ча ју да за де те ко је по ха-
ђа не ку уста но ву не мо же пу тем
еви ден ци је са си гур но шћу да се
утвр ди да ли ис пу ња ва усло ве за

ко ри шће ње по ро дич не пен зи је,
до ка зи о шко ло ва њу се ту ма че у
са рад њи са овим ми ни стар ством.

Уко ли ко пра во на по ро дич ну
пен зи ју ко ри сти са мо јед но де те,
а оно не до ста ви бла го вре ме но
до каз о шко ло ва њу (нпр. у то ку
ок то бра до каз о упи су је се њег
се ме стра на фа кул те ту), у ци љу из-
бе га ва ња пре пла те, ис пла та пен-
зи је се при вре ме но об у ста вља, а
на кон спро во ђе ња од го ва ра ју ћег
по ступ ка она се на ста вља, или
се ре ше њем утвр ђу је пре ста нак
пра ва на по ро дич ну пен зи ју.

Ме ђу тим, ако осим де те та ко-
је ни је бла го вре ме но до ста ви ло
до каз о шко ло ва њу, по ро дич ну
пен зи ју ко ри сте и дру ги чла но ви
по ро ди це, ни је мо гу ће при вре-
ме но об у ста ви ти ис пла ту пен зи је
са мо де те ту, јер тај по сту пак зах-
те ва од ре ђи ва ње но вог из но са
по ро дич не пен зи је за чла но ве
ко ји пра во на ста вља ју да ко ри сте.
Из тог раз ло га мо гу ћа је пре пла-
та, од но сно нео сно ва на ис пла та
од ре ђе ног из но са, због че га је по-
себ но ва жно да се до каз о шко ло-
ва њу или о за вр шет ку шко ло ва ња
до ста вља бла го вре ме но.

Та ко ђе, и пра во брач ног дру га
на по ро дич ну пен зи ју мо же да за-
ви си од шко ло ва ња де те та, а то је
слу чај ка да брач ни друг не ис пу-
ња ва за кон ске усло ве за при зна-
ва ње пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју, већ то пра во ко ри сти по осно ву
оба вља ња ро ди тељ ске ду жно сти
пре ма де те ту ко је се шко лу је.

Прак са по ка зу је да сту ден ти
по је ди них ви со ко школ ских уста-
но ва из објек тив них раз ло га не
мо гу да до ста ве до ка зе о упи су
школ ске го ди не бла го вре ме но,
јер по след њи ис пит ни ро ко ви из
прет ход не го ди не тра ју и у вре-
ме ка да би већ тре ба ло да поч не
на ред на школ ска го ди на, али се
и у тим слу ча је ви ма сту ден ти ма
су ге ри ше да сво ју оба ве зу ис пу-
не у нај кра ћем мо гу ћем ро ку.

Ми ро слав Ми рић

Ми ро слав Ми рић
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Не над Ива ни ше вић, др жав ни се кре тар у
Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња, и Ста на Сви ла ров,
пред сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да Вој во-
ди не, на са стан ку одр жа ном 25. сеп тем бра
раз го ва ра ли су о ме ђу соб ној са рад њи и
струч ној по мо ћи Ми ни стар ства Са ве зу.
− Као др жав ни се кре тар у Сек то ру за ме-

ђу на род ну са рад њу, европ ске ин те гра ци је и
про јек те, до шао сам на по зив пред сед ни це
да се упо знам са ра дом Са ве за и по мог нем
у бо љем функ ци о ни са њу ове ор га ни за ци је.
Наш Сек тор же ли да кроз ди ја лог и са рад-
њу по ја ча ка па ци тет ова квих ор га ни за ци ја и
уста но ва со ци јал не за шти те, да им по мог не у
из ра ди ква ли тет них про је ка та и при ја вљи ва-
њу на кон кур се, да би су тра мо гле са мо стал-
но да до ђу до по треб них сред ста ва. Сек тор
тре ба да бу де сер вис ко ји ће ин фор ми са ти

ко ри сни ке о то ме ко ји су фон до ви и кон кур си
до ступ ни, и ка ко на пра ви ти ква ли те тан про-
је кат. Иако Ми ни стар ство и да ље фи нан си ра
про јек те, кроз Ин фо да не, ко је ће мо има ти на
ни воу це ле Ср би је, же ли мо да ин фор ми ше-
мо што ве ћи број не вла ди них ор га ни за ци ја,
уста но ва и ин сти ту ци ја где мо гу да апли ци ра-
ју, јер је то је ди ни на чин да до ђу до же ље них
сред ста ва – ис та као је Ива ни ше вић.

Ста на Сви ла ров је упо зна ла др жав ног
се кре та ра са про бле ми ма у ра ду Са ве за,
са не до вољ ним бро јем за по сле них и не-
до стат ком по слов ног про сто ра, као и са
же љом да се све њи хо ве ор га ни за ци је ин-
фор ма тич ки умре же ра ди ства ра ња ба зе
по да та ка Са ве за ин ва ли да ра да.

Др жав ни се кре тар Ива ни ше вић је под се тио
да се ак ту ел ни европ ски про грам „Хо ри зонт” 
од но си упра во на тех но ло шке ино ва ци је.

− На ше ми ни стар ство ће, у са рад њи са
Ми ни стар ством про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја, уче ство ва ти у том про гра му
ра ди по бољ ша ња ка па ци те та ор га ни за ци ја
у си сте му со ци јал не за шти те, а овај сек тор
ће кроз еду ка ци ју тих ор га ни за ци ја по сти-
ћи да се оне мо дер ни зу ју и оспо со бе за са-
мо стал но и ак тив но укљу чи ва ње у европ-
ске про јек те и апли ци ра ње на ЕУ кон кур се
– на гла сио је Не над Ива ни ше вић.

Дра ган Ко раћ

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

ве ло је, од 11. до 29. сеп тем бра,
јав ну рас пра ву у Ре пу бли ци Ср-
би ји о На цр ту за ко на о кре та њу
уз по моћ пса во ди ча. Пре зен та-
ци је и рас пра ве ор га ни зо ва не
су у про сто ри ја ма ор га ни за ци ја
ОСИ и сле пих и сла бо ви дих у Бе-
о гра ду, Кра гу јев цу, Ни шу и Но-
вом Са ду. Уче ство ва ли су пред-
став ни ци ор га на јав не вла сти,
јав них пред у зе ћа, струч не јав-
но сти, удру же ња гра ђа на − по-
себ но сле пих и сла бо ви дих осо-
ба, али и вла сни ци и ко ри сни ци
обје ка та у јав ној упо тре би. По-
ред то га, за ин те ре со ва ни ма је
омо гу ће но да сво је пред ло ге,
су ге сти је, ко мен та ре и ини ци ја-
ти ве до ста ве пи са ним или елек-
трон ским пу тем Ми ни стар ству
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка
и со ци јал на пи та ња, као и да се
о На цр ту за ко на ин фор ми шу на
сај ту Ми ни стар ства.

На црт за ко на о кре та њу пса
во ди ча у Но вом Са ду је пре зен-
то ван 25. сеп тем бра, а пред ста-
ви ле су га чла ни це Рад не гру пе
ко ја је при пре ми ла На црт, Та тја-
на При јић, ру ко во ди лац Гру пе
за уна пре ђе ње за шти те осо ба са

ин ва ли ди те том, и Ми ли ца Ђу рић, 
са мо стал ни са вет ник у Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

Ску пу су, из ме ђу оста лих, при-
су ство ва ли Не за Ђур кић, пред сед-
ни ца Град ске ор га ни за ци је сле пих 

Но ви Сад, Вла ди мир Па нин, пред-
сед ник Са ве за сле пих Вој во ди не, 
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди-
не, као и Бран ка Шо бот Је ли чић, 
пред сед ни ца Ор га ни за ци је сле-
пих Се вер ни Ба нат Ки кин да.

Та тја на При јић је на ја ви ла да ће 
ре сор но ми ни стар ство до кра ја 
го ди не про сле ди ти на раз ма тра-
ње Вла ди Ср би је На црт за ко на о 

кре та њу уз по моћ пса во ди ча и 
За кон о упо тре би зна ков ног је зи-
ка. Ци ље ви утвр ђе ни у Стра те ги-
ји и уна пре ђе њу по ло жа ја ОСИ у 
Ре пу бли ци Ср би ји и Кон вен ци ји 
УН о уна пре ђе њу по ло жа ја ОСИ, 
ре кла је При јић, би ли су оквир 

за из ра ду На цр та за ко на о кре-
та њу уз по моћ пса во ди ча. Рад на 
гру па ко ја је при пре ми ла На црт 
фор ми ра на је у окви ру Са ве за 
сле пих Ср би је, и у њу су, осим 
пред став ни ка Са ве за и ре сор ног 
ми ни стар ства, би ли укљу че ни и 
ки но ло зи, пе ри па то ло зи и дру ги 
струч ња ци из те обла сти. Та тја на 
При јић је на гла си ла да се овај за-
кон од но си са мо на кре та ње, а не 

го во ри о на чи ну, ода би ру и обу-
ка ма па са, ни ти о на чи ну спа ја ња
ли ца ко ја ко ри сте псе и па са во-
ди ча, јер ће ту област ре гу ли са ти
дру ги за ко ни.

Пра ва ко ја об у хва та овај за-
кон од но се се на ко ри шће ње 
свих об ли ка јав ног пре во за и 
за др жа ва ња на свим про сто ри-
ма пред ви ђе ним за пут ни ке, а за 
псе во ди че се не ће пла ћа ти во-
зна кар та. Та ко ђе, ре гу ли са ће се 
пра во на ко ри шће ње обје ка та у 
јав ној упо тре би, као и пра во на 
бо ра вак и сло бо дан при ступ јав-
ним по вр ши на ма. Оно по че му 
ће мо би ти спе ци фич ни у од но су 
на зе мље у окру же њу је сте да ће 
пси во ди чи мо ћи да се ко ри сте и 
у рад ном про сто ру. У слу ча је ви-
ма да не ко по ку ша да оне мо гу ћи 
при ме ну овог за ко на пред ви ђе-
не су и нов ча не ка зне од 200.000 
до 500.000 ди на ра.

Вла ди мир Па нин из Са ве за
сле пих Вој во ди не ис та као је 
да по др жа ва овај за кон, али да 
оче ку је да др жа ва ефи ка сни је 
ре ша ва и оста ле про бле ме из-
ра же не у овој по пу ла ци ји − на-
бав ку по ма га ла, за по шља ва ње 
и обра зо ва ње сле пих и сла бо-
ви дих осо ба.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЈАВ НА РАС ПРА ВА О НА ЦР ТУ ЗА КО НА О КРЕ ТА ЊУ УЗ ПО МОЋ ПСА ВО ДИ ЧА

Пси во ди чи и у рад ном про сто ру

СА РАД ЊА МИ НИ СТАР СТВА ЗА РАД И СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ

По моћ код из ра де про је ка та

Ста на Сви ла ров и Не над Ива ни ше вић
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ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БА МА ОБО ЛЕ ЛИХ ОД ДЕ МЕН ЦИ ЈЕ

Нео п ход ни 
сер ви си по др шке
Углав ном гра ду сва ка пе та УУосо ба ко ја бо лу је од де-УУмен ци је жи ви са ма, по ка-УУ
зу ју ре зул та ти „Ис тра жи ва ња о 
по тре ба ма за днев ним цен тром 
за де мент не осо бе у Бе о гра ду”. 
Ис тра жи ва ње, ко је је спро ве ло 
удру же ње Amity – сна га при ја-
тељ ства, део је про јек та „Не за бо-
ра ви мо ми оне ко ји за бо ра вља ју”, 

фи нан си ра ног сред стви ма УСА-
ИД-а пре ко Траг фон да ци је.

Ре зул та ти, пред ста вље ни 11. 
сеп тем бра у Ме ди ја цен тру, по-
ка зу ју да ме ђу обо ле ли ма пре-
о вла ђу ју же не (67 од сто), да је 
сва ка тре ћа де мент на осо ба 
ста ри ја од 85 го ди на, док их је 
са мо пет од сто из узор ка мла-
ђих од 65. Та ко ђе, чак 60 од сто 
де мент них осо ба не ко ри сти ни 
јед но од га ран то ва них пра ва и 
услу га по осно ву бо ле сти.

Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 
125 срод ни ка де мент них осо ба 
и струч ња ка ко ји ра де са њи ма, 
јер те рет ове бо ле сти не сно се 
са мо обо ле ли. Њи хо ви не го ва-
те љи су нај че шће чла но ви по ро-
ди це, а ме ђу њи ма до ми ни ра ју 
же не (79 од сто). Сва ки че твр ти 
не го ва тељ је за по слен, а 39 од-
сто њих је ста ри је од 65 го ди на.

– Ни је ла ко би ти ста ри ја осо ба 
у дру штву окре ну том мла ди ма, 
по себ но ни је ла ко ка да па ти те од 
де мен ци је а не ма те нов ца за ан ти-
де мент не ле ко ве, пе ле не, а још је 
те же не ма ти срод ни ке на ко је би 
се мо гли осло ни ти. То и је сте био 
пред мет про јек та „Не за бо ра ви-
мо ми оне ко ји за бо ра вља ју”, ко ји 
је ма ли по нов ча ном из но су, али 
је ве о ма зна ча јан. Сли ке де мент-
них и ста рих љу ди у при ват ним 
до мо ви ма су алар мант не, што 

смо ви де ли у на шем прет ход ном
про јек ту ка да су нам срод ни-
ци го во ри ли да се си гур но не би
опре де ли ли да њи хо ви нај бли жи
бу ду у до му да су има ли по др шку
сер ви са у ло кал ним за јед ни ца ма.
То нас је под ста кло да по кре не мо
ово ис тра жи ва ње, ко је је за пра во
за го ва рач ка кам па ња да и у Бе-
о гра ду раз ви је мо те не до ста ју ће

днев не сер ви се за осо бе ко је па те
од де мен ци је – на гла ша ва На де-
жда Са та рић, пред сед ник Управ-
ног од бо ра удру же ња Amity.

Сер ви си по др шке у ло кал-
ној за јед ни ци су од су штин ске
ва жно сти за уна пре ђе ње ква-
ли те та жи во та обо ле лих и њи-
хо вих по ро ди ца, би ло да је реч
о по др шци кроз про гра ме по-
мо ћи у ку ћи, днев не бо рав ке,
пре дах-сме штај и слич но. Део
кон фе рен ци је у Ме ди ја цен тру

чи ни ле су и по тре сне при че
срод ни ка као не го ва те ља обо-
ле лих од де мен ци је, а ко ји ма је
са мо на че та те ма о број ним те-
шко ћа ма и пре пре ка ма са ко ји-
ма се не го ва те љи сва ко днев но
и це ло днев но су сре ћу.

Струч ња ци из здрав стве не
за шти те, пред став ни ци осам ин-
сти ту ци ја, јед но гла сно су по др-
жа ли ини ци ја ти ву „Ис тра жи ва-
ња о по тре ба ма за днев ним цен-
тром за де мент не у Бе о гра ду”.
Они су ис та кли да је вред ност
ис тра жи ва ња зна чај на упр кос
чи ње ни ци да ни је био ве ћи узо-
рак, и на гла си ли да је оно ква ли-
тет но ура ђе но и да мо же да по-
слу жи као „ини ци јал на ка пи сла” 
да се ура ди ви ше за раз вој не до-
ста ју ћих сер ви са по др шке.

Је ле на Оцић

Дан бор бе про тив 
Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти
Пре ма про це на ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, од 
шест до де сет од сто по пу ла-
ци је ста ри је од ше зде сет пет
го ди на бо лу је од не ког об ли ка 
де мен ци је, укљу чу ју ћи ту и
Ал цхај ме ро ву бо лест. Број 
обо ле лих је за стра шу ју ћи и
ра сте из да на у дан. Струч ња-
ци про це њу ју да од ове бо ле-
сти у све ту тре нут но бо лу је 
око 36 ми ли о на љу ди, а код 
нас, пре ма не ким про це на ма, 
око 100.000. Свет ски дан бор-
бе про тив Ал цхај ме ро ве бо ле-
сти обе ле жен је 21. сеп тем бра,
ка да је и у Бе о гра ду Уста но ва 
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град
еду ко ва ла про ла зни ке о овој 
бо ле сти, а на не ко ли ко пунк-
то ва у гра ду ор га ни зо ва но је и 
те сти ра ње на Ал цхај мер.

То ком по се те Еду ка тив ном цен тру за обу-
ке у про фе си о нал ним рад ним ве шти на ма у 
Но вом Са ду, Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, до де лио је сер ти фи ка те за 80 по ла зни ка 
обу ка за пре ква ли фи ка ци ју ор га ни зо ва них у 
окви ру про јек та „Ино ва тив ни си стем за уна-
пре ђе ње зна ња и ве шти на−Зна ње сви ма”.−

Овај про је кат се ре а ли зу је у окви ру ИПА 
про гра ма Европ ске уни је „Со ци јал но-еко-

ном ски раз вој ду нав ске ре ги је у Ср би ји”, чи ји
је циљ сма ње ње не за по сле но сти и ства ра ње
мо гућ но сти но вог за по шља ва ња у Вој во ди-
ни.

Ву лин је ре као да су по ла зни ци тог про-
јек та „узе ли суд би ну у сво је ру ке” и ре ши-
ли да са ми се би по мог ну да до ђу до по сла,
не гу бе ћи го ди не че ка ју ћи код На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње.
− Во лео бих да за ва шим при ме ром по-

ђу и дру ги ко ји не ма ју по сао − ре као је
ми ни стар по ла зни ци ма ко ји ма су уру че ни
сер ти фи ка ти за за вр ше ну обу ку из обла-
сти ку ли нар ства, пе кар ства, по сла сти чар-
ства, руч не ра ди но сти и из ра де су ве ни ра.

Алек сан дар Ву лин је ис та као да је Ми-
ни стар ство на чи јем је че лу не ко ли ко пу-
та, за јед но са НСЗ, рас пи си ва ло кон кур се
за пре ква ли фи ка ци је, али да се рет ко ода-
зва ло до вољ но за ин те ре со ва них. Г. О.

НО ВИ САД

Сер ти фи ка ти за 80 пре ква ли фи ко ва них
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кроз Србију

У на ме ри да под стак не за по шља ва ње
и са мо за по шља ва ње же на и мла дих у оп-
шти на ма Апа тин, Ку ла, Сур ду ли ца и Вла ди-
чин Хан, Но во сад ски ху ма ни тар ни цен тар
(НСХЦ) не дав но је рас пи сао кон курс за по-
ла зни ке пр вог ци клу са обу ке у зна њи ма и
ве шти на ма по треб ним за за по шља ва ње и
са мо за по шља ва ње. На кон курс се ја ви ло
175 кан ди да та од ко јих ће ор га ни за тор обу-
ке ода бра ти по 20-25 по ла зни ка у сва кој од
ових оп шти на.

На пет јед но днев них тре нин га по ла зни ци
ће учи ти о ана ли зи ин ди ви ду ал них по тен ци-
ја ла и пла ни ра њу ка ри је ре, уво ду у пред у-
зет ни штво, би знис пла ну, фи нан си ја ма и
упра вља њу ре сур си ма, као и о упра вља њу
пред у зе ћем, мар ке тин гу, ре кла ми ра њу и
од но си ма с јав но шћу.

Са рад ни ци на про јек ту Не над Опа чић и
Ми ра Но ва ко вић Илин из НСХЦ-а ка жу да
је обу ка бес плат на, а тре нин зи ће се у ове
че ти ри оп шти не одр жа ти до де цем бра ове
го ди не.

По ла зни ци ко ји по ка жу нај ве ћи успех
има ће при ли ку да про ђу и струч ну обу ку у

дру гом ци клу су обу ке
иду ће го ди не, у не кој
од сле де ћих обла сти:
про из вод ња ор ган ске
хра не, раз вој ло кал-
ног ту ри зма, со ци јал-
но пред у зет ни штво и
по моћ у ку ћи ста ри јим
осо ба ма.

Сви ко ји за вр ше обу-
ку до би ће сер ти фи кат,
а пет нај у спе шни јих у
сва кој оп шти ни и бес-
по врат на сред ства за
по кре та ње соп стве ног
по сла у јед ној од ових
обла сти.
− По ла зни ци ко ји за-

вр ше обу ку а не до би ју 
грант, би ће упу ће ни да 
се при ја ве на дру ге кон кур се ко је рас пи су ју
по кра јин ски се кре та ри ја ти или На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње – на во ди Ми ра
Но ва ко вић Илин.

Ова обу ка се ор га ни зу је у окви ру ре ги-

о нал ног СЕ ЕД про гра ма по др шке раз во ју
обра зо ва ња и за по шља ва ња, ко ји фи нан-
си ра Аустриј ска раз вој на Аген ци ја (АДА)
сред стви ма Austrian De ve lop ment Co o pe ra-
tion. Дра ган Ко раћ

У парт нер ству са По кра јин-
ским се кре та ри ја том за
при вре ду, за по шља ва ње

и рав но прав ност по ло ва и На-
ци о нал ном слу жбом за за по-
шља ва ње, а у окви ру про јек та
„По бољ ша ње за по шљи во сти
Ром ки ња у пет оп шти на у Вој во-
ди ни”, Кан це ла ри ја за ин клу зи ју
Ро ма ор га ни зо ва ла је сре ди ном
сеп тем бра пот пи си ва ње уго во-
ра за до де лу гран то ва за на бав-
ку опре ме и књи го вод стве не
услу ге за де сет Ром ки ња ко је су
отво ри ле сво је фир ме по овом
про гра му. Про је кат се ре а ли зу је
у Но вом Са ду, Ин ђи ји, Срем ској
Ми тро ви ци, Оџа ци ма и Сом бо-
ру, а су фи нан си ра га и ам ба са да
Кра ље ви не Нор ве шке.

Циљ про јек та је да се по-
бољ ша за по шља ва ње ром ских
же на, до де лом суб вен ци ја за
са мо за по шља ва ње, што ће до-
при не ти бо љем со ци јал ном
укљу чи ва њу Ро ма у ши ру дру-
штве ну за јед ни цу. Про је кат под-
сти че отва ра ње но вих рад них

ме ста и њи хо во очу ва ње кроз 
по ве ћа ње мо ти ви са но сти за по-
сле них у сек то ру про из вод ње и 
по слов них услу га.

Но ве пред у зет ни це су до би-
ле не по врат на нов ча на сред-
ства у из но су од 160.000 ди на ра 
од По кра јин ског се кре та ри ја та 

− кроз јав ни по зив за са мо за-
по шља ва ње. Од до на то ра, ам-
ба са де Кра ље ви не Нор ве шке, 
сва кој но во о сно ва ној фир ми 

до де ље но је по 1.000 евра за 
ку по ви ну ра чу нар ске опре ме, 
ре зер вних де ло ва за ма ши не, 
ала те и сл. Вла сни це фир ми до-

би ле су и по 130 евра на име 
старт-ап би знис па ке та: за из ра-
ду ви зит-кар ти, пе ча та, та бли за 
ис ти ца ње фир ме, про мо тив ног 
ди зај на, ло га и сл.

Ду шко Јо ва но вић, ди рек тор
Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма 
Вој во ди не, ка же да их је и Кан-
це ла ри ја по мо гла са по 40.000 
ди на ра за пла ћа ње књи го вод-
стве них услу га, што укуп но 
из но си око 3.000 евра бес по-
врат не фи нан сиј ске по др шке. 
Кан це ла ри ја им је пру жи ла и 
сву по треб ну ло ги стич ку по моћ 
и по др шку мен то ра, од пи са ња 
би знис пла на до ње го ве ре а ли-
за ци је и ре ги стро ва ња фир ме 
код АПР-а, отва ра ња ра чу на у 
бан ци итд.

При ли ком пот пи си ва ња уго-
во ра ди рек тор Јо ва но вић је ис-
та као да се на да да ће ови мо де-
ли за по шља ва ња осо ба ром ске 
на ци о нал но сти убу ду ће би ти 
део стра те ги је за по шља ва ња 
Ро ма на на ци о нал ном ни воу.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРО ГРАМ ПО ДР ШКЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ЖЕ НА И МЛА ДИХ

Пр ви ци клус обу ке до де цем бра

РОМ КИ ЊЕ ПО КРЕ НУ ЛЕ СВОЈ БИ ЗНИС У ПЕТ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ ОП ШТИ НА

За по че так по моћ од 3.000 евра

Потписивање уговора

Координатори НСХЦ-а
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Сва ког утор ка у згра ди Ста ре со ко ла не у Кра гу јев цу 
за чла но ве кра гу је вач ких удру же ња осо ба са ин ва ли ди-
те том ор га ни зу ју се пре зен та ци је древ не ки не ске бо ри-
лач ке ве шти не „тај чи чу ан”, да би се и осо бе са те ле сним 
оште ће њи ма упо зна ле са тај на ма ве шти не ко ја, по ред по-
кре та, зах те ва и је дин ство те ла и ума.

Фи не и ла га не по кре те, ко ји на пр ви по глед од ли ку-
ју ову бо ри лач ку ве шти ну, мо гу да из ве ду и осо бе са 
раз ли чи тим об ли ци ма и сте пе ни ма ин ва ли ди те та.

Ин струк то ри клу ба „Тај чи чу ан Кра гу је вац” ка жу да 
упра жња ва ње ове ки не ске ве шти не мо же знат но да 
по пра ви здрав стве но ста ње це ло куп ног ор га ни зма, 
по себ но код осо ба ко је су ве за не за ко ли ца или има ју 
не ке дру ге те шко ће. Ова кав вид ре лак са ци је по ма же 
обо ле ли ма од ра зних бо ле сти, ре у ма то ид ног ар три-
ти са, али и мул ти пле скле ро зе. М. Сан трач

Оку пља њем осни ва ча, на уч них 
рад ни ка, са рад ни ка Ет но-кул ту ро ло-
шког збор ни ка, спон зо ра и до на то ра, 
не дав но је у Свр љи гу и Вин ском се лу 
Мал ча обе ле жен леп ју би леј − две де-
це ни је Ет но-кул ту ро ло шке ра ди о ни-
це. Спе ци фи чан на уч но и стра жи вач ки 
ин сти тут, је дин ствен у Ср би ји, фор ми-
ран је 1994. го ди не ра ди при ку пља ња 
и пу бли ко ва ња кул тур ног на сле ђа 
ис точ не Ср би је, за пад не Бу гар ске и 
Ру му ни је и се вер не Ма ке до ни је. Ре зул та ти су ви дљи ви, ка же пред сед ник Управ-
ног од бо ра ра ди о ни це и је дан од ње них осни ва ча, проф. др Сре тен Пе тро вић.

– Од осни ва ња ра ди о ни це одр жа ли смо осам ме ђу на род них на уч них кон-
фе рен ци ја, у са рад њи са Ет но граф ским ин сти ту том из Бе о гра да, али и за јед но с
кул тур ним ин сти ту ци ја ма Со ко ба ње, Ни ша, Кња жев ца и За је ча ра. Под не то је 320
са оп ште ња и ди ску си ја. Све је то об ја вље но у укуп но 18 збор ни ка и шест књи га
„Кул тур не исто ри је Свр љи га”, од но сно се дам  „При ло га кул тур ној исто ри ји Свр-
љи га”. Ко нач но, об ја ви ли смо и две по себ не пу бли ка ци је „Свр љи шког је ван ђе ља” 
из 13. ве ка – на во ди Пе тро вић.

На ску пу по во дом ју би ле ја пред ло же не су и те ме за да љи рад ра ди о ни це,
ко је ће би ти штам па не у сле де ћем из да њу Ет но-кул ту ро ло шког збор ни ка.

Го сти су има ли при ли ке да ви де и крат ку пре зен та ци ју ис тра жи ва ња ло ка ли-
те та Ти ма кум ма јус у Ни шев цу, се лу на до мак Свр љи га, а за тим су об и шли Вин ско
се ло Мал ча и упо зна ли се са про јек том „Ви но кроз ве ко ве”. С. Ђор ђе вић

ЕТ НОКУЛ ТУ РО ЛО ШКА РА ДИ О НИ ЦА У СВР ЉИ ГУ

Две де це ни је
успе шног
ра да

У окви ру ре а ли за ци је про јек та из ИПАУУпро гра ма „Обра зо ва њем до лак шег за-УУпо шља ва ња”, у сеп тем бру је у Зре ња-У У 
ни ну отво рен Ре ги о нал ни еду ка тив ни цен тар
Ба нат. Све ча но сти су при су ство ва ли Кла ус
Ке пер, ме на џер про јек та „Со ци јал но-еко ном-
ски раз вој Ду нав ске ре ги је у Ср би ји”, Ми ро-
слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за при вре-
ду, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва,
Че до мир Ја њић, гра до на чел ник Зре ња ни на,
Ди ја на Стој ко вић, на чел ник Оде ље ња за по-
ли ти ку ре ги о нал ног раз во ја при Ми ни стар-
ству при вре де, и Зо ран Мар ти но вић, ди рек-
тор На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Про је кат је фи нан си ран сред стви ма
Аустриј ске раз вој не аген ци је, апли кант на
про јек ту је Ре ги о нал ни цен тар за дру штве-
но-еко ном ски раз вој Ба нат из Зре ња ни на,
а парт не ри су По кра јин ски се кре та ри јат за

при вре ду, град Зре ња нин, Еду ка тив ни цен-
тар за обу ке у про фе си о нал ним и рад ним
ве шти на ма Но ви Сад, ре ги о нал не при вред-
не ко мо ре Пан че во и Зре ња нин, Ви со ка
тех нич ка шко ла стру ков них сту ди ја у Зре-
ња ни ну, зре ња нин ски Еду ка тив ни цен тар
за ру рал ни раз вој, оп шти на Ко ва чи ца и
Кан це ла ри ја за ло кал ни еко ном ски раз вој
оп шти не Но ви Бе чеј.

Циљ не гру пе овог про јек та су не за по-
сле ни − мла ђи од 30 го ди на, ста ри ји од 50
го ди на, не за по сле ни сред њих го ди на са
от прем ни на ма, за тим по сло дав ци − ма ла и
сред ња пред у зе ћа, ве ли ка пред у зе ћа и по-
тен ци јал ни ин ве сти то ри, ор га ни за ци је за
обра зо ва ње од ра слих, ло кал не са мо у пра-
ве и дру ги. 

М. Мек те ро вић

ЗРЕ ЊА НИН: КОРАК КА СМАЊЕЊУ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Ре ги о нал ни еду ка тив ни
цен тар Ба нат

Тај чи чу ан за осо бе 
са ин ва ли ди те том

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ



30. септембар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

„Не је дем ви ше ни шта слат ко”, ка же при ја-
те љи ца и, од гу ру ју ћи од се бе та њи рић са за-
мам ним пар че том чо ко лад не тор те, до да је:
„Кад поч нем, не умем да се за у ста вим. Чи ста
за ви сност.”

За ви сност или не, ка ко год се зва ло, чи-
ње ни ца је да мно го нас има исти про блем.
Ка ко се об у зда ти ка да нам се чо ко ла да, би-
скви ти, ко ла чи, тор те, кре мо ви, сла до ле ди
и сви оста ли нео до љи ви слат ки ши на ђу
на до хват ру ке. Да ствар бу де го ра, не са мо
слат ки ши. Сам ше ћер је у пи та њу, а ње га
има и та мо где не са ња мо.

Он да чу је мо за нај но ви је екс перт ске пре по-
ру ке под стак ну те све жим са зна њи ма о не ве-
ро ват ним ко ли чи на ма ше ће ра у сва ко днев-
ној упо тре би и ње го вом по губ ном деј ству, по
штет но сти у ран гу са ду ва ном и ал ко хо лом.

У Ве ли кој Бри та ни ји је до дат ном зах те ву
за ве ћа огра ни че ња до при не ла и за јед нич-
ка сту ди ја ис тра жи ва ча лон дон ског Уни вер-
зи тет ског ко ле џа и Лон дон ске шко ле хи ги-
је не и троп ске ме ди ци не, чи ји су ре зул та ти
по ка за ли не сум њи ву ве зу из ме ђу на стан ка
ка ри је са код де це и узи ма ња слат ки ша.

Ста вље ни у ра ван фи нан сиј ских тро шко-
ва за сто ма то ло шке услу ге, по да ци не оста-
вља ју ни трун ке ди ле ме да се не до пу сти во
ве ли ка сред ства тро ше на про блем ко ји се
мо же спре чи ти сма ње њем упо тре бе или
ели ми ни са њем ше ће ра.

Та ко су по сто је ће смер ни це Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је пре тр пе ле из-
ме не, до са да су ге ри са не мак си мал не ко ли-
чи не су пре по ло вље не, па се до шло (ка ко

је сре ди ном сеп тем бра из ве стио Би-Би-Си)
до сле де ћег: пет ка фе них ка ши чи ца или 25
гра ма, или пет од сто укуп ног днев ног ка ло-
риј ског уно са. Све на ше ужи ва ње тре ба ло
би да се све де на ове ме ре, кад су у пи та њу
же не, док су му шкар ци ма до пу ште не још
две ка ши чи це или де сет гра ма ви ше.

Ко ли ко је то мно го, од но сно ма ло, те шко
да смо у ста њу да за ми сли мо без упо ред них
вред но сти. Јед на од та квих је да смо са ча-
шом јо гур та без ма сно ће го то во за вр ши ли
по сао за тај дан, јер се у 150 гра ма на ла зи
20 гра ма ше ће ра, а са кон зер вом га зи ра-
ног на пит ка смо чак пре ко ра чи ли цр ту, с
об зи ром на то да уоби ча је но па ко ва ње од
тре ћи не ли тре са др жи 35 гра ма про ка же не
слат ке суп стан це.

На жа лост, мо же са мо да се на га ђа ко ли-
ко се ствар но ше ће ра, у ра зним об ли ци ма,
уоби ча је но узме то ком да на. Сва ка ко је реч
о мно го стру ко ве ћим до за ма. Лон дон ски
„Те ле граф” на во ди да про се чан Бри та нац
не дељ но по је де/по пи је 238 ка ши чи ца (от-
при ли ке 34 на дан), „а да то га и ни је све-
стан”.

У све тлу та квих по ка за те ља, пре по ру че-
но огра ни че ње од 25 гра ма чи ни се пот пу-
но не ре ал ним, по го то во што је и прет ход но
по ву че на гра ни ца од 10 од сто енер гет ског
уно са или 50 гра ма днев но још не до сти-
жна.

Без об зи ра на то, про фе сор Фи лип Џејмс,
је дан од ауто ра по ме ну те сту ди је и не ка-
да шњи пред сед ник Свет ске фе де ра ци је за
бор бу про тив го ја зно сти, ка же да је про-

блем та квих раз ме ра да је нео п ход на нај-
о длуч ни ја ак ци ја. Овај струч њак за пи та ња
ис хра не за ла же се за укла ња ње ауто ма та са
пи ћи ма и слат ки ши ма из јав них уста но ва,
по пут шко ла и бол ни ца. Мла ди од 11 до 18
го ди на су ина че нај у гро же ни ја ка те го ри ја
јер и до са да шњи ли мит они уве ли ко пре-

ма шу ју днев ним про се ком од 75 гра ма ше-
ће ра, пре вас ход но из ко ка ко ле и слич них
слат ких на пи та ка.

Про блем је, ме ђу тим, мо жда још ве ћи са
та ко зва ним скри ве ним ше ће ром, у на мир-
ни ца ма где се он на про сто не оче ку је. То је
слу чај, ре ци мо, са про из во ди ма без ма сно-
ће, где се ше ћер до да је да би по пра вио укус
и гу сти ну, од но сно на док на дио од у зе ту ма-
сно ћу. По тро ша чи та ко има ју са мо илу зи ју
да се хра не здра во.

Слич но је и са ке ча пом. У бо чи ци од 150
гра ма има бли зу 15 гра ма ше ће ра, чи ја је
уло га да убла жи ки се лост па ра дај за, што је
уоста лом по зна то сва кој до ма ћи ци.

Ше ћер је до да так и у про из во ди ма као
што је фла ши ра на во да са обо га ће ним уку-
сом, а нај зад, на во ди у по себ ном при ло гу
Би-Би-Си, има га и у хле бу. Три гра ма у јед-
ној кри шки.

Ис па да да је ше ћер не мо гу ће из бе ћи. И
ка да хо ће мо, а по го то во ка да не ће мо. Али
они ко ји бри ну о јав ном здра вљу ду жни су
да на ме ћу огра ни че ња и учи не све да онај
ко не мо же да одо ли „фа тал ној при влач но-
сти” бу де све стан шта ре ски ра са сва ким
пре ко мер ним слат ким за ло га јем.

Д. Дра гић

СВЕ ЧАРИ СЛАТКОГ

Ка ко одо ле ти иза зо ву
Ше ћер за др жа ва „фа тал ну при влач ност” упр кос до ка за ном штет ном де ло ва њу и ле кар ским
пре по ру ка ма да се по сто је ће до зво ље не ко ли чи не до дат но пре по ло ве

Чак и мед
Пре по ру че на огра ни че ња од но се се на
све вр сте ше ће ра ко ји се у фор ми фрук-
то зног си ру па и ра зних по бољ ши ва ча 
уку са до да је то ком про из вод ње хра не, 
али и на ше ћер при род но при су тан у
ме ду, со ко ви ма и воћ ним кон цен тра-
ти ма. Упо тре ба ше ће ра је у по след њих
по ла ве ка утро стру че на, а не ра чу на ју ћи
ди ја бе тес, где је не по сред ни узроч ник, 
го ди шње у све ту 35 ми ли о на љу ди уми ре
од бо ле сти чи јем на стан ку ше ћер до при-
но си ин ди рект но, као што су го ја зност,
хи пер тен зи ја и ср ча на обо ље ња. Ше ћер 
ути че на про ме не ме та бо ли зма, по раст
крв ног при ти ска, ре ме ти деј ство хор мо-
на и оште ћу је је тру. Све то га чи ни ни шта
ма ње опа сним од ал ко хо ла.

здрав живот
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По сле из у зет но ки шо ви тог и спар ног
ле та, на гло за хла ђе ње мо же да до не се
ве ли ке не у год но сти сви ма ко је има ју

за па љен ски и де ге не ра тив ни ре у ма ти зам, ре-
у ма то ид ни ар три тис, спон ди ло зу, го нар тро зу
(бол у ко ле ну) и кок сар тро зу (де ге не ра тив но
обо ље ње ку ка). Угро же не су и осо бе ко је су
има ле пре ло ме ко сти ју, па на том ме сту осе-
ћа ју бол. У слу ча ју да има те здрав стве не те-
го бе, би ло да је реч о осте о по ро зи, ре у ми,
де фор ми са ним сто па ли ма или кич ми, тре ба
во ди ти ра чу на о вре мен ским усло ви ма, јер
зна чај но ути чу на ову бо лест.

Че сто се мо же чу ти да су бо ле сти згло бо-
ва и ми ши ћа не из ле чи ве. То ни је тач но. Осим
ши ро ке па ле те ле ко ва ко ји ма се мо же кон-
тро ли са ти и за у ста ви ти бо лест, под усло вом
да их па ци јен ти ре дов но узи ма ју, по сто ји и
низ фи зи ја триј ских ме ра ко ји ма се до пу њу ју
ефек ти ме ди ка мент ног ле че ња. У ле че њу и
ре ха би ли та ци ји свих ре у мат ских бо ле сни ка
из у зет но је зна чај но кре та ње и уме ре на фи-
зич ка ак тив ност, али и те ра пи ја фи зи кал ним
аген си ма, ва зду хом, во дом, стру јом, све тло-
шћу, ул тра зву ком. У фи зи кал ној ме ди ци ни
увек се ком би ну је не ко ли ко вр ста аге на са, јер
је дан нај че шће не мо же да по мог не.

Ово је до ба го ди не ка да сви тре ба да бу ду
опре зни. По себ но се мо ра ју за шти ти ти они
ко ји има ју ре у ма ти зам у ша ка ма, ар три тис
или ре у му те ти ва и ме ког тки ва. Осте о по ро за
чи ни ко сти кр ти јим, па па зи те да се не окли-
зне те на не ки мо кар лист, ба ри цу или не ку
од број них ру па и не рав ни на на тро то а ри ма.
Али, на ста ви те с фи зич ким ак тив но сти ма, без
об зи ра на вре мен ске усло ве и го ди не. Чак и
ста ри ји од осам де сет го ди на има ју мо гућ ност
да у кре ве ту или у сто ли ци ра де од ре ђе не,
стро го до зи ра не и ин ди ви ду ал не ве жбе. Де-
сет ми ну та сва ко днев ног ве жба ња сва ко ме
од нас учи ни ће жи вот ква ли тет ни јим.

И у на род ној тра ди ци ји и ме ди ци ни на-
ла зи се ве ли ки број са ве та за ле че ње ре-
у ма тич них обо ље ња, по себ но за ле че ње
ар три ти са по мо ћу хра не. У при лог то ме иду
и но ва ме ди цин ска от кри ћа ко ја по ка зу-
ју да хра на мо же да под стак не или сма њи
за па ље ње – основ ни про цес код ар три ти-
са. Алер гиј ским те сти ра њем и укла ња њем
алер ге на из хра не до шло се до за па њу ју ћих
ре зул та та – те го бе и сви кли нич ки и ла бо-
ра то риј ски на ла зи су у ма њем или ве ћем
сте пе ну убла же ни, а код не ких и пот пу но
не ста ли. Не ки па ци јен ти су пот пу но об у-
ста ви ли ме ди ка мен то зну те ра пи ју са мо
из ба ци ва њем од ре ђе них на мир ни ца из ис-
хра не. На рав но, ин ди ви ду ал но сва ко мо ра
сам да про ве ри да ли му и ко ли ко по ма же
из о ста вља ње од ре ђе не на мир ни це.

Зна се да хра на бар на два (за са да по-
зна та) на чи на де лу је на ар три тис: не ки са-
стој ци, по себ но маст, ути чу на тзв. еико за-

но и де, ко ји ре гу ли шу за па ље ње и
бол, а код не ких осо ба ре у мат ски
ар три тис мо же да бу де алер гиј ска
ре ак ци ја на не ке на мир ни це.

По гре шно би би ло сва ки слу чај
тре ти ра ти као бо лест не пра вил не
ис хра не, али је још ве ћа гре шка не
по ми сли ти на то и не оба ви ти те-
сти ра ње.

Као јед но од ре ше ња за овај
про блем не ки ну три ци о ни сти
пред ла жу ве ге та ри јан ску ис хра-
ну – без ме са и ме сних про из во да.
Има ви ше раз ло га за то: ме со са-
др жи упра во ону вр сту ма сти ко ја
сти му ли ше ства ра ње за па љен ских
аге на са у ор га ни зму, ме со мо же да
иза зо ве алер гиј ске ре ак ци је ко је
под сти чу по ја ву и раз вој ар три ти-

са, а не ке вр сте ме са, по себ но пре ра ђе ви-
не, са др же кон зер ван се и дру ге хе ми ка ли је
ко је код не ких осо ба по кре ћу алер гиј ске
ре ак ци је.

Ако пра ти мо и слу ша мо свој ор га ни зам,
мо же мо са ми се би мно го по мо ћи, про на ћи
соп стве ну ди је ту и, ако је при хва ти мо као
не ми нов ност, би ће мо мно го здра ви ји. Ри-
бље уље и дру ги пло до ви мо ра ути чу на сма-
ње ње упа ле. Пре по ру чу је се и ђум бир, тре-
ћи на ма ле ка ши чи це три пу та днев но. Мо же
се до да ва ти је ли ма, и ре зул та ти ће се осе ти-
ти за око ме сец да на. Сма тра се да је ђумбир
делотворнији од многих антибиотика, а нема
споредних ефеката. По ред ње га, пре по ру чу-
ју се и кур ку ма и ка ран фи лић, јер има ју ја ко
ан ти у пал но деј ство.

До бар из вор кал ци ју ма је и там но ли сна то
по вр ће спре мље но на па ри или у све жем ста-
њу, на при мер кељ, ра штан, бли тва, бро ко ли,
лист ке ле ра бе, шар га ре пе, рот кви це. Због ве-
о ма ко ри сних ми не ра ла ко ји по ма жу ме та бо-
ли зам кал ци ју ма, до бро је уве сти у ис хра ну
ал ге. За пре вен ци ју и са ни ра ње осте о по ро зе
бит но је из ба ци ти из ис хра не све ра фи ни са не
про из во де, по го то во бе ли ше ћер, ко ји је „кра-
дљи вац” кал ци ју ма из ко сти ју.

Си ро во је здра ви је, ва жи за ве ћи ну вр ста
во ћа и по вр ћа, али не и за све. Не ке вр сте
по вр ћа су здра ви је ка да се је ду ку ва не, јер
се ку ва њем раз би ја њи хо ва ја ка ће лиј ска
струк ту ра, та ко да ор га ни зам лак ше мо же
да ап сор бу је вред не са стој ке. Ку ва ни кељ
(ми сли се на здра ве на чи не ку ва ња, на при-
мер на па ри или на крат ко ку ва ње у ма ло
во де) здра ви ји је од си ро вог, али је за то си-
ро ви кељ здра ви ји од ке ља пр же ног у ду бо-
ком уљу. Или, ре ци мо, ко ли чи на кал ци ју ма
у спа на ћу се утро стру чи ку ва њем.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

ХЛАД НО ЋА И ВЛА ГА ДО НО СЕ ПРО БЛЕ МЕ СВИ МА КО ЈИ ПА ТЕ ОД РЕ У МА ТИ ЗМА И АР ТРИ ТИ СА

Је сен − до ба ко сто бо ље



30. септембар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16
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Ге рон то ло шки цен тар у Кру-ГГшев цу сме штен је на па ди на-ГГма Баг да ле, окре нут пре маГГ
шу мо ви том Ја стреп цу. На сре ћу
по крет них ко ри сни ка, ни пи ја ца и
цен тар гра да ни су да ле ко, а у бли-
зи ни је и спорт ска ха ла, као и те ни-
ски те ре ни. На че лу кру ше вач ког
Ге рон то ло шког цен тра је Ве сна Лу-
кић, и то већ дру ги ман дат.

Основ ни по вод за ову ре-
пор та жу је сте же ља да јав ност

са зна не што ви ше о сме шта ју
и не зи из не мо глих, бо ле сних и
не по крет них гра ђа на Ср би је,
ме ђу ко ји ма се на шао и аутор
ове при че. Од сто ти нак ко ри-
сни ка ста ци о на ра ви ше од две
тре ћи не је не по крет но. О њи ма
бри ну не се бич но се за ла жу ћи
ме ди цин ски рад ни ци Ге рон то-
ло шког цен тра.
− На ше осо бље је, углав ном,

на ни воу сво јих оба ве за и та ко

је већ го ди на ма. Мо жда смо не-
кад тро ши ли вре ме ко мот ни је и 
ла год ни је, али то га ви ше не ма, 
сви има ју до бар од нос пре ма 
по слу, од ле ка ра до осо бља ко-
је ра ди у ку хи њи − ка же ди рек-
тор ка Ве сна Лу кић.

Пер ја ни ца за по сле них ам бу-
лан те је др Ја сми на Ар сић, спе-
ци ја ли ста оп ште ме ди ци не, ко ја 
је по сво јој струч но сти, енер-
гич но сти и за ла га њу, ве се лој 

на ра ви и да но ноћ ној бри зи за 
ста ре и бо ле сне по ста ла по зна-
та и при зна та у це лој Ср би ји.

Ту је и мла да др Ка та ри на Бу-
ла јић-Жи во ји но вић, ко ја та ко ђе 
рев но сно бри не о ко ри сни ци ма 
Цен тра.
− Њих две су Ђо ко вић и На дал 

на ше ам бу лан те и ста ци о на ра, 
јер не са мо да обез бе ђу ју рад 
у две сме не, већ и да но ноћ не 
кон сул та ци је по моћ ног осо бља 

− ис ти че ди рек тор ка Лу кић, за 
ко ју ка жу да се с пра вом мо же 
по хва ли ти да је ста ра ње о ко ри-
сни ци ма услу га у ста ци о на ру на 
знат но ви шем ни воу не го у мно-
гим бол ни ца ма у Ср би ји.

Ве ћи на ста на ра овог цен тра 
за до вољ на је услу гом, а по себ-
но ква ли те том хра не.

– Си гур на сам да се са да хра-
на не ка ко бо ље при пре ма не го 
ра ни је, а осо бље је за и ста на 

ни воу сво јих оба ве за – уз осмех 
при ча Вла дан ка Пан те лић, јед-
на од ко ри сни ца Ге рон то ло-
шког цен тра.

Љу бин ко То шић, „по трч ко”, 
од но сно чо век за ду жен за број-
не спо ред не и глав не по сло ве у 
Цен тру, ка же да је ак ти ван чи та-
вог да на.

– До не сем из про дав ни це или 
са пи ја це не по крет ни ма по не ку 
на мир ни цу или лек... Нај ви ше 

се ра ду јем при ред ба ма и ко лек-
тив ним про сла ва ма ро ђен да на. 
Та да по ма жем се стра Мил ки за-
ду же ној за ове ак тив но сти, до-

не сем ро бу, по слу жим ка фу, сок, 
тор ту... Ка да се по ча сти мо, пу сти-
мо му зи ку, кре не ко ло или плес, 
па ко ка ко уме и ко ли ко мо же – 
хва ли се кроз ша лу Љу бин ко.

Мил ка Па вло вић, рад ни те-
ра пе ут, ка же да по ред ро ђен-
дан ских сла вља ко ри сни ци ГЦ 
при су ству ју и по јед ној при ред-
би ме сеч но. А ту су и и из ле ти и 
дру ге ак тив но сти.

Ми лош Ми лић

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ КРУ ШЕ ВАЦ

Да но ноћ на не га и бри га

Ве сна Лу кић, директор Центра

Корисници задовољни исхраномЦентар на падинама Багдале, окружен природом

Пот пи си ва њем уго во ра са пет ге рон то до-
ма ћи ца, ко је су са успе хом про шле акре ди-
то ван про грам обу ке Ге рон то ло шког цен тра
у Бе о гра ду и до би ле по треб не сер ти фи ка те
за пру жа ње услу га кућ не не ге ста рих ли ца, у
оп шти ни Не го тин је по че ла ре а ли за ци ја про-
јек та „Ру ка ко ја по ма же”, у окви ру Про гра ма
ЕУ Ex can ge 4. За спро во ђе ње овог про јек та
у гра ду За је ча ру и у оп шти на ма Мај дан пек и
Не го тин, до кра ја де цем бра, до на тор је обез-
бе дио ви ше од 170.000 евра. Не го ти ну је, као

парт не ру на про јек ту, опре де ље на до на ци ја
од 50.000 евра, и за хва љу ју ћи тој по др шци
по моћ у ку ћи до кра ја го ди не има ће још 50
ста рих ли ца у пет кра јин ских се ла и 25 у са-
мом гра ду.

Са по след њим про јек том, чи ја је ре а ли за-
ци ја у то ку, не го тин ски Цен тар за со ци јал ни
рад је, у са рад њи са број ним до на то ри ма,
у ми ну лој де це ни ји услу гу по мо ћи у ку ћи
обез бе дио за ви ше сто ти на ста рих ли ца. На
тај на чин с успе хом се ели ми ни шу или од ла-

жу ин сти ту ци о на ли зо ва ни об ли ци за шти те
ста рих Кра ји на ца ко ји ма се по ред по мо ћи
у ку ћи, здрав стве них услу га и пси хо ло шко-
со ци јал не по др шке, уз ге не ра циј ско дру же-
ње, нај че шће обез бе ђу ју и па ке ти по мо ћи
са по стељ ним ру бљем, обу ћом и хра ном.

Под руч је не го тин ске оп шти не је већ де-
це ни ја ма у озбиљ ном де мо граф ском про-
бле му, што због исе ља ва ња, што због при-
род ног не стан ка ста нов ни штва у све ста ри-
јим се ли ма. Ј. Ста но је вић

У НЕ ГО ТИ НУ И ПЕТ КРА ЈИН СКИХ СЕ ЛА

Ге рон то до ма ћи це по ма жу ста ри ма
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Планета пензионера

Пен зи о не ри ма у тре ћој еко но ми ји све-
та са оп ште на је ло ша вест: да ће њи хо ва 
фи нан сиј ска си ту а ци ја у иду ћој го ди ни би-
ти те жа не го у овој, јер по ве ћа ње пен зи ја 
не ће на од го ва ра ју ћи на чин пра ти ти раст 
тро шко ва жи во та.

Об ја шње ње за ово је уоби ча је но: рас ту ћи 
број (ду го веч них) пен зи о не ра све је ве ћи 
те рет за јав не фи нан си је у на ци ји ко ја све 
ви ше ста ри због то га што се ра ђа све ма ње 
бе ба. До не дав но, ово је на док на ђи ва но за-
хва та њем у ре зер вне фон до ве, али оп шти 
де мо граф ски тренд, ко ји је у Ја па ну нај не по-
вољ ни ји кад је реч о раз ви је ним дру штви ма, 
учи нио је да и тај осло нац не ста не.

Вла да за то раз ма тра уво ђе ње но вог ме-
ха ни зма за ин дек си ра ње пен зи ја, ко ји ће 
у об зир узи ма ти не са мо раст тро шко ва 
жи во та, не го и сма њи ва ње бро ја рад но 
ак тив них ко ји упла ћу ју у фон до ве, као и 
по ве ћа ње оче ки ва ног жи вот ног ве ка.

ЕУ: По моћ
па ле стин ским 
пен зи о не ри ма

Нај но ви ји ору жа ни су коб из ме ђу
Изра е ла ца и Па ле сти на ца у Га зи је, по-
сле ви ше не дељ не раз ме не ра ке та,
окон чан спо ра зу мом о пре ки ду ва тре,
али про бле ми у си ро ма шној па ле стин-
ској ен кла ви су оста ли. Они ни су са мо
у сру ше ним згра да ма и ве ли ком бро ју
по ги ну лих, већ и у фи нан сиј ској оску-
ди ци са ко јом се су о ча ва ло кал на па ле-
стин ска власт.

У по моћ је при ско чи ла Европ ска уни-
ја, ко ја је од лу чи ла да одво ји 15,5 ми ли-
о на евра за пен зи је око 69.000 пен зи о-
ни са них слу жбе ни ка па ле стин ске упра-
ве. Ова по моћ је да та у окви ру про гра ма
уста но вље ног још 2008, а до сад је за ову
свр ху по тро ше но око шест ми ли јар ди
евра.

Око 450.000 пен зи о не ра Син га пу ра, јед-
не од ге о граф ски нај ма њих (716 ква драт-
них ки ло ме та ра), али и нај гу шће на се ље-
них (5,4 ми ли о на ста нов ни ка) и нај бо га ти-
јих (54.000 до ла ра по сва ком) зе ма ља Ази-

је, до би ће по себ не по год но сти у окви ру 
про гра ма за по моћ „ге не ра ци ји пи о ни ра”.

Реч је о па ке ту суб вен ци ја ко ји ће им 
до жи вот но по ди ћи ни во здрав стве не за-
шти те. „Ге не ра ци ји пи о ни ра” при па да ју сви 

ро ђе ни пре 1950. и они ко ји су др жа вља ни
по ста ли пре 1987, а па жња ко ја им се по све-
ћу је обра зло же на је њи хо вим до при но сом
из град њи на ци је (Син га пур је 1963. по стао
не за ви сан од Ве ли ке Бри та ни је).

Број ру мун ских пен зи о не ра се сма њио:
пре ма по след њим ста ти сти ка ма са да се ша ље
1.900 пен зиј ских че ко ва ма ње, али ни то ни је
по пра ви ло крај ње не по во љан од нос из ме ђу
оних ко ји су за вр ши ли рад ни век и оних ко ји
их сво јим до при но си ма из др жа ва ју.

Ру му ни ја да нас има 5,1 ми ли о на пен зи о не ра и
са мо 4,4 ми ли о на за по сле них. Про сеч на пен зи ја
та мо је 187 евра, док је за по љо при вред ни ке знат-
но ни жа: са мо 76 евра.

У ин ва лид ску пен-
зи ју је, због по вре-
де ле ђа, оти шао још 
2001, је два је са ста-
вљао крај с кра јем, а 
од пре ме сец да на је 
– ми ли о нер.

Ка ко пи ше „Хе ралд 
сан” из Мел бур на, 
тај пен зи о нер, ко-
ји је име до био по 
бив шем аме рич ком 
пред сед ни ку Џо ну 
Ке не ди ју, по ре клом 
је Ма ке до нац (не ка-
же се да ли из грч ке 
ре ги је или из бив ше ју го сло вен ске ре пу-
бли ке), а бо га таш је по стао уло жив ши 50
аустра лиј ских до ла ра у „ке но”, лу три ју на
прин ци пу ло тоа, у па бу јед ног ло кал ног
хо те ла. По сре ћи ло му се да је по го дио
бро је ве свих 10 из ву че них лоп ти ца, што
му је до не ло ско ро три ми ли о на до ла ра
(1,9 ми ли о на евра).

Срећ ни Ма ке до нац има 43 го ди не. Но-

ви на ру је из ја вио да је био шо ки ран, али
да је то бр зо пре ва зи шао. Са да је ло кал на
зве зда, а по што је нео же њен, већ је до био
брач не по ну де. Из ја вио је да га но вац не ће
про ме ни ти. Пла ни ра да ку пи ку ћу, за тим
ауто мо бил за свог 18-го ди шњег си на, а не-
што ће да ти и у до бро твор не свр хе. Сре ћа
га је ина че стре фи ла са мо три да на по сле
по врат ка из по се те завичају. М. Б.

ЈА ПАН: До ла зе те шка вре ме на

СИН ГА ПУР: Бри га за „пи о ни ре”

РУ МУ НИ ЈА:
ММММММММММММММММаааааааааааааааааааааааааааа њњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњеееееееееееееееееееееееееееееееееееее ппппппеееееееееееееееееееееееееееееееееннннннн зззззззззззззззззззззиииииииииииии ооо нннееееееее рррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааа

АУСТРА ЛИ ЈА: Срећ ни Ма ке до нац
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погледи

Оку пе се сви у ро ди тељ ском
до му за пра зни ке, не ке ва-
жне по ро дич не до га ђа је,

ро ђен да не, ју би ле је, свад бе, са-
хра не, про ве ду за јед но не ко ли ко
са ти или да на, а он да по се да ју у
ко ла и сва ко оде на сво ју стра ну и
вра ти се у свој жи вот.

Ово је аме рич ка по ро ди ца ка-
кву зна мо, или ми сли мо да зна-
мо, из фил мо ва и при ча. Ве зе
сла бе или је два по сто је ће, де ца
се ра но оса мо ста љу ју, јед ном
кад оду на фа кул тет ви ше се не
вра ћа ју под ро ди тељ ски кров,
ро ди те љи оста ју са ми, а кад са-
свим оне мо ћа ју, не мо гу да ра-
чу на ју на по ро дич но ре ше ње
или да ће их ико па зи ти, осим у
спе ци ја ли зо ва ној ге ри ја триј ској
уста но ви.

На ма у овом под не бљу, че сто
спу та ва ним и го то во за гу ше ним
тра ди ци о нал но ја ким по ро дич-
ним ве за ма, овај за пад њач ки
мо дел се увек чи нио да ле ким и
стра ним, али у ме ђу вре ме ну је
не на да но и го то во не при мет но
до шло до ве ли ког за о кре та.

У на шим по ро ди ца ма све је
ви ше при ме ра оту ђе но сти и
раз је ди ње но сти јер дра ма тич на
еко ном ска си ту а ци ја и бу ква лан
страх од бу дућ но сти оста вља-
ју озбиљ не по сле ди це и на по-
је дин це и на ко лек тив ну пси ху,
због че га по ла ко по ста је мо на-
ци ја под стре сом, го ми ла без-
вољ них уса мље ни ка, све че шће
и очај ни ка.

У САД, Бри та ни ји и дру гим 
бо га тим зе мља ма За па да уоча-
ва се, ме ђу тим, раз ли чит тренд. 
По ро ди це зби ја ју ре до ве.

Окол но сти су до не кле слич не 
ов да шњим, али са мо до не кле. 
И та мо се узро ци ви де у фи нан-
сиј ској кри зи, не за по сле но сти, 
бес пер спек тив но сти, ра сту ћем 
де мо граф ском дис ба лан су на 
ште ту мла дих, али у ор га ни зо-
ва ним дру штви ма чвр сте со ци-
о е ко ном ске струк ту ре та про-
бле ма ти ка има дру га чи је ма ни-
фе ста ци је.

Та ко на са мом по чет ку сва по-
ре ђе ња са на ма пре ста ју. Те шко 
је одав де раз у ме ти про блем 
бри тан ских по ро ди ца где, ка ко 
пи ше лон дон ски „Гар ди јан”, ро-
ди те љи са да уче ста ло ку пу ју ве-
ће ку ће ка ко би омо гу ћи ли про-
стор сво јој од ра слој де ци ко ја 
се по сле ди пло ми ра ња, уме сто 
да на ста ве са мо ста лан жи вот, 
вра ћа ју у гне здо.

Услед по ску пље ња не крет ни-
на, оп те ре ће но сти сту дент ским 
кре ди ти ма и су же ног из бо ра 
до брих рад них ме ста, 3,3 ми ли-
о на Бри та на ца од 20 до 34 го ди-
не да нас жи ви са ро ди те љи ма, 
што је нај ве ћи број од 1996, от-
кад Слу жба на ци о нал не ста ти-
сти ке пра ти и ова кре та ња, на-
во ди лист.

Али, не за ви сно од ни воа стан-
дар да та мо и ов де, ово су за ни-
мљи ви по ка за те љи не са мо за 
со ци о ло ге. У Сје ди ње ним Др жа-

ва ма, пре ма ис тра жи ва њу Пју 
цен тра, тро је од де сет мла дих 
по ме ну те до би жи ви у ро ди тељ-
ском до му, што ни су ни са ња ли 
да ће им се до го ди ти ка да су не-
ко ли ко го ди на ра ни је од ла зи ли 
на уни вер зи тет. Још је то би ло 
вре ме ка да је жи вот с ро ди те љи-
ма био ап со лут но не при хва тљив.

Са да, ме ђу тим, у но во на ста-
лим усло ви ма мла ди ви де да 

та ва ри јан та и ни је та ко ло ша и 
без пред но сти, а њи хов но во на-
ста ли ста тус од ре дио им је и на-
зив. Од ге не ра ци је бе би бу ме ра, 
њи хо вих ро ди те ља, до би ли смо 
са да бу ме ранг, по врат нич ку ге-
не ра ци ју.

Ви ше ге не ра циј ске по ро ди це 
не зна че, ме ђу тим, ис кљу чи во 
пре се ље ње де це код ро ди те ља, 

де ша ва се и обр ну то, да оста-
ре ли ро ди те љи до ла зе да жи ве 
код си но ва и кће ри, по го то во 
ако по сле смр ти су пру жни ка 
оста ну са ми.

У Аме ри ци тренд је за па жен
по чет ком осам де се тих, да би у 
про те клих не ко ли ко го ди на био 
вид но убр зан, што је до ве ло, по 
тврд ња ма упу ће них, до нај ве-
ћег по ра ста бро ја Аме ри ка на ца 
у мул ти ге не ра циј ским до ма ћин-
стви ма у мо дер ној исто ри ји.

Пре ма ор га ни за ци ји „Сје ди ње-
не ге не ра ци је”, ко ја се у САД ба ви
овим пи та њи ма, „еко ном ска кли-
ма и дру ги де мо граф ски фак то ри
учи ни ли су Аме ри кан це на ци јом
у ко јој су чла но ви по ро ди це све
ви ше скло ни да жи ве за јед но и
осла ња ју се јед ни на дру ге, за
раз ли ку од по сле рат ног до ба, ка-
да су се по ро ди це усит ња ва ле, а
од ра сла де ца оста вља ла ро ди те-
ље са ме, што је да нас ви ше из у зе-
так не го пра ви ло”.

Ста ти стич ки ре зул та ти Пју
цен тра по ка зу ју да је 1940. го-
ди не сва ко че твр то до ма ћин-
ство би ло ви ше ге не ра циј ско, у 
по сле рат ним де це ни ја ма тај се 
по сто так свео на сва ко де се то, а
у про те клој де ка ди опет се по-
ве ћао на сва ко ше сто.

У ис пи ти ва њи ма узро ка овог
но вог по ро дич ног по ве зи ва ња, 
три пе ти не од го во ра од но си ло 
се на гу би так по сла и фи нан сиј-
ске раз ло ге, а јед на пе ти на на 
здрав стве не про бле ме и пре ви-
со ке тро шко ве не ге и збри ња-
ва ња ста рих.

У пи та њу су еви дент но прак-
тич ни раз ло зи, по ку шај да се 
пре мо сте жи вот не по те шко ће, 
што је са свим ра зу мљи во и у 
од ре ђе ној ме ри де ло твор но. 
Ме ђу тим, сва ка ви ше ге не ра циј-
ска за јед ни ца је по тен ци јал ни 
из вор но вих про бле ма, по го то-
во ако су но во при до шли ста ри 
и бо ле сни ро ди те љи.

На рав но, има ту и си ја сет ле-
пих стра на, па до ла зак ба ка и 
де ка мо же да се по ка же дра го-
це ним ка да је у пи та њу по моћ 
око уну ка, али и ина че. У срећ-
ни јим окол но сти ма они сво-
јим при су ством и сми ре но шћу 
ат мос фе ри у ку ћи вра ћа ју за-
бо ра вље ну то пли ну за рад ко је 
вре ди жр тво ва ти део сво га ком-
фо ра. Али све су то ипак лич ни 
из бо ри, ма да на мет ну ти окол-
но сти ма на ко је се те шко мо же 
ути ца ти. Д. Дра гић

ПО НО ВО ПОД ИСТИМ КРО ВОМ

Фи нан сиј ска кри за, не за по сле ност, 
оп шта не из ве сност бит но ути чу на про ме е нене 
по ро дич них обра за ца ко ји у за пад њач којј 
кул ту ри под ра зу ме ва ју од ла зак де це
од ку ће чим ста са ју
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Не ко се кра ју рад ног ве ка ра ду је, не-
ко ту гу је. Јед ни је два че ка ју да им
се сед ми ца са сто ји од шест су бо та и

јед не не де ље, дру же ња са уну ци ма и до ко-
ли це, дру ги ма те шко па да окон ча ње ка ри-
је ре и гу би так про фе си о нал ног иден ти те та.
Сви при то ме мо ра ју да про ђу кроз лич ну
„тран зи ци ју”, пе ри од из ме ђу кра ја јед не фа-
зе жи во та и по чет ка дру ге.

Ка кав ће тај пре лаз би ти, за ви си од кон-
крет них окол но сти – да ли од ла зак у пен-

зи ју до но си ма те ри јал не бри ге или не – и
лич них скло но сти. Та мо где из нос пен зи је
(углав ном) ни је про блем, као ре ци мо у еко-
ном ски нај бо га ти јој на ци ји све та, Аме ри ци,
у овом по гле ду се уоча ва је дан но ви, сва ка-
ко за ни мљив фе но мен.

„Пен зи о не ри у све ве ћем бро ју про да ју
све што има ју и кре ћу на пут”, на слов је не-
дав ног члан ка у „Њу јорк тај мсу” ко ји се ба ви
по ме ну тим трен дом, чи ји је ре зул тат све ве-
ћи број „се дих но ма да” или „аме рич ких бе-
ду и на”, ка ко они ко ји при ме њу ју прин цип „у
пен зи ју, па на пут” нај че шће се бе ка рак те-
ри шу.

Да је за и ста реч о но вом фе но ме ну, по ка-
зу ју бро је ви: из ме ђу 1993. и 2012. про це нат
пен зи о не ра ко ји су пу то ва ли у ино стран-
ство по рас тао је са 9,7 на 13 од сто.

Про шле го ди не 360.000 Аме ри ка на ца
при ма ло је пен зи је – онај део ко ји им при-

па да на осно ву со ци јал ног оси гу ра ња – на
ино стра ним адре са ма, што је за 48 од сто
ви ше не го пре јед не де це ни је.

Тренд по твр ђу је и све ве ћи број ку пље-
них по ли са пут ног здрав стве ног оси гу ра-
ња.

Аме ри кан ци при том ни су уса мље ни у
овом по гле ду: ан ке те по ка зу ју и да је ви ше
од по ло ви не бри тан ских и не мач ких пен зи-
о не ра вољ но да оде на не ки „го ди шњи од-
мор без кра ја”, од но сно да бар не ко вре ме
жи ви у ино стран ству.

Ово ме сва ка ко до при но си и чи ње ни ца
да се у пен зи ји да нас ужи ва знат но ду же
не го не кад, та ко да крај рад ног ве ка ни је
и ско ри крај све га оста лог: у раз ви је ним
дру штви ма по след њих де це ни ја знат но је
по ве ћан оче ки ва ни пен зи о нер ски век, ко-
ји са да у про се ку из но си не што ви ше од
две де це ни је.

На овом ме сту смо већ пи са ли ка ко је у
зе мља ма где ви со ки жи вот ни стан дард пра-
ти и сра змер но скуп жи вот је дан од ве ли ких
мо ти ва пен зи о не ра да оду у ино стран ство
то што та мо мо гу да удоб но жи ве са ма ње
па ра. Они ма ко ји ма но вац ни је про блем,
глав ни под стре кач је – адре на лин. Же ља да
до жи ве не што но во и уз бу дљи во.

При мер за то ко ји на во ди „Њу јорк тајмс” 
је су су пру жни ци Деј вид Лоу (74) и Бо ни Кар-
ле тон (69), ко ји су про да ли ку ћу у Сан та Феу
(аме рич ка са ве зна др жа ва Њу Мек си ко) и
пре се ли ли се у јед но се ло на ју жној оба ли
Пе ло по не за. Грч ка им је, ка ко су об ја сни-
ли у те ле фон ском раз го во ру са но ви на ром
аме рич ког днев ни ка, са мо при вре ме но бо-
ра ви ште, јер пла ни ра ју „да ски та ју све том” и
стек ну „нај ши ре мо гу ће ис ку ство”.

Дру ги, као што су пен зи о ни са на пу бли-
цист ки ња Лин Мар тин (73) и њен су пруг
Тим (68), сво је ис ку ство су ста ви ли на увид,
на пи сав ши књи гу „До мо ви на би ло где: ка ко
смо про да ли на шу ку ћу, за по че ли но ви жи-
вот и ви де ли свет”. Они су, на и ме, сво ју имо-
ви ну про да ли још пре три го ди не, на шли
но ви дом за кућ ног љу бим ца, пса те ри је ра,
и од та да кр ста ре Евро пом, при че му су им
оми ље не де сти на ци је Лон дон и знат но јеф-
ти ни ји Ли са бон, где жи ве у апарт ма ни ма за
крат ко роч но из да ва ње.

Ка жу да их то не ко шта мно го и да је оно
што су, док су ра ди ли, уште де ли за цр не да-
не, не дир ну то, по што им је за но ви жи вот
до вољ но оно што су не кад тро ши ли са мо
за ре жиј ске тро шко ве сво је ве ли ке ку ће и
вр та у Ка ли фор ни ји.

Ме ђу мо ти ви ма ко ји аме рич ке пен зи о не ре
во де ка но мад ском жи во ту је сте и же ља да
бу ду ак тив ни и дру штве но ко ри сни, па при-
сту па ју и ра зним не про фит ним ор га ни за ци ја-
ма ко је се ба ве ху ма ни тар ним ра дом. Брач ни
пар Ге ри (69) и Еј вис (69) Нор тон, ко ји су пре
пен зи о ни са ња би ли фар ме ри, са да пре ко
ор га ни за ци је „Но ма ди у ми си ји” уче ству је у
ак ци ја ма об но ве ку ћа по го ђе них еле мен тар-
ним не по го да ма. Ге ри је по стао струч њак за
пре град не зи до ве, док Еј вис оба вља сто лар-
ске ра до ве. Ка жу да су на об но ви оште ће них
ку ћа ра ди ли чак у 28 аме рич ких др жа ва.

На рав но, и „аме рич ки бе ду и ни” су све сни
да им је и но ви жи вот оро чен – у по кре ту ће
оста ти све док бу ду у сна зи и без озбиљ ни-
јих здрав стве них про бле ма. Али кад го ди не
учи не сво је, и они ће да се скра се у не ким
од до мо ва за „жи вот уз по моћ”, ко јих је у
Аме ри ци оби ље и где за вр шне го ди не мо гу
да се про ве ду у до сто јан ству.

М. Бе кин

НО ВЕ СКЛО НО СТИ АМЕ РИЧ КИХ СЕ НИ О РА

У пен зи ју, па на пут
Ра сте број оних

ко ји се по за вр шет ку 
рад ног ве ка од лу чу ју

 да рас про да ју 
све што има ју

и по све те се жи во ту 
мо дер них но ма да

Деј вид ЛоЛ у 
и Бо ни КаКар рлелеле ттонон
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И ово го ди шња ма ни фе ста ци ја „Ки кинд ско
ле то” про те кла је у пред ста вља њу раз ли чи-
тих са др жа ја у ко ји ма је би ло по не што за све
уз ра сте. Нај за сту пље ни ји су би ли му зич ки
про гра ми и кре а тив не ра ди о-
ни це, а нај за па же ни ји 13. ФЕ-
НОК – Ме ђу на род ни фе сти-
вал на род них ор ке ста ра, ко ји 
је оку пио ан сам бле из Бу гар-
ске, Ру му ни је, Бо сне и Хер це-
го ви не, Цр не Го ре и Ср би је. 
Ови чу ва ри тра ди ци је су свој 
про грам пред ста вља ли че-
ти ри ве че ри, а ор га ни за тор 
фе сти ва ла би ло је ки кинд ско 
Ака дем ско дру штво за не го-
ва ње му зи ке „Гу сле”, ко је је 
упри ли чи ло и Ет но му зи ко ло-
шки камп. По ред ет но ме ло са, 
Ки кин ђа ни су има ли при ли ке 

да ужи ва ју и у рит му хип-хо па, ро ка и дру гих
му зич ких пра ва ца.

Кре а тив не ра ди о ни це ор га ни зо ва не су у
окви ру про гра ма „Пла жа на тр гу”. На њи ма

су, у аран жма ну Цен тра кре а тив них иде ја
„Кре а ти ви ја” по ла зни ци, ме ђу ко ји ма их је
би ло до ста и из ре до ва нај ста ри јих, мо гли
да до би ју пр ва зна ња из обла сти ва јар ства,

фо то гра фи је, но ви нар ства,
тек сти ла и ди зај на, ка ли гра-
фи је, ениг ма ти ке... Јед на ра-
ди о ни ца је об ра ди ла те му
„Вред не ру ке на ших ба ка”, а
ни су из о ста ле ни из ло жбе и
про јек ци је фил мо ва.

Ово го ди шње „Ки кинд ско
ле то” по мо гли су ло кал на са-
мо у пра ва, Нафт на ин ду стри-
ја Ср би је, Ми ни стар ство
кул ту ре и ин фор ми са ња и
По кра јин ски се кре та ри јат
за кул ту ру и јав но ин фор ми-
са ње. 

С. За ви шић

НА „КИ КИНД СКОМ ЛЕ ТУ” СА ДР ЖА ЈИ ЗА СВЕ УЗ РА СТЕ

За кре а тив це „Пла жа на тр гу”

ФЕ НОК оку пио из во ђа че са Бал ка на

То ком осам да на тра ја њаТТово го ди шњи фе сти вал „Мо-ТТкрањ че ви да ни” по ну диоТТ
је пре сек ства ра ла штва Сте ва на
Мо крањ ца, уз осврт на жи вот
слав ног Не го тин ца, ко ји је сво-

јим де ли ма оста вио ду бок траг 
у срп ској кул ту ри и учи нио је 
пре по зна тљи вом у све ту. Ми мо 
по пла ва у вре ме тра ја ња фе сти-
ва ла, му зич ка ма ни фе ста ци ја је 
оку пи ла со ли дан број по се ти ла-
ца. Про грам је и ове го ди не био 
кон ци пи ран у ду ху Мо крањ че вог 
ства ра ла штва, и уз уче шће ин-
сти ту ци ја ко ји ма је, гле да но кроз 
исто риј ску при зму, Мо кра њац 
по ста вио те ме ље. Фе сти ва лу су 
оста ли вер ни нај зна чај ни ји срп-
ски ан сам бли − Пр во бе о град ско 
пе вач ко дру штво, Хор Оби лић-

Кр сма но вић и Ме шо ви ти хор 
РТС-а, ко ји је у овој фе сти вал ској 
се зо ни у Мо крањ че вом Не го ти ну 
при ре дио две кон церт не ве че-
ри, во ђен из у зет ном енер ги јом 
Бо ја на Су ђи ћа, ди ри ген та свет-
ског ре но меа. Мо крањ че ви да ни 
су про те кли и у ду ху мла до сти и 
умет ни ка ко ји тек при сти жу.

Злат ну ста ту е ту Сте ва на Мо-
крањ ца, пре сти жну на гра ду 
Фе сти ва ла, ове го ди не је до-
био Ме шо ви ти омла дин ски хор 
„Iuven tus can tat” из Сом бо ра, 
под упра вом мла де Да ја не Ми-
јић. Дру го ме сто на тра ди ци о-
нал ном Нат пе ва ва њу при па ло 
је Ме шо ви том хо ру „Иг на циј 

Хлад ник” из Тр жи ча у Сло ве ни-
ји. Сле де Хор хра ма „Све те Тро-
ји це” из Не го ти на и Хор ско му-
зич ко дру штво „Ко чо Ра цин” из 
Ско пља. Оба ве зна ком по зи ци ја 
Нат пе ва ва ња је би ла X Мо крањ-
че ва ру ко вет.

То ком че тр де сет де ве тих „Мо-
крањ че вих да на” у Не го ти ну је
одр жа на и ви ше днев на Ра ди о-
ни ца по ја ња и пе ва ња и на уч на
три би на са те мом „Мо кра њац
као кул ту ра и ико на”. Ге не рал ни
по кро ви те љи ово го ди шње ма-
ни фе ста ци је би ли су оп шти на Не-
го тин и Ми ни стар ство кул ту ре и
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Ј. Ста но је вић

НЕ ГО ТИН УГО СТИО УЧЕ СНИ КЕ И ПУ БЛИ КУ 49. МО КРАЊ ЧЕ ВИХ ДА НА

Сом бор ци по бед ни ци 
Нат пе ва ва ња
Че тр де сет де ве ти
„Мо крањ че ви да ни” 
ис пу ни ли оче ки ва ња 
ор га ни за то ра, 
пу бли ке и
струч не јав но сти

Диригент Даринка Матић Маровић говори уводну беседу
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Пр вог ви кен да сеп тем бра 
у Ру ми су одр жа ни Са јам 
ме да и Ба зар кре а тив но-

сти, та ко да је Град ски трг три 
да на био „оку пи ран” те зга ма са 
пче ли њим про из во ди ма, су ве-
ни ри ма и слат ки ши ма.

Пче ла ри су из ло жи ли ли вад-
ски мед, ли пов, ба гре мов, мед у 
са ћу, ме ша ви ну за ле че ње про-
ста те, мед за ја ча ње иму ни те та, 
брон хи мед...

– На ју би лар ном, де се том Сај му 
ме да уче ство ва ла су 34 из ла га-
ча пче ли њих про из во да, опре ме 
и ле ко ва за пче лар ство. Дру гог 
да на сај ма одр жа но је и 30. Ре ги-
о нал но са ве то ва ње пче ла ра са 
еми нент ним пре да ва чи ма. Би ло 
је ре чи о ро је њу пче ли њих за јед-
ни ца и о то ме ка ко са чу ва ти пче-
ли ња дру штва за на ред ну се зо ну. 
Све је до бро про те кло, за до вољ-
ни смо по се том и про да јом на-
ших про из во да – ре као је за „Глас 
оси гу ра ни ка” Ста ни мир Ја во рац, 
пред сед ник Пче лар ског дру штва 
„Ни ко ла Ми ле у снић” из Ру ме, ко је 
је ор га ни зо ва ло ма ни фе ста ци ју.

Пче ла ри на рум ском Сај му 
још ка жу да је ба гре мов мед за 

де цу до три го ди не и за ста ри је 
љу де, јер је ла ко свар љив и не 
„пе че” же лу дац. Ли пов је до бар 
за брон хи тис и за аст му. Мед би 
тре ба ло по ла ко ота па ти у усти ма 
или га ста вља ти у млак чај, да не 
би из гу био ле ко ви та свој ства, а 
кри ста ли сан мед не тре ба то пи-
ти не го га је сти у та квом ста њу.

Мед у са ћу ко штао је од 800 
до 900 ди на ра, а ли тар ме до ва-
че од 800 до 1.000.

Пче ла ри ма се на Град ском тр гу 

при дру жи ла и Ре ги о нал на жен-
ска асо ци ја ци ја „Па нон ка”, ко ја је
оку пи ла же не на Ба за ру кре а тив-
но сти. Оне су про да ва ле уни ка-
тан на кит, руч не ра до ве и хра ну.

Же не из Не ра ди на по ну ди-
ле су на сво јој те зги кне дле са
шљи ва ма, ку глоф, ме де ња ке,
кекс у ка лу пу и дру ге слат ки ше.

– Све је при род но и здра во,
све пра ви мо са ме. Ту је и ро ло-
ван сир, у те гли ца ма је пек мез од
бре са ка, нек та ри на, од бре са ка

са чо ко ла дом, има мо аро ни ју,
ли кер од мен те, ри би зле и дру ге
– ис та кла је Ви да Авра мо вић.

По се ти о ци су код њих про ба-
ли и ку по ва ли.

– Нас две смо у сек ци ји удру-
же ња же на „Из не да ра Фру шке
го ре”. Жи ви мо у по љо при вред-
ним га здин стви ма, а ово што на-
пра ви мо и про да мо слу жи нам
за џе па рац – до да ла је Бо ја на
Авра мо вић из Не ра ди на.

По ред њи хо ве те зге би ле су
ру ко тво ри не на пра вље не па-
чворк ве зом. Тор бе и ша ре не
ке це ље при вла чи ле су па жњу
по се ти ла ца, али је ку па ца би ло
ма ње не го ра ни је.

– Све је уни кат но, не што сам
ус пе ла да про дам, али је прет ход-
них го ди на би ло бо ље – ре кла
нам је Ја сми на Гу гле та из Ру ме.

Је да на е сти са јам ме да и Ба-
зар кре а тив но сти за ка за ни су
за сеп тем бар 2015. Д. Р.

На из ле ти шту Де во јач ки бу нар
у Де ли блат ској пе шча ри одр жа ни
су, 2. сеп тем бра, тра ди ци о нал ни
спорт ски су сре ти ин ва ли да ра да
Ба на та. На овој про грам ској спорт-
ској ак тив но сти уче ство ва ло је око
120 осо ба са ин ва ли ди те том у 12
еки па из Ба на та, Бач ке и Сре ма.
Они су се по ле пом вре ме ну над-
ме та ли у три спорт ске ди сци пли не:
ша ху, пи ка ду и ба ца њу пло чи ца.

Ка ко ја вља Фе ренц Ко со из
Али бу на ра, у оштрој кон ку рен ци-
ји пр во ме сто у ша ху осво ји ла је
еки па из Бе ле Цр кве, дру го еки па
из Зре ња ни на, а тре ће так ми ча ри
из План ди шта. У пи ка ду су нај бо-
љи би ли Зре ња нин ци, дру го ме-

сто при па ло је еки пи из Срем ских
Кар ло ва ца, тре ће ти му из Вр шца,
док су се у ба ца њу пло чи ца иза
опет пр вих Зре ња ни на ца, пла-
си ра ли так ми ча ри из Ки кин де и
Срем ских Кар ло ва ца.

Уче сни ци ма су на успе ху и за-
ла га њу че сти та ли до ма ћин Мар-
тин Ме га, пред сед ник Оп штин ске
ор га ни за ци је СИР Али бу нар, и
Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник
СИР Ср би је. Спорт ски су сре ти на
Де во јач ком бу на ру за вр ше ни су
пе смом и дру же њем, а ову ма ни-
фе ста ци ју ин ва ли да ра да по др жа-
ло је и Ми ни стар ство за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња. М. М.

ДЕ СЕ ТИ БА ЗАР МЕ ДА И КРЕ А ТИВ НО СТИ У РУ МИ

Слат ки ми ри си 
са Град ског тр га

ДЕВОЈАЧКИ БУНАР У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

Спорт ски су сре ти ин ва ли да ра да Ба на та
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пензионерски кутак

Удру же ње но во сад ских пен зи о не ра у свом пла ну за 2014.
го ди ну пред ви де ло је и не ко ли ко из ле та за сво је чла но ве.

На кон екс кур зи ја у Бач ку То по лу, Бо ро во и Ба њу Ко ви ља чу,
кра јем ав гу ста 58 чла но ва Удру же ња об и шло је и зна ме ни то-
сти Бе о гра да.

По сле крат ког пре да ха у нај ста ри јој бе о град ској ка фа ни
„Знак пи та ња“, из лет ни ци су оти шли до Са бор не цр кве, где су
при су ство ва ли ли тур ги ји. По се та Ко на ку кне ги ње Љу би це би-
ла је при ли ка да се под се те на вре ме вла да ви не кне за Ми ло-
ша и ства ра ње са мо стал не Ср би је.

За тим је усле дио оби ла зак двор ског ком плек са са Кра љев-
ским дво ром, Бе лим дво ром и Двор ском ка пе лом. Принц
Алек сан дар и прин це за Ка та ри на су би ли на пу ту, ина че је,
пре ма ре чи ма во ди ча, њи хов оби чај да по здра ве по се ти о це.

На кра ју по се те глав ном гра ду Но во са ђа ни су об и шли и Ку-
ћу цве ћа. Д. К.

ЗРЕ ЊА НИН

Ре ги о нал но спорт ско 
над ме та ње 

У про сто ри ја ма Град ског удру же ња пен зи о не ра Зре ња нин
23. сеп тем бра одр жа но је Пр во ре ги о нал но так ми че ње спорт-
ских еки па оп штин ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Ба на та.

На овој спорт ској ма ни фе ста ци ји, у окви ру ко је се над ме та-
ло шест еки па са 30 так ми ча ра, и ко ја је оку пи ла број не го сте,
уче ство ва ли су чла но ви оп штин ских ор га ни за ци ја СПВ Вој во-

ди не из Ки кин де, Но вог Бе че ја, Жи ти шта, Сеч ња, Зре ња ни на и
МО Кра ји шни ка. Они су се так ми чи ли у три спорт ске ди ци пли-
не: ба ца њу ме тал них пло чи ца, ви се ћој ку гли и пи ка ду.

Љи ља на Пе тров, пред сед ни ца Град ског удру же ња пен зи о не-
ра Зре ња нин, нај у спе шни јим еки па ма и по је дин ци ма уру чи ла
је пе ха ре, ме да ље и за хвал ни це. Укуп ни по бед ник так ми че ња
би ла је еки па до ма ћи на, дру го пла си ра на је еки па из Жи ти шта,
а тре ћи се ни о ри из Ки кин де. По ди сци пли на ма: у ба ца њу ме-
тал них пло чи ца пр во ме сто при па ло је Зре ња нин ци ма, дру го
Жи ти шта ни ма, а тре ће Кра ји шни ци ма, док је у ви се ћој ку гли и
пи ка ду рас по ред по бед ни ка био исто ве тан − нај бо љи су би ли
Зре ња нин ци, дру ги Жи ти шта ни, а тре ћи Ки кин ђа ни.

Сви уче сни ци су из ра зи ли же љу да се ово так ми че ње ор га-
ни зу је и сле де ће го ди не. М. М.

Пен зи о не ри оп шти не Чу ка ри ца су ве о ма ак тив ни, а по себ-
но Ме сна за јед ни ца „Ви но гра ди” ко ја ви ше од два де сет го ди-
на сва ког ме се ца ор га ни зу је из ле те за сво је чла но ве. Не дав но
су би ли у Ја го ди ни где су ле по при мље ни, об и шли су зоо-врт,
лет њу по зор ни цу, Му зеј во шта них фи гу ра и аква-парк.

Ја го ди на је оста ви ла леп ути сак на пут ни ке, по себ но су
оду ше вље ни ка ко је чи ста и без гра фи та по згра да ма. Оста-
так да на чу ка рич ки пен зи о не ри су про ве ли уз ру чак и му зи ку
у дру штву ко ле га из Кра ље ва и Ле сков ца. Р. Б.

НО ВИ КНЕ ЖЕ ВАЦ

Рај у Ка ти ћи ма
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Но ви Кне же вац већ го-

ди на ма ор га ни зу је сед мо днев ни од мор за сво је чла но ве. Увек
се па жљи во би ра ју де сти на ци је – ба ње и пла ни не Ср би је. Та-
ко је овог ле та, од 11. до 17. ав гу ста, 40 пен зи о не ра из Но вог
Кне жев ца про ве ло од мор у Ка ти ћи ма код Ива њи це.

Сме штај је био из ван ре дан, до ма ћи ни љу ба зни, а при ро да
пре див на. Хо тел, на над мор ској ви си ни од хи ља ду ме та ра, окру-
жен је че ти на ри ма, у не так ну тој при ро ди. Ор га ни зо ва ни су и из-
ле ти по око ли ни, до Ива њи це, Зла тар ског је зе ра и Ув ца.

Вој во ђан ски пен зи о не ри су се ку ћи вра ти ли пу ни ле пих
ути са ка, уз пре по ру ку дру гим удру же њи ма да оба ве зно по се-
те овај рај. Д. К.

НОНОНО В ВИ САД

ИИИИИИИИИИИИИИзз ллллллллллееееееееетттт дддддддддоооооооооо ББББББББББББББББББББееееееееееееееееееее   ооооооооо ггггррррррраа ддддддда

БЕ О ГРАД – ВИ НО ГРА ДИ

Ужи ва ли у Ја го ди ни
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ПИ РОТ

При зна ња за са рад њу
Оп штин ска ор га ни за-

ци ја Удру же ња вој них 
пен зи о не ра у Пи ро ту 
обе ле жи ла је 16. сеп-
тем бар, дан фор ми ра-
ња. Све ча ност, на ко јој 
су уру че не за хвал ни це 
и утвр ђен да љи план ра-
да Удру же ња, ор га ни зо-
ва на је у про сто ри ја ма 
Клу ба Вој ске Ср би је.

Дра ган Пе тро вић, 
пред сед ник Оп штин ског 
удру же ња вој них пен зи-
о не ра, под се тио је да је 
Удру же ње вој них пен-
зи о не ра Ср би је осно ва-
но 16. сеп тем бра 1993, 
а го ди ну да на ка сни је и 
Оп штин ско удру же ње 
у Пи ро ту, ко је са да има 
250 чла но ва.

На све ча ном ску пу Ре-
пу блич ки од бор Удру же ња вој них пен зи о не ра до де лио је за-
хвал ни це за са рад њу Алек сан дру Ћи ри ћу, на чел ни ку Пи рот-
ског управ ног окру га, Вла да ну Ва си ћу, пред сед ни ку оп шти не
Пи рот, и апо те ци „Сне жа на”.

За хвал ни це Оп штин ског од бо ра Удру же ња при па ле су Ду-
нав оси гу ра њу, фи ли ја ли Пи рот, Пи ка на лу, ТВ Пи рот, ло кал-
ном ли сту „Сло бо да” и чла но ви ма Удру же ња, Јо ва ну Сто ја но-
ви ћу и Гра ди ми ру До бри ну. С. П.

СМИ ЛО ВАЦ

Ме шта ни по ди гли цр кву
Се ло Сми ло вац, ка жу ње го ви жи те љи, по зна то је још одав-

но − пр ви пут се по ми ње 1453. го ди не у тур ским вој ним за-
пи си ма. Пр ва шко ла је по че ла да ра ди још 1921, а од не дав но

се ло има и цр кву Све ти ар хан гел Га ври ло, ко ју су ме шта ни
из гра ди ли сво јим сред стви ма и сво јим ра дом. На дан сла ве
Све тог ар хан ге ла Га ври ла оку пе се у пор ти број ни Сми лов ча-
ни, и они ко ји ра де у ино стран ству, а бу де и го сти ју из Па ра-
ћи на, Кру шев ца и дру гих гра до ва.

Ме шта ни, ина че, ве ру ју да је во да са по зна тог сми ло вач ког
из во ра ле ко ви та, по себ но за оч не бо ле сти, а сад су по но сни
и на но ву цр кву ко ју су са ми по ди гли. Р. Р.

СВР ЉИГ

Но во ру ко вод ство
Удру же ња

На из бор ној Скуп шти ни Удру же ња пен зи о не ра оп шти не
Свр љиг, одр жа ној кра јем ав гу ста, на Дан удру же ња, иза бра-
ни су но ви чел ни ци и ор га ни ове пен зи о нер ске ор га ни за ци-

је. За пред сед ни ка Скуп шти не јед но гла сно је иза бран Ми лен-
ко Пе тро вић, ко ји је и до са да оба вљао ту функ ци ју. Ми ли ја
Ни ко лић је пот пред сед ник Удру же ња, а иза бра ни су и но ви
Из вр шни од бор са се дам и Над зор ни од бор са три чла на.

Ми лен ко Пе тро вић је за хва лио на по нов ном из бо ру, за-
тра жив ши од чла но ва ве ћу ак тив ност, је дин ство и са рад њу.
На ја вио је да ће све ак ци је ко је се од но се на ор га ни за ци о на
пи та ња, со ци јал ну и здрав стве ну за шти ту, оси гу ра ње, снаб-
де ва ње, из ле те и пу то ва ња би ти на ста вље не, а по себ но је
по хва лио до са да шњи рад сек ци је же на ша хов ског клу ба „Ве-
те ран”. С. Ђ.

ВРА ЊЕ

Ша хов ски тур нир
По во дом 7. сеп тем бра, Да на осло бо ђе ња Вра ња од фа ши-

зма, Удру же ње по то ма ка рат ни ка 1941–1945. го ди не ор га ни-
зо ва ло је ша хов ски тур нир.

Ин те ре со ва ње за тур нир је би ло ве ли ко, а отво рио га је пред-
сед ник Спорт ског са ве за Вра ња, Игор Мла де но вић. Ве ли ка бор ба 
се во ди ла из ме ђу еки па „Агро-ко жа” и Шко ла ша ха. У фи ни шу су 
има ли исти број по е на, па су раз и гра ва ли до дат ни меч за пр во 
ме сто. По бе ди ли су ста ри ји и ис ку сни ји так ми ча ри „Агро-ко же”.

За Шко лу ша ха на сту па ли су де се то го ди шња ци, а нај та лен-
то ва ни ји де чак, Пе тар Спа сић, осво јио је ме да љу као нај у спе-
шни ји по је ди нац, без из гу бље не пар ти је. Р. С.
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кроз Србију

У Кња жев цу већ две де це ни је
успе шно ра ди Клуб пен зи о не-
ра и ин ва ли да ра да, као цен тар
свих зби ва ња ва жних за нај ста-
ри је Кња жев ча не.

Пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра, Ра до мир Вељ ко вић, на-
во ди да чла но ве ре дов но снаб-
де ва ју на мир ни ца ма, огре вом
и дру гим по треп шти на ма по
по вољ ним це на ма и усло ви ма
пла ћа ња, а до ове го ди не је нај-
си ро ма шни јим пен зи о не ри ма и
ло кал на са мо у пра ва обез бе ђи-
ва ла по 5.000 ди на ра за огрев. У 
ок то бру − ме се цу ста рих − чла-
но ви Удру же ња са скром ним
по кло ни ма по се ћу ју бо ле сне и
пен зи о не ре ко ји жи ве са ми.

Удру же ње за сво је чла но ве 
ор га ни зу је дру же ња, про сла ве, 
а сва ког дру гог ме се ца је за ба ва 
„Ве се ли че твр так”. Већ 15 го ди-
на, у ма ју, Кња жев ча ни су ре-
дов ни на су сре ти ма пен зи о не ра 
окру га Бор и За је чар, а јед ном 
го ди шње ор га ни зу ју дру же ње 
са ко ле га ма из Ни ша.

Смо тра кул тур но-умет нич ког 
ства ра ла штва удру же ња пен-
зи о не ра и ин ва ли да ра да Бор-
ског и За је чар ског окру га, на 
ко јој на сту пи и по 300 уче сни ка, 
одр жа ва се сва ке го ди не и так-
ми чар ског је ка рак те ра. Сва ког 
8. мар та Кул тур но-умет нич ко 
дру штво „Сун ча на је сен” ор-
га ни зу је по се ту ко ри сни ци ма 

Ге рон то ло шког цен тра и До ма 
ста рих у Ви ли „Ка та ри на”, као и 
Ча јан ку за све гра ђа не Кња жев-
ца, а сва ког 6. ма ја КУД уче ству је 
на ма ни фе ста ци ји „Мо ли тва под 
Ми џо ром”. У ју лу су на смо три 
фол кло ра удру же ња ју го и сточ-
не Ср би је у Ле сков цу, а у де цем-

бру Кња жев ча не об ра ду ју но во-
го ди шњим кон цер том.

На пи та ње ка ко све то сти жу и
по сти жу, има ју ћи у ви ду њи хо ве
го ди не, у Удру же њу пен зи о не ра
ка жу: „Ста ри мо ко ли ко мо ра мо,
а под мла ђу је мо се ко ли ко мо же-
мо”. Д. Ђор ђе вић

По сле не ко ли ко не у спе лих по ку ша ја,
у По жа рев цу је фор ми ра на Сек ци ја
про свет них рад ни ка у пен зи ји, ко ја

де лу је у са ста ву оп штин ског Удру же ња пен-
зи о не ра. По тре бу по жа ре вач ких про све та-
ра пен зи о не ра да жи вот учи не леп шим и

бо га ти јим, а пен зи о нер ске да не сми сле ни-
јим и са др жај ни јим, оства ри ла је гру па ен-
ту зи ја ста, уло жив ши у тај по сао сво ју енер-
ги ју, зна ње и спо соб ност.

На кон усва ја ња Пра вил ни ка о ра ду и
Про гра ма ра да, и из бо ра Из вр шног од бо-

ра, пред сед ни штва сек ци је и ру ко во ди ла ца
под сек ци ја, кре ну ла је ре а ли за ци ји пла ни-
ра них ак тив но сти чи ји је циљ да се у кул-
тур но-за бав ни, спорт ско-ре кре а тив ни и
еду ка тив но-кре а тив ни жи вот укљу чи што
ви ше пен зи о ни са них про свет них рад ни ка.

У окви ру сек ци је по сто ји и не ко ли ко под-
сек ци ја: му зич ка, књи жев на, ли ков на, ша-
хов ска, спорт ска и хор ска.

Сек ци ја бро ји 130 чла но ва, а ре дов на дру-
же ња у про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра
ор га ни зу ју се сва ког пр вог пет ка у ме се цу. Уоч-

љив је на пор ру ко вод ства да на свим дру же-
њи ма обез бе ди го сто ва ње умет ни ка− пи са ца, 
афо ри сти ча ра, пе сни ка, фол кло ра ша, пле са ча
и дру гих. Бу ду ћи да сек ци ја функ ци о ни ше као
клуб отво ре ног ти па, ре дов ни го сти су и пен-
зи о не ри ко ји ни су ра ди ли у про све ти.

Јед на од ва жни јих ак тив но сти је ор га ни-
зо ва ње из ле та и екс кур зи ја, а ме ђу пр вим
де сти на ци ја ма је би ла по се та по зна том ар-
хе о ло шком на ла зи шту Ви ми на ци јум, у окви-
ру ко јег је от кри ве но још јед но, хи ља да ма
го ди на ста ри је на ла зи ште – гро бље ма му-
та. У ју ну је, за тим, у са рад њи са Удру же њем
пен зи о не ра По жа ре вац, ре а ли зо ва на јед-
но днев на екс кур зи ја до Зре ња ни на и Бе лог
Бла та, а у ју лу, на пред лог Удру же ња пен зи-
о не ра Жа гу би ца, ор га ни зо ва на је по се та ма-
на сти ру Гор њак, Тр шкој цр кви из два на е стог
ве ка и жа гу бич ком и кру пај ском вре лу. У 
пла ну је да се обе ле жи сто го ди шњи ца Ве ли-
ког ра та по се та ма Те ке ри шу и Це ру.

Чла но ви сек ци је ак тив но уче ству ју у
спро во ђе њу Ло кал ног ак ци о ног пла на за
уна пре ђи ва ње по ло жа ја ста рих у По жа рев-
цу, а по сто ји ве ли ка за ин те ре со ва ност за
са рад њу са чла но ви ма сек ци ја пен зи о ни са-
них про свет них рад ни ка из дру гих гра до ва,
као и са дру гим удру же њи ма и ор га ни за ци-
ја ма пен зи о не ра.

И. О. С.

У ПО ЖА РЕВ ЦУ ФОР МИ РА НА СЕК ЦИ ЈА ПРО СВЕТ НИХ РАД НИ КА ПЕН ЗИ О НЕ РА

За леп шу и кре а тив ни ју 
сва ко дне ви цу

ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ КЛУ БА ПЕН ЗИ О НЕ РА У КЊА ЖЕВ ЦУ

Не ма ре за ста рост

Пензионисани просветари у посети Зрењанину

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Сун ча на је сен”
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?Љ. Ан ђел ко вић: Ро ђе на сам у ав гу сту 1956. го ди не, па ме 
ин те ре су је ка да сти чем пра во на ста ро сну пен зи ју по но-
вом за ко ну бу ду ћи да имам 25 го ди на рад ног ста жа. Дру-

го, при мам по ро дич ну пен зи ју по осно ву су пру га у из но су од 
8.200 ди на ра. По што ми је пен зи ја ма ла, при ну ђе на сам да ра-
дим. По од ред би но вог за ко на, по ро дич на пен зи ја се не об у-
ста вља у слу ча ју ка да се оства ру је уго во ре на на кна да на ме-
сеч ном ни воу у из но су ни жем од нај ни же осно ви це, ва же ће у 
мо мен ту упла те до при но са (на при мер, у ју лу је нај ни жа осно-
ви ца из но си ла 20.198 ди на ра). Да ли је по сло да вац код ко га 
ра дим ду жан да упла ћу је до при но се за ПИО?

По ро дич на пен зи ја и рад ни од нос

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу, ко ји се при ме-
њу је од 1. ја ну а ра 2015. го ди не, 
го ди не жи во та нео п ход не као 
услов за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју сук це сив-
но се по ди жу до 2032. го ди не. 
На осно ву по да та ка ко је сте 
на ве ли, Ви оства ру је те пра во 
на ста ро сну пен зи ју у 2018. го-
ди ни, ка да на вр ши те 62 го ди не 
жи во та.

Из ме не и до пу не по ме ну тог 

за ко на да ју мо гућ ност ко ри сни-
ку по ро дич не пен зи је да оства-
ри уго во ре ну на кна ду на ме-
сеч ном ни воу ни жу од из но са 
нај ни же осно ви це у оси гу ра њу 
за по сле них, ва же ће у мо мен ту 
упла те до при но са, без об у ста-
ве ис пла те по ро дич не пен зи је. 
По сло да вац код ко га сте ан га-
жо ва ни и оства ру је те уго во ре-
ну на кна ду ду жан је да упла ћу је 
до при но се за ПИО по осно ву 
уго во ра о рад ном ан га жо ва њу, 
без об зи ра на то што сте ко ри-
сник по ро дич не пен зи је.

?Г. Алек сић: Ра дим без пре ки да у апо те ци од 1. 6. 1977. го-
ди не. Ро ђе на сам 3. 5. 1953, што зна чи да у овом мо мен-
ту имам 61 го ди ну жи во та и 37 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Да ли ако ре шим да одем у пен зи ју по сле 1. 1. 2015. го ди не,
пре не го што на пу ним 65 го ди на жи во та, то зна чи да ћу оти ћи
у пре вре ме ну пен зи ју и да ће ми се ра чу на ти трај но ума ње ње
пен зи је за 0,34 од сто по ме се цу до на вр ше них 65 го ди на жи-
во та?

Од го вор: Пре ма од ред ба ма
За ко на о из ме на ма и до пу на ма
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу, ко ји се при ме-
њу је од 1. ја ну а ра 2015. го ди не,
го ди не жи во та нео п ход не за
ста ро сну пен зи ју сук це сив но се
по ди жу до 2032. го ди не, ка да ће
услов за ста ро сну пен зи ју би ти
на вр ше них 65 го ди на жи во та. У 
2015. го ди ни же на оси гу ра ник
сти че пра во на ста ро сну пен-

зи ју ка да на вр ши 60 го ди на и 6
ме се ци и има нај ма ње 15 го ди-
на ста жа оси гу ра ња.

С об зи ром на то да сте Ви у
овој го ди ни већ на вр ши ли 61
го ди ну жи во та, по ме ра ње ста-
ро сне гра ни це не ће ути ца ти на
Ва ше пра во на ста ро сну пен-
зи ју. Без об зи ра у ко јој го ди ни
се од лу чи те за пен зи ју, Ви ће те
оства ри ти пра во на ста ро сну
пен зи ју без ума ње ња.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Пра во на пен зи о ни са ње

?С. Ђор ђе вић: Ра дим од 1. 10. 1983, без пре ки да, ро ђе на 
сам 1961. го ди не. За ни ма ме ка да, по но вим про пи си ма, 
сти чем пр ву мо гућ ност да се пен зи о ни шем и са ко јим про-

цен том ума ње ња. 

Од го вор: Да би се оства ри ло
пра во на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју по треб но је да бу ду ис-
пу ње ни од ре ђе ни усло ви ко је
про пи су је За кон о ПИО. Пра во на
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју мо-
ћи ће те да оства ри те 2022. го ди не
ако у тој ка лен дар ској го ди ни бу-

де те има ли 39 го ди на и 8 ме се ци 
ста жа оси гу ра ња. Пра во на ста ро-
сну пен зи ју сти че те 2024. го ди не 
под усло вом да сте ро ђе ни у пр вој 
по ло ви ни го ди не, ка да на вр ши те 
63 го ди не и 8 ме се ци жи во та или 
2025. го ди не ка да на вр ши те 63 го-
ди не и 10 ме се ци жи во та.

Пен зи ја без ума ње ња

?Н. По по вић: По што ва ни, 27. 1. 2017. го ди не пу ним 40 го ди-
на рад ног ста жа и 62,5 го ди не жи во та. Ин те ре су је ме мо-
гућ ност од ла ска у пен зи ју и по ко јим кри те ри ју ми ма, као

и евен ту ал но ума ње ње пен зи је (по но вом за ко ну). 

Пре вре ме на или ста ро сна пен зи ја

Од го вор: Пре ма од ред ба ма
За ко на о из ме на ма и до пу на ма
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу ко је сту па ју на
сна гу 1. ја ну а ра 2015. го ди не,
про ме ње ни су усло ви за од ла-
зак у ста ро сну пен зи ју. Да би сте
оства ри ли пра во на ста ро сну
пен зи ју по треб но је да има те
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња и 65 го ди на жи во та, од но-
сно 45 го ди на ста жа оси гу ра ња
без об зи ра на го ди не жи во та.
На гла ша ва мо да од ред бе по-
ме ну тог за ко на да ју мо гућ ност
од ла ска у пре вре ме ну ста ро-
сну пен зи ју. Да би се оства ри ло
то пра во по треб но је 40 го ди на
ста жа оси гу ра ња, а нео п ход не
го ди не жи во та сук це сив но се
по ди жу по осам ме се ци го ди-
шње до 2023. го ди не.

Има ју ћи у ви ду по дат ке ко је
сте на ве ли, Ви мо же те оства ри-

ти пра во на ста ро сну пен зи ју ка-
да на вр ши те 65 го ди на жи во та,
од но сно у ав гу сту 2019. го ди не.
Пра во на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју мо же те оства ри ти ка-
да на вр ши те 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња, од но сно 27. ја ну а ра
2017. го ди не. Ви си на пре вре ме-
не ста ро сне пен зи је од ре ђу је
се на исти на чин као и ви си на
ста ро сне пен зи је, с тим што се
из нос та ко од ре ђе не пен зи је
трај но ума њу је за 0,34 од сто за
сва ки ме сец пре на вр ше них 65
го ди на жи во та.

На по ми ње мо да се у стаж
при зна ју са мо оне го ди не за
ко је су пла ће ни до при но си за
ПИО о че му мо ра по сто ја ти пи-
са ни до каз. Сто га би би ло до-
бро да пре под но ше ња зах те ва
за пен зи о ни са ње про ве ри те да
ли Вам је по сло да вац ре дов но
упла ћи вао до при но се.

До пун ски рад

?А. Гру јић: Пр вог апри ла ове го ди не на пу нио сам 33 го ди не 
рад ног ста жа. Исто вре ме но, као ду го го ди шњи члан КУД 
„По лет” из Кла до ва имам за кљу че не уго во ре о до пун ском 

ра ду у тра ја њу од осам го ди на, ма да сам у овом дру штву ви-
ше од 30 го ди на. Ови уго во ри су ва лид ни, за кљу че ни и ове-
ре ни од стра не за то над ле жних ли ца и пла ће ни су сви за ко-
ном пред ви ђе ни из но си ко ји се ти чу до при но са за пен зиј ско 
и здрав стве но оси гу ра ње. Сма трам да сам на овај на чин ис пу-
нио нео п ход них за кон ских че тр де сет го ди на пен зиј ског ста жа 
и на тај на чин сте као услов за пен зи ју по тре нут но ва же ћим 
за кон ским про пи си ма.

Од го вор: У јед ној ка лен дар-
ској го ди ни оси гу ра ник мо же 
да оства ри стаж оси гу ра ња 
у тра ја њу од 12 ме се ци. Стаж 
оси гу ра ња оства рен по осно ву 
до пун ског ан га жо ва ња не мо-
же се са би ра ти са оства ре ним 

ста жом оси гу ра ња, а за ра да
ко ју сте при ма ли за вре ме до-
пун ског ра да би ће од ути ца-
ја на из нос пен зи је ко ју ће те
оства ри ти јед ног да на, уко ли-
ко су пла ће ни до при но си за тај
пе ри од ра да.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: пшеница, откуп, н, тромост, пинела, укорити, 
намет, в, оња, опа, сетови, т, идила, г, евон, арарат, таман, п, наливак, ати, рс, 
сајмови, и, арти, ја, вона, екран, м

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Пре ма Стра те ги ји без бед но сти и здра вља на ра ду у 
Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2013. до 2017. го ди не, 
по ред фор мал ног обра зо ва ња у обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду, ва жан сег мент за уна пре ђе ње зна ња 
и сти ца ње ве шти на тре ба да бу ду и кон ти ну и ра не обу ке 
(те о риј ске и прак тич не), при ла го ђе не усло ви ма сва ко-
днев ног ра да и спе ци фич но сти ма рад ног ме ста.

Упра ва за без бед ност и здра вље на ра ду је од 2009. до 2012. 
го ди не ор га ни зо ва ла по ла га ње струч ног ис пи та о прак тич-
ној оспо со бље но сти ли ца за оба вља ње по сло ва без бед но-
сти и здра вља на ра ду за 3.426 кан ди да та. Од укуп ног бро ја 
при ја вље них кан ди да та, ис пит је са успе хом по ло жи ло њих 
2.568 (око 75 од сто). У истом пе ри о ду Упра ва је укуп но из да-
ла 232 ли цен це прав ним ли ци ма и пред у зет ни ци ма за оба-
вља ње по сло ва без бед но сти и здра вља на ра ду, ис пи ти ва ња 
усло ва рад не око ли не и пре гле да и ис пи ти ва ња опре ме за 
рад, од но сно од го вор ним ли ци ма. Ј. О.

У то ку 1936. го ди не из вр ше но је мно го пре да ва ња код 
по је ди них ме сних ор га на у ци љу про па ган де су зби ја ња 
ту бер ку ло зе.

Рад нич ко оси гу ра ње спрем но је при сту пи ло сва кој ак ци ји 
ко ја има за циљ по диг ну ће со ци јал но-хи ги јен ских при ли ка у 
на шем на ро ду. У то ку 1936. го ди не одр жа на су у За гре бу, код 
Окру жног и Сре ди шњег уре да, два осмо днев на те ча ја за ле ка-

ре ста жи сте ко ји су има ли при ли ке упо зна ти са му уста но ву, 
ње но по сло ва ње и ле кар ски рад у ам бу лан та ма. Исти ле ка ри 
по се ти ли су ле чи ли ште Кле нов ник и има ли при ли ку упо зна-
ти рад на су зби ја њу ту бер ку ло зе у рад нич ком оси гу ра њу. У 
са рад њи са тех нич ким оде ље њем по се ти ли су по је ди не за-
гре бач ке твор ни це и та ко упо зна ли за шти ту на ра ду.

(Из ве штај о по сло ва њу и за вр шним ра чу ни ма за 
по слов ну 1936, Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни-
ка, За греб, 1937)

Здрав стве на 
про па ган да

Континуиране 
обуке
Континуиране
обуке
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Да ли сте зна ли ...

− да  је  1 88 7.  године почела 

−  да најста ри ји познати врем ен ски д нев ник потиче из 

да ради прва астрономско-

1337. године и писан је на латинском језику? Прва редовна 

уметеоролошка опсерваторија у 

 временска прогноза објављена је, међутим, тек пет векова 

− да је ме ђу на род-

 Србији, коју је у кући породице 

касније − у британском Дејли њузу 1848. године.

на по ве за ност у ме те-

 Гајзлер на Врачару, у Београду, 

 о ро ло ги ји уте ме ље на 

ор га ни зо вао про фе сор Ве ли ке 

 већ 1873. године, на 

и н т е р н а ц и о н а л н о м 
конгресу метеоролога 

у Бечу ,  к ад а  је осн ов ана Међународ на мет ео р ол ош ка орг а-

н из ац иј а? Та ор га ни за ци ја  прерас ла  је у  Светску  мете оро-

ло шку орга низацију  −  специј али зо вану аг енцију к ој а се 

б ав и атмосфером , климом и  водама. Ко нв енција о њеном 

о снивању с тупила  ј е  на снагу 23.  ма р та  1 95 0. године, па  се  тај 

д ат у м  у  свету  об ележава као Д ан  м етеорологиј е.

 прикупљање података из целе Србије, а Недељковић 1902. 

године почиње да издаје и прву општу прогнозу времена.

шко ле, Милан Недељковић? 

 Ова опсерваторија је постала централна установа за 

− да реч ме те о ро ло ги ја по ти-

че од грч ке ре чи метео рон која  
с е  односил а н а све п ој аве на 
небу, а да је прва књига с описом 

 − да су, након што је у Кримском рату (1853-1856) француска 

− д а  су  редовна 

фло та те шко оште ће на у сна жној олу ји, зе мље за пад не Евро-

  метеоролошка мерења 

пе и Се вер не Аме ри ке по мо ћу тек от кри ве ног те ле гра фа за-

код  на с зап оч ела јо ш 

 по че ле озбиљ не по ку ша је са ку пља ња по да та ка о вре ме ну на 

 у прв ој  половини 1 9. 
ве ка, а  ве ћ  18 56 . у 20  
град ов а  т ад ашње Срб и-
јј е почел а  је да ради до-
бро организована  мр ежа метеоролошких  станица ? С лед еће, 
1 85 7. имал и смо већ  27 станица, што је  у  то до ба  предста-
вљало  најгушћ у м режу у  Е в ро пи .

мно го ме ста исто вре ме но?

и тумачењем временских 
појава Аристотелова М ете-
орологи ка , нас тала  око  340. 
  год ине пре  но ве ер е?

До ско ци
Дла ка у ја је ту је наш нај ве ћи про на ла зак.

Пре пу ште ни смо се би са ми ма. То је нај ма сов ни ји вид са мо у би-
ства.

Кре ну ли би смо ми пра вим пу тем. Са мо да зна мо ко ји је.

Де мо крат ски ди ја лог је био успе шан. Оба уче сни ка су пре жи-
ве ла.

Ла ко је цврч ку да пе ва кад за ње га има ко да ра ди.

При мио сам к зна њу да овог ме се ца не ћу при ми ти пла ту.

Кри за би за ку ца ла и на мо ја вра та да их ни сам ис ко ри стио
за огрев.

По ло жај на ших рад ни ка у све ту је не по во љан. Мо ра ју до ста да
ра де за до бру пла ту.

Чим се при мак не мо ци љу, по ме ре га.
Ра де Ђер го вић

Афо ри зми у при зми
Не бри ни те

ако уста је те на
ле ву но гу! Де-
сна ће вам би-
ти од мор ни ја
за по ди за ње
по сле па да.

Рад је ство-
рио чо ве ка, а
бо га ће ње пре-
ко но ћи тај ку-
не!

Ве ћи на има
све ма ње нов ца, да би га ма њи на има ла све ви ше.

Пи та ли про сја ка шта има. „Кри тич ки од нос пре ма ствар но сти”,
од го во рио је.

На те ле ви зиј ским про гра ми ма су углав ном сни же ња – уку са!

Про дао би он свој та ле нат али ни ко не ће да га ку пи.

Има ис пу њен жи вот. Глу по сти ма!

Шта му се де си ло док је тра гао за сре ћом? Упао је у ка нал!

Не мој те од ла га ти вре ме за во ђе ње љу ба ви. Мо гао би не ко
дру ги да га ис ко ри сти. 

Не вен Ши ја ков

(Х)умор не ми сли
Ср би од воћ них со ко ва нај ви ше во ле шљи во ви цу и ло зо ва чу.

У све ту се све ре ци кли ра, код нас ско ро ни шта. Код нас што
от пад не – за у век от пад не.

Уре ђе ни је су фа са де на пе ри фе ри ји не го на Те ра зи ја ма. Те ра зи-
ја ма је ва жни ја исто ри ја не го тре нут ни из глед.

Ко ша ва је наш нај ве ћи пре чи стач ва зду ха. А мно ги би јој
да ли от каз по крат ком по ступ ку.

На свет ски дан штед ње ни сам ку пио хлеб и мле ко. За ве ће
уште де ни сам имао нов ца.

Но вин ски „ку ва ри” су бла го дет за си ро ма хе. За три де сет
ди на ра до би ју сто је ла.

Не ки љу ди су оп тич ке вар ке. Ве ли ки су тек кад оду под зе мљу.

Ми смо иму ни на по ску пље ња. Кад има мо па ра, ни је ва жно
по што је шта, а ни је нам ва жно ни кад не ма мо па ра.

Ви то мир Те о фи ло вић
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