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П„Гла са оси гу ра ни ка” спро-
ве ли смо ан ке ту у ко јој 

смо же ле ли да са зна мо да ли сте 
за до вољ ни на шим но ви на ма, 
ко ли ко ду го нас пра ти те, ко ји са-
др жа ји су вам оми ље ни, ко је ин-
фор ма ци је су вам нај ко ри сни је, 
да ли би сте во ле ли да уве де мо 
не ку но ву ру бри ку... Ов де ће мо 
из не ти ре зул та те ан ке те ко ји су 
нај бо ља по твр да да на шим чи-
та о ци ма обез бе ђу је мо пра ве и 
ко ри сне ин фор ма ци је.

За ни мљи во је да је исти број 
му шка ра ца и же на по пу нио ан-
ке ту, што нам го во ри да смо 
за сту пље ни код чи та лач ке пу-
бли ке оба по ла. Ка да су го ди не 
жи во та у пи та њу, нај ви ше нас 
чи та ју осо бе ста ро сти од 51 до 
65 го ди на (36,47 од сто) и оне 
ста ри је од 65 го ди на (35,29 од-
сто). Што се обра зов не струк-
ту ре ти че, ан ке ту је по пу ни ло 
нај ви ше љу ди ко ји су за вр ши ли 
сред њу шко лу (40,59 од сто), а 
зна ча јан је и по да так да је ме-
ђу чи та о ци ма ви сок про це нат 
и ви со ко о бра зо ва них (29,41 
од сто). Ве ћи на на ших чи та ла ца 
жи ви у гра ду (чак 82,35 од сто) и 
ме ђу њи ма по ло ви на су пен зи-
о не ри (50,59 од сто). 

По себ но нас је об ра до вао по-
да так да и ве ли ки број оси гу ра-
ни ка ре дов но пра ти наш лист 
(39,41 од сто). То нас до во ди до 
зна чај ног за кључ ка, а то је да наш 
лист ну ди све же и ак ту ел не ин-
фор ма ци је, што нам је по твр ди ло 
и јед но од на ма нај зна чај ни јих пи-
та ња у ан ке ти. На и ме, на пи та ње 
„ко је са др жа је нај ви ше пра ти те” 
при сти гли од го во ри су по ка за ли 

да се нај ви ше чи та ју ак ту ел но сти 
о пра ви ма из ПИО (34,88 од сто). 
Ни су за не мар љи ви ни оста ли са-
др жа ји, па та ко обра зов но-за бав-
не ру бри ке пра ти 18,60 од сто ис-
пи та ни ка, док се о ак тив но сти ма 
пен зи о не ра ши ром Ср би је пре ко 
на шег ли ста ин фор ми ше 17,16 
од сто чи та ла ца. 

Нај ви ше чи та ла ца „Глас оси-
гу ра ни ка” пра ти по след њих пет 
го ди на (40,59 од сто), по ка за ли 
су ре зул та ти ан ке те. Ипак, не 
мо же мо за не ма ри ти по да так да 
је ско ро че твр ти на, 
од но сно 23,53 од сто 
оних ко ји ча со пис 
пра те до 10 го ди на и 
чак 22,35 од сто оних 
ко ји нас пра те до 20 
го ди на. То нам та ко ђе 
го во ри бит ну ствар: с 
јед не стра не уво ди мо 
но ви не ко је нам омо-
гу ћа ва ју да пра ти мо сва ко днев на 
де ша ва ња, док с дру ге стра не по-
ку ша ва мо да са чу ва мо дух тра-
ди ци је ко ји га ји мо по след њих 46 
го ди на. Из ре зул та та за кљу чу је-
мо да у то ме ис тра ја ва мо јер има-
мо ве ли ки број ре ла тив но но вих 
ко ри сни ка на ших са др жа ја, као 
и оних вер них чи та ла ца ко ји нас 
ре дов но чи та ју не ко ли ко по след-
њих де це ни ја. 

У ан ке ти смо же ле ли да са зна-
мо на ко ји на чин на ши чи та о ци 
до ла зе до „Гла са оси гу ра ни ка”. 
Нај ве ћи број ис пи та них, ско-
ро по ло ви на, лист на ба вља у 
фи ли ја ла ма Фон да ПИО (49,17 
од сто). Не што ма њи број осо ба 
ко је су по пу ни ле ан ке ту на ла зи 
се на спи ску чи та ла ца ко ји ма 
ча со пис сти же на кућ ну адре су 

(22,10 од сто), а има и оних ко ји 
свој при ме рак на ба ве или про-
чи та ју у удру же њу/клу бу пен зи-
о не ра (око 15 од сто). 

У по след њем пи та њу смо тра-
жи ли од чи та ла ца да оце не наш 
лист оце ном од је дан до пет. До-
би ли смо ве ли ку по твр ду на шег 
ра да и под сти цај да бу де мо још 
бо љи и ква ли тет ни ји, јер је нај ве-
ћи број уче сни ка ан ке те, тач ни је 
не што ви ше од по ло ви не, наш 
лист оце нио пе ти цом (56,53 од-
сто), док смо че твор ку до би ли од 

28,24 од сто осо ба ко је
су по пу ни ле ан ке ту.

На кра ју ан ке те
оста вљен је про стор
за су ге сти је, ко мен-
та ре и пред ло ге на-
ших чи та ла ца ка ко
би смо за јед нич ким
сна га ма по бољ ша ли
и уна пре ди ли ча со-

пис. По себ но нас је об ра до ва ло 
што су ко мен та ри ма хом по-
зи тив ни: го то во сви ко ји су се 
ода зва ли ан ке ти и на пи са ли ко-
мен тар, по др жа ва ју наш рад и 
пре по зна ју труд и енер ги ју ко ју 
ула же мо у сва ки број да би био 
јед на ко ква ли те тан и са др жа-
јан. Има и пред ло га да се вра те 
по је ди не уки ну те ру бри ке, као 
и вр ло ма што ви тих иде ја о ру-
бри ка ма ко је би смо мо гли да 
уве де мо. На ша ре дак ци ја ће у 
на ред ном пе ри о ду раз мо три-
ти све пред ло ге чи та ла ца и на-
сто ја ти да одр жа ва ква ли тет 
ли ста. Овом при ли ком же ли мо 
да за хва ли мо сви ма ко ји су се 
ода зва ли ан ке ти и да из ра зи мо 
ве ли ко за до вољ ство што има мо 
вас, на ше вер не чи та о це. С. И.

Од по ло ви не ан ке ти ра них 
чи ста пе ти ца

РЕ ЗУЛ ТА ТИ 
АН КЕ ТЕ 

ПО ВО ДОМ 
ГО ДИ ШЊИ ЦЕ 
ИЗ ЛА ЖЕ ЊА 

„ГЛА СА ОСИ ГУ РА НИ КА”
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Чла но ви Управ ног од бо ра раз ма тра ли
су, на сво јој по след њој сед ни ци одр-
жа ној кра јем ок то бра, Ин фор ма ци ју

о фи нан сиј ском по сло ва њу РФ ПИО за пр-
вих шест ме се ци ове го ди не. Иван Ми мић,
ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве
РФ ПИО, из ло жио је по дат ке о фи нан сиј-
ском по сло ва њу Фон да у ше сто ме сеч ном
пе ри о ду, од ја ну а ра до ју на 2015. го ди не.
Укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да у пр вих
шест ме се ци 2015. оства ре ни су у из но су од
278,76 ми ли јар ди ди на ра, што је 48,10 од-
сто од пла ни ра них сред ста ва за ову го ди ну,
а оства ре ни при хо ди од до при но са ве ћи су
за 6,85 од сто у од но су на исти пе ри од про-
шле го ди не. До на ци је и тран сфе ри за пе ри-
од од ја ну а ра до ју на 2015, пре ма ре чи ма
Ива на Ми ми ћа, из но се 105,41 ми ли јар ду,
од но сно 47,91 од сто у од но су на пла ни ра-
на сред ства. Уче шће тран сфе ра из бу џе та
Ре пу бли ке Ср би је у укуп ним при ма њи ма
и при хо ди ма Фон да је 37,81 про це нат, што
пред ста вља сма ње ње у од но су на прет ход-
ну го ди ну ка да је из но си ло 45,84 од сто, на-
вео је Ми мић и до дао да је Фонд у од но су
на план по вла чио ма ње сред ста ва, што тре-
нут но из но си око 9,4 ми ли јар де ди на ра ма-
ње не го што су одо бре не кво те Ми ни стар-
ства фи нан си ја.

Укуп ни рас хо ди и из да ци Фон да за пр-
вих шест ме се ци ове го ди не, ка ко је на-
вео Иван Ми мић, из вр ше ни су у из но су од
281,90 ми ли јар ди ди на ра, што је 48,64 од-
сто пла ни ра них сред ста ва за 2015. го ди ну.
Из вр ше ни рас хо ди и из да ци су но ми нал но
ни жи за 4,82 од сто у од но су на исти пе ри-
од про шле го ди не. Рас хо ди за за по сле не
из вр ше ни су у из но су од 1,58 ми ли јар ди
ди на ра и уче ству ју са 0,56 од сто у укуп ним
рас хо ди ма, а ма њи су за 14,06 про це на та
у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди-
не. Пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња, ка ко је
на вео Ми мић, под ра зу ме ва ју не то пен зи-
је са до при но си ма и све дру ге на кна де, а
рас ход из вр шен по овом осно ву за пр вих
шест ме се ци 2015. из но си 278,92 ми ли јар-
де ди на ра, и уче шће од 98,94 од сто у укуп-
ним рас хо ди ма. У од но су на сред ства утро-
ше на у истом пе ри о ду про шле го ди не, ови
рас хо ди но ми нал но су ни жи за 4,8 од сто.
За ис пла ту основ них пен зи ја утро ше но је
243,77 ми ли јар ди ди на ра, што је за 8,19
ми ли јар ди ма ње у од но су на исти пе ри од
2014. го ди не.

Про се чан из нос пен зи је у пе ри о ду ја-
ну ар–јун 2015. из но сио је 23.169 ди на ра,
а уче шће у про сеч ној за ра ди 53,6 од сто. У 
ју ну 2015. у од но су на исти пе ри од про шле

го ди не би ло је 13.320 пен зи о не ра ви ше у
ис пла ти.

Ка ко је об ја снио Иван Ми мић, Фонд је за
пр вих шест ме се ци ове го ди не оства рио
ве ће рас хо де од при хо да у из но су од три
ми ли јар де и 133 ми ли о на ди на ра, али не
по сто ји ни ка кав про блем са ли квид но шћу,
с об зи ром на то да су пре не та сред ства у из-
но су од осам ми ли јар ди ди на ра 1. ја ну а ра
2015, као и на по ве ћа не упла те до при но са,
због ко јих је знат но ма ње сред ста ва по вла-
че но из ре пу блич ког бу џе та за ис пла ту пен-
зи ја. 

Чла но ви Управ ног од бо ра на сед ни ци су
усво ји ли од лу ку о по кре та њу ини ци ја ти-
ве за име но ва ње ди рек то ра По кра јин ског
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње, бу ду ћи да са да шњем ди рек то ру, Слав ку
Имри ћу, че тво ро го ди шњи ман дат ис ти че 7.
фе бру а ра 2016. го ди не.

Чла но ви УО су та ко ђе усво ји ли од лу ке
о за кљу че њу уго во ра о ко ри шће њу не по-
крет но сти РФ ПИО у Но вом Па за ру, Лу ча ни-
ма, Чач ку и Ари љу, са удру же њи ма пен зи-
о не ра из ових гра до ва, од но сно оп шти на,
на вре мен ски пе ри од од го ди ну да на, а у
скла ду са Пра вил ни ком о рас по ла га њу не-
по крет но сти ма Фон да.

Ве сна Ка дић

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО

Из бу џе та по ву че но 
9,4 ми ли јар де ди на ра ма ње

Уче шће 
тран сфе ра 
из бу џе та 

Ре пу бли ке Ср би је 
у укуп ним 

при ма њи ма 
и при хо ди ма 

Фон да је 
37,81 про це нат, 
што пред ста вља 

сма ње ње 
у од но су 

на прет ход ну 
го ди ну 
ка да је 

из но си ло 
45,84 од сто
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актуелно

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње и При вред на ко мо ра
Ср би је (ПКС), у са рад њи са Ми ни стар-

ством за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња и Ми ни стар ством при вре де,
одр жа ли су окру гли сто на те му „Пра зни не у
ста жу због не пла ћа ња до при но са за ПИО и

по ве зи ва ње ста жа пре ма за кључ ци ма Вла де
Ре пу бли ке Ср би је”. Окру гли сто је одр жан 14.
ок то бра у про сто ри ја ма ПКС, а ску пу су по ред
Дра га не Ка ли но вић, ди рек тор ке РФ ПИО, и
Мар ка Ча де жа, пред сед ни ка ПКС, при су ство-
ва ли и Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
Жељ ко Сер тић, ми ни стар при вре де, као и
пред став ни ци при вре де и син ди ка та.

Овај скуп је имао за циљ, пре ма ре чи ма
пред сед ни ка ПКС Мар ка Ча де жа, да се при-
вред ни ци и за ин те ре со ва на јав ност до дат но
ин фор ми шу о усло ви ма и про це ду ра ма Вла-
ди ног за кључ ка о по ве зи ва њу рад ног ста жа
за ко ји рад ни ци ма ни су пла ће ни до при но си.

– Ре ша ва ње овог про бле ма исто вре ме но
ће олак ша ти по зи ци ју и пред у зе ћи ма у ко ји-
ма су ра ди ли или ра де, јер ће их рас те ре ти ти
де ла ду га пре ма рад ни ци ма и уве ћа ти шан се
да до ђу до но вих вла сни ка – ре као је Ча деж.

Ди рек тор ка РФ ПИО Дра га на Ка ли но вић
из ја ви ла је да је уве ре на да ће овај са ста-
нак, уз ак тив но уче шће свих, омо гу ћи ти
ве ћем бро ју за по сле них да по ве жу стаж по
за кључ ку Вла де.

– Ак тив на са рад ња При вред не ко мо ре
Ср би је и Фон да ПИО, ко ју ће мо и де фи ни-
са ти бу ду ћим ме мо ран ду мом, ап со лут но ће
ути ца ти на ефи ка сни је утвр ђи ва ње по да та-
ка о ста жу оси гу ра ња, по да та ка о за ра да ма
и упла ће ним до при но си ма – на ве ла је ди-
рек тор ка Фон да.

По зив за по ве зи ва ње ста жа упу ти ли су и ми-
ни стри Алек сан дар Ву лин и Жељ ко Сер тић.

– Ово је при ли ка да под се ти мо на шу јав-
ност да рад ни ци, од но сно њи хо ва ру ко вод-
ства у свим пред у зе ћи ма ис ко ри сте ове
за кључ ке, да ис ко ри сте сво је пра во и да не
окле ва ју у то ме, али и да ка же мо да у вре ме-
ну ко је је пред на ма др жа ва не ће мо ћи да се
по на ша на овај на чин – на гла сио је Ву лин.

Он је ис та као бо ље функ ци о ни са ње слу-
жби у окви ру ми ни стар ства, и на вео да је
Фонд ПИО по ву као око десет ми ли јар ди
ди на ра ма ње оба ве зних до та ци ја из ре пу-
блич ког бу џе та, за то што се по ве ћао ни во
на пла те до при но са. Пре ма ње го вим ре чи-
ма, од да на ка да је уве де на за бра на за по-
шља ва ња, па до да нас у др жав ном сек то ру
број за по сле них је сма њен за 4,6 про це на-
та, док је у при ват ном сек то ру број за по сле-
них по рас тао за 5,6 од сто.

– То је 56.000 но вих име на ко ја упла ћу ју
до при но се у Фонд ПИО – на гла сио је Ву лин
и до дао да је то раз лог по ве ћа не на пла те
до при но са и сма ње ног по вла че ња нов ца
из ре пу блич ког бу џе та.

Жељ ко Сер тић, ми ни стар при вре де, при-
кљу чио се по зи ву уче сни ка окру глог сто ла да
се про цес по ве зи ва ња ста жа на ста ви и из нео
по да так да је до 9. ок то бра 112 за по сле них за-
вр ши ло про цес по ве зи ва ња рад ног ста жа за
шта је из бу џе та упла ће но 29,2 ми ли о на ди на-
ра. Сер тић је под се тио да ће се 95 од сто про-
це са при ва ти за ци је за вр ши ти у овој го ди ни.

– Од 2016. го ди не за да так свих нас је да
уве де мо еко ном ски жи вот у ра ци о нал не,
одр жи ве тр жи шне прин ци пе, јер са мо та ко
мо же мо да оства ри мо бу дућ ност ове др жа-
ве – за кљу чио је Сер тић.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња но ви на ра, Дра-
га на Ка ли но вић и Алек сан дар Ву лин од луч-
но су де ман то ва ли спе ку ла ци је да је Фонд
ПИО пред бан кро том.

– Као ди рек тор Фон да ко ји је ди рект но
упу ћен у фи нан сиј ске ре зул та те Фон да од-
го вор но пред сви ма ва ма твр дим да ни слу-
чај но не мо же да се го во ри о то ме да Фон ду
пре ти ко лапс или да му пре ти бан крот. Фон-
ду чак не пре ти ни не мо гућ ност да ре дов но
ис пла ћу је све сво је при на дле жно сти, од пен-
зи ја и оста лих на кна да ко је се ис пла ћу ју – на-
ве ла је ди рек тор ка РФ ПИО и на гла си ла да
са ма чи ње ни ца да је ско ро десет  ми ли јар ди
ди на ра ма ње по ву че но из ре пу блич ког бу-
џе та ука зу је на то да Фонд има ка па ци те та да
све на кна де ис пла ти из сво јих сред ста ва.

В. Ка дић

ОКРУ ГЛИ СТО У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ СР БИ ЈЕ

По нов ни по зив за
по ве зи ва ње ста жа

Са скупа у Привредној комори Србије

Зах тев под но се 
по сло дав ци
На осно ву за кључ ка Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је од 18. ју на 2015. го ди не,
обез бе ди ће се по ве зи ва ње ста жа
за по сле ни ма и бив шим за по сле-
ни ма у пред у зе ћи ма над ко ји ма је 
по кре нут сте чај ни по сту пак у 2015.
го ди ни, за по сле ни ма у су бјек ти ма 
при ва ти за ци је, као и за по сле ни ма
у пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну 
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
осо ба са ин ва ли ди те том.
Из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је
обез бе ђе на су сред ства за упла ту 
до при но са за ПИО на нај ни жу ме-
сеч ну осно ви цу.
Ко ри сни ци не под но се са ми зах тев, 
већ то чи не по сло дав ци, ко ји зах тев 
за по ве зи ва ње ста жа оси гу ра ња 
под но се над ле жној фи ли ја ли Фон да
ПИО пре ма се ди шту по сло дав ца. 
Обра сци зах те ва, као и обра сци
спи ска за по сле них и из ја ве за по-
сле них, ко ји се пре да ју уз зах тев,
на ла зе се на сај ту Фон да www.pio.rs. 
На сај ту Фон да се та ко ђе мо гу на ћи 
и спи ско ви су бје ка та при ва ти за ци-
је и пред у зе ћа за про фе си о нал ну
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
осо ба са ин ва ли ди те том.
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Не дав но је у Лу ков ској ба њи 
код Кур шу мли је одр жа-
но 13. Са ве то ва ње ле ка-

ра ве шта ка ко је је ор га ни зо вао 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, у са рад-
њи са про фе со ри ма ме ди цин ских 
фа кул те та у Бе о гра ду и Ни шу и 
ис так ну тим струч ња ци ма из ове 
обла сти. Отва ра њу овог струч ног 
ску па при су ство вао је и ми ни стар 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња Алек сан дар Ву-
лин. Ми ни стар је на кон отва ра ња 
са ве то ва ња упо знат са исто ри ја-
том Сек то ра за ме ди цин ско ве-
шта че ње, ко ји је при пре ми ла др 
Ве сна Сто ја но вић, по моћ них ди-
рек то ра Сек то ра за 
ме ди цин ско ве шта-
че ње РФ ПИО.

Алек сан дар Ву-
лин је, при ли ком 
отва ра ња ово го-
ди шњег са ве то-
ва ња, ре као да је 
до са да оба вље но 
ве шта че ње ви ше 
од 4.000 ин ва лид-
ских пен зи ја и да је 
код 10 од сто од тог 
бро ја утвр ђе но да 
има не до ста та ка 
ко ји по вла че од у зи ма ње тог пра-
ва. Ми ни стар је ис та као да је ове 
го ди не знат но ма ње не у те ме ље-
них зах те ва за ин ва лид ску пен-
зи ју и да они ко ји пре да ју зах тев 
до ла зе са до бром ме ди цин ском 
до ку мен та ци јом. На по ме нуо је 
да ће се, ка да је реч о ре ви зи-
ји ин ва лид ских пен зи ја, и да ље 
ра ди ти пре вен тив но, као и на 
ујед на ча ва њу кри те ри ју ма, што 
ће олак ша ти по сао и ле ка ри ма, 
али и по тен ци јал ним ко ри сни-
ци ма. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
85 љу ди об ра ди 80.000 зах те ва 
ко ји се од но се на про це ну рад не 
спо соб но сти и по тре бе за ту ђом 
по мо ћи и не гом. У свом из ла га њу 
Ву лин се освр нуо и на про блем 
при ва ти за ци је ба ња, твр де ћи да 
не ће би ти до зво ље но да до ма ћа 
бањ ска ле чи ли шта из гу бе здрав-
стве ну функ ци ју.

Го во ре ћи на отва ра њу са ве то-
ва ња, др Ди ка Ка је вић, ди рек тор 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че-
ње, из нео је по дат ке о ра ду сек-
то ра у по след њих го ди ну да на, 
као и о до дат ним ак тив но сти ма, 
ме ђу ко ји ма су са рад ња са НСЗ 
и са ге рон то ло шким цен три ма, 
као и отва ра ње ор ди на ци ја у ис-
по ста ва ма Фон да у Аран ђе лов-
цу, При је по љу и Не го ти ну.

Глав на те ма ово го ди шњег са-
ве то ва ња би ле су „Пре по ру ке за 
ве шта че ње рад не спо соб но сти, 
те ле сног оште ће ња и по тре бе 
за по мо ћи и не гом дру гог ли ца”. 
Нај ве ћи део по сла у ве зи са пи-
са њем и ор га ни зо ва њем ра да 
рад не гру пе ко ја се ба ви ла до-
но ше њем ових пре по ру ка оба-
ви ла је др Ве сна Сто ја но вић.

О усва ја њу „Пре по ру ка” и 
ово го ди шњем са ве то ва њу раз-

го ва ра ли смо са др Сла во љу-
бом Вр че ви ћем, по моћ ни ком
ди рек то ра Сек то ра за ме ди цин-
ско ве шта че ње, и др Ми ла ди-
ном Бу ја ко ви ћем, на чел ни ком
Оде ље ња за ме ди цин ско ве-
шта че ње.

– Осим струч них пре да ва ња,
то ком са ве то ва ња ор га ни зо ва-
ни су и тзв. окру гли сто ло ви по
спе ци јал но сти ма из на шег сек-
то ра, на кон ко јих је одр жа на за-
јед нич ка пле нар на сед ни ца. На
тој сед ни ци су, по сле ди ску си је,
усво је не „Пре по ру ке за ве шта-
че ње рад не спо соб но сти, ТПН и
ТО”. Циљ ових пре по ру ка је ујед-
на ча ва ње кри те ри ју ма за ме ди-
цин ско ве шта че ње, да кле од ре-
ђи ва ње смер ни ца на шим ле ка-
ри ма, ка ко не би би ло ве ли ких
од сту па ња у оце на ма. Пре по ру-
ке су са чи ње не на осно ву раз ма-
тра ња рад не гру пе Фон да ПИО и
на осно ву ми шље ња про фе со ра
од го ва ра ју ћих кли ни ка о од ре-
ђе ним ди јаг но за ма са ко ји ма се
су сре ће мо при ли ком ве шта че-
ња – об ја снио је др Вр че вић.

На са ве то ва њу је ове го ди не
би ло око 100 уче сни ка. По ред
уни вер зи тет ских про фе со ра, 
пре да ва ча и го сту ју ћих струч-
ња ка, на ску пу су би ли сви за-
по сле ни ле ка ри из Ди рек ци је
Фон да у Бе о гра ду, из Но вог Са-
да, Кра гу јев ца и Ни ша. Пре ма

ре чи ма др Ми ла ди на Бу ја ко ви-
ћа, ово са ве то ва ње пред ста вља
и рад ну оба ве зу свих ле ка ра.

– Са ве то ва ње је за пра во и
рад на оба ве за свих нас ле ка-
ра. Ор га ни зу је се због сти ца ња
но вих са зна ња и уна пре ђи ва-
ња ра да, али та ко ђе и због об-
на вља ња ли цен це, без ко је је
не мо гу ће оба вља ти овај по сао.
Сва ке го ди не по треб но је са ку-
пи ти од ре ђе ни број бо до ва, да
би ли цен ца мо гла да се об но ви
и по том пи та њу оба ве зе су нам
исте као и оба ве зе ле ка ра ко ји
ра де у здрав стве ним уста но ва ма
– ка же др Ми ла дин Бу ја ко вић.

Пре да ва ња су, пре ма ре чи ма
на ших са го вор ни ка, би ла из у-
зет но ква ли тет на, а об у хва та ла
су обла сти не у роп си хи ја три је,
ин тер не ме ди ци не и хи рур ги-
је. Ле ка ри ве шта ци Фон да, за-
јед но са сво јим ре ви зо ри ма, за
са ве то ва ња би ра ју те ме ко је су
ак ту ел не и у ве зи са ко ји ма има-
ју од ре ђе не ди ле ме, а с ци љем
да бу ду у то ку са но ви јим ме ди-
цин ским са зна њи ма у ле че њу
и ди јаг но сти ци. Све то је од из-
у зет не ва жно сти, бу ду ћи да ле-
ка ри ко ји се ба ве ме ди цин ским
ве шта че њем ни су у „прак си”, тј.
не ле че па ци јен те, већ ра де са
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма,
од но сно ту ма че њи хо ве на ла зе.

В. Ка дић

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА РФ ПИО У ЛУ КОВ СКОЈ БА ЊИ

Ујед на ча ва ње кри те ри ју ма 
за ве шта че ње

Излагање др Дике Кајевића на отварању саветовања

До са да
оба вље на 
ре ви зи ја

ви ше
од 4.000

ин ва лид ских 
пен зи ја

Александар Вулин
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дани разговора

Са ве то дав ци из Фон да
ПИО Ре пу бли ке Ср би је и
Хр ват ског за во да за ми-

ро вин ско оси гу ра ње (ХЗМО)
успе шно су ре а ли зо ва ли и ово-
го ди шње Ме ђу на род не са ве то-
дав не да не, ко ји су одр жа ни 6.
ок то бра у Но вом Са ду и 7. ок то-
бра у Бе о гра ду.

Са ве то дав ни да ни ова два
фон да одр жа ва ју се од 2011.

го ди не, а за ор га ни за ци ју и ко-
ор ди на ци ју, као и до са да, би ла
је за ду же на Алек сан дра Ба нић,
са вет ник ди рек то ра РФ ПИО.

Са ве то дав ци из Хр ват ског за-
во да – Ива на Ма рин чић, Гор да-
на Бу ди, Сан дра Вуг да лић, и из
на шег Фон да ПИО – Ве сна Ро-
сић Про тић, Ми лош Пан те лић,
Ми ро слав Ми рић (Бе о град),
Ми ло рад Гво зде но вић, Сне жа-
на Ђе рић и Бо јан Кра гуљ (Но ви
Сад), од го во ри ли су на сва пи та-
ња за ин те ре со ва них гра ђа на.

У про сто ри ја ма Слу жбе 1 Фи-
ли ја ле за град Бе о град по треб не
ин фор ма ци је до би ло је 52 гра ђа-
на, док је у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да у Но вом Са ду прав ну
по моћ до би ло 29 стра на ка, а об-
ра ђе но је и 14 ур ген ци ја.

– Нај ве ће ин те ре со ва ње стра-
на ка би ло је у ве зи са усло ви ма

за оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју, при ме ну чла на 39 
ме ђу на род ног спо ра зу ма ко ји 
се од но си на пре ра чу не пен зи-
ја, а под но ше ни су и зах те ви за 
особ ни иден ти фи ка ци о ни број 
– ре кла је Алек сан дра Ба нић, 
са вет ник ди рек то ра РФ ПИО.

Ве ли ки број гра ђа на по ста-
вљао је пи та ња ве за на за за о-
ста ле ис пла те пен зи ја, за утвр-

ђи ва ње ста жа, оства ри ва ње 
пра ва на здрав стве ну за шти ту 
итд. 

– Ин те ре со ва ње за са ве то-
дав не да не по сто ји и да ље у обе 
др жа ве, а ове го ди не пи та ња су 
се од но си ла ви ше на кон крет не 
пред ме те. Са рад ња са ко ле га ма 
из Ре пу бли ке Хр ват ске би ла је 
као и до сад на ви со ком ни воу. 
Стран ке су углав ном до би ле 
пот пу не ин фор ма ци је, а у по је-
ди ним слу ча је ви ма су на ли цу 
ме ста под но си ле зах те ве и до-
ку мен та ци ју за оства ри ва ње 
пра ва – кон ста то вао је Ми ло рад 
Гво зде но вић, на чел ник Оде ље-
ња за ПИО у Фи ли ја ли РФ ПИО 
Но ви Сад.

Сан дра Вуг да лић, ко ја је пр ви 
пут уче ство ва ла на Са ве то дав-
ним да ни ма, по хва ли ла је ор га-
ни за ци ју су сре та на гла сив ши да 

су та мо где про блем ни је мо гао 
од мах да се ре ши, узи ма ли ур-
ген ци је. 

Гор да на Бу ди је оба ве сти ла 
при сут не да од 1. ја ну а ра 2015. 
го ди не у Ре пу бли ци Хр ват ској 
ра ди За вод за ве шта че ње као 
по себ на ин сти ту ци ја, где се са-
да оба вља ју сви по сло ви око 
ле кар ског ве шта че ња за оства-
ри ва ње пра ва из ПИО.

И на ши и хр ват ски са ве то дав-
ци сма тра ју да су ова ква са ве то-
ва ња ја ко ко ри сна и због да љег 
и лак шег ус по ста вља ња ко му-
ни ка ци је из ме ђу фон до ва. 

Гра ђа ни ма ко ји су до шли по 
са вет по ну ђе но је да по пу не 
ан ке ту за ис пи ти ва ње за до вољ-
ства ко ри сни ка РФ ПИО. Пи та ња 
су би ла у ве зи са раз ло зи ма до-
ла ска на са ве то ва ње, о на чи ну 
на ко ји су са зна ли за одр жа ва ње 
Са ве то дав них да на, али и сте пе-
ну њи хо вог за до вољ ства ор га-
ни за ци јом и пру же ним услу га-
ма. 

Ми ца Но ва ко вић из Бе о гра да 
пр ви пут је би ла на Да ни ма раз-
го во ра. Ве о ма је за до вољ на, пр-
вен стве но јер је до би ла све по-
треб не ин фор ма ци је ве за не за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, а по себ но је ис та кла са-

му ор га ни за ци ју, јер су тер ми ни 
уна пред би ли за ка за ни, па су 
из бег ну те гу жве.

Ра дој ка Пр шо из Бе о гра да
дво у ми ла се из ме ђу под но ше-
ња зах те ва за ста ро сну пен зи ју 
или за др жа ва ња по сто је ће по-
ро дич не пен зи је. Од са вет ни ка 
је до би ла од го вор ко ји је ре шио
ње ну ди ле му. До да ла је да је ор-
га ни за ци ја на за вид ном ни воу и
да са ова квом прак сом оба ве-
зно тре ба на ста ви ти и да ље.

Ми лан Ра дој чић из Бе о гра да
по хва лио је љу ба зност са ве то-
да ва ца и упу ће ност у по сао, ис-
та кав ши да је до био по треб не 
ин фор ма ци је и да не мо ра да се 
из ла же до дат ним тро шко ви ма 
пу то ва ња у Хр ват ску.

Ве ра Мар се нић из Но вог Са-
да, ко ја већ при ма по ро дич ну 
пен зи ју, а ко ја је у не по сред-
ном раз го во ру са струч ња ци ма 
из Хр ват ске же ле ла да са зна да 
ли ће оства ри ти пра во на ис-
пла ту по ро дич не пен зи је и за 
си на док је био на шко ло ва њу, 
по др жа ла је ова кав на чин ра да 
пен зиј ских фон до ва из Ср би је и 
Хр ват ске, јер ште ди на шим гра-
ђа ни ма но вац и вре ме, а с дру ге
стра не до би ја ју по у зда ну ин-
фор ма ци ју из „пр ве ру ке”.  

Дра гој ло Ми тро вић, пен зи-
о нер из Но вог Са да, до шао је у 
про сто ри је Фон да, на кон ин фор-
ма ци је о Са ве то дав ним да ни ма 
на ТВ про гра му. Рас пи ти вао се 
о мо гућ но сти да му хр ват ски но-
си лац оси гу ра ња при зна три и 
по го ди не ста жа оси гу ра ња ко је 
је оства рио кра јем 60-их го ди на 
про шлог ве ка у Хр ват ској, те да 
оства ри сра змер ни део пен зи је 
и код ХЗМО. По сле раз го во ра са 
са ве то дав ци ма, вид но рас по ло-
жен, из ја вио је да ова кву прак су 
пен зиј ских фон до ва тре ба на-
ста ви ти.

Гра ђа ни ко ји ни су из би ло ког
раз ло га сти гли да за ка жу тер мин 
за раз го вор са са вет ни ци ма, на-
кнад но су при мље ни и до би ли 
су тра же не ин фор ма ци је. 

Г. Ду ба јић, М. Мек те ро вић

ПЕ ТИ СРП СКО-ХР ВАТ СКИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ

И да ље ве ли ко 
ин те ре со ва ње гра ђа на

Правни савет и тражене информације на лицу места
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Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње Ср би је и За вод за 

со ци јал но оси гу ра ње ор га ни зо-
ва ли су 20. и 21. ок то бра у Бе о-
гра ду пр ве Ме ђу на род не са ве-
то дав не да не из ме ђу РФ ПИО 
Ср би је, Фе де рал ног за во да за 
МИО/ПИО Бо сне и Хер це го ви не 
и Фон да ПИО Ре пу бли ке Срп-
ске. Ово су пр ви три ла те рал ни 
са ве то дав ни да ни а за ор га ни-
за ци ју и ко ор ди на ци ју би ла је 
за ду же на Алек сан дра Ба нић, 
са вет ник ди рек то ра РФ ПИО. 
Са ве то дав ци су би ли из сва три 
Фон да: Ве сна Про тић Ро сић, 
Сне жа на Мар ко вић и Ми лош 
Пан те лић (РФ ПИО), Ва ња Ча ле, 
Ми ра Ше во и Емир Ај дин (Фе де-
рал ни за вод за МИО/ПИО) и Вје-
ко слав Го шић, Да ни јел Да ви до-
вић и Жи ван Бла го је вић (Фонд 
ПИО РС). 

Ови са ве то дав ни да ни прак-
тич но зна че да гра ђа ни ко ји су 
оства ри ли рад ни стаж у бив-
шим ре пу бли ка ма мо гу на јед-
ном ме сту, не оби ла зе ћи сва три 
фон да, да до би ју ин фор ма ци је о 
сво јим пра ви ма из те обла сти.

Дра га на Ка ли но вић, ди рек-
тор ка Фон да ПИО, ре кла је да је 
реч о јед ном шал те ру на ко ме 
ће гра ђа ни мо ћи да оства ру ју 
сво ја пра ва.

– Овом ак тив но шћу пен зиј ски 
фон до ви Фе де ра ци је БиХ, Ре пу-
бли ке Срп ске и Ср би је уна пре-
ди ли су рад на до бро бит свих 
сво јих гра ђа на и оси гу ра ни ка. 
Тих да на ка да се одр жа ва ју Да-
ни раз го во ра прак тич но има мо 
за јед нич ки шал тер три фон да на 
ко ме гра ђа ни ко ји су оства ри ли 
рад ни стаж у Ср би ји, РС и Фе-
де ра ци ји БиХ, а оства ру ју сво ја 
пра ва код но си о ца где има ју по-
след ње пре би ва ли ште, на том 
за јед нич ком шал те ру мо гу да 
се рас пи та ју о свим усло ви ма за 
оства ри ва ње пен зи је. Та ко ђе, 
ако су већ под не ли зах тев има ју 
мо гућ ност да до би ју об ја шње-
ње за што зах тев ни је ре шен у 
ро ку (уко ли ко је то слу чај) и шта 
је све од до ку мен та ци је по треб-
но да би био ре шен. Гра ђа ни ма 
је прак тич но омо гу ће но да на 

јед ном ме сту ре ше све сво је по-
тре бе и пи та ња, а не да тро ше 
вре ме и но вац оби ла зе ћи сва 
три фон да по на о соб – об ја сни-
ла је ди рек тор ка Дра га на Ка ли-
но вић. 

Ме ђу на род ни са ве то дав ни 
да ни са пред став ни ци ма РС и 

БиХ одр жа ва ју се пр ви пут и ин-
те ре со ва ње је ве ли ко бу ду ћи да 
су се 74 ко ри сни ка при ја ви ла за 
уче шће.

По моћ ник ми ни стра за рад 
Зо ран Ми ло ше вић ре као је да 
је циљ да се фон до ви при бли же 

оси гу ра ни ци ма, ка ко би ре ши-
ли сва бит на пи та ња.

– Ве о ма смо за хвал ни да се на
овај на чин ре ша ва ју про бле ми
и Ми ни стар ство ће увек пру жа-
ти по др шку за ова кве су сре те –
ис та као је  Зо ран Ми ло ше вић.

За сво ја пра ва оси гу ра ни ци су

мо гли да се рас пи та ју два да на,
а убу ду ће ће са ве то ва ње би ти
одр жа ва но два пу та го ди шње:
у про ле ће у Ре пу бли ци Срп ској,
од но сно Фе де ра ци ји БиХ, а у је-
сен у Ср би ји.

Ди рек тор ПИО Фон да Ре пу-

бли ке Срп ске Мла ден Ми лић
ре као је да је да на шња ор га ни-
за ци ја са ве то ва ња зна ча јан ко-
рак ка уна пре ђе њу ме ђу соб ног
по сло ва ња и раз ме не по да та ка
о оси гу ра ни ци ма.

– За јед но са ко ле га ма из два
фон да ус пе ли смо да си му ли ра-
мо по сто ја ње јед ног шал те ра
свих фон до ва и сви ко ри сни-
ци пра ва мо гли су ту да до би ју
све ин фор ма ци је. Са ве то дав ни
да ни су по ка за ли да ин те ре со-
ва ње по сто ји, та ко да ће мо их
убу ду ће ре дов но ор га ни зо ва ти
– ре као је Мла ден Ми лић.

Гор да на Вој во дић из Фе де-
рал ног за во да за ми ро вин ско/
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње ре кла је да је циљ да се
За вод при бли жи ко ри сни ци ма
али и да се убр за по сту пак до-
но ше ња ре ше ња из обла сти
ПИО.

Ди рек тор За во да за со ци јал-
но оси гу ра ње Зо ран Па но вић
ре као је да је иде ја да се убу ду-
ће ор га ни зу ју са ве то дав ни да ни
и са ко ле га ма из Сло ве ни је и
Цр не Го ре.

– До са да је кроз ова кав вид
ко му ни ка ци је са пред став ни-
ци ма фон до ва про шло ви ше
од 2.000 гра ђа на, ко ји су до би-
ли од го во ре, ре ши ли про бле ме
ве за не за ис пла ту пен зи ја. То је
ко ри сна прак са и на ста ви ће мо
са њом – ис та као је Зо ран Па-
но вић.

И гра ђа ни ко ји су до шли да
ре ше не ки свој про блем би ли
су из у зет но за до вољ ни ор га ни-
за ци јом да на раз го во ра, као и
ин фор ма ци ја ма ко је су до би ли
од са ве то да ва ца. Све тла на Бр-
сти на, ко ја је до шла да се рас-
пи та о про ме ни пен зиј ског ре-
ше ња, ка ко нам је са ма ре кла,
са зна ла је да ће до би ти но во
ре ше ње са ве ћим из но сом пен-
зи је. Ре тро ак тив но ће јој би ти
ис пла ће на раз ли ка од мо мен та
ка да је сте кла пра во на уве ћан
из нос та ко да је са ве то дав не
да не на пу сти ла ве о ма за до-
вољ на, као уоста лом и оста ли
гра ђа ни ко ји су у та два да на
до шли по ин фор ма ци ју.

В. А.

ПР ВИ БО САН СКО-СРП СКИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ 

За јед нич ки шал тер три фон да
Пен зиј ски фон до ви Фе де ра ци је БиХ, 

Ре пу бли ке Срп ске и Ср би је 
уна пре ди ли свој рад на до бро бит 

свих гра ђа на и оси гу ра ни ка

Са ста нак ди рек то ра фон до ва
У окви ру Пр вих ме ђу на род них са ве то дав них да на Ср би је и 
БиХ, одр жан је исто вре ме но и са ста нак ди рек то ра фон до ва 
са струч ним са рад ни ци ма. Раз ма тра на су пи та ња спро во-
ђе ња Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу са на гла ском на 
пре кла па ње пе ри о да оси гу ра ња и окон ча ње свих по кре ну-
тих по сту па ка за по нов но од ре ђи ва ње (пре ра чун) пен зи је.
На са стан ку је та ко ђе би ло ре чи и о пред сто је ћим ак тив-
но сти ма и уса гла ша ва њу РФ ПИО и Фе де рал ног за во да за 
МИО/ПИО у ве зи са бу ду ћим пот пи си ва њем спо ра зу ма и
тех нич ког про то ко ла о елек трон ској раз ме ни по да та ка у
обла сти ПИО, што би умно го ме олак ша ло раз ме ну по да та ка 
и омо гу ћи ло ефи ка сност у ра ду. Би ло је ре чи и о уса гла ша-
ва њу по тра жи ва ња из ме ђу но си ла ца оси гу ра ња по осно ву
од штет них зах те ва. В. К.

Зо ран Ми ло ше вић, Дра га на Ка ли но вић, Мла ден Ми лић, Гор да на
Вој во дић и Зо ран Па но вић
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реч струке

Ми ро слав Ми рић

Увре ме по сто ја ња Со ци-
ја ли стич ке Фе де ра тив неУУРе пу бли ке Ју го сла ви је,

сва ка ре пу бли ка има ла је свог
но си о ца пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, а за кон ски
про пи си уре ђи ва ли су оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју та ко да
је за од лу чи ва ње о пра ву био
над ле жан онај фонд код ко га је
оси гу ра ник оства рио по след ње
оси гу ра ње. На рав но, при утвр-
ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва за
пен зи о ни са ње, као и за од ре ђи-
ва ње ви си не пен зи је, узи ман је
у об зир стаж на вр шен код свих
ре пу блич ких фон до ва, као и
код Фон да за со ци јал но оси гу-
ра ње вој них оси гу ра ни ка.

Рас па дом Фе де ра ци је у си-
сте му пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња на стао је прав ни ва-
ку ум. До ве де но је у пи та ње пре-
у зи ма ње ста же ва оства ре них у
дру гим ре пу бли ка ма, јер је пот-
пу но ја сно би ло да ре фун да ци ја
не ће би ти мо гу ћа, или бар да се
не ће вр ши ти на онај на чин ка ко
је то би ло уре ђе но у СФРЈ.

Билатерални споразуми
Ипак, по тре ба да се не угро зи

со ци јал на си гур ност ста нов ни-
штва, као и ве ли ког бро ја из-
бе гли ца ко ји су свој пре те жан
стаж на вр ши ли упра во у ре-
пу бли ка ма по го ђе ним рат ним
зби ва њи ма, из и ски вала је бр зо
и ра ци о нал но ре ше ње. За кон-
ски про пи си Ре пу бли ке Ср би је
уре ди ли су овај про блем та ко
да га оси гу ра ни ци што ма ње
осе те, па се са од ре ђи ва њем
пен зи ја на ста ви ло на ма ње-ви-
ше сли чан на чин као и ра ни је.
Је ди но огра ни че ње огле да ло се
у то ме да су се ста же ви оства ре-
ни у дру гим ре пу бли ка ма при-
зна ва ли са мо до да на ка да су те
ре пу бли ке сте кле не за ви сност,
од но сно док су би ле део је дин-
стве ног прав ног си сте ма.

Ка сни је уна пре ђе ње ме ђу-
соб них од но са но во на ста лих 
др жа ва омо гу ћи ло је скла па ње 
би ла те рал них спо ра зу ма о со-
ци јал ном оси гу ра њу ко ји су у 
прав не си сте ме тих др жа ва уне-
ли са свим но ву про це ду ру – по-
нов но од ре ђи ва ње пен зи је, ко је 
се че сто кра ће на зи ва пре ра чун.

По нов но од ре ђи ва ње пен-
зи је пред ста вља про це ду ру 
ко ја омо гу ћа ва да за ко ри сни-
ке пен зи ја ко ји су сво је пра во 
оства ри ли ура чу на ва њем ста-
жа оства ре ног у две, или ви ше 
ре пу бли ка СФРЈ, сва ки но си лац 
оси гу ра ња пре у зме оба ве зу 
ис пла те пен зи је за стаж ко ји је 
код тог но си о ца оства рен. Сту-
па њем ме ђу на род них уго во ра 
на сна гу, на сту пи ла је оба ве за 
за но си о це оси гу ра ња да све 
та кве ко ри сни ке пен зи ја пре по-
зна ју и да за њих по слу жбе ној 
ду жно сти по кре ну по ступ ке. 
По ступ ци се по кре ћу са мо за 
ко ри сни ке ко ји су пра во оства-
ри ли у пе ри о ду од из два ја ња 
ре пу бли ке у ко јој су оства ри ли 
стаж из СФРЈ, до да на ка да је 
спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра њу са том др жа вом по чео да 
се при ме њу је. 

У по ступ ку по нов ног од ре-
ђи ва ња пен зи је сва ки но си-
лац оси гу ра ња утвр ђу је пра во 
на пен зи ју пре ма соп стве ним 
про пи си ма, па се из тог раз ло-
га де ша ва да не ки зах те ви бу ду 
од би је ни и да стаж оства рен у 
дру гој ре пу бли ци оста не и да-
ље, а не ка да и трај но, на те рет 
но си о ца оси гу ра ња ко ји је при-
знао пра во на пен зи ју. Раз ли-
чи ти спо ра зу ми ре ши ли су овај 
про блем на раз ли чи те на чи не, 
па та ко по спо ра зу му са Ре пу-
бли ком Хр ват ском у слу ча ју не-
га тив ног ре ше ња ура чу нат стаж 
оста је трај но на те рет фон да ко-
ји је пр ви при знао пра во. Спо-
ра зу ми са Бо сном и Хер це го ви-

ном и Ре пу бли ком Цр ном Го ром 
омо гу ћа ва ју ко ри сни ку пен зи је 
да сам под не се зах тев ка да ис-
пу ни усло ве, док спо ра зу ми 
са Ре пу бли ком Ма ке до ни јом 
и Ре пу бли ком Сло ве ни јом до-
зво ља ва ју по нов но по кре та ње 
по сту па ка по слу жбе ној ду жно-
сти. Спо ра зум са Ре пу бли ком 
Сло ве ни јом је на ро чи то по во-
љан, јер и ко ри сни ци ма ин ва-
лид ских пен зи ја омо гу ћа ва да 
оства ре пра во на ста ро сну пен-
зи ју у дру гој др жа ви по ис пу ње-
њу усло ва, уко ли ко усло ви за 
сти ца ње пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју ни су би ли ис пу ње ни по 
про пи су дру ге др жа ве.

Поступак за поновно 
одређивање пензије

Раз ли чи те про сеч не ви си-
не пен зи ја у дру гим др жа ва ма 
усло ви ле су да про це ду ра пре-
ра чу на не ма исту „по пу лар ност” 
код свих ко ри сни ка пен зи је на 
ко је је при ме ње на. Не за до вољ-
ство не ких пен зи о не ра до ве ло 
је чак и до то га да ини ци ја ти ва 
за оце ну устав но сти Спо ра зу ма 
из ме ђу СР Ју го сла ви је и Бо сне 
и Хер це го ви не о со ци јал ном 
оси гу ра њу стиг не до Устав ног 
су да Ре пу бли ке Ср би је. С дру-
ге стра не, број ни пен зи о не ри 
ко ји су део ста жа оства ри ли у 
Ре пу бли ци Хр ват ској, а на ро-
чи то у Ре пу бли ци Сло ве ни ји, 
по здра ви ли су скла па ње спо-
ра зу ма, на да ју ћи се да ће на кон 
по нов ног од ре ђи ва ња пен зи је 
уве ћа ти сво је ме сеч не при хо-
де. За по кре та ње по ступ ка за 
по нов но од ре ђи ва ње пен зи је 
ни су про пи са ни ро ко ви, али су 
сви но си о ци оси гу ра ња, јер је 
то и њи ма у ин те ре су, ве ћи ну 
по сту па ка по кре ну ли од мах по 
по чет ку при ме не спо ра зу ма. 
Да тум по кре та ња по ступ ка зна-
ча јан је, јер се пра во на пен зи ју 
у дру гој др жа ви оства ру је тек од 

пр вог да на на ред ног ме се ца по 
по кре та њу по ступ ка. Нај ве ћи 
део ових по сту па ка је одав но и 
за вр шен, а број не за вр ше них је 
из да на у дан све ма њи.

На жа лост, по кре та ње по сту-
па ка по ме ђу на род ним уго во-
ри ма, от кри ло је и то да је из ве-
стан број пен зи о не ра ис ко ри-
стио не до ста так ко му ни ка ци је 
из ме ђу но си ла ца оси гу ра ња 
не ка да је дин стве не др жа ве у 
пе ри о ду пре скла па ња спо ра-
зу ма и оства рио исто вре ме но 
пра во на пен зи ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји и у не кој дру гој др жа ви, 
а на осно ву пот пу но, или де ли-
мич но истих пе ри о да оси гу ра-
ња. Сви ова кви слу ча је ви об ра-
ђе ни су у скла ду са за кон ским 
про пи си ма, што је за по сле ди цу
има ло оба ве зу ових ко ри сни ка 
да вра те не пра вил но при мље-
не из но се пен зи ја.

Пен зи о не ри ко ји су у по ступ-
ци ма за по нов но од ре ђи ва ње 
да ва ња оства ри ли пра во на 
пен зи ју у дру гој др жа ви, у пот-
пу но су ис тој прав ној по зи ци ји 
као и они ко ју су пен зи о ни са ни 
у вре ме ка да су ме ђу на род ни 
спо ра зу ми већ би ли у при ме ни. 
То под ра зу ме ва да им се пен зи ја 
ис пла ћу је не по сред но, на де ви-
зни ра чун у бан ци ко ју су са ми 
ода бра ли, као и то да су у оба ве-
зи да ино стра не но си о це оси гу-
ра ња оба ве шта ва ју о про ме на-
ма ко је мо гу да бу ду од ути ца ја 
на ко ри шће ње пра ва на пен зи ју. 
То се на ро чи то од но си на пен-
зи о не ре ко ји се за по сле, или 
поч ну да оба вља ју са мо стал ну 
де лат ност. Њи ма се пре по ру чу-
је да пре ула ска у оба ве зно пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
прет ход но про ве ре да ли та чи-
ње ни ца пред ста вља раз лог за 
об у ста ву ис пла те пен зи је пре ма 
прав ним про пи си ма др жа ве из 
ко је ту пен зи ју при ма ју. 

Ми ро слав Ми рић

ПО НОВ НО ОД РЕ ЂИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈЕ ПО МЕ ЂУ НА РОД НОМ СПО РА ЗУ МУ

Пре ра чун по сле 
кон вен ци ја
Сва ки но си лац оси гу ра ња пре у зи ма оба ве зу ис пла те пен зи је 
за стаж ко ји је у тој др жа ви оства рен
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То ком не дав не за јед нич ке по се те Алек-ТТсан дра Ву ли на, ми ни стра за рад, за по-ТТшља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња, и Ми ло ша Ву че ви ћа, гра до на чел ни ка
Но вог Са да, но во сад ском ДЕС-у, ми ни стар
Ву лин је из ја вио да је ове го ди не из бу џе-
та Ре пу бли ке Ср би је из дво је но ви ше од 429
ми ли о на ди на ра за на док на де они ма ко ји
се ба ве обу ком осо ба са ин ва ли ди те том и
још 210 ми ли о на за на бав ку ре про ма те ри-
ја ла у пред у зе ћи ма ко ја за по шља ва ју ОСИ.
Та ко ђе, и да у Ср би ји има ви ше од 50 та квих
пред у зе ћа са укуп но 2.227 за по сле них, од
ко јих је 1.678 осо ба са ин ва ли ди те том.

Алек сан дар Ву лин је по звао по сло дав це
да уче ству ју на јав ном по зи ву Ми ни стар ства
за до де лу сред ста ва за по бољ ша ње усло ва
ра да у пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре-
ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ОСИ рас пи са-
ном 5. ок то бра. То је при ли ка да им се рас по-
ре ди још и пре о ста лих 87 ми ли о на ди на ра,
по што је по истом та квом јав ном кон кур су у
ју лу ове го ди не Ми ни стар ство већ одо бри ло
укуп но не што ви ше од 122,6 ми ли о на ди на-
ра за 40 пред у зе ћа ко ја за по шља ва ју ОСИ.
Ми ни стар је из ра зио и оче ки ва ње да ће у
на ред ној го ди ни бити знат но ви ше пред у зе-
ћа ко ја за по шља ва ју ОСИ, и до дао да је то и
је дан од раз ло га за до но ше ње но вог За ко на
о со ци јал ном пред у зет ни штву.

– Је дан од раз ло га за што до но си мо За кон
о со ци јал ном пред у зет ни штву је сте да на
за ко нит на чин ре гу ли ше мо и по ло жај осо-
ба са ин ва ли ди те том и за штит них ра ди о ни-
ца, а и пред у зе ћа ко ја ће за по шља ва ти оне

ка те го ри је ли ца ко ја се те же за по шља ва ју.
Др жа ва је ту да по мог не, али без по др шке
при ват ног сек то ра то је не до вољ но – ре као
је Алек сан дар Ву лин.

Ми ни стар је по хва лио рад но во сад ског
ДЕС-а, ре кав ши да је ово пред у зе ће са ви ше
од 200 за по сле них (од ко јих је 130 ОСИ) јед-
на од нај у спе шни јих за штит них ра ди о ни ца
у Ср би ји, јер је ва ља но ис ко ри сти ло сред-
ства ко ја им је др жа ва да ла (7,85 ми ли о на
ди на ра). Ре зул тат то га је да је у овој го ди-
ни за по сли ло 12 но вих рад ни ка – осо ба са
ин ва ли ди те том. По хва лио је и ан га жо ва ње
Град ске упра ве Но вог Са да ко ја на пра ви
на чин во ди бри гу о ДЕС-у и обез бе ђу је им
по треб не усло ве за рад.

С дру ге стра не, Ми лош Ву че вић је ис та-
као да је за град Но ви Сад ве о ма бит но што
је ДЕС из др жао сва ис ку ше ња из прет ход них
го ди на. Из ра зио је на ду да ће ово пред у зе ће
за др жа ти оно по че му је пре по зна тљи во, а то
је со ци јал но од го вор на по ли ти ка, од но сно
за по шља ва ње љу ди са по себ ним по тре ба ма.
Ву че вић је на гла сио да је град парт нер ДЕС-а,
те да по ма же ово пред у зе ће у скла ду са за-
ко ном и ло кал ним про пи си ма. Алек сан дар
Бур сић, ди рек тор ДЕС д.о.о. Но ви Сад, оба ве-
стио је при сут не да ово пред у зе ће са да ра ди
пу ним ка па ци те том и за хва лио на по мо ћи и
по др шци и ло кал ној са мо у пра ви и ре сор ном
ми ни стар ству, из ра зив ши на ду да ће та ко би-
ти и убу ду ће.  Ми ро слав Мек те ро вић

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН И МИ ЛОШ ВУ ЧЕ ВИЋ ПО СЕ ТИ ЛИ НО ВО САД СКИ ДЕС 

За за штит не ра ди о ни це још 
87 ми ли о на ди на ра

Ми ло ш Ву че ви ћ, Алек сан дар Ву лин и Алек сан дар Бур сић у обиласку погона

актуелно

Не знат но
ви ше осно ви це

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа гра ђа-
не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је да од упла те за но вем бра 2015. 
ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко је су у од но су на прет ход ни пе ри од ви-
ше за 0,2 од сто (због ускла ђи ва ња са кре та њем за ра да у прет ход ном квар-
та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не-
за ви сно од струч не спре ме ко ју има ју. По За ко ну о до при но си ма за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не 
ре пу блич ке за ра де из прет ход ног тро ме сеч ја, што је 21.552 ди на ра, а нај-
ви ша пет про сеч них пла та, од но сно 307.890 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је 26 од сто, па ће се ме-
сеч ни из да так кре та ти у ра спо ну од 5.603,52 до 80.051,40 ди на ра. Ови из-
но си при ме њи ва ће се за упла те до при но са за но вем бар и де цем бар 2015. 
и ја ну ар 2016. го ди не.

Осно ви ца 
оси гу ра ња

До при нос
 ме сеч но

21.552 5.603,52
24.631 6.404,06
33.252 8.645,52
40.026 10.406,76
49.262 12.808,12
53.573 13.928,98
70.815 18.411,90
78.204 20.333,04
95.446 24.815,96

123.156 32.020,56
184.734 48.030,84
246.312 64.041,12
307.890 80.051,40
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на лицу места

Уз пе сме ан сам бла „Ко сов-УУски бо жу ри” и хо ра пен зи-УУо не ра КУД „Иси дор Ба јић” УУ
из Но вог Са да, на 60. бе о град-
ском Сај му књи га отво рен је
штанд Ми ни стар ства за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња. На овом штан-
ду су, све вре ме тра ја ња сај ма,
би ли по ста вље ни пул то ви РФ
ПИО, На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, Аген ци је за мир но
ре ша ва ње спо ро ва и Ин спек-
то ра та за рад. Штанд, укра шен
руч ним ра до ви ма шти ће ни ка
уста но ва за бри гу о де ци и ста-
ри ји ма и вред ним књи га ма о
Пр вом и Дру гом свет ском ра ту,
отво ри ла је Ма ја Та дић из хра-
ни тељ ске по ро ди це ко ја је по-
ру чи ла сви ма да чи та ју и во ле
књи ге, ци ти ра ју ћи од лом ке из
де ла До сто јев ског.

При сут ни ма се обра тио ге не-
рал ни се кре тар Ко шар ка шког
са ве за Ср би је Де јан То ма ше вић
ко ји је ре као да му је, по ред то-
га што је ге не рал ни се кре тар
КШ и је дан од осни ва ча спорт-
ског дру штва „Све та Ср би ја”,
нај леп ша и нај дра жа уло га оца
че тво ро де це.

Ми ни стар ство за рад је кроз
ви ше те мат ских це ли на на Сај-
му књи га пред ста ви ло свој про-
грам ко ји об у хва та све те ме из
де ло кру га ми ни стар ства, од
бри ге за де цу и ста ре, пре ко со-
ци јал не по ли ти ке и за шти те, ра-
да и за по шља ва ња. Уз уче шће
спе ци јал них го сти ју и струч-
ња ка, кроз про мо ци је, окру гле
сто ло ве и три би не, про јек ци је и
из ло жбе, све ча но су обе ле же ни
зна чај ни да ту ми из про шло сти
Ср би је.

На пул ту Фон да ПИО сва ко-
днев но је то ком тра ја ња сај ма
ра ди ла еки па са ста вље на од за-
по сле них из ма тич не еви ден ци-
је, прав ни ка и Сек то ра за од но се
с јав но шћу. За не де љу да на на
сај му из да то је ви ше од 250 ли-
стин га и пин ко до ва љу би те љи-

ма књи ге, ко ји су до би ли и ту ма-
че ња свог ли стин га о ста жу. 

Сва ко днев но су се на штан ду 
ми ни стар ства сме њи ва ле ин-
сти ту ци је из овог ре со ра као 
до ма ћи ни. Фонд ПИО је ор га-
ни зо вао три би ну о по ве зи ва њу 
ста жа на ко јој је го во рио Жељ-
ко Си мић, на чел ник Оде ље ња 
ма тич не еви ден ци је у Сек то ру 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО. 

Он је том при ли ком ре као да је 
до са да стаж по ве за ло 201 ли-
це у укуп ном тра ја њу ста жа од 
706 го ди на, се дам ме се ци и 15 
да на. Ре пу блич ком фон ду ПИО 
сти гла су до са да 134 зах те ва за 
по ве зи ва ње ста жа, а за све за-
по сле не ко ји су са ми се би упла-
ћи ва ли стаж, сред ства ће би ти 
ре фун ди ра на на кон за вр шет ка 
тог про це са. Ина че, про це ње но 

је да ће до кра ја го ди не 13.000 
рад ни ка мо ћи да по ве же стаж у 
скла ду са уред бом вла де ко јом 
је то пи та ње ре гу ли са но.

Стаж до кра ја го ди не мо гу да
по ве жу за по сле ни у су бјек ти ма 
при ва ти за ци је или пред у зе ћи-
ма за про фе си о нал но за по шља-
ва ње и ре ха би ли та ци ју осо ба 
са ин ва ли ди те том, као и оних 
пред у зе ћа у ко ји ма је по кре нут 
сте чај, ре као је Жељ ко Си мић.

– Код за по сле них у су бјек ти-
ма при ва ти за ци је и пред у зе ћи-
ма за про фе си о нал ну ре ха би-
ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба 
са ин ва ли ди те том, по ве зи ва ње 
ста жа од но си се са мо на оне за-
по сле не ко ји су ис пу ни ли услов 
за пен зи ју и под не ли зах тев 
за пен зи о ни са ње у овој го ди-
ни или ра ни је, а то пра во ни су 
мо гли да оства ре јер им ни су 
упла ћи ва ни до при но си. Та ко ђе, 
стаж мо гу да по ве жу за по сле ни 
ко ји су са ми се би упла ти ли до-
при но се уме сто сво јих по сло-
да ва ца, и они по за кључ ку вла-
де има ју пра во на по ве зи ва ње 
ста жа. Они ће на кон ре а ли за-

НА 60. МЕ ЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ КЊИ ГА ШТАНД МИ НИ СТАР СТВА ЗА РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ,
БО РАЧ КА И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА

И пулт Фон да ПИО на Сај му
За не де љу да на из да то ви ше од 250 ли стин га и пин ко до ва љу би те љи ма књи ге
ко ји су до би ли и ту ма че ња свог ли стин га о ста жу

Жељ ко Си мић

На отварању штанда Министарства 
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ци је про це са по ве зи ва ња ста жа 
од Фон да ПИО до би ти по твр ду 
и мо ћи ће да под не су зах тев По-
ре ској упра ви за по вра ћај сред-
ста ва ко ја су са ми упла ти ли да 
би оства ри ли пра во на пен зи ју 
– об ја снио је Жељ ко Си мић.

Што се ти че по сло да ва ца, од-
но сно фир ми ко је су у сте ча ју, 
по ве зи ва ње ста жа од но си се на 
све за по сле не или бив ше за по-
сле не, тач ни је на оне ко ји су за-
те че ни у мо мен ту сте ча ја и оне 
ко ји су ра ни је ра ди ли и на пу-
сти ли по сло дав ца пре не го што 
је фир ма оти шла у сте чај.

– Бит но је са мо да се у том 
по ступ ку уса гла ша ва ња утвр ди 
ко ји су то сви за по сле ни на ко-
је се од но си ме ра по ве зи ва ња 
ста жа. Про блем пред ста вља то 
што не ки по сло дав ци не ма ју 
баш са свим ажур ну еви ден ци ју 
о свим за по сле ни ма ко ји су ра-
ни је оти шли да би их ста ви ли на 
спи ско ве, па би би ло до бро да 
се ти за по сле ни са ми ја ве фир-
ма ма, под не су зах тев и тра же 
од по сло да ва ца да их ста ве на 
спи сак да уђу у по сту пак по ве-

зи ва ња ста жа – ис та као је Жељ-
ко Си мић.

Пре ма за кључ ку Вла де, они 
ко ји во де спор са по сло дав цем 
не мо гу да оства ре пра во на по-
ве зи ва ње ста жа и мо ра ће да се 
опре де ле да ли хо ће да по ве жу 

стаж или ће на ста ви ти по сту пак
на пла те по тра жи ва ња из рад-
ног од но са пре ко су да. Ако се
опре де ле да им се по ве же стаж,
и ако по сло да вац ми сли да ће
мо ћи да им ис пла ти за ра де у не-
ком тре нут ку, до би ће их, би ће

им упла ћен до при нос и за њих
ће по сло да вац на ма на кнад но
до ста ви ти обра сце и би ће уне-
ти по да ци за за ра де ко је су при-
ми ли и за упла ће не до при но се.

По ве зи ва ње ста жа би ће омо-
гу ће но ис кљу чи во сред стви ма
ПИО фон да, де лом из при хо да,
де лом из до та ци ја и у окви ру фи-
нан сиј ског пла на на ме ње ног за
ову го ди ну. До кра ја го ди не стаж
ће мо ћи да по ве же 13.000 рад-
ни ка у скла ду са уред бом вла де
ко јом је то ре гу ли са но и нов ца
за те на ме не има до вољ но.

Ина че, до 9. ок то бра 112 осо-
ба је за вр ши ло про цес по ве зи-
ва ња рад ног ста жа и за те на ме-
не је из бу џе та ис пла ће но не што
ви ше од 29 ми ли о на ди на ра.

Ве сна Ана ста си је вић

Го во ре ћи на три би ни „Ми гра ци је: ис ку ства 
и иза зо ви у бу дућ но сти”, ко ја је ор га ни зо-
ва на на штан ду Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
ресорни министар Алек сан дар Ву лин ре као
је да је бит на раз ме на ис ку ста ва о кри зи
без пре се да на са да ле ко се жним по сле ди-
ца ма.
– Ср би ја хо ће да по мог не и спрем на је да
по мог не. Ср би ја у свом бу џе ту ни је пред ви-
де ла ми гра тор ну кри зу, оче ку је мо по моћ

и по моћ ће мо до би ти – ре као је Ву лин и
до дао да се по моћ оче ку је од Европ ске ко-
ми си је и до на то ра.
Шеф де ле га ци је ЕУ у Ср би ји Мајкл Де вен-
порт ис та као је да сви за јед но мо ра мо да
ра ди мо на ре ша ва њу ми грант ске кри зе.
Де вен порт је на гла сио да је Ср би ја ура ди ла
из у зет но ве ли ки по сао ка да је реч о су о ча-
ва њу са ми грант ском кри зом, на во де ћи да
ће ЕУ и да ље би ти уз Ср би ју, а да ће по моћ
за ви си ти од кон крет них по тре ба на те ре ну.

На пулту Фонда ПИО Трибине увек биле посећене

Министар Вулин на једној од трибина

Окру гли сто о ми гра ци ја ма
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октобар, месец старих

Ди рек тор ка Оп штин ске фи ли ја ле ПИО у Пи-
ро ту Оли ве ра Ан тић са са рад ни ца ма Ли-

ди јом Ђо рић и Гор да ном Мла де но вић, то ком
ок то бра, ме се ца ста рих, об и шла је сва че ти ри
оп штин ска удру же ња пен зи о не ра у Пи рот-
ском окру гу, и том при ли ком раз го ва ра ла са
пен зи о не ри ма о про бле ми ма ко ји их ти ште.

Оли ве ра Ан тић и ње не са рад ни це нај пре

су би ле го сти Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра у Ди ми тров гра ду, за тим у Ба бу шни-
ци, Пи ро ту и Бе лој Па лан ци.

Пен зи о не ри су се ра до ода зва ли и би ли
су број ни на овим ску по ви ма. До шли су да
се од над ле жних из фи ли ја ле ПИО рас пи та-
ју о сво јим про бле ми ма. Уства ри, ка ко ре че
Оли ве ра Ан тић, био је то сло бо дан раз го-

вор на зван „Ви пи та те, ми од го ва ра мо”. А
пи та ња је би ло за и ста на пре тек. Ин те ре со-
ва ли су се пен зи о не ри да ли се за и ста по
про пи си ма и за ко ну ко ри сте бањ ска и кли-
мат ска ле чи ли шта за бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју и да ли се по шту је пет го ди на па у зе
из ме ђу два бо рав ка. Од го вор над ле жних из
Фи ли ја ле Пи рот је гла сио да се стро го во-
ди еви ден ци ја о та ко осе тљи вом пи та њу за
пен зи о не ре са ни жим при ма њи ма.

Би ло је пи та ња и о мо гу ћем по ве ћа њу
пен зи ја и ка ко до от ку па ста жа, али и оних
не до у ми ца ко је по при ро ди по сла и ни су у
над ле жно сти Фон да ПИО, па им је об ја шње-
но ко ме се за шта тре ба обра ти ти.

На кра ју раз го во ра ди рек тор ка Оли ве ра
Ан тић је по зва ла све на са рад њу. Ве ли мир Пеј-
чић, пред сед ник пи рот ског удру же ња пен зи о-
не ра, за хва лио је Оли ве ри Ан тић и ње ним са-
рад ни ци ма на стр пље њу да са слу ша ју сва ког
ди ску тан та, да чу ју пи та ња чак и кад се ни су
од но си ла на њи хо ву над ле жност и да ју од го-
во ре ко ји ма су пен зи о не ри би ли за до вољ ни.
Пред ло жио је и да се ова кви раз го во ри ор га-
ни зу ју ма ло че шће, не са мо у ок то бру.

С. П.

НО ВИ ПА ЗАР: ОБ И ШЛИ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Пред ло зи за са рад њу
Уса рад њи са удру же њи маУУпен зи о не ра и ге рон то ло-
шким цен три ма са под руч ја Но-
вог Па за ра, Ту ти на и Сје ни це,
но во па зар ска Фи ли ја ла РФ ПИО
ор га ни зо ва ла је низ ак тив но сти
по све ће них ста ри ји ма.

Пр ви та кав су срет био је у Ге-
рон то ло шком цен тру у Но вом Па-
за ру ко ји бро ји око 40 ко ри сни ка.
Пред став ни ци Фи ли ја ле Но ви Па-
зар об и шли су њи хо ве шти ће ни ке и ко ри сни ке ко ји су ујед но и ко ри-
сни ци РФ ПИО, и у раз го во ру са ди рек то ром Ге рон то ло шког цен тра
по ку ша ли да на ђу ре ше ње за још бо ље усло ве сме шта ја.

– Усло ви су и са да фе но ме нал ни, као што је је дан од ко ри сни ка
ре као, чак бо љи не го код њи хо ве ку ће, али ми ће мо се тру ди ти
да бу ду још бо љи – ре као је Мир сад Аб ду рах ма но вић, ди рек тор
Фи ли ја ле ПИО Но ви Па зар.

Ди рек тор но во па зар ске фи ли ја ле Фон да ПИО по се тио је и
удру же ње пен зи о не ра у Сје ни ци. Раз го варао је са ру ко вод ством
сје нич ких пен зи о не ра и они су му пре до чи ли сво је зах те ве, пред-
ло ге и ви до ве да ље са рад ње.

Том при ли ком је до го во ре но да ће до бра са рад ња из ме ђу сје-
нич ких пен зи о не ра и ПИО фон да би ти на ста вље на и у на ред ном
пе ри о ду.  Г. О.

СУ БО ТИ ЦА: ИН ФОР МА ТИЧ КА ОБУ КА

Лак ше до образаца
Фи ли ја ла Су бо ти це Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње организовала је ин фор ма тич ку обу ку за пен зи-
о не ре. Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра и Град ске ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да има ли су мо гућ ност да са зна ју ка ко да пре ко сај та ПИО 
фон да пре у зму нео п ход не обра сце и та ко из бег ну че ка ње у ре ду и 
не по треб не до ла ске у Фи ли ја лу.

Иако ве ли ки про це нат пен зи о не ра по зна је осно ве ра чу нар ске 
пи сме но сти, до са да ни су, ка ко ка жу, ко ри сти ли пред но сти елек-
трон ског сер ви са Фон да ПИО.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке су бо тич ке фи ли ја ле РФ ПИО Сне жа-
не Ма рић, обу ка је има ла за циљ да пен зи о не ри ма омо гу ћи лак шу 
ко му ни ка ци ју са Фон дом. За по сле ни у овој уста но ви пен зи о не ри-
ма су ука за ли на пред но сти ко ри шће ња елек трон ског сер ви са, те 
пре у зи ма ња обра за ца без до ла ска у Фи ли ја лу.

Пен зи о не ри су на кон крат ког кур са до би ли и штам па но упут ство за 
ко ри шће ње свих мо гућ но сти ко је пру жа зва ни чан сајт Фон да ПИО, ка-
ко би зна ње пре не ли и дру ги ма. Ово је пр ви пут да се ор га ни зу је обу ка, 
ко ја за циљ има рас те ре ће ње ра да са ко ри сни ци ма у Фи ли ја ли. Г. О.

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОН Д ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО         

Додајмо живот годинама,  
При дру жу ју ћи се обе ле жа ва њу ок то бра, ме се ца ста ри јих осо ба, Ре пу блич ки фонд ПИО у сво јим            

ПИ РОТ: У ПО СЕ ТИ КО РИ СНИ ЦИ МА

Ви пи та те, ми од го ва ра мо

Оли ве ра Ан тић са са рад ни ца ма у удружењу пензионера

Мир сад Аб ду рах ма но вић
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Ускла ду са пре по ру ком Сек то ра за од но-УУсе са јав но шћу РФ ПИО, а у окви ру ме се-УУ
ца по све ће ног ста ри јим осо ба ма, у се ди шту
Фи ли ја ле Сом бор одр жан је рад ни са ста нак.
Уче ство ва ли су пред сед ни ци оп штин ских
ор га ни за ци ја пен зи о не ра из свих оп шти на
За пад но бач ког окру га (Ку ла, Апа тин, Оџа ци
и Сом бор), пред сед ни ци оп штин ских ор га-
ни за ци ја ин ва ли да ра да, ди рек то ри цен та-

ра за со ци јал ни рад, ге рон то ло шких цен-
та ра, пред став ни ци НСЗ и РФ ЗО, се кре тар
Цр ве ног кр ста Сом бор, ди рек тор Оп ште
бол ни це у Сом бо ру, ди рек тор Ба ње Ју на ко-
вић (укуп но око 30 уче сни ка).

На по чет ку са стан ка пред ста вље на је де лат-
ност РФ ПИО са тре нут ним ак ту ел ним ста ти-
стич ким по да ци ма у по гле ду бро ја пен зи о не-
ра и дру гих пра ва ко ја се оства ру ју у Фон ду.

Као по се бан про блем ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да ис та кле су ин ва лид ску пен зи-
ју 50 од сто у по гле ду ста ту са и пра ва ко је
они оства ру ју, на ро чи то на гла сив ши ис пла-
ту по греб них тро шко ва на ко ју ка те го ри ја
ових ли ца не ма пра ва.

Да ље, пен зи о нер ске ор га ни за ци је, ге-
рон то ло шки цен три, као и цен три за со ци-
јал ни рад сма тра ју да на дру ги на чин тре ба

ор га ни зо ва ти ле кар ска ве шта че ња за ту ђу
по моћ и не гу јер се у ве ћи ни слу ча је ва ра-
ди о нај те жим па ци јен ти ма ко ји ни су у ста-
њу да са мо стал но до ђу у про сто ри је Фон да.
Ми шље ња су да у тим слу ча је ви ма тре ба
ува жи ти на лаз ле ка ра до ма здра вља или
бол ни це уко ли ко се ли це већ на ла зи на ле-
че њу или омо гу ћи ти да се ве шта че ње оба-
ви ван про сто ра Фон да.

Пред став ни ци цен та ра за со ци јал ни рад,
Цр ве ног кр ста и здрав стве них уста но ва
пред ло жи ли су да се на те ре ну осну ју слу-
жбе ге рон то по мо ћи (у ор га ни за ци ји ло кал-
не са мо у пра ве), ко је би, по ред бес плат не
по мо ћи осо ба ма ко је не ма ју срод ни ке, та-
кву вр сту по др шке пру жа ле и ко мер ци јал-
но за ин те ре со ва ним ста ри јим осо ба ма јер
на те ре ну по сто ји и та ква по тре ба.

На кон ди ску си је у ко јој су сви уче ство ва-
ли ис так ну то је ве ли ко за до вољ ство пен зи-
о нер ских ор га ни за ци ја, као и со ци јал них
парт не ра што је ова кав скуп одр жан, јер се
у ме ђу соб ној раз ме ни ин фор ма ци ја мо же
уна пре ди ти рад свих ор га ни за ци ја и уста-
но ва.

Ја сна Ми ље но вић,
 ди рек тор ка Фи ли ја ле Сом бор

Пред став ни ци Ди рек ци је По кра јин-
ског фон да ПИО и Фи ли ја ле Но ви 

Сад по се ти ли су 14. ок то бра Ге рон то-
ло шки цен тар Но ви Сад од но сно Дом 
на Ли ма ну где је ор га ни зо ва на из ло жба 
руч них ра до ва ко ри сни ка услу га ове 
уста но ве.

Чла но ви де ле га ци је Фон да: Или ја Ша-
кић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви 
Сад, Љи ља на Ма ро вић, шеф Ка би не та 
ди рек то ра ПФ ПИО, и др Ми ло рад Ор ло-
вић, на чел ник Оде ље ња за ме ди цин ско 
ве шта че ње у Ди рек ци ји ПФ ПИО Но ви 

Сад, раз го ва ра ли су том при ли ком и са
др Дра га ном Ми ло ше ви ћем, ди рек то-
ром Цен тра, и ње го вим нај бли жим са-
рад ни ци ма о про ду бљи ва њу са рад ње.
На ро чи то је би ло ре чи о ве шта че њу
на ли цу ме ста ко ри сни ка пен зи ја ко ји
су под не ли зах тев за оства ри ва ње ту-
ђе по мо ћи и не ге, а ко ји жи ве у До му.
Пред став ни ци Фон да од го ва ра ли су и
на пи та ња из обла сти ПИО при сут ним
пен зи о не ри ма и за по сле ни ма у Цен тру,
а до го во ре ни су и но ви ви до ви са рад ње
са Цен тром.  М. М.

       ОСИ ГУ РА ЊЕ У МЕ СЕ ЦУ СТА РИХ

 а не године животу
          ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма ши ром Ср би је спро во ди бројне ак тив но сти

СОМ БОР: РАД НИ СА СТА НАК У ФИ ЛИ ЈА ЛИ

Раз ме ном ми шље ња до ре ше ња

НО ВИ САД: ФОН Д ПИО У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

На из ло жби руч них ра до ва

Др Ми ло рад Ор ло вић, Љи ља на Ма ро вић, 
др Дра га н Ми ло ше ви ћ и Или ја Ша кић

Велико интересовање свих општина Западнобачког округа за разговор са представницима Фонда
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на лицу места

Осма Олим пи ја да спор та здра вља и
кул ту ре тре ћег до ба одр жа на је од
29. сеп тем бра до 3. ок то бра у Вр-

њач кој Ба њи. По сле ин то ни ра ња др жав не
хим не и хим не Олим пи ја де и по здрав них
го во ра пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра
Ср би је Ђу ре Пе ри ћа и пред сед ни ка оп-
шти не гра да до ма ћи на Бо ба на Ђу ро ви ћа,
Олим пи ја ду је отво рио ми ни стар омла ди не
и спор та Ва ња Удо ви чић. По че так че тво ро-
днев ног дру же ња обе ле жи ло је отва ра ње
из ло жбе „Тре ну ци за пам ће ње – 100 го ди на
олим пи зма у Ср би ји” ко ја је ре а ли зо ва на

за хва љу ју ћи Фон ду спор та Олим пиј ског ко-
ми те та Ср би је.

У спорт ском де лу Олим пи ја де так ми чи ло
се око 600 так ми ча ра свр ста них у 128 еки па
из 70 ме ста на ше ре пу бли ке. На Олим пи ја-
ди су уче ство ва ле и еки пе из Пе тро гра да
(Ру си ја) и Срп ско дру штво пен зи о не ра из
Ге те бор га (Швед ска).

Иако је мо то свих до са да шњих па и ове
олим пи ја де онај до бро по зна ти сло ган „ва-
жно је уче ство ва ти”, ипак су спорт ска так ми-
че ња би ла и ви ше не го уз бу дљи ва и мо же
се сло бод но ре ћи да су се сви уче сни ци у

шест екип них ди сци пли на – ма лом фуд ба лу
(шу ти ра ње пе на ла), ко шар ци (сло бод на ба-
ца ња), атле ти ци (шта фе та у бр зом хо да њу),
стре ља штву, пи ка ду и ша ху так ми чи ли да
би по бе ди ли и осво ји ли при зна ња. Све у-
куп ни по бед ник је еки па УПО Зре ња нин,
ко ја је осво ји ла 80 бо до ва, и то та ко што је
би ла пр ва у ко шар ци и ша ху. Дру го ме сто
при па ло је еки пи УПО При је по ље (77 бо до-
ва), а тре ће УПО Те ме рин (63 бо да).

У сед мој ди сци пли ни, у ри бо ло ву, так ми-
че ње је би ло по је ди нач но и одр жа ва ло се на
је зе ру „Жи ча”. По бед ник је уло вио тач но ки-
ло грам и 830 гра ма ри бе. Све еки пе ко је су
осво ји ле пр ва три ме ста до би ле су пе ха ре, а
њи хо ви чла но ви злат не, сре бр не и брон за-
не ме да ље и спе ци јал ну ди пло му „Хва ло дар”.
Иста од лич ја до би ле су и еки пе ко је су би ле
нај бо ље и у по је ди ним ди сци пли на ма. Као
и про шле го ди не, ор га ни зо ва ни су су сре ти
мла дих и „не што” ста ри јих у окви ру ме ђу-
ге не ра циј ске са рад ње. За раз ли ку од 2014,
ка да су бар не ке пен зи о нер ске еки пе би ле
бо ље од „ју ни о ра”, ово га пу та мла ди су у обе
ди сци пли не у ко ји ма је так ми че ње одр жа но,
фуд ба лу и ко шар ци, би ли бо љи. Про мо то ри
ово го ди шње Олим пи ја де би ли су атле ти чар
Дра ган Здрав ко вић, и да ље ре кор дер Ср би је
у ди сци пли ни тр ча ња на 1.500 ме та ра (1983.
по бе дио је и чу ве ног Се ба сти ја на Ко уа), и
ши рој јав но сти ма ње, али на шим чи та о ци ма
до бро по зна ти по но сни но си лац олим пиј-
ских ме да ља за ве те ра не, Цвет ко Ки тић.

У де лу Олим пи ја де по све ће ном здра вљу
око 300 уче сни ка пре кон тро ли са ло је при-

ОСМА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

До бри у спор ту, од лич ни
на пле сном по ди ју му
На до са да шњих
осам успе шних
над ме та ња
уче ство ва ло је 
бли зу 6.000 љу ди
тре ћег до ба, ко ји су 
осва ја ли ме да ље, 
сти за ли пр ви
или по след њи 
др же ћи се
олим пиј ског на че ла
„ва жно је
уче ство ва ти”

Министар Удовичић на отварању

Организациони одбор Олимпијаде
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ти сак и ни во ше ће ра у кр ви, док их је ви ше
од 200 у им про ви зо ва ној оч ној ор ди на ци ји
про ве ри ло по сто ја ње гла у ко ма и ка та рак те
и ис пи та ло вид.

Олим пи ја да тра ди ци о нал но оку пља сли-
ка ре у сли кар ској ко ло ни ји и књи жев ни ке на
њи хо вим „олим пиј ским” су сре ти ма. Њи хо во
уче шће је и те ка ко ви дљи во у сли ка ма ко је
се из ла жу на из ло жби сва ке сле де ће олим-
пи ја де, док пи сци из да ју свој тра ди ци о нал-
ни „Олим пиј ски кла де нац” – збор ник ра до ва
ко ји на ста ју при ли ком ова квих дру же ња.

Пре ма оце на ма уче сни ка, но ви на на Олим-
пи ја ди, за ни мљи ва тр ка ђа ка пр ва ка ОШ „По-
пин ски бор ци” – „На сло во, на сло во...” у ко јој је
30 де вој чи ца и 30 де ча ка тр ча ло на ста зи ду-
гој 30 ме та ра но се ћи ћи ри лич на сло ва на ше
азбу ке, тре ба ло би да по ста не тра ди ци о нал на.
Уз апла у зе ско ро свих уче сни ка Олим пи ја де,
ко ји су ис пу ни ли бањ ску про ме на ду, по бе ди-
ла су сло ва М (код де вој чи ца) и О (код де ча ка).
По бед ни ци ма су до де ље не злат не ме да ље и

пла ке те „Бра во” за на у че на сло ва. Ина че, тр-
ка „На сло во, на сло во...” тр чи се у част Ду шка
Ра до ви ћа и тре ба ло би да, уко ли ко је одо бре
оба ми ни стар ства (за про све ту и омла ди ну и

спорт), по ста не тра ди ци о нал ни до га ђај у сва-
кој шко ли при кра ју школ ске го ди не.

По ред спорт ских так ми че ња, уче сни ци
Олим пи ја де су се сва ке ве че ри у ве ли кој
са ли хо те ла „Зве зда” уз му зи ку дру жи ли, за-
ба вља ли и игра ли до сит них ноћ них са ти.
И ту су по ка за ли да го ди не не зна че ни шта
ако је ср це мла до, јер је већ на пр ве так то-
ве му зи ке по ди јум за игру био пун, а сва ке
ве че ри већ по сле не ко ли ко ми ну та ко ло се
ви ло из ме ђу сто ло ва кроз це лу са лу. И по-
ла зни ци пле сне шко ле ор га ни зо ва не сва-
ког по по дне ва по ка за ли су ка ко су за крат-
ко вре ме на у чи ли сир та ки од до брих учи те-
ља, брач ног па ра Ве сне и Злат ка Ше ми ћа из
Ни ша. Та ко је би ло из ве че ри у ве че, ве се ло
и раз и гра но до ду бо ко у ноћ, што ни ког ни-
је оме ло да ују тру на вре ме бу де на свом
так ми чар ском ме сту.

Олим пи ја ду је 3. ок то бра, по сле уру чи ва-
ња при зна ња нај бо љи ма у екип ној кон ку-
рен ци ји, зва нич но про гла сио за вр ше ном
пред сед ник По кре та тре ћег до ба Ср би је и
Ор га ни за ци о ног од бо ра Олим пи ја де, Ва си-
ли је Бе ло бр ко вић.

Ве сна Ана ста си је вићТрка „На слово на слово”

Весело сваке вечери

Брзо ходање Плесна школа Весне и Златка Шемића
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октобар, месец старих

По во дом Ме ђу на род ног
да на ста ри јих осо ба, 1.
ок то бра 2015. гра до на-

чел ник Бе о гра да Си ни ша Ма ли и
ми ни стар за рад, запошљавање,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња
Алек сан дар Ву лин отво ри ли су
но ви клуб за ста ри је у Зе му ну.

Ово је 23. клуб за ста ре на
под руч ју Бе о гра да, а пр ви на
те ри то ри ји оп шти не Зе мун, а
до кра ја го ди не та кви клу бо ви
би ће отво ре ни у Ра ко ви ци и на
Зве зда ри, на ја вио је том при ли-
ком гра до на чел ник.

– По сле 25 го ди на, на ши нај-
ста ри ји су гра ђа ни у Зе му ну до-
би ли су свој про стор, ме сто где
мо гу да про ве ду сло бод но вре-
ме, да се дру же и ра зо но де. Још
у ма ју на Сај му за тре ће до ба

пред сед ник Вла де Ср би је Алек-
сан дар Ву чић дао је обе ћа ње да 
ће до кра ја го ди не сва ка оп шти-
на у гра ду има ти бар је дан клуб 
за ста ри је. Да нас ис пу ња ва мо 
део тог обе ћа ња, у но вем бру 
ће мо отво ри ти клуб у Ра ко ви-
ци, а на кон то га на Зве зда ри. На 
то ме не ће мо ста ти, и да ље ће мо 
ра ди ти на по бољ ша њу усло ва 
жи во та на ших нај ста ри јих су-
гра ђа на – по ру чио је Ма ли.

Под се тив ши да се тог да на обе-
ле жа ва Свет ски дан ста рих, ми-
ни стар Ву лин је ис та као да „бри га 
о нај ста ри јим су гра ђа ни ма ни је 
узро ко ва на јед ним да ту мом већ 
осе ћа јем искре ног по што ва ња за 
прет ход не ге не ра ци је”.

– Био бих нај срећ ни ји ка да би 
мо ја ге не ра ци ја јед ног да на мо гла 

да ка же да је ура ди ла и иза се бе 
оста ви ла оно ли ко ко ли ко је оста-
ви ла ге не ра ци ја ко јој смо да нас 
отво ри ли клуб – ре као је Ву лин.

Он је на гла сио да сва ка слич-
на услу га ко ја се отво ри, чу ва 
нај ста ри је од од ла ска у ин сти-
ту ци је и омо гу ћа ва им да бу ду 
што бли же би о ло шкој по ро ди-
ци. 

Ву лин је ис та као и да је отва-
ра ња клу бо ва за ста ре нај бо-
љи на чин да се ста рост учи ни 
„до брим и злат ним до бом и да 
се љу ди ма омо гу ћи да ста ре до-
сто јан стве но и мир но”. Пред сед-
ник клу бо ва и днев них цен та ра 
гра да Бе о гра да На де жда Ни ко-
лић за хва ли ла је сви ма ко ји су 
до при не ли отва ра њу клу ба за 
ста ре у Зе му ну.

Све ча но сти у Зе му ну при су-
ство ва ли су нај ста ри ји чла но ви 
бе о град ских клу бо ва и ко ри-
сни ци услу ге „по моћ у ку ћи” у 
прат њи сво јих ге рон то до ма ћи-
ца – се ни о ри 90+, као и ак ти ви-
сти бе о град ских клу бо ва за ста-
ри је ко ји сво јим ен ту зи ја змом и 
ак тив но шћу по ме ра ју гра ни це. 
Они су сво је вр сни шам пи о ни 
ак тив но сти и до бар при мер ка-
ко да ко ри сти мо соп стве не мо-
гућ но сти за сво ју до бро бит и 
до бро бит за јед ни це.

Овом при ли ком пред ста вље-
на је из ло жба фо то гра фи ја „Ста-
ри су дру га ри” из угла мла дих 
фо то гра фа ко ји су при су ство ва-
ли ак тив но сти ма у бе о град ским 
клу бо ви ма.

Р. М.

Уста но ва Ге рон то ло шки цен-
тар, у окви ру ме се ца ста рих, ор-
га ни зо ва ла је низ ак тив но сти у
сво јим рад ним је ди ни ци ма. У До-
му Ка ра бур ма ме сец ста рих обе-
ле жен је 14. ок то бра, а дру же ње
је по че ло дом ским кви зом ко ји
је во ди ла Кри сти на Ра ден ко вић,
во ди тељ ка кви за „Сла га ли ца”. У 
фи на лу кви за так ми чи ли су се
Дом Бе жа ниј ска ко са и Дом Ка ра-
бур ма а по бед нич ка тор та при па-
ла је До му Бе жа ниј ска ко са.

На кон до де ле на гра да, про грам
су на ста ви ли чла но ви пле сне
шко ле Ста ри град 50+, као и ве-

жба чи „Ћи Гон га” пред во ђе ни ин-
струк тор ком Ва лен ти ном Шљи-
вић и пле са чем Ацом Ани чи ћем 
(учи тељ пле са). Они су пред ста ви-
ли зна чај фи зич ке и пле сне ак тив-
но сти и по зва ли све ко ри сни ке да 
им се при дру же то ком из во ђе ња 
ве жби и пле сних та ча ка. У зву-
ци ма ла ти но а ме рич ке му зи ке и 
грч ког сир та ки ја ужи ва ли су сви 
при сут ни, као и спе ци јал ни гост, 
глу ми ца Та ња Бо шко вић. На кон 
му зич ког де ла про гра ма, чла но ви 
но ви нар ске сек ци је пред ста ви ли 
су пр ви број ин тер ног бил те на 
До ма Ка ра бур ма. Г. О.

У До му Ка ра бур ма: квиз, вежбе и плес

Представљен билтен „Дружбеник”

И ЗЕ МУН ДО БИО КЛУБ

За мир ну ста рост

Синиша Мали на отварању клуба у Земуну

Вулин: поштовање за претходне генерације
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За 380.000 ста ри јих су гра ђа на бе о град-
ски клу бо ви за ста ри је Ге рон то ло шког
цен тра ор га ни зо ва ли су три на е сти

Фе сти вал ства ра ла штва ста ри јих „Злат-
но до ба”. И не са мо за Бе о гра ђа не, већ и
за 1.250.000 ста ри јих жи те ља Ср би је. Циљ
фе сти ва ла је сте ак ти ва ци ја, афир ма ци ја и

про мо ци ја ама тер ског ства ра ла штва ста ри-
јих, као и не го ва ње и пре но ше ње кул тур не
ба шти не.

У су срет нај ста ри јим су гра ђа ни ма
Фе сти вал је све ча но отво рио гра до на-

чел ник Бе о гра да Си ни ша Ма ли. На ску пу су
уру че не на гра де „Злат но до ба” за жи вот но
де ло, „Ис ко рак” за се ни о ре ко ји по ме ра ју
гра ни це и „Злат на реч” за ху ма но но ви нар-
ство.

У зда њу Ста рог дво ра одр жан је и при го-
дан кул тур но-умет нич ки про грам, у из во-
ђе њу ме шо ви тог хо ра „Сми ље” и гру пе „За-
бра ње но ста ре ње”, а уру че на су и при зна-
ња по бед ни ци ма по ет ског кон кур са.

У окви ру три на е стог фе сти ва ла „Злат но
до ба”, на бро ду Јах тинг клу ба „Кеј” одр жа-

не су по зо ри шне пред ста ве у из во ђе њу
драм ских гру па ге рон то ло шких клу бо ва из
Зре ња ни на, Ла за рев ца, Кул тур ног цен тра
„Чу ка ри ца” и драм ске тру пе „Пи та лу да ку-
да” бе о град ских клу бо ва за ста ри је. Пред-
ста ве је, уз пло вид бу ре ка ма Бе о гра да, ор-
га ни зо ва ла Рад на је ди ни ца „Днев ни цен три

и клу бо ви за ста ри ја ли ца” Ге рон то ло шког
цен тра Бе о град.

Ово го ди шњи фе сти вал, ко ји је под сло га-
ном „Играј те на ства ра ла штво” одр жан од 22.
до 24. сеп тем бра, ста ри јим Бе о гра ђа ни ма
по ну дио је ра зно вр сне бес плат не про гра ме.
Ли ков на ко ло ни ја, еду ка тив не ра ди о ни це,
из ло жбе, по зо ри шна пред ста ва и кон цер ти,
ор га ни зо ва ни су на ви ше ло ка ци ја у гра ду.

Да ни се ни о ра на Зве зда ри
На све ча но сти по во дом обе ле жа ва ња

Ме ђу на род ног да на ста ри јих, ауто ри ма нај-
бо љих ра до ва при сти глих на кон курс ГО
Зве зда ра „Тај на ле пе ста ро сти” до де ље не
су при год не на гра де. Овом све ча но шћу за-
вр ше на је ма ни фе ста ци ја „Да ни се ни о ра на
Зве зда ри”, пе та по ре ду, ко ју је, под сло га-

ном „Ак ти ви рај се”, ор га ни зо вао Во лон тер-
ски сер вис Зве зда ре под по кро ви тељ ством
оп шти не од 21. до 25. сеп тем бра.

Го во ре ћи о при сти глим ра до ви ма, Гој ко
Бо жо вић, пред сед ник Ко ми си је ко ја је од-
лу чи ва ла о до де ли на гра да, ре као је да је
кон курс ГО Зве зда ра ва жан због тра ди ци је
афир ми са ња ста ро сти и ши ре ња по зи тив-
них по ру ка ко је на гра ђе ни, али и оста ли
при сти гли ра до ви са др же.

На кон курс је сти гло 120 ра до ва ко је су
по сла ла 63 ауто ра из Бе о гра да, Но вог Са да,
Вра ња, Алек сан дров ца, Ни ша, Уба и По жа-
рев ца. На гра ђе ни су ра до ви у ка те го ри ја ма
де це, мла дих и од ра слих уче сни ка за обла сти
по е зи је, про зе и ли ков ног ства ра ла штва.

Пр во на гра ђе ни ауто ри чи та ли су сво је
ра до ве, же ле ћи да по де ле им пре си је о то ме
ко ли ко их је кон курс об ра до вао и ин спи ри-
сао. Нај мла ђи уче сник имао је са мо де вет а
нај ста ри ји 90 го ди на.

Це ло ово дру же ње би ло је про же то емо-
ци ја ма, ху ма но шћу и кре а тив но шћу свих
ге не ра ци ја и пра ви је при мер на ко ји на чин
мо же да се не гу је и раз ви ја по ма ло за бо ра-
вље на кул ту ра ста ре ња.

На гра де за нај у спе шни је ра до ве обез бе ди-
ле су из да вач ке ку ће „Ар хи пе лаг” и „Чи го ја”,
за тим ГО Зве зда ра – Во лон тер ски сер вис и
Оде ље ње за дру штве не де лат но сти. Р. М.

У БЕ О ГРА ДУ ОДР ЖА НЕ БРОЈ НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

Ства ра ла штво „злат ног до ба”

Кон церт на Кон церт на 
Бе жа ниј ској ко сиБе жа ниј ској ко си

По во дом обе ле жа ва ња Да на ста ри јих у До му 
на Бе жа ниј ској ко си одр жан је кон церт На род-
ног ан сам бла РТС-а са број ним во кал ним со ли-
сти ма. 

Ко ри сни ци Уста но ве су, уз дво ча сов ни му-
зич ко-за бав ни про грам, про ве ли ве се ло по-
под не и про сла ви ли свој дан. 

Г. О.

Пловидба рекама Београда уз позоришне представе

Проглашење победника конкурса
„Тајна лепе старости”
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кроз Србију

Уз по др шку Са ве за пен зи о-УУне ра Вој во ди не и Град скеУУупра ве Но вог Са да, а у успе-УУ
шној ор га ни за ци ји Удру же ња но-
во сад ских пен зи о не ра на че лу са
пред сед ни ком Мир ком Ко ва че ви-
ћем, одр жа на је 12. смо тра хо ро ва
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не.

Пре ма ре чи ма Мир ка Ко ва-
че ви ћа, ма ни фе ста ци ји је при-
су ство вао до сад нај ве ћи број
пен зи о не ра из Вој во ди не, али и
из Ни ша и Ле сков ца. Укуп но је
би ло око 400 из во ђа ча из 15 хо-
ро ва и јед ног деч јег хо ра, и ви ше
од 100 го сти ју, ме ђу ко ји ма и Ми-
лан Не на дић, пред сед ник СПВ, и
Сло бо дан Цвет ко вић, ди рек тор
Но во сад ског сај ма. Пред сед ник
Ко ва че вић је при ли ком отва ра-
ња Смо тре под се тио при сут не
да је циљ ова квог оку пља ња
пен зи о не ра кре а тив но дру же ње
и ме ђу соб на раз ме на ис ку ста ва,
као и раз ви ја ње са рад ње са ло-
кал ним са мо у пра ва ма.  

Ми лан Не на дић је том при ли-
ком ис та као да је ова кул тур но-
умет нич ка ма ни фе ста ци ја, као и
мно ге дру ге ко је се одр жа ва ју у

то ку обе ле жа ва ња ме се ца ста-
ри јих, усме ре на, из ме ђу оста лог, 
и на то да се скре не па жња др жа-
ве и дру штва на про бле ме љу ди 
тре ћег до ба. Осим здрав стве них, 
по себ но је озна чио и про бле ме 
ко је иза зи ва уса мље ност, а ко је 
на не ки на чин пен зи о не ри успе-
шно ре ша ва ју уче ству ју ћи у ова-
квим умет нич ким ак тив но сти ма.  

То је по твр дио и је дан од нај-
ста ри јих уче сни ка ове ма ни фе-
ста ци је, осам де сет сед мо го ди-

шњи Јо сип По ка, пен зи о ни са ни 
опе р ски пе вач, члан Хо ра КУД 
„Иси дор Ба јић” из Но вог Са да.

– Мој жи вот је пе ва ње, по себ-
но ужи вам у оном за јед нич ком, 
хор ском пе ва њу, ка да ускла ди-
те гла со ве са оста ли ма у хо ру. То 
ми је не што нај леп ше у жи во ту, и 
ода зи ва ћу се на за јед нич ке ве жбе 
и на сту пе док год мо гу да се кре-
ћем, за ме не је то жи вот – искрен 
је био Јо сип По ка, до да ју ћи да не-
ма по тре бе да он струч но по ма же 

оста лим чла но ви ма хо ра, јер то 
пер фект но ра ди мла ди и та лен-
то ва ни про фе сор у но во сад ској 
му зич кој шко ли Јо ван Тра ви ца, 
ко ји је за свој рад већ до био и ме-
ђу на род на при зна ња. До дај мо и 
да је овај хор успе шно на сту пио 
на отва ра њу ју би лар ног, 60. Ме ђу-
на род ног сај ма књи га у Бе о гра ду 
у окви ру штан да Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња.

Осим Хо ра КУД „Иси дор Ба јић”,
у нат пе ва ва њу у Ма стер цен тру 
Но во сад ског сај ма, на ко јем би 
им по за ви де ли и мно ги про фе-
си о нал ни хо ро ви, уче ство ва ло је 
још 14 хо ро ва, и то: из Вр шца, Ши-
да, Сом бо ра, Срем ске Ми тр о ви-
це, Су бо ти це, Ки кин де, Срем ских 
Кар ло ва ца, Ле сков ца, Зре ња ни на, 
Пан че ва, Ни ша, Апа ти на, Те ме ри-
на и деч ји хор из Но вог Са да.

На кон до де ле при зна ња ди-
ри ген ти ма и пред став ни ци ма 
хо ро ва, дру же ње уче сни ка је 
на ста вље но уз све ча ну ве че ру, 
му зи ку, пе сму и игру до ка сних 
ве чер њих ча со ва. 

М. Мек те ро вић

ОБРЕНОВАЦ

По сле обу ке на пу то ва ње
На кон успе шно ре а ли зо ва ног де ла про јек та „Об но вље ни у рад са бор ци ма 

и рат ним и мир но доп ским вој ним ин ва ли ди ма” ко ји је по др жао Се кре та ри-
јат за со ци јал ну за шти ту, ра зних кул тур них и спо рт ских ак тив но сти, Удру же-
ње рат них и мир но доп ских вој них ин ва ли да, ко је во ди Ма ри на Ба три че вић, 
успе шно је ре а ли зо ва ло и део про јек та обу ке на ра чу на ри ма за бор це, рат не 
и мир но доп ске вој не ин ва ли де и пен зи о не ре. Пе де сет по ла зни ка ове обу ке 
не дав но је бес плат но об и шло Фру шку го ру, ма на сти ре, Но ви Сад и Пе тр о ва-
ра дин, где су ру ча ли и од мо ри ли се. Пре за до вољ ни, на по врат ку су пред ло-
жи ли да се сле де ће го ди не одр жи ви ши курс, уз на ду да ће ту иде ју по др жа ти 
и Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту. М. Б.

РЕ КО ВАЦ

Пре да ва ње 
о бо ле сти ма ср ца

По во дом Ме ђу на род ног да на ста рих и Свет ског да на
ср ца, за ре ко вач ке пен зи о не ре и све за ин те ре со ва не
гра ђа не ор га ни зо ва но је пре да ва ње о бо ле сти ма ср ца
и ка ко их пред у пре ди ти. Др Ја сми на Је вре мо вић упу-
ти ла је при сут ни ма на пре да ва њу са ве те, пре по ру ке и
упут ства.

– Ре дов но кон тро ли ши те крв ни при ти сак, ре ци те „не ”ду-
ва ну и из бе га вај те па сив но пу ше ње, кон тро ли ши те ни во
ше ће ра у кр ви, бу ди те фи зич ки ак тив ни, во ди те ра чу на о
ис хра ни, и увек се обра ти те струч ња ци ма ако има те про-
бле ме – са мо су не ки од са ве та упу ће них оку пље ни ма. 

Пре по чет ка пре да ва ња па тро на жне се стре До ма
здра вља Ре ко вац Све тла на Ву ло вић и Жи ва дин ка Бра-
шић ме ри ле су при сут ни ма крв ни при ти сак, а Ја сми на
Је вре мо вић ни во ше ће ра у кр ви.

Пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ре ко вац
Жи во мир Ан тић и пред сед ник Са ве за удру же ња бо ра-
ца на род но о сло бо ди лач ких ра то ва Ре ко вац Бо ри сав
Је лић за хва ли ли су пре да ва чу, као и па тро на жним се-
стра ма на успе шно спро ве де ној ак ци ји. Б. Р. Је лић

СМО ТРА ХО РО ВА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Нај ве ћи број уче сни ка до сад

Смотру заједнички отворили дечији хор и пензионерски хор 
„Исидор Бајић” из Новог Сада
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У окви ру тра ди ци о нал не ма-
ни фе ста ци је „Сун ча на је сен жи-
во та”, Ге рон то ло шки цен тар Но-
ви Сад ор га ни зо вао је из ло жбу 
ру ко тво ри на и умет нич ких пред-
ме та и сли ка сво јих ко ри сни ка. У 
са рад њи са Град ском упра вом 
Но вог Са да, из ло жба је одр жа на 
на Тр гу сло бо де, а по во дом обе-
ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на 
ста ри јих, 1. ок то бра.

Пре ма ре чи ма др Ве сне Ма-
тић, ру ко во ди о ца клу бо ва за 
ста ра и од ра сла ли ца ове уста-
но ве, чла но ви клу бо ва ГЦ Но ви 
Сад су, из ла жу ћи сво је ра до ве 
на по ста вље ним штан до ви ма у 
цен тру „Срп ске Ати не”, про мо-

ви са ли и сво ју тра ди ци о нал ну 
ак ци ју „Отво ре на вра та”. Би ла 
је то при ли ка да се гра ђа ни ин-
фор ми шу о услу га ма ГЦ Но ви 
Сад и да се оба ве сте о пи та њи-
ма ста ро сти и ста рих. 

То ком ове ма ни фе ста ци је ме-
ди цин ско осо бље из ГЦ Но ви Сад 
ме ри ло је и крв ни при ти сак гра-
ђа ни ма и да ва ло за ин те ре со ва-
ним про ла зни ци ма са ве те о сти-
ло ви ма жи во та у тре ћем до бу.

Др Ве сна Ма тић је ис та кла да 
је ак ци ја усме ре на у три прав-
ца: да се сен зи би ли ше јав ност, 
од но сно осо бе ко је су се при-
ма кле том жи вот ном до бу, да 
раз ми шља ју о пи та њу ста ре ња 

и ста ро сти, за тим, да се по др жи
ак ти ви зам ста ри јих осо ба и да
Град ска упра ва све то по др жи и
да на тај на чин по бољ ша ква ли-
тет жи во та ових љу ди.

Др Дра ган Ми ло ше вић је с
дру ге стра не ис та као да ће Ге-

рон то ло шки цен тар Но ви Сад
обе ле жи ти ок то бар као ме сец
ста рих са мно го број ним кул-
тур но-умет нич ким, спорт ским и
за бав ним ак тив но сти ма у свим
до мо ви ма ове уста но ве.

М. Мек те ро вић

ОДР ЖАН ДЕ ВЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИХ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ства ра ју ср цем
УКра гу јев цу је, од 30. сеп тем бра до 7. ок то-

бра одр жан де ве ти Фе сти вал ства ра ла-
штва ста рих „Ства рам ср цем”, ко ји ор га-

ни зу је Удру же ње гра ђа на „Сун це”, под по кро-
ви тељ ством гра да Кра гу јев ца. Фе сти вал, ко ји
се тра ди ци о нал но одр жа ва у скло пу обе ле жа-
ва ња Ме ђу на род ног да на ста рих, ове го ди не

је по ну дио про гра ме ко ји афир ми шу зна ње
и ве шти не ста рих, про мо ви шу њи хо ва умет-
нич ка по стиг ну ћа, жи вот но ис ку ство и из ла-
зе у су срет њи хо вим по тре ба ма. Про гра ми су
осми шље ни у са рад њи са парт нер ским ин сти-

ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве бри гом
о ста ри ма: Ге рон то ло шким цен тром, За во дом
за збри ња ва ње од ра слих „Ма ле Пче ли це”, ГО
Цр ве ни крст Кра гу је вац, Град ским удру же њем
пен зи о не ра, Удру же њем пен зи о ни са них про-
свет них рад ни ка...

Ова кав кон цепт фе сти ва ла, је дин ствен по
фор ми и иде ји у на шој
зе мљи и ши ре, у скла-
ду је са На ци о нал ном
стра те ги јом о ста ре њу
Ре пу бли ке Ср би је. Овај
до ку мент као је дан од
сво јих стра те шких при-
о ри те та на во ди под сти-
ца ње ин те гра ци је ста-
ри јих ли ца у дру штво.
У до са да шњим фе сти-
вал ским ак тив но сти ма
уче ство ва ло је ви ше од
три хи ља де ста рих ли-
ца из Кра гу јев ца и свих
оп шти на Шу ма ди је.

У умет нич ком де лу
про гра ма де ве тог Фе-
сти ва ла ста рих „Ства-
рам ср цем” на сту пи-
ли су КУД „Ле пе ни ца” 
Град ског удру же ња

пен зи о не ра, Ин клу зив ни хор „Рас пе ва не Пче-
ли це”, пе сни ци Кут ка за ква ли тет ни је ста ре ње
Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца, КУД „Зо ра” и Во кал-
но-ин стру мен тал на гру па „Ар хан ге ли”.

М. Сан трач

СВР ЉИГ 

Су сре ти ме ђу 
ге не ра ци ја ма

У окви ру обе ле жа ва ња Деч је не-
де ље, а у ме се цу ста рих, у Свр љи гу
је упри ли чен су срет чла ни ца удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не и ма ли-
ша на пред школ ске уста но ве „По-
ле та рац”. Том при ли ком ба ке и уну-
чи ћи рецитовали су јед ни дру ги ма
сво је пр ве пе сми це уз по ре ђе ње ка-
ко се не ка да пе ва ло, игра ло, а ка ко
да нас. Де ле га ци ју Удру же ња пен зи-
о не ра оп шти не Свр љиг пред во ди ле
су Сев ди ја, Гро зда на, Зла та, Бра на,
Ко на. Ка ко нам је ре кла Сев ди ја Ив-
ко вић, пред сед ни ца сек ци је же на
свр љи шког Удру же ња пен зи о не ра,
по се та је би ла до бра и зна чај на, јер
су де ца на ше нај ве ће бо гат ство и
тре ба им се при дру жи ти у мно гим
ак ци ја ма и ак тив но сти ма, на ро чи то
у Деч јој не де љи.

Де јан Ми ле тић, ди рек тор пред-
школ ске уста но ве „По ле та рац”,
ис та као је да су ова кви су сре ти
зна чај ни и за јед ну и за дру гу ста-
ро сну по пу ла ци ју. Кроз раз ме ну
ис ку ста ва и дру же ње, и де чи ца и
ба ке до жи ве ли су је дан леп су срет
ко ји ће ду го пам ти ти. „По ле та рац” 
већ по ду же са ра ђу је са Удру же њем
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг и ово
дру же ње ће и да ље би ти на ста вље-
но, на обо стра но за до вољ ство, до-
дао је Ми ле тић.

С. Ђор ђе вић

ГЦ НО ВИ САД 

Из ло жба на Град ском т
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погледи

Ево пред ло га за ма ли тест.
Про ве ри те у бли ском
окру же њу, ме ђу љу ди ма

са ко ји ма ре дов но ко му ни ци ра-
те, ко ли ко њих зна на па мет ваш
број те ле фо на. Би ће те из не на-
ђе ни. Ја ко ма ло, мо жда ни ко.

Та ко је ов де, та ко сву да. Тренд
је оп шти и не ма из у зе та ка, па и
кад је реч о нај у жој по ро ди ци.
Ис тра жи ва ње спро ве де но у шест
европ ских зе ма ља, об у хва та ју ћи
6.000 осо ба ста ри јих од 16 го ди-
на, по ка за ло је да и ро ди те љи и
брач ни па ро ви у ве ли ком про-
цен ту па да ју на овој про ве ри.

Сту ди ју из ко је се из ро дио тер-
мин „ди ги тал на ам не зи ја” ура ди-
ла је ме ђу на род на ком пју тер ска
фир ма спе ци ја ли зо ва на за без-
бед но сни софт вер „Ка спер ски
Лаб”, а ре зул та ти су да ти на екс-
перт ско ми шље ње Ин сти ту ту за
ког ни тив ну не у ро ло ги ју Уни вер-
зи те та у Бир мин ге му.

И без ко мен та ра струч ња ка,
оно што про из ла зи из ого ље них
про це на та, иза зи ва не ве ри цу.
Украт ко, сва ки дру ги су пру жник
(49 од сто) имао би про блем да
те ле фо ни ра парт не ру уко ли ко
би се за те као без мо бил ног (са
ме мо ри са ним бро јем). Ви ше од
по ло ви не ис пи та них (57 од сто)
не би би ло у ста њу да се ја ви у
кан це ла ри ју, а фра пант но ве ли-
ки број њих, ви ше од две тре-
ћи не (71 од сто), не би мо гао да
по зо ве ни ро ђе ну де цу.

О сте пе ну за ви сно сти од све-
зна ју ћих спра ва го во ри по да так

да је ви ше од тре ћи не (36 од сто) 
оних ко ји све ре ле вант не ин-
фор ма ци је чу ва ју у ком пју те ру, 
не по ку ша ва ју ћи да их упам те. 
Че му тро ши ти енер ги ју на др-
жа ње у гла ви не че га што сва ког 
мо мен та јед ним кли ком мо же 
да вам ис ко чи пред очи?

Осла ња ње на ди ги тал ну ме-
мо ри ју оста вља, ме ђу тим, ду го-
трај не по сле ди це на при род не 
по тен ци ја ле, упо зо ра ва др Ма-
ри ја Вим бер са Уни вер зи те та у 
Бир мин ге му, за то што ин фор ма-
ци ја „на дуг ме” по пра ви лу би ва 
од мах за бо ра вље на.

Наш мо зак осна жу је ме мо ри ју 
сва ки пут ка да при зо ве мо не ки 
по хра ње ни по да так, док у исто 
вре ме бри ше не ва жне став ке ко-
је нас ре ме те. До са да шња ис тра-
жи ва ња су по ка за ла да је ак тив но 
под се ћа ње вр ло ефи ка сан на чин 

ства ра ња трај не ме мо ри је. На су-
прот то ме, па сив но пре у зи ма ње 
ин фор ма ци је са ин тер не та не 
оста вља траг. Та кав тренд у ко ме 
не ма чак ни по ку ша ја да се са ми 
при се ти мо не че га оне мо гу ћа ва 
да се из гра ди трај но се ћа ње, об-
ја шња ва др Вим бер.

Струч ња ци се сла жу да про-
блем ни је са мо у за бо ра вља њу, 
јер чо век не мо же, а и не тре ба 
све да пам ти, већ у пре ве ли ком 
осла ња њу на ди ги тал ну тех но-
ло ги ју, а бу квал ном за по ста-
вља њу мо зга, што за по сле ди цу 
има сла бље ње ње го ве функ ци-
о нал но сти, оси ро ма ше ње ума, 
ме ња ње на чи на ми шље ња. Тре-
ба да има мо ре спек та за мо ћи 
на ших ком пју те ра, али још ви ше 
да по шту је мо на ше соп стве не 
та лен те, пи ше аме рич ки аутор 
Ни ко лас Кар, ко ри сник све га 
што ди ги тал на ера ну ди и ујед-
но њен ве ли ки кри ти чар.

По знат по есе ју „Да ли нас Гугл 
за глу пљу је?”, а по том и по ве-
ћем бро ју књи га од ко јих су две 
по след ње пре ве де не код нас 
„Плит ко – ка ко ин тер нет ме ња 
на чин на ко ји чи та мо, ми сли мо 
и пам ти мо” и „Ста кле ни ка вез – 
ауто ма ти за ци ја и ми”, Кар упор-
но сво јим је зи ком упо зо ра ва на 
оно што је број ка ма ис ка за но у 
сту ди ји „Ка спер ски Ла ба”.

Пре пу сти ли смо ма ши на ма оно 
што при па да чо ве ку, људ ском 
уму. Став да је ком пју тер успе шна 
за ме на за ин те ли ген ци ју, учи нио 
је да смо спрем но пре да ли нај-
ва жни ји део по сла софт ве ру, а 

се би на ме ни ли под ре ђе ну уло гу,
пи ше Кар у тек сту об ја вље ном у
лон дон ском „Гар ди ја ну”.

„Ка спер ски”, пак, про блем по-
сма тра из угла сво је де лат но сти, а
це ло ис тра жи ва ње је и ра ђе но са
ра зу мљи вим по слов ним мо ти ви-
ма фир ме ко ја се ба ви ком пју тер-
ском без бед но шћу. У том по гле ду
за њих су би ла кључ на два по да-
тка, сте пен за ви сно сти – ко ли ки
про це нат љу ди „све сво је со бом
но си” (у ком пју те ру) и сте пен без-
бед но сти – ко ли ко њих др жи тај
ди ги тал ни име так за шти ћен.

По да ци су ре чи ти, по го то во кад
су нај мла ђи у пи та њу. Вла сни ци-
ма смарт фо на у уз ра сту од 16 до 
24 го ди не та „играч ка” је од ка пи-
тал не ва жно сти. За ви ше од по ло-
ви не ан ке ти ра них (53 од сто) ту је, 
пре ма њи хо вим ре чи ма, све што 
тре ба да „зна ју, чу ва ју или пам те”. 

И они ста ри ји све те же оп-
ста ју без по ма га ла са ко ји ма су 
се сро ди ли, на вик ну ти на њих 
као на „функ ци о нал ни до да так 
мо згу”. Ни су ту са мо име на, бро-
је ви, адре се, под сет ни ци, већ 
сли ке, по ру ке, пре пи ске, ин тер-
нет, феј сбук, ин ста грам, чи тав 
кон тин гент успо ме на, жи вот. 
Ка ко би се осе ћа ли ка да би од-
јед ном оста ли без све га то га?

Без аде кват не за шти те ри зик
је ре а лан, по ру чу ју из „Ка спер-
ски Ла ба” и по ја ча ва ју ар гу мен-
та ци ју да ју ћи од го во ре ан ке ти-
ра них вла сни ка да би би ли очај-
ни и ван се бе кад би им се та ко 
не што до го ди ло.

Ипак, тек че твр ти на њих је,
пре ма по ме ну том ис тра жи ва-
њу, стан дард ним ме ра ма до-
да ла и екс тра о бе збе ђе ње од 
ха кер ских упа да, ви ру са и дру-
гих опа сно сти, што зна чи да је 
нај ве ћи број ком пју тер ских са-
др жа ја по тен ци јал но угро жен 
и ра њив, а њи хо ви ко ри сни ци у 
не пре кид ној стреп њи. 

Али, за пра во, у пи та њу ни-
је са мо не до ста ју ћи нај но ви ји 
без бед но сни мо дел, пр ве, дру-
ге, тре ће ге не ра ци је, већ чи ње-
ни ца да сто по стот на си гур ност 
не по сто ји ниг де и ни у че му. У 
ствар ном све ту, а ка мо ли у ње-
го вом вир ту ел ном огле да лу.

Д. Дра гић

КОМ ПЈУ ТЕР СЛА БИ НАШ УМ 

Ди ги тал на ам не зи ја

Пре ве ли ко осла ња ње на елек трон ска по ма га ла
чи ни да се мо зак уле њи, па отуд и сма ње на
спо соб ност пам ће ња код да на шњих ге не ра ци ја
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„По треб но је до ста го ди на да 
би се по стао млад”, че сто је ци-
ти ра на ре че ни ца ко ју је из го во-
рио је дан од нај слав ни јих умет-
ни ка 20. ве ка, Па бло Пи ка со. То 
што је ре као и сам је ис ку сио: 
умро је у 91. го ди ни.

Пи ка со ву те зу као да по твр-
ђу је ге рон то ло ги ја (на у ка ко ја 
про у ча ва фе но ме не ста ре ња и 
ста ро сти са свих аспе ка та, дру-
штве них и би о ло шких): не ка од 
нај но ви јих ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да се љу ди по ста ју ћи
ста ри ји осе ћа ју мла ђим.
Јед на сту ди ја из 2009.
по ка за ла је та ко да се
они у до бу из ме ђу 50 и
60 го ди на осе ћа ју нај ма-
ње де сет го ди на мла ђим,
док се они ста ри ји од 65
„под мла ђу ју” чак и до 19
го ди на.

Ни ова на у ка, ме ђу тим,
не ма пре ци зан од го вор
на кључ но пи та ње: кад у
ства ри по чи ње ста рост.
Да ли је то мо ме нат фор-
мал ног пре стан ка рад ног
ве ка и од ла зак у пен зи ју?
Не би се ре кло, с об зи-
ром на то да не по сто ји
уни вер зал на гра ни ца за
пен зи о ни са ње: не ко мо-
же да пре ста не да ра ди ре ла тив-
но млад или ре ла тив но стар.

Да ли ста рост по чи ње он да 
кад поч ну да се осе ћа ју „ста-
рач ке” те го бе: ар три тис, ви сок 
крв ни при ти сак, ди ја бе тес, кад 
поч ну да кле ца ју ко ле на? Ни то 
не мо же да се пре ци зно од ре ди, 
пре све га због чи ње ни це да не 
осе ћа ју сви сво ју ста рост под-
јед на ко: сва ка је по себ на.

Сва ка се ста рост сва ка ко се-
ћа сво је мла до сти, док, са дру-
ге стра не, „не зна мла дост шта 
је ста рост”. Пре ма по ме ну том 
(аме рич ком) ис тра жи ва њу ста-

во ва пре ма ста ри ма, мла ди љу-
ди, они из ме ђу 18 и 29 го ди на, 
про це њу ју да ста рост по чи ње 
са 60, они у сред њем до бу ту 
гра ни цу по ме ра ју на 70, а они 
са пре ко 65 и да ље сма тра ју да 
су мла ди, па за по че так ста ро-
сти узи ма ју 74. ро ђен дан.

Све ово упу ћу је на основ ну 
чи ње ни цу: да се де фи ни ци ја 
ста ро сти стал но ме ња. Оче ки ва-
ни жи вот ни век се го то во сву где 
стал но по ве ћа ва: пре ма не ким 

ра чу ни ца ма у бо га ти јем де лу 
све та, где је жи вот ни стан дард 
из у зет но ви сок а ме ди цин ска 
не га раз ви је на, чак за пет са ти 
днев но, сва ког да на.

Гра ни ца ста ро сти у овом ве ку 
и зва нич но се ре де фи ни ше, про-
ме на ма пен зиј ских си сте ма и 
стал ним про ду жа ва њем рад ног 
ве ка. О ста ри јим су гра ђа ни ма, 
се ни о ри ма, се до ко си ма, све ви-
ше се го во ри у сва ком дру штву. 
Та ко ђе, на раз ви је ном За па ду 
све ак тив ни ја је и „ин ду стри ја 
ду го веч но сти” – фар ма це ут ско-
ме ди цин ски ком плекс ко ји, ма-

ни пу ли шу ћи ге ни ма, на сто ји да
успо ри и кон тро ли ше про цес
про ме на у тки ву, ор га ни ма и це-
ло куп ном ор га ни зму, да про на-
ђе сво је вр сни „елик сир” мла до-
сти (или не што слич но).

Ка ко год би ло, на у ка о ста ри-
ма и ста ре њу са све ви ше до ка за
твр ди да ни је све јед но кад не ко
по чи ње да се осе ћа ста рим. Ста-
рост на и ме под ра зу ме ва мно-
штво пред ра су да и по гре шних
уве ре ња, ка ко мла ђих пре ма

ста ри ма, та ко и ста рих пре ма
се би са ми ма.

Сту ди је та ко ђе по ка зу ју да су
не га тив ни сте ре о ти пи о ста ре њу
– на при мер да су ста ри ји љу ди
ма ње про дук тив ни, да су по пра-
ви лу де пре сив ни – ко ли ко не-
тач ни, то ли ко и штет ни. Штет ни
за то што кад их при хва те и ста-
ри ји, они та кви и по ста ју. Ако не-
ко стал но раз ми шља о бо ле сти-
ма, на кра ју се ствар но раз бо ли.
На су прот то ме, по зи ти ван став и
оп ти ми зам ја ча ју и ор га ни зам.

Све је на и ме „у гла ви”: ста-
ре ње је ко ли ко фи зи о ло шки,

то ли ко и пси хо ло шки про цес.
На рав но, мно го то га за ви си и
од кул ту ре не ког дру штва и ње-
го вог од но са пре ма ста ри ма.
Ако су, на при мер, ста ри у те ле-
ви зиј ским еми си ја ма пред мет
под сме ва ња због сво јих мен-
тал них и фи зич ких ма на, то во ду
на во ди на во де ни цу не га тив них
сте ре о ти па, на су прот оним по-
зи тив ним, ка да пре о вла ђу ју ћи
имиџ ста рих мо же да бу де онај
о бри жним де да ма и ба ба ма ко-

ји бри ну о уну ци ма, о љу-
ди ма ко ји су жи ве ри зни-
це ис ку ства и му дро сти и
та ко да ље.

Ово су, на рав но, две
крај но сти: исти на је не-
где у сре ди ни. Оно што
се пре по ру чу је то је при-
хва та ње чи ње ни це да се,
са пре стан ком рад ног
ве ка, жи вот ме ња. Не ке
ства ри при том по ста ју
ком пли ко ва ни је, а не ке
јед но став ни је. Од за ла-
ска у баш зре ло до ба не
тре ба оче ки ва ти ни све
ло ше ни ти све до бро.

Јед на од пре по ру ка
је – дис тан ци ра ти се од
сво јих го ди на: при ме њи-
ва ти ме то ду са др жа ну

у пи та њу „ко ли ко би сте има ли
го ди на ка да не би сте зна ли ко-
ли ко има те го ди на”. Дру гим ре-
чи ма, би ти оно ли ко стар (или
млад) ко ли ко се ста рим или
мла дим осе ћа мо.

Дис тан ци ра ње од го ди на је и
ефи ка сан на чин за дис тан ци ра-
ње од пред ра су да о ста ро сти.
Тре ба од ба ци ти ми то ве о је се ни
жи во та, али ува жи ти чи ње ни це,
од ко јих је кључ на она да ни ко
не ће би ти мла ђи не го што је
сад. Ма ко ли ко у овом мо мен ту
имао го ди на.

М. Бе кин

НО ВИ НА ЛА ЗИ ГЕ РОН ТО ЛО ГИ ЈЕ

Кад оста рим, 
би ћу млад
Ис тра жи ва ња по ка зу ју да што су ста ри ји, 
љу ди се све ви ше осе ћа ју мла ђим
не го што има ју го ди на
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пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Сли ке за бол ни цу
Де вет на е ста ли ков на ко ло ни ја „Умет ност за ху ма ност” одр жа-

на је на Град ском тр гу у Ки кин ди и на њој је уче ство ва ло де се так
ства ра ла ца из те оп шти не. Би ли су из ло же ни и про да ва ни ра до-
ви и ауто ра из дру гих гра до ва Ср би је. Ор га ни за тор и ово го ди-

шње ма ни фе ста ци је је Бог дан Ка ла бић, пред сед ник Ме сне ор га-
ни за ци је пен зи о не ра у Но вим Ко зар ци ма. Он је и у прет ход ном
раз до бљу по ма гао уста но ве и дру ге ор га ни за ци је.

Не дав но је Оп штој бол ни ци у Ки кин ди по кло ње но 12 сли-
ка на ста лих у ско ра шњој ак ци ји. Пре дат је и нов ча ни при лог
са ку пљен док је тра ја ла ко ло ни ја. С. З.

КРА ЉЕ ВО

Цр ве ни крст Кра ље ва 
по се тио нај ста ри је

По во дом ме се ца ста ри јих са рад ни ци и во лон те ри Цр ве ног
кр ста Кра ље во ор га ни зо ва ли су низ ма ни фе ста ци ја.

Јед на од нај леп ших ак тив но сти би ла је по се та нај ста ри јој су-
гра ђан ки ко ја је 13. ок то бра про сла ви ла сто ти ро ђен дан. Ба ка жи-

ви у Тав ни ку, се лу уда ље ном 20 ки ло ме та ра од Кра ље ва. Иако је у
мла до сти ве о ма те шко жи ве ла, ипак је до че ка ла ду бо ку ста рост.

По се ти Цр ве ног кр ста се по себ но об ра до ва ла. По ред по-
мо ћи у хра ни и хи ги је ни, ба ки је по кло ње на и ро ђен дан ска
тор та. Д. В.

ВА ЉЕ ВО

При јем за ве те ра не
По во дом Свет ског да на ста рих, Удру же ње пен зи о не ра гра-

да Ва ље ва ор га ни зо ва ло је све ча ни при јем за сво је ко ле ге – 
ве те ра не ко ји су не ка да да ва ли зна ча јан до при нос ра ду Удру-
же ња, а већ не ко вре ме то ви ше не мо гу.

По зи ву се ода зва ло њих три де се так, а до бро до шли цу су им 
по же ле ли Ан дри ја Ђи лас, пред сед ник, и Вој кан Ви дић, нај ста-
ри ји члан Управ ног од бо ра Удру же ња.

Би ло је ле по ви де ти са ко ли ко ра до сти су се по здра вља ли 
не ка да шњи ак ти ви сти ко ји се го ди на ма ни су сре ли.

Истим по во дом Сек ци ја же на при Удру же њу ор га ни зо ва ла 
је из ло жбу руч них ра до ва сво јих чла ни ца чи ме су упот пу ни-
ле про грам ове све ча но сти чи је ор га ни за то ре су по хва ли ли 
сви при сут ни. Д. П.

ЧА ЈЕ ТИ НА

Бра ти мље ње 
са Лак та ши ма

Оп штин ска ор га ни за ци ја Удру же ња пен зи о не ра и ин ва ли да
ра да ча је тин ске оп шти не јед на је од ак тив ни јих у ужич ком кра-
ју. На раз не на чи не бри не о сво јим чла но ви ма, а већ тра ди ци о-
нал но, ви ше од де сет го ди на, ор га ни зу је дру же ње пен зи о не ра
из це ле Ср би је и бив ших ре пу бли ка. Та ко је би ло и не дав но,
ка да се у Ча је ти ни оку пи ло око 300 пен зи о не ра ко ји су раз ме-
ни ли ис ку ства о ра ду ор га ни за ци ја нај ста ри јих жи те ља.

Ово го ди шње дру же ње ис ко ри шће но је и да се пен зи о-
не ри ча је тин ске оп шти не и оп шти не Лак та ши, не да ле ко од
Ба ња лу ке, по бра ти ме. Овом све ча ном чи ну при су ство вао је
и Ми лан Ста ма то вић, пред сед ник ча је тин ске оп шти не. До са-
да шња до бра са рад ња са да је још ви ше уна пре ђе на што ће
до при не ти бо га ти јим кон так ти ма, не са мо пен зи о не ра, не го
и мла ђих жи те ља две оп шти не.

Го сти су по се ти ли Му зеј на отво ре ном „Ет но се ло” у Си ро гој-
ну, во до пад у Го сти љу и још не ке кул тур не и исто риј ске зна-
ме ни то сти зла ти бор ског кра ја. М. П.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Над ме та ње у ша ху 
и куглању 

Град ско удру же ње пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца и оп-
штин ска удру же ња Шид, Ру ма, Ин ђи ја, Пе ћин ци одр жа ли су 
тур нир у ша ху и ку гла њу. Так ми че њу се као гост при дру жио и 
но во фор ми ра ни шах клуб из Пла ти че ва. 

По вод за одр жа ва ње овог тур ни ра би ла је го ди шњи ца осло-
бо ђе ња Сре ма, а то је ујед но би ла и при ли ка да се обе ле жи 
Дан ста ри јих осо ба. Тур нир је про те као у спорт ском ду ху, као 
до бра про мо ци ја спор та у пен зи о нер ској по пу ла ци ји. Г. О.
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НИШ

Но ви клуб пен зи о не ра
Град ско удру же ње пен зи о не ра Ни ша отво ри ло је свој но ви

клуб у ко ме ста ри ји су гра ђа ни на кон ви ше го ди на по но во има ју
про стор за оку пља ње и дру же ње. Ми о драг Стан ко вић, пред сед-
ник ни шке ор га ни за ци је, под се ћа да ове го ди не обе ле жа ва ју 69
го ди на по сто ја ња, а да је отва ра ње ре но ви ра них про сто ри ја део
про гра ма ко јим се обе ле жа ва ме сец ста рих. Про сто ри је је све ча-

но отво рио се кре тар Град ског удру же ња пен зи о не ра До бро сав
Ми лен ко вић, а у ре но ви ра ни про стор уло же но је ви ше од ми ли-
он ди на ра, углав ном при ку пље них сред стви ма од чла на ри на.

У но вом клу бу пен зи о не ри мо гу да игра ју не ку од дру штве-
них ига ра, да се дру же, по пи ју чај или ка фу у ку хи њи са ста-
рим или но вим при ја те љи ма ко је ће ов де упо зна ти.

Удру же ње у Ни шу има ви ше од 20.000 чла но ва и ова кав
про стор им је одав но био по тре бан. Чел ни ци Удру же ња се
тру де да мак си мал но по мог ну чла но ви ма, а они ко ји пла ни-
ра ју да на ба ве зим ни цу или огрев не дав но су има ли мо гућ-
ност да узму по зај ми цу. Као и сва ке го ди не, пен зи о не ри ма са
ма лим ме сеч ним при ма њи ма обез бе ди ће се и па ке ти са нај-
ва жни јим по треп шти на ма.  Н. Ш.

ША БАЦ

Ак тив на драм ска сек ци ја
Драм ска сек ци ја у Ге рон то ло шком клу бу у Шап цу по сто ји

не ко ли ко ме се ци. Пред сед ник сек ци је је На да По по вић.
– Љу ди се све че шће ин те ре су ју за глу му и не ке дру ге обла-

сти кул ту ре, за ба ве, по ку ша ва ју ћи ими ти ра ти „озбиљ не” 

глум це, чи ни ми се вр ло успе шно. За ин те ре со ва ност чла но ва
је за до во ља ва ју ћа, па се на да мо да ће пре ра сти у јед ну ле пу
за ба ву – ка же На да По по вић.

При го дан про грам драм ске сек ци је про жет му зич ким ну-
ме ра ма одр жан је кра јем сеп тем бра. У про гра му je уче ство-
ва ла драм ска сек ци ја клу ба, пе ва чи драм ске сек ци је и ор ке-
стар клу ба, а пу бли ка је би ла оду ше вље на. А. В.

ЗА ЈЕ ЧАР

Пу ту ју и при ма ју го сте
Клуб пен зи о не ра „Злат на је сен” из За је ча ра био је ве о ма

ак ти ван про те клог ле та. Ор га ни зо ва на су број на пу то ва ња и
дру же ња.

Ишли су на не ко ли ко из ле та (у Ра јач ке пив ни це, Сме де ре-
во, Ја го ди ну...) и уго сти ли ле ско вач ке пен зи о не ре ко ји су их
по зва ли да им уз вра те по се ту.

У сеп тем бру су би ли до ма ћи ни пен зи о не ри ма из Кру шев-
ца. С овим удру же њем има ју ду го го ди шњу са рад њу и бар два
пу та го ди шње се сре ћу. Дру же ње је ор га ни зо ва но у про сто-
ри ја ма клу ба уз ру чак и му зи ку, та ко да су го сти оти шли са
ле пим ути сци ма и ја ко за до вољ ни. Том при ли ком до го во рен
је за јед нич ки из лет до Кла до ва за иду ћу го ди ну. Ј. М.

СУР ДУ ЛИ ЦА

Шаховски тро меч
У са ли Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Сур ду ли ци 24. 

сеп тем бра одр жа но је за вр шно так ми че ње, тро меч у ша ху 
из ме ђу удру же ња пен зи о не ра Сур ду ли це, Вла ди чи ног Ха на 
и Бо сиљ гра да. Так ми че њу су при су ство ва ли и пред став ни ци 
оп шти не Сур ду ли ца, као и пред сед ни ца Окру жног од бо ра 
Пчињ ског окру га Ми ра Трај ко вић.

По за вр шет ку так ми че ња при ре ђен је све ча ни ру чак за све 
уче сни ке и го сте. Тур нир је тра ди ци о нал ног ка рак те ра и ор-
га ни зо ва ће се и на ред них го ди на. М. В.
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поводи

Цен трал на ма ни фе ста ци ја по во-
дом обе ле жа ва ња Свет ског да-
на сле пих и сла бо ви дих осо ба

– 15. ок то бра, одр жа на је ове го ди не у
Ц
Кра гу јев цу. Про сла ви је при су ство вао
и ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња Алек сан дар
Ву лин, ко ји је том при ли ком на гла сио
да др жа ва во ди ра чу на о за по шља-
ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, али да
по сло дав ци и да ље има ју пред ра су де
пре ма тој ка те го ри ји ста нов ни штва.

Про шле го ди не је за по сле но ви ше
од 4.000 осо ба са ин ва ли ди те том, а
обра зо ва ње и за по шља ва ње су два
су штин ска про бле ма за ову по пу ла ци-
ју, ре као је Ву лин у Кра гу јев цу.

Др жа ва из два ја суб вен ци је за за-
штит не ра ди о ни це у ко ји ма ра де
осо бе са ин ва ли ди те том, у ви си ни
70-75 од сто лич ног до хот ка, од но сно
50 од сто про сеч не пла те, као и за на-
док на де за пут не тро шко ве и на бав ку
ре про ма те ри ја ла. Што се ти че обра зо-
ва ња, ми ни стар је ре као да као дру-
штво мо ра мо учи ни ти све да оно бу де
до ступ но свим осо ба ма са ин ва ли ди-
те том, у скла ду са њи хо вим мо гућ но-
сти ма и спо соб но сти ма.

Упи тан шта др жа ва мо же да учи ни
да сле пи и сла бо ви ди има ју псе во-
ди че, Ву лин је под се тио да је до не сен

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ

За јед но про тив пред ра су да

за кон ски оквир о то ме и да је са да на
удру же њи ма да фор ми ра ју цен тре и
на ђу фи нан си је ре, а др жа ва је ту, ка ко
је ре као, да им по мог не кроз ре дов не
кон кур се.

Пред сед ник Са ве за сле пих и сла бо-
ви дих Ср би је Ми лан Сто шић та ко ђе је
ука зао да су обра зо ва ње и за по шља-
ва ње нај ве ћи про бле ми те по пу ла ци је
ста нов ни штва. Пре ма ње го вим ре чи-
ма, др жа ва је ин клу зив ним обра зо ва-
њем омо гу ћи ла да се мла ди ко ји има-
ју про бле ме са ви дом упи шу у шко ле,
али у про све ти не ма уџ бе ни ка на Бра-
је вом пи сму и дру гих по ма га ла нео п-
ход них сле пи ма и сла бо ви ди ма.

За из у зе тан до при нос афир ма ци ји по-
тен ци ја ла осо ба оште ће ног ви да и по-
бољ ша њу њи хо вог дру штве ног ста ту са
на све ча но сти у Кра гу јев цу пла ке та ма
Са ве за сле пих Ср би је на гра ђе ни су ми-
ни стар Ву лин, оп шти не Аран ђе ло вац,
Кнић и Ла по во и хо тел „Кра гу је вац”.

Са вез сле пих Ср би је сле де ће го ди-
не обе ле жа ва 70 го ди на по сто ја ња и
ор га ни зо ва ног ра да. Р. М

Шет ња Бе о гра дом
Чла но ви Удру же ња сле пих и сла бо-
ви дих Ср би је „Бе ли штап” на Свет ски
дан сле пих про ше та ли су Бе о гра дом
и пред ста ви ли пса во ди ча за са мо-
стал но кре та ње сле пих и сла бо ви дих.
Пред сед ни ца „Бе лог шта па” Ве сна
Не сто ро вић ре кла је да бор ба за са-
мо стал но кре та ње не ће до не ти пра ве
ре зул та те уко ли ко се сви у Ср би ји не
укљу че у ре ша ва ње тог пи та ња.
Об ја сни ла је да сле пе и сла бо ви де
осо бе мо гу да се кре ћу са мо стал но
тек ка да кроз обу ку са вла да ју тех ни ке
кре та ња уз по моћ бе лог шта па, и да су 
тек по сле то га оспо со бље не за по ха-
ђа ње обу ке кре та ња са пси ма во ди чи-
ма. Пре ма ње ним ре чи ма, за Ср би ју 
је нај ве ћи про блем то што не по сто је
ин струк то ри спе ци ја ли зо ва ни за об-
у ча ва ње па са во ди ча за са мо стал но 
кре та ње сле пих и сла бо ви дих.
Она је пред ста ви ла је ди ног пса во ди-
ча у зе мљи, Асто ра, ко ја је об у чен у 
Сло ве ни ји и пла ћен 15.000 евра, нов-
цем ко ји су при ку пи ли гра ђа ни кроз
раз не ху ма ни тар не ак ци је.
Пре ма по да ци ма Удру же ња „Бе ли 
штап”, у Ср би ји има ви ше
од 12.000 сле пих.

На Сај му књи га
Је ле на Сто ја но вић, ди пло ми ра ни прав ник, за по сле на у град ској упра ви у Сме де ре ву, 
би ла је до ма ћин на штан ду Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња на Сај му књи га 27. ок то бра 2015. ка да је јед на од три би на би ла по све ће на осо ба ма 
са ин ва ли ди те том. Иако сле па од ро ђе ња, Је ле на ни је до зво ли ла де је овај не до ста так на
би ло ко ји на чин оме та у жи во ту: ди пло ми ра ла је на Прав ном фа кул те ту и укљу че на је у 
рад мно гих ор га ни за ци ја ко је се ба ве про бле ми ма осо ба са ин ва ли ди те том.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Ко об ра чу на ва ка ма ту

По твр да о про ме ни адре се

?Д. Мар ко вић, Ниш: На осно ву суд ске ад ми ни стра тив не
за бра не, Фонд ПИО ми од би ја две тре ћи не пен зи је. Ко је
над ле жан да об ра чу на ка ма ту на глав ни цу ду га?

?М. Илић, Беч: Ко је су мо је оба ве зе при ли ком про ме не адре се
у Аустри ји и про ме не адре се бан ке (бан ка оста је иста, и да ље
је исти број кон та у бан ци, са мо не у Бе чу, већ у дру гом гра-

ду Аустри је)? Да ли мо рам да до ста вим дру гу по твр ду о про ме ни
адре се ста но ва ња и дру гој адре си исте бан ке, и ко ли ки је за кон-
ски вре мен ски рок да то ура дим од мо мен та про ме не адре се?

ОД ГО ВОР: Ка ма ту на глав ни-
цу ду га об ра чу на ва Републичи 

фонд ПИО, на осно ву за кључ ка
из вр ши те ља.

ОД ГО ВОР: Ако не ме ња те те-
ку ћи ра чун ни бан ку, Оде ље ње за 
ис пла ту пен зи ја по ме ђу на род-
ним уго во ри ма у Ди рек ци ји РФ 
ПИО на ста ви ће ис пла ту пен зи је 
на по сто је ћи те ку ћи ра чун. Са ве-
ту је мо Вас да адре су но вог пре-
би ва ли шта са ко пи јом па со ша 
или лич не кар те, на ко јој се ви ди 

Ва ша но ва адре са, и ко пи ју ре ше-
ња о пра ву на пен зи ју до ста ви-
те ис плат ној слу жби, на адре су
Др Алек сан дра Ко стића 9, 11000
Бе о град, ра ди бу ду ћих до ста-
вља ња на кућ ну адре су ра зних
до пи са (нпр. по твр де о жи во ту).
Сва ка ко то ура ди те од мах, јер
пре ци зни ро ко ви не по сто је.

?М. Бра јо вић, Про ку пље: Да ли пен зи о не ри мо гу да ку пу-
ју пу тем ад ми ни стра тив не за бра не и шта од до ку ме на та
тре ба да при ба ве за то?

Ку по ви на на ра те

ОД ГО ВОР: РФ ПИО је скло-
пио уго во ре са пред у зе ћи ма за
про да ју ро бе на кре дит, удру же-
њи ма гра ђа на и јав ним пред у-
 зе ћи ма, та ко да пен зи о не ри
има ју мо гућ ност пла ћа ња ад ми-
ни стра тив ном за бра ном, од но-
сно пла ћа ња на ра те, при ку по-
ви ни ро бе ши ро ке по тро шње,
ме ди цин ске опре ме и оп тич ких
по ма га ла, за на бав ку зим ни це и
огре ва, за пла ћа ње по греб них
тро шко ва и ту ри стич ких услу га.

По треб но је да пен зи о нер
при ли ком ку по ви не про дав цу
до ста ви ко пи ју по след њег че ка
од пен зи је, од но сно из ве штај из
бан ке о при ма њу, као и да у три

при мер ка по пу ни из ја ву – ре ше-
ње о ад ми ни стра тив ној за бра ни,
ко је ће до би ти од про дав ца.

РФ ПИО та ко ђе има скло пље-
не уго во ре са 27 ба ња и РХ цен-
та ра, са 10 оси гу ра ва ју ћих дру-
шта ва у Ср би ји, као и са 28 ба на-
ка у ко ји ма пен зи о не ри мо гу да
узму бан кар ске кре ди те.

О свим мо гућ но сти ма пла ћа-
ња на ра те и о спи ску прав них
ли ца с ко ји ма је Фонд пот пи сао
уго вор о пла ћа њу услу га на ра-
те, пен зи о не ри мо гу да се ин-
фор ми шу у фи ли ја ли пре ко ко-
је до би ја ју пен зи ју или на сај ту
Фон да www.pio.rs/Пен зи о нер-
ски сер вис.

?Н. Ле кић, Ћу при ја: Мај ка сам тро је де це по че му сам оства-
ри ла до дат ни стаж у тра ја њу од две го ди не. Да ли је тач но
да се овај стаж не ра чу на као услов за сти ца ње пен зи је?

?Р. Пан тић, Про ку пље: Про ве ром упла те до при но са елек-
трон ским пу тем уочио сам да ми је по след ња упла та би ла
на кра ју 2012. го ди не, а од ја ва са оси гу ра ња 2015. го ди-

не. Ни је ми ја сно да ли прет ход ни по сло да вац ни је за то вре ме
упла тио до при но се или је сте, а по да ци још ни су ажу ри ра ни.

По се бан стаж за тре ће де те

Про ве ра упла те до при но са

ОД ГО ВОР: Чла ном 60 За ко на о 
ПИО про пи са но је да да оси гу ра-
ник –же на по осно ву ро ђе ња тре-
ћег де те та има пра во на по се бан 
стаж у тра ја њу од две го ди не.

Овај стаж ни је исто што и 
стаж оси гу ра ња и не узи ма се 
у об зир при ли ком про це не ис-

пу ње но сти усло ва за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју, али има
ути ца ја на ње ну ви си ну. По се-
бан стаж се ура чу на ва у уку пан
пен зиј ски стаж и узи ма се у об-
зир при ли ком об ра чу на из но са
пен зи је, тј. до при но си по ве ћа-
њу из но са.

ОД ГО ВОР: Ви мо же те у нај бли-
жој фи ли ја ли Фон да про ве ри ти
да ли су сви по да ци ре ги стро ва-
ни, тј. да ли има те ре ги стро ва не
при ја ве М-4 за све пе ри о де кад
сте би ли у оси гу ра њу. Уко ли ко
не ма те ре ги стро ва не при ја ве
М-4 за од ре ђе не го ди не, то мо же
зна чи ти или да по сло да вац ни је
упла тио до при но се за тај пе ри-

од или да је упла тио до при но се, 
али да ни је пре дао при ја ве М-4 
Фон ду, па сто га ни су мо гли би ти 
уне ти по да ци о ста жу и за ра ди у 
ма тич ну еви ден ци ју. По треб но 
је, пре све га, да код по сло дав ца 
про ве ри те да ли је упла ћен до-
при нос и да ли је Фон ду под не та 
при ја ва М-4 за сва ку го ди ну ко ја 
не до ста је у ли стин гу.

?И. Је лић, Сомбор: Ста ро сну пен зи ју сам оства ри ла 1. де цем-
бра 2014. го ди не. Од РФ ПИО – Фи ли ја ла Сомбор до би ла сам
при вре ме но ре ше ње, јер Фонд ни је рас по ла гао по да ци ма о

за ра да ма за шест ме се ци из 1981. го ди не, 20 да на из 1982. го ди не
и за 10 ме се ци из 2014. го ди не. Ти ме је мој укуп ни стаж ума њен
за ско ро 17 ме се ци. У Фи ли ја ли ка жу да не ма ју обра зац М-4 за
2014. го ди ну, иако мој по сло да вац твр ди да су по да ци об ра ђе ни,
ис кон тро ли са ни и по сла ти још у ју ну ове го ди не. 

Ка ко до ко нач ног ре ше ња

ОД ГО ВОР: Мно ги чи та о ци се 
рас пи ту ју за при вре ме на ре ше-
ња. За то ће мо по но ви ти још јед-
ном, при вре ме но ре ше ње до но-
си се ка да су ис пу ње ни усло ви 
за при зна ва ње пра ва на пен зи ју, 
али ни су по зна ти и ком пле ти ра-
ни сви по да ци ко ји су по треб ни 
за до но ше ње ко нач ног ре ше ња. 
Раз лог при вре ме но сти ре ше-
ња на ве ден је у обра зло же њу 
сваког при вре ме ног ре ше ња.

Фонд по слу жбе ној ду жно сти 
до но си ко нач но ре ше ње он да 
ка да се от кло не раз ло зи при-
вре ме но сти ре ше ња, тј. ка да се 
при ба ве сви по да ци ко ји су по-
треб ни за до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња. Ако ко ри сник са зна да 
су сви нео п ход ни по да ци при-
ку пље ни и сва до ку мен та ци ја 
ком пле ти ра на, он мо же и сам 
под не ти зах тев за до но ше ње 
ко нач ног ре ше ња у над ле жној 

фи ли ја ли Фон да ПИО и на тај
на чин убр за ти по сту пак до но-
ше ња ко нач ног ре ше ња.

Уко ли ко ни су ком пле ти ра ни
сви по да ци ко ји су нео п ход ни

за до но ше ње ко нач ног ре ше ња,
ко ри сник се мо же и сам укљу-
чи ти у про цес при ку пља ња не-
до ста ју ћих по да та ка, а у ци љу
до но ше ња ко нач ног ре ше ња.

?М. Мар ко вић, Па ра ћин: Ка ко се „рат на” 1993. го ди на ра чу-
на при ли ком об ра чу на рад ног ста жа?

Рад ни стаж за 1993. го ди ну

ОД ГО ВОР: За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
про пи са но је да се за утвр ђи ва ње
ви си не пен зи је не узи ма ју за ра де,
на кна де и осно ви це оси гу ра ња

из 1993. Ова го ди на се при зна је у
стаж оси гу ра ња уко ли ко је ли це те
го ди не би ло у оси гу ра њу и ако је
при ја ва на оси гу ра ње ре ги стро ва-
на у ма тич ној еви ден ци ји Фон да.
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Да ли сте зна ли ...

 – да свет ско ста нов ни штво убр за но ста ри? Са став свет ске 

по пу ла ци је је дра стич но из ме њен и про це њу је се да ће пр-

ви пут у исто ри ји чо ве чан ства 2050. го ди не би ти ви ше љу ди 

– да су бо ле сти 

– да што је ви ше све ћи-

 ста ри јих од 60 го ди на не го де це. Про ду же ње жи вот ног ве ка 

и не моћ нај че шћи 

ца на тор ти, то су нам зу би 

је сте раз лог за сла вље, али и по ве ћа ну бри гу и па жњу це логје сте раз лог за сла вље, али и по ве ћа ну бри гу и па жњу це лог 

сте ре о ти пи о ста ро-

от пор ни ји на ка ри јес? Про-

дру штва за нај ста ри је су гра ђа не.

сти? Уме сто ова квог

бле ми са зу би ма се обич но 

јја вља ју у до би од 20 до 40 
го ди на. На кон то га, зуб ни 

жив ци по ста ју ма ње осе тљи ви на на па де ка ри је са.

раз ми шља ња, сва ко 

дру штво тре ба да се 
за ла же за ак тив но и

здра во ста ре ње. Уме ре на фи зич ка ак тив ност, здра ва ис хра-

на, жи вље ње с оп ти ми змом, по зи тив не емо ци је, хо би, са мо 

су не ке од пре по ру ка за ква ли тет ни је ста ре ње.

– да се Ме ђу на род-

– да ко ли ко бр зо и 

ни дан ста ри јих осо-

на ко ји на чин ста ри-

 ба у све ту и код нас 

мо за ви си од ге не-

обе ле жа ва од 1991. 

ти ке по је дин ца, али 

– да, по ра зним ис тра-
жи ва њи ма, ста ре ње има 
сво јих пред но сти, нпр. с 
го ди на ма ми гре не по ста ју 

 све ре ђе? Јед но швед ско 
ис тра жи ва ње уста но ви ло 

 је да на кон 55. гла во бо ље 
не ста ју у 30 од сто слу ча је ва, а пре ма по да ци ма јед не аме-
рич ке фон да ци је, 40 од сто љу ди ста ри јих од 65 го ди на пре-
ста је да има ми гре не.

 го ди не, 1. ок то бра, с 
 ци љем да под стак не 

др жа ве да ста ри јим чла но ви ма оси гу ра ју за до во ље ње њи-

и од при ме не по зи-
тив ног здрав стве ног 
по на ша ња у то ку ста-

са сво јим мо гућ но сти ма?
 хо вих по тре ба и омо гу ће им укљу чи ва ње у дру штво у скла ду 

ре ња? Усва ја ње здра-
 вих жи вот них на ви ка пре суд но је за уна пре ђи ва ње здра вља 

и очу ва ње функ ци о нал не спо соб но сти у ста ро сти.

Мо лим за реч
У ре ду је што су днев ни це за слу жбе на пу то ва ња сма ње не. Да ни

су све кра ћи.
Би ло је то у јед ној зе мљи се ља ка... На род је био па то ло шки

ве зан за „Фар му”.
Сви тра же ве тар у ле ђа. Зар им ни је до вољ на ко ша ва?
Ста ње у шко ла ма: про фе со ри штрај ку ју, ђа ци лај ку ју.
До сад сам ја сре ђи вао тур ши ју, али па при ке су то ли ко по ску пе ле

да је ове го ди не тур ши ја сре ди ла ме не.
Све је да нас бр за хра на. За хра ну се нај бр же по тро ше и пла та

и пен зи ја.
За по слио се пре ко кон кур са и до био на ди мак „Сум њи во ли це”.
Пу бли ка стра сно гле да „Ве ли ког бра та” као да им је род ро-

ђе ни.
РТС на ја вљу је ТВ так су. Не мо гу оно ли ке ре при зе да де ле џа бе.

Де јан Па та ко вић

Кли ке ри 
Тек кад су му по пу сти ле ве зе, ус пе ли су да га... ве жу.
Са мо огра ни че ни мо гу да по ста вља ју то ли ке огра де дуж гра ни-

ца.
Кад су чу ли све о ње му, ви ше ни су хте ли да чу ју за ње га.
Кад не ком „про ра ди кли кер”, тај ви ше не мо ра да ра ди.
Не ке пи сце по чи њу да чи та ју тек кад их про на ђу... у чи ту ља-

ма.
Они што су спа ва ли на сво јим рад ним ме сти ма, сад ви ше не ма ју

где да спа ва ју.
Ми ло рад Би бин

Дру га ку ћа
Ка да ко ла кре ну низ бр до, све иде као под ма за но.
Ша лу на стра ну, афо ри зам у цен тар.
Не ћу да при чам и ого ва рам. Све ћу то ста ви ти у афо ри зам.
Ка фа на ми је дру га ку ћа. Из пр ве ме је же на оте ра ла.
Има ју крат ке ру ке, али су им пр сти ду ги и ле пљи ви.
Шљи ва би би ла наш нај бо љи бренд ка да би смо мо гли сви да ста-

не мо под јед ну.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

Т(р)уц ка ње
Не ћу че ка ти Но ву го ди ну, не ка че ка она ме не.
Мо лим ком ши је да не ба ца ју пе тар де, иска чу ми сар ме из шер пе.
То ли ко пу та су ме из да ва ли, та ко да имам осе ћај да сам гар-

со ње ра.
Не ки ће ипак мо ра ти да ра де, јер ви ше не ма шта да се укра де.
Зна те ли ко ју исти ну му шка рац је ди но ка же у пи ја ном ста њу?

Име сво је љу бав ни це.
Мно ги не би ра ју сред ства га зе ћи пре ко мр твих. Они си гур но не-

ће ни шта ре ћи...
Ко ла су нам кре ну ла низ бр до. Нај зад и на ма да кре не.
Же на му је од лич на ку ва ри ца. Стал но му со ли па мет.

Гор да на Бог да но вић и Жи ва дин Јо ва но вић

Жи ва ни зми 
Ко за жму ри пред сво јом са ве шћу, не мо ра гле да ти исти ни у очи.
Си ро ти ња но си Ср би ју у ду ши. Па три о ти је чу ва ју у џе по ви-

ма.
Од зе ма ља у окру же њу – код нас је жи вот нај јеф ти ни ји.
До ста смо из во зи ли па мет. Са да се узда мо у ку пље не ди пло-

ме.
Са Евро пом се још ни смо ни упо зна ли, а они већ зна ју ко смо.

Жи ван С. Фи ли по вић


