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Бли жи се 14. јун и 48. ро-
ђен дан на шег и ва шег 
„Гла са оси гу ра ни ка”, и то 

у го ди ни ко ја је у на шој зе мљи 
про гла ше на го ди ном ме ђу ге-
не ра циј ске со ли дар но сти и 
са рад ње. По ред то га, и Европ-
ски дан ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти – 29. април обе-
ле жен је и ове го ди не ни зом 
ма ни фе ста ци ја. Циљ обе ле жа-
ва ња овог да ту ма је сте да се 
по др же и ор га ни зу ју раз ли чи те 
за јед нич ке ини ци ја ти ве љу ди 
из свих ге не ра ци ја, као и да се 
скре не па жња на зна чај стал-
ног раз у ме ва ња, по што ва ња 
и со ли дар но сти ме ђу љу ди ма. 
На рав но, све ове ак тив но сти 

тре ба да тра ју кон ти ну и ра но, а 
не са мо јед ног да на или јед не 
го ди не.

Оно што учи мо уну тар по ро-
ди це од ро ди те ља, ба ка и де ка, 
тре не ра и учи те ља, од при ја-
те ља и ко ле га, је сте оно што 
ће мо пре не ти да ље дру ги ма. 
У 21. ве ку де ца и омла ди на по-
се ду ју зна ње и ве шти не ко је су 
нео бич не за прет ход не ге не ра-
ци је. Со ли дар ност ме ђу ге не-
ра ци ја ма из ра жа ва се и де ље-
њем зна ња са дру ги ма и осла-
ња њем на њих за раз у ме ва ње 
ства ри ко је нам ни су по зна те.

Да би смо обе ле жи ли го ди-
шњи цу ли ста и свој ју би леј 
по ве за ли са ак тив но сти ма ко-

је се то ком го ди не од ви ја ју на 
ме ђу соб ној со ли дар но сти и са-
рад њи мла ђих, ма ло ста ри јих 
и нај ста ри јих, по зи ва мо вас да 
на пи ше те при чу. Те ма би би ла 
упра во та: со ли дар ност ме ђу 
ге не ра ци ја ма, на чи ни на ко је 
јед ни дру ги ма мо же мо да по-
мог не мо или то већ чи ни мо, 
не ки до бри при ме ри, иде је ка-
ко би то мо гло да се ра ди или 
ка ко да се ор га ни зу ју дру же ња, 
за ба ве, уче ње... 

По зи ва мо све на ше чи та о це, 
без об зи ра на жи вот но до ба, 
ко ји же ле да пи шу на ове те ме 
да нам, нај ка сни је до 15. ју на 
ове го ди не, по ша љу сво је при-
че. Ми ће мо их све про чи та ти и 
нај бо ље сим бо лич но на гра ди-
ти и об ја ви ти у ро ђен дан ском, 
јун ском бро ју ли ста „Глас оси-
гу ра ни ка” и у на ред ним бро је-
ви ма. 

Због огра ни че но сти про сто-
ра и бро ја стра ни ца, при ча не 
би тре ба ло да бу де ду жа од две 
ку ца не стра ни це, или, за оне 
ко ји се слу же ра чу на ром, да 
не ма ви ше од 4.000 ка рак те ра 
(фонт Ti mes New Ro man, ве ли-
чи на сло ва 14, про ред 1,5). Ра-
до ве нам мо же те сла ти меј лом 
на gla so si gu ra ni ka@ pio.rs или 
по штом на на шу адре су: Глас 
оси гу ра ни ка, Па ри ска 9, 11000 
Бе о град. Г. О.

У СУ СРЕТ РО ЂЕН ДА НУ „ГЛА СА ОСИ ГУ РА НИ КА”

Кон курс за при чу

Ва жно је би ти ак ти ван
Ми смо и до сад у „Гла су оси гу ра ни ка” пу но па жње по све ћи-
ва ли ста ри јој по пу ла ци ји, а у овој го ди ни по тру ди ће мо се да 
се до би је још ве ћа по др шка јав но сти за ста ри је осо бе, на гла-
ша ва ју ћи бор бу про тив њи хо ве дис кри ми на ци је по осно ву 
го ди на. На гла сак ће мо ста вља ти на сма ње ње сте ре о ти па и 
пред ра су да ве за них за го ди не. У том сми слу је на ро чи то бит-
но упо зна ва ње пен зи о не ра са кон цеп том ак тив ног ста ре ња 
кроз про мо ци ју во лон тер ског ра да и дру гих фор ми ак тив ног 
жи вље ња.
Ве о ма је ва жно и по ди за ње све сти по сло да ва ца о то ме да 
ис ку ство, зна ње и по тен ци ја ли ста ри јих рад ни ка мо гу знат но 
до при не ти про дук тив но сти и успе ху њи хо вих пред у зе ћа. 
Та ко ђе, и не за по сле не ста ри је осо бе тре ба по др жа ти у то ме 
и под у чи ти их ка ко да уве ре по тен ци јал не по сло дав це да 
њи хо во ду го го ди шње ис ку ство мо же би ти ко ри сно за по сао. 

СРЕЋНИ ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ
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Попис: ре ал но и  
књи го вод стве но ста ње 
у Фон ду је ускла ђе но

На сед ни ци Управ ног од-
бо ра Ре пу блич ког фон да 
ПИО одр жа ној 31. мар-

та 2017. го ди не, по ред оста лог, 
усво јен је Из ве штај о ре дов ном 
по пи су имо ви не и оба ве за Ре пу-
блич ког фон да ПИО са ста њем 
на дан 31. 12. 2016. го ди не, као и 
План јав них на бав ки РФ ПИО за 
2017. го ди ну.

По пис имо ви не и оба ве за Фон-
да јед на је од ва жни јих про це ду-
ра у си сте му ин тер не кон тро ле, 
на осно ву ко је се обез бе ђу ју тач-
ни и по у зда ни по да ци и ин фор-
ма ци је о ста њу имо ви не и оба-
ве за на последњи дан пословне 
године, ис та кла је Ве ра Дра го-
са вац, пред сед ник Цен трал не 
по пи сне ко ми си је, обра зла жу ћи 
из ве штај о по пи су. На дан 31. 12. 
2016. го ди не по пи сом је утвр-
ђе на не фи нан сиј ска имо ви на у 
стал ним сред стви ма и имо ви на у 
при пре ми Фон да у из но су од 7,2 
ми ли јар де ди на ра, ко ли ко из но-
си и књи го вод стве но ста ње. Фи-
нан сиј ска имо ви на утвр ђе на је 
у из но су 11,0 ми ли јар ди ди на ра, 
где је та ко ђе ста ње јед на ко књи-
го вод стве ном. 

Спро во ђе ње по пи са је ве о ма 
сло жен по сао, а да би био оба-
вљен ажур но, све о бу хват но и 
ква ли тет но, фор ми ра но је ви ше 
од 40 ко ми си ја за по пис у ор га-
ни за ци о ним је ди ни ца ма Фон да, 

у ко ји ма је би ло ан га жо ва но око 
150 за по сле них, ко ји су од 15. де-
цем бра по че ли са ак тив но сти ма 
на по пи су имо ви не и оба ве за, и 
успе шно су окон ча ли по сао у за-
кон ском ро ку.

Пред лог пла на јав них на бав-
ки за 2017. го ди ну са чи њен је на 
осно ву ре ал них по тре ба свих ор-
га ни за ци о них је ди ни ца Фон да, 
ка ко би се обез бе ди ло ње го во 
не сме та но функ ци о ни са ње. Све 
на бав ке, а на ро чи то на бав ке по-
тро шног ма те ри ја ла и услу га ко је 
су пред ви ђе не Пла ном, ура ђе не 
су на кон де таљ ног ис пи ти ва ња 
и ана ли зе тр жи шта, ис та као је у 
обра зло же њу Дар ко Та на ско вић, 
на чел ник Оде ље ња за јав не на-
бав ке. Из вр ше на је и ана ли за тро-
го ди шње по тро шње, уве ћа не за 
про јек то ва ну ин фла ци ју за 2017. 
го ди ну.

Пр ви пут је пред ви ђе но да се 
спро ве де и за кљу чи оквир ни 

спо ра зум за на бав ку до ба ра: лож-
уља, го ри ва, по штан ских услу га, 
бан кар ских услу га, ин тер не та и 
фик сних те ле фо на, да би се на 
тај на чин обез бе дио кон ти ну и тет 
пру жа ња пред мет них услу га и не-
сме та но функ ци о ни са ње Фон да.

Још јед на спе ци фич ност је сте 
на бав ка за по тре бе спро во ђе ња 
ак тив но сти ве за них за ме ђу ге не-
ра циј ску со ли дар ност и са рад њу. 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 2017. 
го ди ну про гла си ла го ди ном ме-
ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти 
и са рад ње и ја сно је да нај ве ћи 
део ак тив но сти спро во ди упра во 
Фонд, бу ду ћи да из вор но функ-
ци о ни ше на овим прин ци пи ма. 
Осим кон крет них до га ђа ја ко ји 
би се од ви ја ли на те ри то ри ји чи-
та ве Ср би је, где би се ма ни фе сто-
вао прин цип ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти, пред ви ђе не су и 
струч не три би не, на уч не рас пра-
ве и па не ли, ко ји би тре ба ло да 

до при не су уна пре ђе њу ме ђу ге-
не ра циј ске со ли дар но сти у Ср-
би ји. 

На сед ни ци Управ ног од бо ра 
усво је на је и од лу ка о утвр ђи ва-
њу ви си не на кна де за рад чла но-
ва Управ ног од бо ра РФ ПИО за 
2017. го ди ну, у скла ду са За кључ-
ком Вла де РС од 3. мар та 2017. го-
ди не, ко јим су од ре ђе ни кри те ри-
ју ми и ме ри ла за утвр ђи ва ње ви-
си не на кна да за рад пред сед ни ка 
и чла но ва управ ног од бо ра.

Чла но ви УО су та ко ђе усво ји-
ли од лу ку о по кре та њу по ступ ка 
да ва ња у за куп не по сред ном по-
год бом не по крет но сти РФ ПИО 
по слов ног про сто ра у Вра њу, 
при вред ном дру штву за услу ге и 
тр го ви ну „Zo dra-S” д.о.о. из Вра-
ња, као и од лу ку о одо бра ва њу 
про ду же ња Уго во ра о да ва њу 
не по крет но сти РФ ПИО на ко ри-
шће ње Оп штин ском удру же њу 
пен зи о не ра Ка њи жа. В. К.

Са последње седнице УО РФ ПИО

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Успе шно оба вљен ва жан 
и сло жен по сао

Но ве осно ви це оси гу ра ња ни же за 5,7 од сто
Под се ћа мо на ше чи та о це да од упла те за 

мај 2017. ва же но ве осно ви це оси гу ра ња за 
оне ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи ју. 
Но ве осно ви це су у од но су на прет ход ни пе-
ри од ни же за 5,7 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 21.906 ди на ра, а нај ви ша пет про сеч них 
пла та, од но сно 312.940 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње је 26 од сто, што зна чи да ће се ме сеч-
ни из да так кре та ти у ра спо ну од 5.695,56 до 
81.364,40 ди на ра. Ови из но си при ме њи ва ће 
се за упла те до при но са за мај, јун и јул 2017. 
го ди не. Г. О.

Осно ви ца  
оси гу ра ња

До при нос 
ме сеч но

21.906 5.695,56
25.035 6.509,10
33.798 8.787,48
40.682 10.577,32
50.070 13.018,20
54.452 14.157,52
71.976 18.713,76
79.487 20.666,62
97.011 25.222,86

125.176 32.545,76
187.764 48.818,64
250.352 65.091,52
312.940 81.364,40
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у жижи

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, отво рио 
је 13. апри ла ор ди на ци ју за ме-
ди цин ско ве шта че ње у згра ди 
Фи ли ја ле РФ ПИО Вр бас у ко јој 
ће ле ка ри ве шта ци Фон да оба-
вља ти спе ци ја ли стич ке пре гле-
де ко ри сни ка из оп шти на Вр бас 
и Ку ла. 

Отва ра њу је при су ство вао и 
Пре драг Ву ле тић, по кра јин ски 
се кре тар за со ци јал ну по ли ти-
ку, де мо гра фи ју и рав но прав-
ност по ло ва, са нај бли жим са-
рад ни ци ма, као и ру ко во ди о ци 
РФ ПИО. Том при ли ком ми ни-
стар Ву лин је ис та као да отва-
ра њем кан це ла ри је у Фи ли ја ли 
у Вр ба су Фонд ПИО на ста вља 
да при бли жа ва ко ри сни ци ма 
услу гу ме ди цин ског ве шта че-

ња та ко што сма њу је њи хо ве 
тро шко ве од ла ска на ве шта че-
ње у Но ви Сад и олак ша ва им 
до ла зак на пре глед. На гла сио 
је да ће ви ше од хи ља ду љу ди 
го ди шње из Вр ба са и Ку ле, ко ји 
су те шког здрав стве ног ста ња и 
ко ји ма је за и ста те шко да пу ту-
ју, са да лак ше мо ћи да оства ру-
ју сво ја пра ва на до би ја њу ту ђе 
по мо ћи и не ге – што кроз Фонд 
ПИО, што кроз цен тре за со ци-
јал ни рад, не тро ше ћи вре ме и 
ште де ћи но вац.

– По ли ти ка Ми ни стар ства ра-
да и по ли ти ка Фон да ПИО је сте 
да бу де мо на услу зи ко ри сни-
ци ма, да им се при бли жи мо и да 
за до во љи мо њи хо ве по тре бе. 
Свр ха на шег ра да је сте да љу ди 
бу ду за до вољ ни и да мо гу да ко-
ри сте на ше услу ге – на гла сио је 

ми ни стар, до да ју ћи да је упра во 
за то отво ре на ор ди на ци ја у Фи-
ли ја ли Вр бас. 

Слав ко Имрић, ди рек тор 
По кра јин ског фон да ПИО, на-
гла сио је да Фонд отва ра њем 
ове кан це ла ри је за ме ди цин-
ско ве шта че ње на ста вља сво ју 
основ ну ми си ју, а то је да оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
што ви ше при бли жи цео ди ја-
па зон сво јих услу га. Он је овом 
при ли ком по звао и ко ри сни ке 
услу га Фон да ПИО да о свом за-
до вољ ству по врат но ин фор ми-
шу Фонд. То мо гу да учи не упи-
сом у књи ге ути са ка (на ла зе се 
у сва кој ор га ни за ци о ној је ди-
ни ци Фон да), или не по сред ним 
кон так том са ру ко вод ством 
пу тем „да на отво ре них вра та”, 
пре ко Кон такт цен тра, или на 

не ки дру ги на чин, јер је Фонд 
пре вас ход но увек на услу зи 
сво јим ко ри сни ци ма и оси гу-
ра ни ци ма. Имрић је ин фор-
ми сао при сут не и да ће на кон 
што Фонд отво ри кан це ла ри ју 
за ме ди цин ско ве шта че ње у 
Фи ли ја ли РФ ПИО Сен та, ова-
ква услу га би ти обез бе ђе на и 
за о кру же на у свим фи ли ја ла ма 
Фон да у Вој во ди ни.

Др Ја сми на Стој шин Ви ден, 
по моћ ни ца на чел ни ка Оде ље-
ња за ме ди цин ско ве шта че ње 
у Ди рек ци ји ПФ ПИО, ко ја је 
ве шта чи ла пр ве ко ри сни ке у 
но во о тво ре ној кан це ла ри ји у 
Фи ли ја ли РФ ПИО Вр бас, оце ни-
ла је да је ор ди на ци ја функ ци-
о нал на и да су усло ви за рад у 
њој од лич ни.

М. Мек те ро вић

У ге рон то ло шком цен тру 
у бе о град ској оп шти ни 
Обре но вац ле ка ри РФ 

ПИО оба вља ли су 20. апри ла 
спе ци ја ли стич ке пре гле де ко-
ри сни ка, у скло пу за јед нич ке 
ак ци ја Фон да ПИО, Ми ни стар-
ства за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња и 
уста но ва со ци јал не за шти те.

Ова ак ци ја по кре ну та је 2015. 
го ди не, а њен циљ је да се по-
бољ ша ква ли тет и обим по сто-
је ћих услу га у со ци јал ној за шти-
ти ста рих и хро нич но обо ле лих 
осо ба, као и дру гих осо ба у 
ста њу со ци јал не по тре бе. Ко ри-
сни ке ГЦ Обре но вац пре гле да-
ли су оф тал мо лог и кар ди о лог, 
а не у роп си хи ја тар је, на осно ву 
са зна ња о здрав стве ном ста њу 
ко ри сни ка из њи хо вих кар то на, 
пред ло жио ко ји ко ри сни ци би 
мо гли да под не су зах тев за по-
моћ и не гу дру гог ли ца.

При ли ком по се те Ге рон то ло-
шком цен тру Обре но вац, 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 на вео је да је 
за хва љу ју ћи бо љој за по сле но-

сти и ефи ка сни јој бор би про тив 
си ве еко но ми је упла та до при-
но са са 18. апри лом 2017. го ди-
не ве ћа у од но су на пла ни ра ну 
за 3,4 ми ли јар де ди на ра, од но-
сно за 3,1 од сто, док су у од но су 
на исти пе ри од про шле го ди не 
оства ре ни при хо ди ве ћи за 7,7 
ми ли јар ди ди на ра или за 7,4 од-
сто.

– За хва љу ју ћи бо љој на пла-
ти до при но са Фонд ПИО је из 
бу џе та по ву као 4,95 ми ли јар ди 
ди на ра ма ње. Ка са ПИО фон да 
је пу ни ја и то осе ћа ју сви гра-

ђа ни Ср би је. За хва љу ју ћи то ме 
мо же мо да об на вља мо до мо ве 
за ста ра ли ца, да чи ни мо жи вот 
на ших ко ри сни ка бо љим, мо же-
мо да ка же мо да се у со ци јал ну 
за шти ту ула же ви ше не го икад 
и да ни јед но со ци јал но да ва ње 
не ће би ти ус кра ће но већ на-
про тив, би ће уве ћа но – ис та као 
је ми ни стар Ву лин.

Ди рек тор Сек то ра за ме ди-
цин ско ве шта че ње Фон да ПИО 
др Ди ка Ка је вић ре као је да ак-
ци ја пре гле да ко ри сни ка тра је 
го ди на ма и да је до бре ре зул-

та те, а да је ово га пу та уве де на 
и но ва ак ци ја – пре глед пен зи-
о не ра ко ји има ју по тре бу за ту-
ђом по мо ћи и не гом.

У ге рон то ло шким цен три ма 
че сто су сме ште не осо бе чи је је 
здрав стве но ста ње та кво да не 
мо гу да оду до до ма здра вља 
или бол ни це на спе ци ја ли стич-
ки пре глед, та ко да им је не у-
по ре ди во лак ше, бр же и јед но-
став ни је да пре глед и ди јаг но-
сти ку у са мом цен тру ура де ле-
ка ри Фон да ПИО. Пре гле ди ко је 
мо бил на еки па ле ка ра Фон да 
ПИО ор га ни зу је у ге рон то ло-
шким цен три ма су оф тал мо ло-
шки, кар ди о ло шки пре глед са 
ЕКГ-ом, не у роп си хи ја триј ски и 
ор то пед ски пре гле ди.

Ле ка ри Фон да ПИО до са да 
су у окви ру ове ак ци је пре гле-
да ли ко ри сни ке у до мо ви ма за 
ста ре, од но сно ге рон то ло шким 
цен три ма у Шап цу, Апа ти ну, 
Бе о гра ду, Вр шцу, Ки кин ди, Ја-
го ди ни и Кру шев цу, а пру жа ње 
по мо ћи и по др шке ко ри сни ци-
ма на овај на чин би ће сва ка ко 
на ста вље но и убу ду ће.

Г. О.

ЛЕ КА РИ ФОН ДА ПИО У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ ОБРЕ НО ВАЦ

На ста вак за јед нич ке ак ци је

Ми ни стар Ву лин у ГЦ Обре но вац

ОТВО РЕ НА ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ У ВР БА СУ

Фонд при бли жа ва сво је услу ге ко ри сни ци ма
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То ком 2016. до ста вље но  
40.000 зах те ва ви ше у од но су  
на прет ход ну го ди ну

Ка ко про пи су је За кон о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу, по сло дав ци 
су у оба ве зи да Фон ду ПИО до ста вља-

ју при ја ву М-4, од но сно при ја ву по да та ка 
за утвр ђи ва ње ста жа оси гу ра ња, за ра де, 
на кна де за ра де, од но сно осно ви це оси гу-
ра ња и ви си не упла ће ног до при но са за за-
по сле не, до кра ја апри ла те ку ће го ди не за 
прет ход ну ка лен дар ску го ди ну.

Ка ко би олак шао по сло дав ци ма да на 
вре ме из вр ше сво ју за кон ску оба ве зу, без 
че ка ња пред шал те ри ма и уз по јед но ста-
вље ну про це ду ру, Фонд ПИО је од 15. мар-
та 2016. го ди не по сло дав ци ма омо гу ћио да 
зах тев и при ја ву М-4 са по да ци ма о ста жу и 
за ра да ма за 2015, а са да и за 2016. го ди ну, 
под но се елек трон ски, пре ко веб сер ви са 
Елек трон ска пре да ја при ја ва М-4 (е-М4) на 
сај ту Фон да (www.pio.rs). 

– По ред под но ше ња зах те ва елек трон-
ским пу тем, по сло дав ци зах тев за под но-
ше ње при ја ва М-4 за 2015. и 2016. го ди ну са 
по пу ње ним обра сци ма при ја ва М-4, мо гу 
да под но се и пре ко шал те ра Фон да ПИО, 
као и прет ход них го ди на. Осим зах те ва и 
по пу ње не при ја ве М-4, по сло дав ци ни су 
у оба ве зи да до ста вља ју дру гу до ку мен та-
ци ју, јер Фонд про ве ру по да та ка уне тих у 
при ја ву М-4 вр ши на осно ву по да та ка Цен-
трал ног ре ги стра оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња – об ја шња ва Жељ ко Си мић, на-
чел ник Оде ље ња за ма тич ну еви ден ци ју у 
Ди рек ци ји Фон да ПИО.

На на ве де ни на чин при ја ве М-4 мо гу се 
под не ти и за осни ва че ко ји су би ли за по сле-
ни у при вред ном дру штву чи ји су осни ва чи, 
од но сно чла но ви, као и за пред у зет ни ке ко-
ји су ис пла ћи ва ли лич ну за ра ду, јер су обе 
ка те го ри је оси гу ра ни ка при ли ком ис пла-
те за ра да мо ра ле да под но се по је ди нач ну 
по ре ску при ја ву (ППП-ПД), на во ди Жељ ко 
Си мић, и до да је да се за оста ле ка те го ри је 
оси гу ра ни ка са мо стал них де лат но сти зах-
тев и при ја ве М-4 под но се на шал те ри ма 
Фон да ПИО и уз њих се мо ра до ста ви ти фи-
нан сиј ска до ку мен та ци ја.

Од 15. мар та 2016. го ди не, да кле од уво-
ђе ња мо гућ но сти елек трон ског под но ше-
ња зах те ва и до ста вља ња при ја ва М-4 еви-
ден ти ра но је ви ше од 210.000 при мље них 
зах те ва за 2015. и 2016. го ди ну, од че га је 

75 од сто при мље но елек трон ски, а оста ло 
пре ко шал те ра Фон да. 

То ком 2016. го ди не за 2015. и ра ни је го-
ди не под не то је 162.012 при ја ва по сло да-
ва ца М-4, што је за око 40.000 зах те ва ви ше 
не го што је у 2015. под не то за 2014. го ди ну. 
До ста вља ње при ја ва М-4 за 2016. го ди ну је 
у то ку, а од јануара до 27. апри ла број под-
не тих зах те ва за пре у зи ма ње при ја ва М-4 
за 2016. го ди ну из но сио је 87.955.

Укуп но 3.326.214 оси гу ра ни ка обухва-
ћенo je зах те ви ма за ове ру М-4 при ја ве до 
кра ја апри ла 2017.

Веб сер вис за елек трон ско под но ше ње 
зах те ва и при ја ва М-4 на и шао је на до бар 
при јем код по сло да ва ца, и сва ка ко уште део 
вре ме и по јед но ста вио про це ду ру.

– Ва жно је на по ме ну ти да је на овај на чин 
мо гу ће до ста вља ти при ја ве М-4 за 2015. и 
2016. го ди ну, док се под но ше ње зах те ва и 
пре да ја при ја ва М-4 за 2014. и ра ни је го-
ди не мо же оба вља ти са мо пре ко шал те-
ра Фон да, на на чин на ко ји се то чи ни ло и 
прет ход них го ди на, уз по пу њен обра зац, 
при ја ву М-4 у па пир ној фор ми и пра те ћу 
фи нан сиј ску до ку мен та ци ју – на во ди на-
чел ник Си мић.

Под се ћа мо да је трај на и за кон ска оба ве за 
по сло да ва ца да пла ћа ју до при но се за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за све за по-
сле не, а об ра чун, кон тро ла и на пла та до при-
но са је под над ле жно шћу По ре ске упра ве. 
Осим то га, за кон ска оба ве за по сло да ва ца 
је да до ста вља ју Фон ду ПИО при ја ву М-4 за 
за по сле не. Са мо под но ше њем ове при ја ве 
у ма тич ној еви ден ци ји Фон да се ре ги стру ју 
по да ци о ста жу оси гу ра ња, за ра ди и пла ће-
ним до при но си ма за рад ни ка, што ди рект но 
ути че на ду жи ну по ступ ка за оства ри ва ње 
пра ва, а сма њу је и број до не тих при вре ме-
них ре ше ња у од но су на ко нач на.

Оно што бу ду ћи ко ри сни ци пен зи ја мо гу 
да учи не, ка ко се не би не при јат но из не на ди-
ли ка да под не су зах тев за оства ри ва ње пра-
ва на пен зи ју и та да схва ти ли да им не до ста ју 
по да ци о ста жу и за ра да ма, је сте да про ве ра-
ва ју сво је по дат ке уне те у ма тич ну еви ден ци-
ју Фон да ПИО. Фонд је омо гу ћио стран ка ма 
да ове ин фор ма ци је мо гу да до би ју не са мо 
на шал те ри ма Фон да, већ и пре ко сај та Фон-
да, пу тем ра чу на ра, ко ри сте ћи је дин стве ни 
пин код. Гра ђа ни мо гу, уз по пу њен зах тев и 
лич ну кар ту, да до би ју пин код бес плат но на 
шал те ри ма свих фи ли ја ла и слу жби фи ли ја-
ла Фон да од мах по под не том зах те ву. На кон 
до би ја ња, пин код се мо же ко ри сти ти нео-
гра ни че но, и га ран ту је за шти ту по да та ка и 
си гур ност уви да. В. Ка дић

КРАЈ АПРИ ЛА РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ М-4 ОБРА ЗА ЦА

Јед но став ни ја и бр жа 
пре да ја при ја ва

Жељ ко Си мић, на чел ник Оде ље ња за ма тич ну еви ден ци ју у Ди рек ци ји Фон да ПИО
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актуелно

По во дом огла са за при јем 
зах те ва за упу ћи ва ње ко-
ри сни ка пен зи ја на ре-

ха би ли та ци ју за 2017. го ди ну, 
ко ји је Фонд ПИО рас пи сао 1. 
мар та, зах тев за оства ри ва ње 
овог пра ва под не ло је 40.833 
пен зи о не ра свих ка те го ри ја, 
од тог бро ја 7.306 ко ри сни ка 
са под руч ја АП Вој во ди не. Број 
при мље них зах те ва ви ше не-
го тро стру ко пре ма шу је број 
ко ри сни ка ко ји ће, на осно ву 
опре де ље них сред ста ва и про-
сеч них це на у бањ ским ле чи-
ли шти ма, мо ћи да ис ко ри сте 
ово пра во у 2017. го ди ни у јед-
ној од 25 ба ња Ср би је – пре ма 
про це на ма, у ба ња ма ће о тро-
шку Фон да ПИО бо ра ви ти око 
12.500 ко ри сни ка пен зи ја.

– Ово го ди шњим из ме на-
ма Пра вил ни ка о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
РФ ПИО, пр ви пут је омо гу ће но 
ко ри сни ци ма да на ве ду у ко ју 
ба њу би же ле ли да бу ду упу ће-
ни. Да кле, пен зи о не ри се од ове 
го ди не опре де љу ју за две уста-
но ве са под руч ја фи ли ја ле Фон-
да на ко јој има ју пре би ва ли ште 
и за тре ћу уста но ву са спи ска из 
Пра вил ни ка у ко јој би же ле ли 
да оства ре ово пра во. На осно-
ву то га се упу ћу ју на ре ха би ли-
та ци ју, а у скла ду са сме штај ним 
ка па ци те ти ма уста но ве ко ја ни-
је кон тра ин ди ко ва на њи хо вој 
ме ди цин ској до ку мен та ци ји. 
Пре ма по да ци ма, на кон об ра де 
свих зах те ва, на ли ста ма же ља 
за ово го ди шњи бес пла тан опо-
ра вак нај че шће су се на шле Вр-
њач ка Ба ња, Ни шка ба ња, Ба ња 
Ко ви ља ча, врд нич ки „Тер мал”, 
Ка њи жа, Ри бар ска ба ња и дру-
ге – на во ди др Ди ка Ка је вић, ди-
рек тор Сек то ра за ме ди цин ско 
ве шта че ње РФ ПИО и пред сед-
ник Рад не гру пе за пра ће ње и 
спро во ђе ње по ступ ка ре ха би-
ли та ци је ко ри сни ка пен зи ја.

Још јед на од из ме на Пра вил-
ни ка од но си се на то да пра во 
на бес пла тан сме штај и пре воз, 
по ред пра ти о ца де те та, од са да 
има и пра ти лац сле пог ли ца.

Да под се ти мо, Фи нан сиј ски 
план Фон да за 2017. го ди ну 

омо гу ћио је да се за дру штве-
ни стан дард ко ри сни ка пен-
зи ја из дво је сред ства у из но-
су од 393,96 ми ли о на ди на ра, 
што је за ви ше од 30 ми ли о на 
ве ћи из нос у од но су на про-
шлу го ди ну, од но сно за око 45 
ми ли о на ви ше не го у 2015. го-
ди ни. Са мим тим, ви ши је и из-
нос сред ста ва ко ја се из два ја ју 
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
пен зи о не ра, а ко ја, у скла ду 
са Пра вил ни ком, чи не 93,3 од-
сто укуп ног из но са сред ста ва 
опре де ље них за дру штве ни 

стан дард ко ри сни ка пен зи ја, 
од но сно 367,6 ми ли о на ди на ра 
за ре ха би ли та ци ју у 2017. го-
ди ни. Ви ши из но си сред ста ва 
ко ја се из два ја ју за дру штве ни 
стан дард пен зи о не ра ре зул тат 
су по ве ћа них из вор них при хо-
да Фон да.

Ка ко је об ја снио др Ка је вић, 
за све ко ри сни ке ко ји оства ре 
пра во на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју, као и до са да, Фонд сно-
си тро шко ве сме шта ја у ба њи, 
пун пан си он и тро шко ве пре во-
за до опре де ље не ба ње и на зад.

– Та ко ђе, уго во ри ма са сва ком 
ба њом по је ди нач но пре ци зи ран 
је обим те ра пи ја ко је сва ки ко-
ри сник мо ра да до би је, а то под-
ра зу ме ва ле кар ски пре глед, ЕКГ, 
ла бо ра то риј ске ана ли зе, све спе-
ци ја ли стич ке пре гле де и ви зи те 
оде љен ских ле ка ра, као и нај ма-
ње три вр сте те ра пи ја у за ви сно-
сти од оце не ле ка ра и обла сти 
за ко ју је од ре ђе на ба ња спе ци-
ја ли зо ва на. Дру гим ре чи ма, пен-
зи о не ри ко ји оства ре ово пра во, 
би ће пот пу но ме ди цин ски збри-
ну ти свих 10 да на бо рав ка у ба њи 
– ја сан је др Ди ка Ка је вић.

Фонд ће, као и прет ход не 
го ди не, пи са ним пу тем оба ве-
сти ти ко ри сни ке пен зи ја ко ји 
оства ре ово пра во, у ко ју уста-
но ву ће би ти упу ће ни на ре ха-
би ли та ци ју, о спи ску обла сти из 
ко јих се ре ха би ли та ци ја пру жа, 
као и о спе ци фи ка ци ји услу га 
ко је ће им оба ве зно би ти пру-
же не. Ко нач не ранг ли сте об ја-
вље не су 26. апри ла, а не ки од 
пен зи о не ра ко ји су се на њи ма 
на шли, опо ра вак у ба њи мо гу 
да оче ку ју већ у ма ју.

В. Ка дић

ОВЕ ГО ДИ НЕ ОКО 12.500 КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА БЕС ПЛАТ НО У БА ЊЕ

Об ја вље не ко нач не ранг ли сте

Др Дика Кајевић

Бања Ковиљача
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За хва љу ју ћи до број 
ме ђу соб ној  
са рад њи, на ши и 
аустриј ски струч ња ци 
ус пе ли да раз ре ше  
све не до у ми це ко је  
су му чи ле ко ри сни ке 
и оси гу ра ни ке 

Ме ђу на род ни са ве то-
дав ни да ни из ме ђу 
но си ла ца пен зиј ског 

и ин ва лид ског оси гу ра ња Ср-
би је и Аустри је одр жа ни су 4. 
апри ла у Кра гу јев цу и 5. апри ла 
у Бе о гра ду. Сед му го ди ну за ре-
дом гра ђа ни су има ли при ли ку 
да по тра же са ве те и ин фор ма-
ци је од до ма ћих и аустриј ских 
струч ња ка, а на кон сул та ци је у 
оба гра да до шло је 26 љу ди ко ји 
има ју стаж у обе др жа ве.

Ово го ди шњи тим са ве то да-
ва ца чи ни ли су Вол фганг Ка рас 
и То мас Пол зер из аустриј ског 
пен зиј ског фон да, као и Зо ри ца 
Стој ко вић и Ми ли ца Сми ља нић 
Ми јо вић из Ди рек ци је РФ ПИО. 
Уло гу ко ор ди на то ра оба вљао 
је Пре драг Ле пе тић, та ко ђе из 
Ди рек ци је Фон да. За бо ље уза-
јам но спо ра зу ме ва ње по бри ну-
ли су се пре во ди о ци за не мач ки 
је зик, Ју ли ја на Ли по вац из Ди-
рек ци је РФ ПИО и Јо ван Илић 
из ПФ ПИО у Но вом Са ду.

Ево шта ка жу не ке од стра на-
ка ко је су по тра жи ле по моћ од 
са ве то да ва ца.

Ста ме на Ста мен ко вић (69) из 
Бе о гра да, пен зи о нер ка, јед на је 
од стра на ка ко ја је ус пе ла да ре-
ши свој про блем.

– У ста ро сну пен зи ју оти шла 
сам 2002. го ди не са 54 го ди не, а 
аустриј ску сам оства ри ла 2004. 
го ди не. Ни сам ду го ра ди ла у 
Аустри ји, око 17 ме се ци. Чу ла 
сам у на шем Фон ду ПИО да ћу 
тек на кнад но, кад на пу ним 60 
го ди на, до би ти аустриј ску пен-
зи ју. Ме ђу тим, то се ни је до го-
ди ло, не го сам до би ла пре вре-

ме ну пен зи ју. Али, ус пе ли су да 
ми раз ре ше не до у ми цу и за до-
вољ на сам од го во ром ко ји сам 
до би ла – ка же Ста ме на Ста ме-
но вић.

Дра ги ца Су бошић (60) из Ру-
шња до шла је да се ин фор ми ше 
у ве зи са пен зи јом.

– Пре за до вољ на сам, јер су 
сви би ли љу ба зни. До шла сам 
да се ин фор ми шем у ве зи са 
пен зи јом. Имам у Аустри ји 10 
го ди на рад ног ста жа, а ов де 
око осам. Ина че сам по ро дич ни 
пен зи о нер, јер сам, на жа лост, 
ве о ма ра но из гу би ла му жа. Ре-
кли су ми да са ових 10 го ди на 
ста жа из Аустри је имам пра во 
на пен зи ју, кад са бе рем стаж. 
Сад сам тре нут но на би роу до 
31. ма ја, и са ве то ва ли су ме да 
по сле то га одем у Ди рек ци ју 
ПИО фон да. Ве о ма пред у сре-
тљи ва го спо ђа из на шег Фон да 
об ја сни ла ми је шта је све по-
треб но да при пре мим од до ку-
ме на та и где да под не сем зах-
тев – за до вољ но при ча Дра ги ца 
Су бошић.

Бран ку Кли цо ву (66) из Бе о-
гра да, пен зи о не ру, са ве то дав ци 

су по мо гли да ре ши про блем 
ко ји је ви ше тех нич ке при ро де.

– Да ли су ми ин струк ци ју, од-
но сно по ја сни ли ка ко да ми се 
упла та пен зи је пре ба ци на жи-
ро ра чун, да ми не би ви ше сла-
ли че ко ве – ка же Бран ко Кли-
цов, упу ћу ју ћи ре чи по хва ле за 
ефи ка сност Фон да.

Пре ма ре чи ма ко ор ди на то ра 
Пре дра га Ле пе ти ћа, ше фа од-
се ка Оде ље ња за ПИО по ме ђу-
на род ним уго во ри ма, нај че шћа 
пи та ња ко ја су стран ке по ста-
вља ле то ком са ве то дав них да на 
и у Кра гу јев цу и у Бе о гра ду ти-
ца ла су се ста жа, бу ду ћих усло-
ва за сти ца ње пра ва и пред ме та 
ко ји су у то ку ре ша ва ња.

Зо ри ца Стој ко вић, са мо стал-
ни струч ни са рад ник у Оде ље-
њу за ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма, ка же да је нај ви ше 
стра на ка до шло из Вој во ди не, 
углав ном са пи та њи ма у ве зи са 
ста жом и из но сом ви си не пен-
зи је у Аустри ји. Јед на стран ка 
се жа ли ла да, пре ма ње ном ми-
шље њу, про цес оства ри ва ња 
пра ва за ин ва лид ску пен зи ју у 
Аустри ји ве о ма ду го тра је, итд. 

Вол фганг Ка рас, аустриј ски 
струч њак за пи та ња из ПИО, 
овим по во дом је већ пе ти пут у 
Ср би ји. На гла сио је да је све до-
бро ор га ни зо ва но и ис пла ни ра-
но, као и увек, и да су се стран ке 
нај че шће ин те ре со ва ле за оп-
ште ин фор ма ци је о ста жу, ко-
ли ко су оства ри ли ста жа и ка да 
мо гу да иду у пен зи ју, а ве ру је 
и да су сви би ли за до вољ ни. И 
То мас Пол зер се при дру жу је 
по хва ла ма ор га ни за ци је, уз на-
по ме ну да се углав ном су сре тао 
са пи та њи ма у ве зи са под но-
ше њем зах те ва, по кре та њем 
по ступ ка и ви си ном пен зи је.

Обо стра ни ути сци ти ма су да 
је и ове го ди не све про шло у 
нај бо љем ре ду, да су ус пе ли да 
да ју ва лид не од го во ре на ра зна 
пи та ња ко ја су му чи ла ко ри сни-
ке и оси гу ра ни ке и да су ве о ма 
за до во љи ме ђу соб ном са рад-
њом свих чла но ва ти ма, као и 
са рад њом са стран ка ма ко ји-
ма су да ли тра же не од го во ре. 
Тре ба на по ме ну ти и по себ но 
по хва ли ти го сто прим ство до-
ма ћи на у Фи ли ја ли Кра гу је вац.

Дра га на Гру јић

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

До бра ор га ни за ци ја 
и струч ни од го во ри

Са ве то дав ци у раз го во ру са стран ка ма
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актуелно

Са мо ове го ди не  
из дво је но 700  
ми ли о на ди на ра  
за раз ви ја ње  
раз ли чи тих об ли ка  
со ци јал не за шти те и 
услу га, и кон стант но  
се по ве ћа ва  
ула га ње у ову област 

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

и По кра јин ски се кре та ри јат за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра-
фи ју и рав но прав ност по ло ва, у 
окви ру сво јих ре дов них ак тив-
но сти, ор га ни зо ва ли су 8. апри-
ла, пр ви пут ове го ди не, Са јам 
услу га со ци јал не за шти те у Но-
вом Са ду. 

Са јам је отво рио Алек сан-
дар Ву лин, ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, у при су ству 
Вла ди ми ра Или ћа и Не на да 
Ива ни ше ви ћа, др жав них се-
кре та ра у Ми ни стар ству, Пре-
дра га Ву ле ти ћа, по кра јин ског 
се кре та ра, и Ми ло ша Ву че ви ћа, 
градоначелникa Но вог Са да. 
Отва ра њу сај ма при су ство ва-
ли су и Бра ни слав Ми тро вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра 
РФ ПИО, Дра га на Ка ли но вић, 
ди рек тор ка РФ ПИО, ме наџ-
мент Фон да и број ни дру ги го-
сти, уче сни ци и из ла га чи.

Со ци јал на за шти та пред ста-
вља од раз ква ли те та жи во та у 
јед ној за јед ни ци и не од но си се 
са мо на оне ко ји ма је по моћ по-
треб на већ пред ста вља по моћ 
це лом дру штву.

– Ка да се по мог не де ци оме-
те ној у раз во ју по мо гло се и њи-
хо вим по ро ди ца ма и при ја те-
љи ма, а по др шка ко ја се пру жа 
ста ри ји ма, не пру жа се за то што 
су си ро ма шни већ за то што су 
у го ди на ма ка да су им по треб-
ни по моћ и до дат на па жња и 
по што ва ње. Со ци јал на за шти-
та у Ср би ји се раз ви ја и у тој 
обла сти ни ка да ни су би ла ве ћа 
да ва ња. Са мо ове го ди не из дво-

је но је 700 ми ли о на ди на ра за 
раз ви ја ње раз ли чи тих об ли ка 
со ци јал не за шти те и услу га, и 
кон стант но се по ве ћа ва ула га-
ње у област со ци јал не за шти те 
чи ме се по ве ћа ва и број ко ри-
сни ка тих сред ста ва – на гла сио 
је ми ни стар Ву лин.

При сут ни ма се обра тио и Ми-
лош Ву че вић, ко ји је ре као да 
са јам при ка зу је ко ли ко је ве-
лик број љу ди и ор га ни за ци ја 
укљу че них у си стем со ци јал не 
за шти те.

– То је ши ри кор пус ак тив-
но сти ре пу бли ке, по кра ји не и 
ло кал них са мо у пра ва, а по го-
то во удру же ња ко ја су свој рад 
усме ри ла на по моћ дру ги ма. 
Град Но ви Сад из два ја ве ли ка 
сред ства из бу џе та за област со-
ци јал не за шти те, што по ка зу је 
да смо со ли дар но дру штво ко је 
је по др шка они ма ко ји ма је по-
треб но – ис та као је Ву че вић.

На кон све ча ног отва ра ња 
сај ма одр жан је и струч ни скуп 
„Раз вој услу га у за јед ни ци – за-
јед нич ки пут у бу дућ ност”. На 
сај му је уче ство вао и РФ ПИО 
ко ји је имао свој штанд. У ор га-
ни за ци ји ра да штан да на ко јем 

се ра ди ло у сме на ма, уче ство-
ва ли су за по сле ни из Ди рек ци је 
ПФ ПИО, из Фи ли ја ле РФ ПИО 
Но ви Сад и из Ди рек ци је РФ 
ПИО Бе о град.

Љи ља на Ма ро вић, шеф ка би-
не та ди рек то ра По кра јин ског 
фон да, ис та кла је да је Са јам 
услу га со ци јал не за шти те у по-
гле ду ор га ни за ци је под ра зу ме-
вао: брен ди ра ње штан да, тех-
нич ку по др шку Сек то ра ИТ ПФ 
ПИО у по гле ду ин ста ли ра ња 
опре ме и ње ног функ ци о ни-
са ња, као и ан га жо ва ње за по-
сле них за рад на штан ду. Све је, 
пре ма ње ним ре чи ма, би ло на 
вре ме и до бро ура ђе но та ко да 
су по се ти о ци би ли за до вољ ни.

По се ти о ци сај ма на штан-
ду су мо гли до би ти раз не ин-
фор ма ци је о пра ви ма из ПИО, 
ли стинг о ста жу, уве ре ње из 
Цен трал ног ре ги стра, пин код 
за при ступ по да ци ма РФ ПИО, 
мо гли су узе ти „Глас оси гу ра-
ни ка”, а ра ђе на је и ано ним на 
ан ке та где су по се ти о ци  има ли 
мо гућ ност да се из ја сне о за до-
вољ ству пру же ним услу га ма. 
Ско ро сви ан ке ти ра ни су из ја-
ви ли да су за до вољ ни ква ли те-

том услу га Фон да пру же них на 
сај му. 

Циљ сај ма би ло је умре жа ва-
ње пред став ни ка јав них и при-
ват них уста но ва у си сте му со-
ци јал не за шти те, ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва и др жав них 
ор га на у ци љу ин фор ми са ња 
гра ђа на о њи хо вим пра ви ма у 
обла сти со ци јал не за шти те и 
вр ста ма услу га ко је су им до-
ступ не, иден ти фи ка ци ја пред-
ло га за по бољ ша ње у обла сти 
со ци јал не за шти те и раз ме на 
ин фор ма ци ја и ис ку ста ва.

У окви ру сај ма уче сни ци су 
се пред ста ви ли пре зен та ци јом 
про је ка та, ак тив но сти ма, фил-
мо ви ма, из ла га њем и про мо-
тив ним ма те ри ја лом.

Уче ство ва ло је ви ше од 70 из-
ла га ча пру жа ла ца услу га у со-
ци јал ној за шти ти. Пред ста ви ли 
су се цен три за со ци јал ни рад, 
уста но ве за сме штај ко ри сни-
ка, при ват ни до мо ви, удру же ња 
гра ђа на, ор га ни за ци је и уста но-
ве ОСИ, НСЗ, Цр ве ни крст, као и 
дру ги из ла га чи. Одр жан је и Ба-
зар здра вља ко ји је био ве о ма 
по се ћен.

Дра ган Ко раћ

СА ЈАМ УСЛУ ГА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У НО ВОМ СА ДУ

По моћ це лом дру штву

Министар Вулин са руководством Фонда и представницима Министарства
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Про сеч на пла та у мар ту 47.814 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у мар ту 2017. из но си ла је 47.814 ди на ра (386 евра), што 

је но ми нал но ви ше за 1,8, а ре ал но за 1,6 про це на та у од но су на фе бру ар, об ја вио је Ре пу блич ки 
за вод за ста ти сти ку.

Мар тов ска про сеч на бру то за ра да из но си ла је 65.695 ди на ра и у од но су на прет ход ни ме сец ви-
ша је за 1,3 од сто но ми нал но и за 1,1 по сто ре ал но.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, про сеч не бру то и не то за ра де ви ше су за 4,2 про-
цен та но ми нал но, од но сно за 0,6 ре ал но.

На ме сеч не осци ла ци је ин дек са про сеч них за ра да у нај ве ћој ме ри ути че ди на ми ка ис пла та, док 
ре ал ни ју сли ку кре та ња про сеч них за ра да да ју ме ђу го ди шњи ин дек си, на во ди се у са оп ште њу РЗЗ.

Исто риј ски ре корд ХЕ „Ђер дап 2”
Хи дро е лек тра на „Ђер дап 2” у мар ту је про из ве ла 167,72 ми ли о на kWh, што је нај ве ћа ме сеч на про-

из вод ња елек трич не енер ги је у исто ри ји дру ге ђер дап ске елек тра не. Ре кор ду су до при не ли по гон ска 
спрем ност агре га та, иде а лан до ток Ду на ва од 6.500 ку би ка у се кун ди, као и по све ће ност за по сле них 

ко ји су ис по што ва ли пла но ве и мак си мал-
но ис ко ри сти ли до бре усло ве, та ко да је 
про из вод ња у пр ва три ме се ца ове го ди-
не пре ма ши ла план за осам од сто.

Ре корд на про из вод ња оства ре на је 
уочи ро ђен да на елек тра не, 12. апри ла. 
То је дан ка да су, пре 32 го ди не, на агре-
га ту број три про из ве де ни пр ви ки ло ва ти 
елек трич не енер ги је у окви ру за вр шне 
фа зе из град ње ХЕ „Ђер дап 2”, ко ја је зва-
нич но по че ла 3. де цем бра 1977, а тра ја ла 
је осам го ди на.

између два броја

Фо то кон курс 
„То су би ли  
ти да ни”

Цен тар за обра зо ва ње „Ђу ро 
Са лај” при дру жио се обе ле жа-
ва њу го ди не ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти про мо ви шу ћи 
та ко по тре бу до жи вот ног уче-
ња. Тим по во дом рас пи сан је 
фо то кон курс „То су би ли ти 
да ни”. Фо то гра фи је ће би ти 
при ма не и се лек ци о ни са не на 
осно ву два кри те ри ју ма: у ка-
те го ри ји нај ста ри јих су гра ђа-
на – по треб но је до ста ви ти од 
јед не до три цр но-бе ле фо то-
гра фи је ко је сим бо ли зу ју зна-
чај не мо мен те осо бе ко ја ша ље 
или пре де ле/де та ље ко ји су на 
овај на чин оста ли за бе ле же ни; 
у ка те го ри ји за де цу – по треб-
но је да ро ди те љи/ба ке и де ке 
до ста ве од јед не до три фо то-
гра фи је у бо ји ко је сим бо ли зу ју 
за јед нич ке тре нут ке са де цом/
уну чи ћи ма.

Фо то гра фи је тре ба до не ти 
или по сла ти на адре су Не ма њи-
на 28, Бе о град, и то нај ка сни је 
до 19. ма ја 2017. го ди не (фо то-
гра фи је по сла те меј лом или пу-
тем дру штве них мре жа не ће се 
раз ма тра ти).

На до га ђа ју „То су би ли ти да-
ни”, 25. ма ја, од 18 ча со ва, у Ре-
сав ској 78 би ће отво ре на из ло-
жба фо то гра фи ја и та да ће би ти 
про гла ше не нај бо ље фо то гра-
фи је у обе ка те го ри је. Цен тар за 
обра зо ва ње „Ђу ро Са лај” по зи-
ва све да се укљу че, до ђу и да ју 
до при нос у из град њи бо љег и 
со ли дар ни јег окру же ња. Кон-
такт те ле фон за до дат не ин фор-
ма ци је: 063/375-401. 

Сто ти 
број ли ста  
„Прав ник”

На Дан сту де на та, 4. апри-
ла у Но вом Са ду је све ча но 
отво ре на из ло жба под на-
зи вом: „Прав ник – од пе ра 
до тач пе да” по во дом из ла-
ска из штам пе ју би лар ног 
сто тог бро ја сту дент ског 
ли ста „Прав ник”. Из ло жбу 
на ко јој су при ка за не на-
слов не стра не свих бро је ва 
ча со пи са ко ји тра је већ пу-

не 42 го ди не – не пре кид но 
од 1975, све ча но је отво рио 
проф. др Зо ран Ми ло ше-
вић, по кра јин ски се кре тар 
за ви со ко обра зо ва ње и 
на уч но и стра жи вач ку де-
лат ност.

„Прав ник” су то ком ових 
го ди на уре ђи ва ли сту ден-
ти ско ро свих ге не ра ци ја 
Фа кул те та, и он је пред ста-
вљао од раз њи хо вих ин те-
ре со ва ња, про бле ма и уве-
ре ња, од сит них сва ко днев-
них до круп них дру штве них 
пи та ња.

Ово је ујед но и по след њи 
штам па ни број „Прав ни ка” 
јер ће он већ од сле де ћег 
бро ја пре ћи на елек трон-
ски об лик из да вач ке де лат-
но сти и мо ћи ће да се пра-
ти на ин тер нет стра ни ци 
www.prav nikns.rs. 

Мо гућ ност за за по сле ње 
На април ском Сај му за по шља ва ња у Не го ти ну одр жа ном у ор га-

ни за ци ји НСЗ и оп шти не Не го тин, ове го ди не у од но су на про шлу 
био је при ја вљен ве ћи број по сло да ва ца али је ис ка за на по тре ба 
за рад ни ци ма би ла не што скром ни ја. На и ме, на Сај му је уче ство-
ва ло 37 по сло да ва ца ко ји су не за по сле ним ли ци ма по ну ди ли 107 
рад них ме ста. Про шле го ди не је би ло 30 по сло да ва ца, а тра жи ло 
се чак 146 рад ни ка. У тре нут ку одр жа ва ња ово го ди шњег, 11. Сај ма 
за по шља ва ња број не за по сле них на еви ден ци ји НСЗ ни је знат ни је 
про ме њен у од но су на про шлу го ди ну. Ла не их је би ло 2.700, са да 
око 2.500. И ове го ди не нај тра же ни ји су рад ни ци са сред њом школ-
ском спре мом, не ква ли фи ко ва на и по лу ква ли фи ко ва на ли ца. Са мо 
у два слу ча ја ис ка за на је по тре ба по сло да ва ца за рад ни ци ма са фа-
кул тет ским обра зо ва њем. 

Сло ве ни ја:  
ми ни мал на 
пен зи ја 500 евра 

Сло ве нач ки пар ла мент је кра-
јем апри ла јед но гла сно при хва-
тио из ме не за ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, пре ма 
ко ји ма ће пен зи о не ри са пу ним усло ви ма за ста ро сну пен зи ју при-
ма ти га ран то ва ни из нос од 500 евра.

Ми ни мал ну пен зи ју од 500 евра при ма ло би, пре ма по да ци ма 
сло ве нач ког за во да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, око 
45.200 пен зи о не ра.

Сло ве нач ки за вод ис пла ћу је пен зи је и за 10.790 ко ри сни ка ко ји 
жи ве у Ср би ји, а ове из ме не за ко на од но се се на све њи хо ве ко ри-
сни ке, где год да има ју пре би ва ли ште, ако ис пу ња ва ју усло ве.
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поводи

На кон све ча ног 
пот пи си ва ња  
Спо ра зу ма,  
одр жа на Из бор на  
скуп шти на УПВ

Две зна чај не ор га ни за ци је 
ко је оку пља ју при вред-
ни ке из АП Вој во ди не – 

При вред на ко мо ра Вој во ди не 
и Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не, 
пот пи са ле су 24. апри ла Спо-
ра зум о са рад њи. Спо ра зум су 
пот пи са ли Бо шко Ву чу ре вић, 
пред сед ник При вред не ко мо-
ре Вој во ди не, и Стан ко Кр стин, 
пред сед ник Уни је по сло да ва ца 
Вој во ди не (УПВ). Овом све ча-
ном чи ну, из ме ђу оста лих го-
сти ју, при су ство ва ли су и пот-
пред сед ник По кра јин ске вла де 
Ђор ђе Ми ли ће вић и Не бој ша 
Ата нац ко вић, пред сед ник Уни је 
по сло да ва ца Ср би је. 

Том при ли ком је ис так ну то 
да је пот пи си ва ње спо ра зу ма 
про и за шло из за јед нич ке на-
ме ре да се уна пре ди рад обе 
ин сти ту ци је у прав цу раз во ја 
При вред не ко мо ре Вој во ди не 

као сер ви са за це лу при вре-
ду и раз во ја Уни је по сло да ва-
ца Вој во ди не, као јед не вр сте 
син ди ка та по сло да ва ца. Обе 
ин сти ту ци је има ју исти циљ, 
уна пре ђе ње при вред ног ам би-
јен та и под сти ца ње при вред ног 
раз во ја и њи хо ва са рад ња је од 
ве ли ког зна ча ја пр вен стве но за 
при вред ни ке, али и за це лу дру-
штве ну за јед ни цу.

Ђор ђе Ми ли ће вић је при-
ли ком обра ћа ња при сут ни ма 
ис та као да По кра јин ска вла да 

пру жа пу ну по др шку пот пи си-
ва њу овог спо ра зу ма. Он је до-
дао да се та ква тен ден ци ја мо ра 
очу ва ти, а да сва ка са рад ња и 
по ве зи ва ње ко ји ма се под сти чу 
уку пан при вред ни раз вој, за-
шти та и уна пре ђе ње при вред-
них су бје ка та и уна пре ђе ње 
при вред ног ам би јен та, мо гу да 
до не су са мо ко рист при вре ди. 

– У Ср би ји, а след стве но то ме и 
у Вој во ди ни, да нас не ма ва жни јег 
за дат ка од еко ном ског раз во ја – 
по ру чио је Ми ли ће вић.

У Уни ји по сло да ва ца Вој во ди-
не, ко ја бро ји око 27.610 чла но-
ва ко ји за по шља ва ју око 80.620 
ли ца, на кон све ча ног пот пи си-
ва ња Спо ра зу ма одр жа на је Из-
бор на скуп шти на за ман дат ни 
пе ри од 2017–2021.

Не бој ша Ата нац ко вић је у 
свом из ла га њу по хва лио УПВ 
и рад ну за јед ни цу за успе шан 
рад у прет ход ном пе ри о ду (ла-
не учла ње на 63 но ва чла на ко-
ји за по шља ва ју 7.489 рад ни ка). 
По звао је и ко ле ге из Вој во ди не 
да у на ред ном пе ри о ду, из ме ђу 
оста лог, ак це нат у ра ду ста ве на 
фор ми ра ње и ак ти ви ра ње оп-
штин ских и град ских со ци јал-
но-еко ном ских са ве та у свим 
оп шти на ма Вој во ди не.

На Из бор ној скуп шти ни УПВ 
иза бра но је 60 чла но ва Скуп-
шти не. За пред сед ни ка Скуп-
шти не иза бран је Ду шан Аба џин 
из Ру ме, а за пот пред сед ни цу др 
Гор да на Ра до вић из Но вог Са да. 
Иза бра ни су и но ви Управ ни и 
Над зор ни од бор, а Слав ко Но-
ва ко вић по но во је иза бран за 
пот пред сед ни ка УПВ за Бач ку. 

М. Мек те ро вић

У Ни шу је одр жан са ста нак ди рек то ра 
пред у зе ћа ко ја за по шља ва ју ли ца са ин-
ва ли ди те том са Зо ра ном Ла зи ћем, по моћ-
ни ком ми ни стра за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, на ко ме је 
раз го ва ра но о то ме ка ко да што ве ћи број 
ин ва лид них ли ца до би је по сао. По моћ ник 
ми ни стра Зо ран Ла зић под се тио је да др жа-
ва до ста то га чи ни.

– Осо бе са ин ва ли ди те том спа да ју у ка те го-
ри ју те же за по шљи вих ли ца и те осо бе има ју 
при о ри тет у ак тив ним ме ра ма за по шља ва-
ња. Ре пу бли ка Ср би ја је рас пи са ла по зив за 
јав не ра до ве на ко ји ма ће се упо сли ти око 80 
осо ба са ин ва ли ди те том – ре као је Ла зић и 
под се тио да су по сло дав ци за ко ном оба ве за-
ни да има ју је дан број за по сле них са ин ва ли-
ди те том, а кад су у пи та њу за штит не ра ди о ни-
це и да ље ће др жа ва из два ја ти суб вен ци је за 
за ра ду тих за по сле них.

На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње у Ни шу је 756 осо ба са ин-
ва ли ди те том ко је че ка ју по сао а бли зу 500 

их је спрем но да прак тич но од мах поч не да 
ра ди. У Ни шу ра де три за штит не ра ди о ни це 
у окви ру ко јих се осо бе са ин ва ли ди те том 
об у ча ва ју и оспо со бља ва ју за рад. При ват-
на штам па ри ја „Атлан тис” и „Ел монт” упо-
шља ва ју по 18 ин ва лид них ли ца а фир ма 
„Ме та лац” њих 12.

Гор да на Ла бо вић, ди рек тор ка „Ел мон-
та”, под се ћа да осо бе са ин ва ли ди те том из 
здрав стве них раз ло га не мо гу да пру же пун 
рад ни ефе кат, па пред ла же по зи тив ну дис-
кри ми на ци ју за за штит не ра ди о ни це, што 

прак тич но зна чи да се ви ше по сло ва по ве-
ра ва њи ма, и да би тре ба ло да по сто ји оба-
ве за и дру штве на од го вор ност пре ма осо-
ба ма са ин ва ли ди те том. 

– Тек ове го ди не смо не што по ме ри ли 
са мр тве тач ке па се на дам да ће се осо бе 
са ин ва ли ди те том ви ше за по шља ва ти и да 
ће се вр ши ти по слов на ре ха би ли та ци ја и 
оспо со бља ва ње тих ли ца – ре кла је ди рек-
тор ка Ла бо вић.

Да не ке шан се, бар што се Ни ша ти че, по-
сто је, на ја ви ла је Ти ја на Ђор ђе вић Илић, 
град ске већ ни ца за ду же на са со ци јал на 
пи та ња. Она је ре кла да је град ски пар ла-
мент упу тио апел свим ди рек то ри ма јав них 
ко му нал них пред у зе ћа да омо гу ће за штит-
ним ра ди о ни ца ма не ке по сло ве. До са да 
је „Ел мон ту” обез бе ђен по сао за бли зу пет 
ми ли о на ди на ра, „Ме тал цу” та ко ђе, а ЈКП 
Ди рек ци ја за из град њу гра да је обез бе ди ла 
ре зер ви са ну јав ну на бав ку та ко ђе у из но су 
од пет ми ли о на ди на ра, што је, сва ка ко, за 
по че так до бро. Љ. Гло го вац

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О СА РАД ЊИ ИЗ МЕ ЂУ ПРИ ВРЕД НЕ КО МО РЕ И УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пу на по др шка и По кра јин ске вла де

Стан ко Кр стин, Ђор ђе Ми ли ће вић, Не бој ша Ата нац ко вић  
и Бо шко Ву чу ре вић

НИШ: ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

По моћ за штит ним ра ди о ни ца ма
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Исто риј ски усло вље ни фак то ри 
ко ји ути чу на са вре ме ни 
дру штве ни по ло жај же не и  
про бле ме род не рав но прав но сти

Пре драг Ву ле тић, по кра јин ски се кре-
тар за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра-
фи ју и рав но прав ност по ло ва, отво-

рио је кра јем мар та јед но днев ни се ми нар 
под на зи вом „Дру штве ни по ло жај же на кроз 
исто ри ју”, ко ји је одр жан у про сто ри ја ма Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Цен тар 
за ис тра жи ва ње Ду нав ског ре ги о на и Фи ло-
зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду ор га ни зо ва-
ли су овај скуп с ци љем да под у че сту дент ску 
по пу ла ци ју о исто риј ски усло вље ним фак то-
ри ма ко ји ути чу на са вре ме ни дру штве ни 
по ло жај же не и про бле ме род не рав но прав-
но сти у тра ди ци о нал ним схва та њи ма брач-
них од но са и дру штве ној уло зи же не, по себ-
но у тран зи ци о ним дру штви ма.

По кра јин ски се кре тар Ву ле тић је овом 
при ли ком ис та као да је по ло жај же на у дру-
штву јед на од нај за ни мљи ви јих те ма да на-
шњи це, и то и за исто ри ча ре, и за со ци о ло-
ге, и по ли ти ча ре.

– Ка да го во ри мо о по ло жа ју же не у дру-
штву тре ба да раз ми шља мо да је то по ло-

жај на ше мај ке, ћер ке, су пру ге... – на гла сио 
је Пре драг Ву ле тић и по ру чио по ла зни ци ма 
се ми на ра да од њих са мих, као и од при ме-
ра ко ји они да ју да нас, и у бу дућ но сти за ви-
си мно го.

По ла зни ци ма се ми на ра обра ти ли су се и 
др Ива на Жи ван че вић Се ке руш, де ка ни ца 
Фи ло зоф ског фа кул те та, Ди а на Ми ло вић, 

ди рек тор ка За во да за рав но прав ност по ло-
ва, и Алек сан дар Га јић, ди рек тор Цен тра за 
ис тра жи ва ње Ду нав ског ре ги о на. Пре да ва-
чи су би ли: проф. др Све тла на То мин, проф. 
др Све то зар Бо шков, проф. др Вла ди сла ва 
Гор дић Пет ко вић и док то рант ки ња Та ма ра 
Па вло вић.

 М. Мек те ро вић 

Из бу џе та оп шти не Не го тин 
за јед но крат ну нов ча ну по моћ 
мај ка ма но во ро ђе ног тре ћег, че-
твр тог, пе тог и сва ког на ред ног 
де те та, овог про ле ћа, из дво је но 
је 270.000 ди на ра пре ко Цен тра 
за со ци јал ни рад. По моћ је до-
де ље на сход но Од лу ци о фи нан-
сиј ској по др шци по ро ди ца ма 
са де цом ко јом су уве де не но ве 
ка те го ри је по мо ћи пр вен стве-
но по ро ди ца ма са тро је и ви ше 
де це, а све у ци љу по спе ши ва ња 
на та ли те та у оп шти ни Не го тин, 
де це ни ја ма су о че ној са бе лом 
ку гом. Од про шле го ди не по-
ро ди це оства ру ју пра во на бес-
пла тан бо ра вак за тре ће и сва ко 
на ред но де те у пред школ ској 
уста но ви „Пче ли ца”. Ове го ди не 
пра во је оства ри ло 50 ма ли ша-
на за чи ји ће сме штај и ис хра ну 
из ло кал не ка се би ти из дво је но 
1.800.000 ди на ра. 

Оп шти на је обез бе ди ла и сред-
ства за бес плат ну ужи ну де ци из 
по ро ди ца сла би јег имов ног ста-
ња и за тре ће и сва ко на ред но 
де те у по ро ди ци. Уве ден је и ма-
те рин ски до да так за не за по сле не 
по ро ди ље у из но су од 5.000 ди-
на ра, ко ји се оства ру је у тра ја њу 
од 12 ме се ци за тре ће и сва ко на-

ред но де те по ре ду ро ђе ња. Про-
шле го ди не, на при мер, овај до да-
так су ко ри сти ле 23 Кра јин ке.   

Пре ма Од лу ци о фи нан сиј ској 
по др шци по ро ди ци, у оп шти-
ни Не го тин се ис пла ћу је нов-
ча на на кна да за но во ро ђе но 
де те, јед но крат но у из но си ма 
од 30.000 ди на ра за пр во де те, 

35.000 за дру го, 40.000 ди на ра 
за тре ће и че твр то, 70.000 ди-
на ра за ро ђе не двој ке, од но сно 
100.000 ди на ра за ро ђе не трој-
ке и ви ше ро ђе не де це без об-
зи ра ко ји је ред ро ђе ња.  

Мај ке са пре би ва ли штем у оп-
шти ни Не го тин за пр во ро ђе но 
де те у но вој го ди ни има ју пра во 
на јед но крат ну нов ча ну по моћ 
ло кал не са мо у пра ве у ви си ни 
јед не про сеч не ме сеч не не то за-
ра де ис пла ће не у Ре пу бли ци Ср-
би ји, за прет ход ни ме сец. 

Од лу ка о фи нан сиј ској по др-
шци по ро ди ци об у хва та и јед-
но крат ну нов ча ну по моћ по ро-
ди ца ма без де це за ван те ле сну 
оплод њу и ис пла ћу је се у из-
но су од 100.000 ди на ра. У 2016. 
го ди ни у оп шти ни Не го тин под-
не то је се дам зах те ва за ис пла ту 
ове нов ча не по мо ћи.

Ј. Ста но је вић

Ди а на Ми ло вић, Пре драг Ву ле тић, Алек сан дар Га јић и др Ива на Жи ван че вић Се ке руш

СЕ МИ НАР О ДРУ ШТВЕ НОМ ПО ЛО ЖА ЈУ ЖЕ НА КРОЗ ИСТО РИ ЈУ 

Ути цај на да на шњи цу

НЕ ГО ТИН: ПО МОЋ ПО РО ДИ ЦА МА СА ТРО ЈЕ И ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ

Циљ – по спе ши ва ње на та ли те та

Општина обезбедила финансијску подршку
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међугенерацијска солидарност

Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност је 
из раз ко јим се опи су је сло жен и 
од ре ђен си стем од но са из ме ђу 

осо ба раз ли чи тих ге не ра ци ја. У сва ком слу-
ча ју, она је ва жан фак тор рав но прав но сти 
и со ци јал не ин клу зи је. Цр ве ни крст Ср би-
је у свом кон ти ну и ра ном ра ду увек је био 
све стан зна ча ја уза јам не со ли дар но сти ко ја 
омо гу ћа ва ве ћу ко хе зи ју у дру штву, па су и 
ак тив но сти увек би ле усме ре не на ја ча ње 
ве за ме ђу свим ге не ра ци ја ма.

Раз ли чи те ак тив но сти ко је се спро во де 
у окви ру Цр ве ног кр ста углав ном пред-
ста вља ју тран сфер зна ња с јед не на дру гу 
ге не ра ци ју. Овај тран сфер је зна ча јан за 
ста ри је, јер их мла ди во лон те ри Цр ве ног 
кр ста под у ча ва ју у ко ри шће њу ком пју те ра 
и па мет них те ле фо на, што им омо гу ћа ва 
да по ста ну ди ги тал но пи сме ни и ти ме им 
је олак шан при ступ раз ли чи тим пра ви ма. 
Ста ри ји во лон те ри Цр ве ног кр ста еду ку ју 
мла де о зна ча ју здра вих сти ло ва жи во та, о 
пре вен ци ји хро нич них не за ра зних бо ле сти 
и о во лон ти ра њу. Че сто им по ма жу и да ју 
ча со ве из ма те ма ти ке или ен гле ског је зи-
ка, што по ма же мла ди ма да по стиг ну бо ље 
ре зул та те у шко ли. Во лон те ри сред ње ге-
не ра ци је, ко ји пред ста вља ју сен двич-ге не-
ра ци ју, и на по слу и у по ро ди ци еду ку ју и 
мла де и ста ри је, али и они са ми уче но ве 
ве шти не и сти чу но ва зна ња и од мла ђих и 
од ста ри јих. Ове еду ка ци је су кон ти ну и ра-
ни круг ко ји омо гу ћа ва ја ча ње ве за ме ђу 
ге не ра ци ја ма.

У окви ру про гра ма бри ге о ста ри ји ма, 
мла ди во лон те ри по ма жу ста ри јим ко ри-
сни ци ма при ли ком по ди за ња ле ко ва на ре-
цепт или при ли ком сит них на бав ки. Је дан 
од при ме ра до бре прак се је Цр ве ни крст 
Па ра ћин ко ји је пре по знао зна чај ове со-
ли дар но сти и ко ји ан га жу је мла де из Омла-
дин ске те рен ске је ди ни це да оби ла зе ста-
ри је.

Цр ве ни крст Ср би је још од 1983. го ди не 
сво је ме ђу ге не ра циј ске ак тив но сти раз ви ја 
и на се лу где је осми слио ак тив но сти „Се-
лу у по хо де” ко ји ма се из ла зи у су срет свим 
ге не ра ци ја ма ко је жи ве на се лу и из во де се 
пе ри о дич но у ве ћи ни оп шти на у Ср би ји. Ор-
га ни за ци је Цр ве ног кр ста ко ор ди ни ра ју ове 
ак тив но сти, али су у њих укљу че ни и дру ги 
парт не ри, у за ви сно сти од раз ви је но сти за-
јед ни це у ко јој се ак тив ност ре а ли зу је.

Јед на од ино ва тив них ак тив но сти у ра ду 
Цр ве ног кр ста је сте и ак тив ност „Во лон-
тер ске ма ште за но ве ба ште” ко ју ре а ли зу је 

Цр ве ни крст Кра гу јев ца. На и ме, они су по-
зва ли ис ку сне, „ста ри је” во лон те ре, ко ји по-
зна ју ба што ван ство и ко ји су мо ти ви са ни да 
сво је зна ње из ове обла сти пре не су мла ди-
ма и та ко ре а ли зу ју ак тив но сти од оп штег 
ин те ре са за ло кал ну сре ди ну. Уз по др шку 
струч ног са рад ни ка и пред став ни ка из ЈП 
„Зе ле ни ло”, ста ри ји во лон те ри су мла ди ма 
пре не ли зна ња и ис ку ства о ба што ван ству, 
одр жа ва њу вр то ва, уз га ја њу укра сних би-
ља ка, на бав ци сад ни ца. Обе гру пе во лон-
те ра за јед но су чи ни ле тим, ко ји је то ком 
тра ја ња ак тив но сти сре дио, об но вио или 
за са дио но ви врт/ба шту у 15 до ма ћин ста ва 
у ко ји ма жи ве ста ри је, уса мље не или те шко 
по крет не осо бе.

Кроз овај про је кат ни је се раз ви ја ла са мо 
ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност, већ се ра-
ди ло на про мо ци ји, уна пре ђе њу и за шти ти 
жи вот не сре ди не кроз ја ча ње еко ло шког 
ак ти ви зма, као и на про мо ци ји здра вих сти-
ло ва жи во та и очу ва ња мен тал ног и фи зич-
ког здра вља гра ђа на. Би ла је то и сво је вр-
сна про мо ци ја ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, 
со ли дар но сти и ху ма но сти, што све за јед но 
до во ди до по бољ ша ња ква ли те та жи во та 
ста ри јих и уса мље них гра ђа на и ства ра ња 
здра ви јег, леп шег и при јат ни јег окру же ња 
за жи вот.

Мно го број не три би не, окру гли сто ло ви и 
на уч ни ску по ви пред ста вља ју још је дан ва-
жан део ра да Цр ве ног кр ста Ср би је. Та ко је 
и у окви ру Про лећ ног фе сти ва ла здра вља 
по чет ком апри ла 2017. у Дому омладине у  
Бе о гра ду ор га ни зо ва на ме ђу ге не ра циј ска 
де ба та „Ср би ја, дру штво за све ге не ра ци је”. 

У де ба ти је уче ство ва ло шест осо ба раз-
ли чи тих ге не ра ци ја ко је су из не ле свој став 
о ме ђу ге не ра циј ској со ли дар но сти: Да ни-
ца Шмиц, ста ри ји во лон тер Цр ве ног кр ста, 
Гра ди мир За јић, со ци о лог у пен зи ји, Ма ри-
на Сто ја ди но вић, но ви нар Ра дио Бе о гра да, 
Ни ко ла Ко ру га, из Дру штва за обра зо ва ње 
од ра слих, док то ранд на ан дра го ги ји, Ми-
лош То до ро вић, сту дент ан тро по ло ги је, и 
На та ша То до ро вић, пси хо лог Цр ве ног кр-
ста Ср би је, ко ја је ујед но во ди ла скуп. Тре ба 
на по ме ну ти да су на де ба ти уче 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, као 
и Ве сна Ми ле но вић, ге не рал ни се кре тар 
Цр ве ног кр ста Ср би је.

Ми ни стар Ву лин је том при ли ком ис та као 
да је по треб но да се бо ри мо про тив дис-
кри ми на ци је и на си ља и да во ди мо ра чу на 
о свим ге не ра ци ја ма, да сва ка ге не ра ци ја 
има сво је ме сто у дру штву и да сва ка да је 
свој до при нос ко ји је не про це њив.

Уче сни ци су од го во ри ли на пи та ња шта 
је за њих ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и 
ка кав је од нос са дру гим ге не ра ци ја ма, ко је 
су по зи тив не и не га тив не стра не тог од но са 
и ка ко од нос ме ђу ге не ра ци ја ма мо же да се 
уна пре ди на свим ни во и ма. Де ба то ва ло се 
и о то ме шта др жа ва мо же да учи ни да се 
тај од нос по бољ ша, а шта мо гу за јед ни це и 
по је дин ци. Сви су се сло жи ли да је за раз-
вој јед ног дру штва по треб но раз ви ја ти раз-
у ме ва ње, то ле ран ци ју и со ли дар ност ме ђу 
ге не ра ци ја ма. 

Дра га на Гру јић 
На та ша То до ро вић, ЦК Ср би је

АК ТИВ НО СТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА СР БИ ЈЕ 

Уна пре ди ти разумевање  
ме ђу ге не ра ци ја ма

На та ша То до ро вић на јед ном од еду ка тив них ску по ва
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Мно ге тр го ви не и пред-
у зе ћа одо бра ва ју раз-
ли чи те по пу сте и бе не-

фин те за нај ста ри је су гра ђа не 
ка ко би им рас те ре ти ли скром-
не пен зи о нер ске бу џе те. По ку-
ша ли смо да са зна мо где и ко-
ли ко пен зи о не ри мо гу да уште-
де на ра чу ни ма за ко му на ли је, у 
мар ке ти ма, за пре воз...

У ЈКП ,,Ин фо стан тех но ло ги-
је”, кад је реч о глав ном гра ду, 
пра во на 30 од сто суб вен ци је 
оства ру ју пен зи о не ри ко ји при-
ма ју нај ни жу пен зи ју, док 10-30 
од сто по пу ста оства ру ју до ма-
ћин ства са ни ским при хо ди ма, 
у скла ду са утвр ђе ном ска лом. 
Ин фо стан ре дов ним пла ти ша ма 
на ра чу ну об ра чу на ва пет од сто 
по пу ста за пла ћа ње до на зна че-
ног да ту ма. Сви ко ри сни ци ко-
ји шест ме се ци у кон ти ну и те ту 
пла ћа ју ра чу не са по пу стом сти-
чу пра во да им се на уплат ни ци 
об ра чу на ва шест од сто по пу ста, 
док се на кон ко ри шће ња по пу-
ста у кон ти ну и те ту од го ди ну 
да на об ра чу на ва се дам од сто 
по пу ста за ре дов не пла ти ше. 
ЈКП „Ин фо стан тех но ло ги је” у 
знак за хвал но сти за ре дов но 
пла ћа ње ра чу на обез бе ђу је ко-
ри сни ци ма и по себ не по пу сте, 
по год но сти и бе не фи ци је, у са-
рад њи са кул тур ним, спорт ским 
и еду ка тив ним уста но ва ма. На-
ве де ни по пу сти оства ру ју се са 
по след њим ра чу ном об је ди ње-
не на пла те, на ко ме је на зна че-
но „За хва љу је мо што ре дов но 
из ми ру је те сво је оба ве зе”, о че-
му ко ри сни ци мо гу пре ци зно 
да се ин фор ми шу на сај ту пред-
у зе ћа у де лу „Ку так за ре дов не 
пла ти ше”.

О по пу сти ма у оста лим гра до-
ви ма Ср би је чи та о ци мо гу да се 
ин фор ми шу у сво јим ло кал ним 
са мо у пра ва ма.

ЈП ,,Елек тро при вре да Ср би је” 
омо гу ћи ла је свим по тро ша чи-
ма из ка те го ри је до ма ћин ства 
ко ји до 28. у ме се цу (у ро ку до-
спе ћа) из ми ре ра чун за елек-
трич ну енер ги ју за прет ход ни 
ме сец, по пуст од пет од сто.

Што се ти че ка блов ске те ле-
ви зи је, по је ди ни про вај де ри 

одо бра ва ју по пу сте пен зи о не-
ри ма за ове услу ге та ко да сва ко 
тре ба да се код свог про вај де ра 
рас пи та о евен ту ал ном по пу сту.

Ка да је реч о бе о град ском 
град ском пре во зу, пен зи о не-
ри мо гу да се во зе град ским 
пре во зом уз пер со на ли зо ва ну 
пла стич ну Бу сПлус кар ти цу на 
ко ју ме сеч но упла ћу ју 1.100 ди-
на ра. Ста ри ји ма од 65 го ди на 
одо брен је бес пла тан пре воз уз 
пер со на ли зо ва ну Бу сПлус кар-
ти цу то ком це ле го ди не, с тим 
што упла ћу ју 400 ди на ра на го-
ди шњем ни воу. Слич не по год-
но сти ну де и оста ли гра до ви 
Ср би је.

Пен зи о не ри већ до бро зна-
ју, али ни је на од мет под се ти ти 
да ве ли ки тр го вин ски лан ци и 
мар ке ти око 10. и 25. у ме се цу, 
да кле око да ту ма ка да се ис пла-
ћу ју пен зи је, одо бра ва ју по пу-
сте на мно го број не ар ти кле у 
сво јим про дав ци ма и да им се 
ра чу ни та да ума њу ју углав ном 
за око 10 од сто. При ли ком ку по-
ви не тих да на тре ба ипак обра-
ти ти па жњу, јер ар ти кли ко ји 
су већ на ак ци ји, као и штам па, 
ци га ре те и још не ки про из во-
ди, углав ном основ не на мир ни-
це, не под ле жу ума ње њу це не 
на ка си. Зна чи, тих да на тре ба 
стро го во ди ти ра чу на, ако тре-
ба и рас пи та ти се код про дав ца 
ко ја је то ро ба на ко ју се об ра чу-

на ва по пуст, јер се та ко за и ста 
мо же не што уште де ти 

Пла ћа ња пар ти ци па ци је за 
здрав стве не услу ге осло бо ђе-
на су ли ца ста ри ја од 65 го ди на 
жи во та без оства ре ног пра ва на 
пен зи ју, ли ца ром ске на ци о нал-
но сти и дру ге ка те го ри је со ци-
јал но угро же ног ста нов ни штва. 
Осим ових ка те го ри ја, пар ти-
ци па ци је су осло бо ђе ни и сви 
гра ђа ни и чла но ви њи хо вих по-
ро ди ца чи ји ме сеч ни при хо ди 
не пре ла зе про пи са ни цен зус 
(ви си на се мо же про ве ри ти на 
сај ту РФ ЗО). Да би оси гу ра ник 
оства рио пра во на осло ба ђа ње 
пла ћа ња пар ти ци па ци је за се бе 
и чла но ве сво је по ро ди це, нео-
п ход но је да сво јој фи ли ја ли/
ис по ста ви РФ ЗО под не се зах тев 
на обра сцу УП1 ко ји до би ја у 
ма тич ној фи ли ја ли, као и до ка-
зе о ви си ни сво јих при ма ња и 
при хо да оста лих чла но ва по ро-
ди це.

Ту ри стич ка аген ци ја „Ре кре а-
турс” пен зи о не ри ма одо бра ва 
10 од сто по пу ста и по год ност 
пла ћа ња пу тем ад ми ни стра тив-
не за бра не у ра та ма до кра ја 
го ди не за ту ри стич ко на се ље 
,,Би сер на оба ла” у Ча њу док тра-
је се зо на. У хо те лу ,,Шу ма ди ја” у 
Бе чи ћи ма по пуст за бо ра вак у 
пр вој по ло ви ни ју на из но си 10 
од сто уз  пла ћа ње на ра те до 
кра ја го ди не. Ко не же ли да пу-

ту је на мо ре, од мор мо же про-
ве сти у од ма ра ли шту „Сре бр но 
је зе ро” у Ве ли ком Гра ди шту где 
ће то ко ђе до би ти по пуст од 10 
од сто и мо гућ ност пла ћа ња на 
ра те до кра ја го ди не то ком це ле 
се зо не.

За пен зи о не ре ту ри стич ка 
аген ци ја „Тре ће до ба” обез бе-
ђу је ре гре си ра не це не и од-
ло же но пла ћа ње за бо ра вак у 
ба ња ма. Услу ге аген ци је мо гу 
ко ри сти сви ко ри сни ци пен зи ја 
и чла но ви њи хо вих по ро ди ца. 
Ко ри сник пен зи је ко ји од лу чи 
да пре ко ове аген ци је оде на 
од мор, ле че ње, опо ра вак у не-
ку од ба ња са ко ји ма са ра ђу ју, 
има ће, за ви сно од то га где иде, 
и до 20 од сто по пу ста у од но су 
на ко мер ци јал не це не. У по ну ди 
су Си ја рин ска, Вр њач ка, Со ко-
ба ња, Ри бар ска, Ни шка, Ба ња 
Ју на ко вић, Про лом ба ња, Гор ња 
Треп ча и Врд ник, ба ња Вруј ци, 
за тим Ива њи ца, али и пла ни-
не Зла ти бор и Зла тар. Са овом 
аген ци јом мо же да се ле ту је и 
на Цр но гор ском при мор ју по 
ре гре си ра ним це на ма за пен-
зи о не ре: у по ну ди је кон крет но 
Пр чањ за ко ји се та ко ђе ка же 
да је ва зду шна ба ња. Пла ћа ње 
је од ло же но на шест ме сеч них 
ра та, или че ко ви ма гра ђа на или 
ад ми ни стра тив ном за бра ном 
од пен зи је.

Д. Гру јић

БЕ НЕ ФИ ТИ И ПО ПУ СТИ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Уз ма ло тру да до уште де
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Удру же ње пен зи о не ра гра да 
Кру шев ца осно ва ло је Фонд за 
со ци јал на и ху ма ни тар на пи та-
ња сво јих чла но ва, ко ји је спро-
вео пр ву кон крет ну ак тив ност.

– На сва ких осам чла но ва 
Удру же ње до де љу је по је дан 
со ци јал ни па кет, и то за оне 
чи ја је ви си на пен зи је ни жа од 
17.000 ди на ра. Пр ви део па ке-
та по де љен је по во дом ве ли ког 
ју би ле ја ове ор га ни за ци је – 80 
го ди на по сто ја ња и успе шног 

ра да, а уру че ње је би ло не по-
сред не пред вас кр шње пра зни-
ке. Сле де ћа по де ла би ће уочи 9. 
ма ја, Да на по бе де – ка же Ми ло-
је Бо ги ће вић (на сли ци), пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Кру шев ца.

Па ке ти по мо ћи де ле се из 
соп стве них сред ста ва, а де лом 
и из до на тор ских сред ста ва 
број них кру ше вач ких ком па ни-
ја, а њи хо ва укуп на вред ност је 
500.000 ди на ра.

Удру же ње је ак тив но и у 
обла сти ма кул ту ре и ре кре а ци-
је. Не дав но фор ми ра но кул тур-
но-умет нич ко дру штво упи су је 
чла но ве сек ци ја, а фол клор на 
дру жи на већ има ре дов не про-
бе. Са рад ња са оп штин ским 
удру же њи ма пен зи о не ра ши ри 
се и ин тен зи ви ра. Про те клог 
ви кен да ор га ни зо ва но је дру-
же ње са пен зи о не ри ма из Алек-
сан дров ца.

Ж. М.

Оп шти на Но ви Бе о град пе ту го ди ну 
за ре дом ор га ни зу је мно го број не 
бес плат не про гра ме на ме ње не пен-

зи о не ри ма. Као и прет ход них го ди на, ка ко 
ка жу од го вор ни у овој оп шти ни, и ове је 
нај ста ри јим су гра ђа ни ма са Но вог Бе о гра-
да омо гу ће но да по ха ђа ју раз ли чи те спорт-
ске, еду ка тив не и умет нич ке ча со ве у окви-
ру бес плат них оп штин ских про гра ма.

С про ле ћа сва ке го ди не оп шти на Но ви 
Бе о град ор га ни зу је бес плат не из ле те за 
пен зи о не ре, па ће та ко овог про ле ћа но во-
бе о град ски пен зи о не ри по се ти ти Се ге дин, 
Те ми швар и Ет но-се ло Ста ни ши ћи у Ре пу-
бли ци Срп ској. Из го ди не у го ди ну ин те ре-
со ва ње за бес плат не из ле те је све ве ће и до 
са да је у оби ла зак дво ра ца Вој во ди не, Па ли-
ћа, Оплен ца, Се ге ди на, Те ми шва ра и мно гих 
дру гих де сти на ци ја пу то ва ло ви ше хи ља да 
пен зи о не ра са оп шти не Но ви Бе о град. 

Нај мно го људ ни ја оп шти на у Ср би ји та ко-
ђе се мо же по хва ли ти да је јед на од рет ких 
оп шти на ко ја за но во го ди шње пра зни ке, 
али и за Дан оп шти не, сво јим су гра ђа ни ма 
да ру је бес плат не кон цер те и по зо ри шне 
пред ста ве. Ове го ди не, по след њег ви кен да 
апри ла, у спорт ској ха ли „Ран ко Же ра ви ца” 
од и гра на је пред ста ва „Злат ни лан чић од 
би жу те ри је” Ан дри је Ми ло ше ви ћа. Пред-
ста ва је на ме ње на свим Но во бе о гра ђа ни ма 
а ве ли ко ин те ре со ва ње за њу по ка за ли су 
упра во пен зи о не ри.

Мно го број ни бес плат ни спорт ски, еду-
ка тив ни и кул тур ни про гра ми на ме ње ни 
нај ста ри јим су гра ђа ни ма одр жа ва ју се у 
оп штин ском Спорт ско-еду катвни ом цен тру 
ко ји се на ла зи на ба зе ну „11. април”.

Но во бе о град ски пен зи о не ри има ју при-
ли ку да ко ри сте тер мин бес плат ног пли-
ва ња на ба зе ни ма сва ког по не дељ ка, сре-
де и пет ка од 9 до 10 ча со ва. Ба зен је та да 
отво рен са мо за њих, а из го ди не у го ди ну 
за ин те ре со ва ност пен зи о не ра са оп шти не 
Но ви Бе о град за овај про грам је на за и ста 
ви со ком ни воу.

По ред бес плат ног пли ва ња је дан од по-
се ће ни јих про гра ма је сте курс ра чу на ра. 
Курс има 20 гру па и у сва кој од њих је у 
про се ку по 18 по ла зни ка. Курс о осно ви ма 
ин фор ма ти ке на ко ме пен зи о не ри, из ме ђу 
оста лог, уче ка ко да ко ри сте мејл, феј сбук 
али и да пре тра жу ју ин тер нет, је дан је од 
нај тра же ни јих бес плат них про гра ма оп-
шти не Но ви Бе о град.

Спорт ски про гра ми као што су јо га, фит-
нес, аква џим, плес али и ча со ви са мо од бра-
не на ме ње ни су свим Но во бе о гра ђа ни ма 
ста ри јим од 18 го ди на, и због то га на по-
ме ну тим ча со ви ма та ко ђе има мно го по ла-
зни ка ме ђу пен зи о не ри ма и пен зи о нер ка-
ма. На свим по ме ну тим ча со ви ма по ха ђа ју 

се ка ко осно ве, та ко и на пред ни про гра ми 
по ме ну тих ак тив но сти. Сви ови ча со ви одр-
жа ва ју се, та ко ђе, на ба зе ни ма „11. април” у 
ре но ви ра ним спорт ским са ла ма аде кват но 
опре мље ним за сва ки од про гра ма. 

Но во бе о град ски пен зи о не ри, та ко ђе, 
има ју при ли ку да по ха ђа ју и ча со ве ен гле-
ског је зи ка. 

У про те клим го ди на ма оп шти на Но ви Бе-
о град је за сво је пен зи о не ре ор га ни зо ва ла 
бес плат но кр ста ре ње ре ка ма, ча со ве јо ге 
на отво ре ном, са ве то ва ли ште за пен зи о-
не ре, као и ча со ве ку ва ња, а та ко ђе је успе-
шно ре а ли зо ва на и ма ни фе ста ци ја „Но во-
бе о град ско дру го ва ње”, од но сно на мен ско 
дру же ње за пен зи о не ре.

О свим де та љи ма и тер ми ни ма одр жа ва-
ња ак ту ел них бес плат них про гра ма за ин те-
ре со ва ни но во бе о град ски пен зи о не ри мо-
гу да се ин фор ми шу у про сто ри ја ма Сер ви-
сног цен тра оп шти не Но ви Бе о град, сва ког 
рад ног да на од 8 до 20 ча со ва. Све до дат не 
ин фор ма ци је мо гу се до би ти на број те ле-
фо на 011/785-0-785. Г. О.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА КРУ ШЕВ ЦА 

Со ци јал но-ху ма ни тар на ак тив ност

НАЈ МНО ГО ЉУД НИ ЈА ОП ШТИ НА – НО ВИ БЕ О ГРАД

Бес плат ни кур се ви, из ле ти, 
пред ста ве...
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Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Па ра-
ћин, ко је кроз 45 ме сних ор га ни за ци ја 
оку пља око 4.200 чла но ва, одр жа ло је по-
след њег да на мар та ре дов ну го ди шњу сед-
ни цу скуп шти не Удру же ња. Раз ма тран је и 
усво јен из ве штај о ра ду за про шлу го ди ну, 
као и про грам ра да за 2017. го ди ну. Основ-
ни за да так у прет ход ној го ди ни био је да 
Удру же ње функ ци о ни ше успе шно и да што 
ви ше ура ди на по бољ ша њу жи во та сво јих 
чла но ва.

Тај ни ма ло лак за да так, ка ко је за кљу че-
но, ис пу њен је на нај бо љи на чин. И по ред 
при сут них по те шко ћа, Удру же ње је у 2016. 
у це ло сти са чу ва ло сво је ре сур се и у по је-
ди ним сег мен ти ма ус пе ло и да се до дат но 
раз ви је, по себ но ка да је реч о тех нич кој 
опре мље но сти као и бо љем и струч ни јем 
пла ни ра њу. 

Од чла но ва Удру же ња оче ку је се и тра жи 
да ре дов но из ми ру ју фи нан сиј ске оба ве зе, 
али за то се од чла но ва ру ко вод ства тра-

жи пу но ан га жо ва ње, да уло же сво је вре-
ме и труд, да ре дов но бу ду у удру же њу, на 
са стан ци ма, да се мак си мал но ан га жу ју на 
про јек ти ма и дру гим ак тив но сти ма. 

Усва ја ју ћи про грам ра да за ову го ди ну, 
ко ји ува жа ва ин те ре се али и фи нан сиј ске 

мо гућ но сти и ка дров ске по тен ци ја ле Удру-
же ња пен зи о не ра Па ра ћин, ис так ну то је да 
је нео п ход но ан га жо ва ње на при ку пља њу 
нов ца за рад. Ра ци о нал на рас по де ла при ку-
пље них сред ста ва зах те ва пот пу но нов при-
ступ и но ва зна ња у пла ни ра њу при хо да. 

План тре ба да ство ри пред у сло ве за раз-
вој ин тер не и екс тер не ко му ни ка ци је, ин-
те гра ци ју но вих чла но ва, ускла ђи ва ње мо-
гућ но сти и спо соб но сти чла но ва са по тре-
ба ма удру же ња, фо ку си ра ње на ла ко пре-
по зна тљи ве про јек те... Из у зет но је ва жно 
ме ђу соб но чвр шће и бо ље по ве зи ва ње са 
ве ли ким бро јем дру гих удру же ња.

Ди ја лог са ло кал ном за јед ни цом, кон ти-
ну и ра ни јав ни ан га жман, не по сред на са-
рад ња и спрем ност на ак ти ви зам, још су 
не ки од ци ље ва по ста вље них за ову го ди ну 
ко је сва ка ко тре ба ре а ли зо ва ти, за кљу че но 
је на скуп шти ни Удру же ња пен зи о не ра оп-
шти не Па ра ћин.

Ви то мир Ђор ђе вић 

Удру же ње пен зи о не ра гра-
да Ни ша усме ри ло је сво-
је ак тив но сти на за шти ту 

и очу ва ње лич но сти и до сто-
јан ства нај ста ри је по пу ла ци је. 
Од го вор ност пре ма члан ству 
и пре по зна ва ње основ них по-
тре ба, би ли су при о ри те ти у 
ра ду. Ре зул та ти су ви дљи ви јер 
је учи ње но нај ви ше што се мо-
гло у ве о ма оте жа ним усло ви-
ма, оце ње но је на Скуп шти ни 
Удру же ња при ли ком усва ја ња 
из ве шта ја о ра ду за про шлу го-
ди ну. Го во ре ћи о усло ви ма у 
ко ји ма се од ви ја ла ак тив ност, 
Вла сти мир Го цић, пот пред сед-
ник ни шког Удру же ња пен зи о-
не ра, на вео је да је дру штве на 
и еко ном ска кри за ути ца ла на 
пад стан дар да нај ве ћег бро ја  
пен зи о не ра.

– Тач но је да су пен зи је ма ло 
по ве ћа не, али то ни при бли-
жно ни је на за до во ља ва ју ћем 
ни воу. На жа лост, ве ли ки број 
пен зи о не ра пре жи вља ва, до-
ви ја се у по зним го ди на ма за 

сва ки ди нар ка ко би по мо гли 
се би а нај че шће и по ро ди ци, 
јер је пен зи ја че сто је ди ни из-
вор фи нан си ра ња. Ни је ма ли 
број пен зи о не ра ко ји су со ци-
јал ни слу ча је ви па да ни је на-
род не ку хи ње оста ли би глад-
ни – ре као је Го цић и  до дао да 
је Удру же ње пен зи о не ра гра да 
Ни ша, у са рад њи са над ле жним 
др жав ним ор га ни ма и уста-
но ва ма ло кал не са мо у пра ве, 
чи ни ло на по ре да се по мог не 
та мо где је нај по треб ни је. И у 

на ред ном пе ри о ду оста ју те 
оба ве зе.

Чла но ви Скуп шти не су јед-
но гла сно по др жа ли план и 
про грам ра да за ову го ди ну 
на гла ша ва ју ћи да је нео п ход но 
па жљи во пра ти ти про бле ме на 
оства ри ва њу за ко ном утвр ђе-
них пра ва пен зи о не ра и про-
бле ме члан ства у оства ри ва њу 
со ци јал не и здрав стве не за шти-
те, и то по чев од ме сних ор га ни-
за ци ја. Ука за но је и на по тре бу 
да љег ја ча ња и раз ви ја ња со ци-

јал но-ху ма ни тар ног ра да, као 
и за бав них и спорт ско-ре кре а-
тив них ак тив но сти. По себ но је 
на гла ше но да Удру же ње мо ра 
и убу ду ће да се бри не о уна-
пре ђе њу стан дар да и со ци јал не 
си гур но сти чла но ва и да и да ље 
по ма же бо ле сне и си ро ма шне 
пен зи о не ре .

На сед ни ци Скуп шти не усво-
јен је и из ве штај о по сло ва њу у 
ко ме се из ме ђу оста лог на во ди 
да је фи нан сиј ски ре зул тат по зи-
ти ван: по сло ва ло се ра ци о нал-
но, тро ши ло се до ма ћин ски и 
ни је би ло не за ко ни то сти у ра ду. 

Скуп шти ни Удру же ња пен зи-
о не ра Ни ша при су ство ва ли су 
и пред став ни ци град ске ор га-
ни за ци је Цр ве ног кр ста, оси гу-
ра ва ју ћих дру шта ва са ко ји ма 
Удру же ње го ди на ма успе шно 
са ра ђу је, као и пред став ни ци 
Са ве за пен зи о не ра ју го и сточ не 
Ср би је, Ни шав ског окру га, Ле-
сков ца, Вра ња и Удру же ња вој-
них пен зи о не ра Ни ша.

Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ПА РА ЋИН

Успе шан рад у про шлој го ди ни

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

При о ри тет – здрав стве на 
за шти та и стан дард

Па ра ћин
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представљамо

У Удру же њу пен зи о не ра 
гра да Ле сков ца ра де фол-
клор на, му зич ка, хор ска и 

ша хов ска сек ци ја, за тим сек ци-
ја же на и Клуб при ја тељ ства. У 
окви ру Клу ба при ја тељ ства ак-
тив но је драм ско, ли те рар но и 
ли ков но дру штво.

Не дав но је Удру же ње обе ле-
жи ло осму го ди ну од осни ва-
ња Клу ба пен зи о не ра, у ко јем 
се оку пља ју бив ши кул тур но-
умет нич ки ства ра о ци и чла но-
ви сек ци ја ви ше фол клор них 
дру шта ва. Тим по во дом они су 
ин тен зи ви ра ли са рад њу са пен-
зи о нер ским клу бо ви ма из Ср-
би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске.

По во дом пра зни ка Бла го ве-
сти, по чет ком апри ла одр жа на 
је из у зет но по се ће на и ле по 
осми шље на при ред ба ста рих 
под име ном „Ка жи не што ле по”. 
То је био пра ви фе сти вал кул-
тур ног ства ра ла штва а пред ња-

чи ли су пе сни ци и ре ци та то ри 
сти хо ви ма у су срет про ле ћу.

Сре ди ном апри ла ор га ни зо-
ван је кон церт фру ла ша и ко-
лек тив ни из лет у Лу ков ску ба-
њу, а та мо за јед нич ка про сла ва 
ро ђен да на чла но ва ро ђе них у 
овом ме се цу.

У су срет Ме ђу на род ном пра-
зни ку ра да бив ши чла но ви КУД 
„Ле минд” и „Абра ше вић” има ће 
кон церт у ве ли кој са ли До ма 
пен зи о не ра у Ле сков цу на ко-
јем ће уче ство ва ти све сек ци је 
ле ско вач ког Клу ба пен зи о не ра 
са при ја те љи ма из Ни шав ског, 
Пчињ ског и То плич ког управ ног 
окру га. У Бој ни ку је овим по во-
дом ор га ни зо ван за јед нич ки на-
ступ омла дин ског КУД-а „Бе лац” 
из Бој ни ка и КУД-а пен зи о не ра 
из Врањ ске ба ње и ле ско вач ког 
Удру же ња пен зи о не ра.

– То је при ли ка да са на шим 
ко ле га ма из су сед них оп шти на 

и са уче ни ци ма, чла но ви ма сек-
ци ја основ них и сред њих шко ла 
Бој ни ка и Ле ба на, пре свих са 
мла ди ма из рад нич ке При дво-
ри це, обе ле жи мо пр во мај ске 
пра знич не да не. На тој при ред-
би, као и на свим до са да шњим, 
уче ство ва ће наш ком пле тан 
ан самбл – ка же Зо ран Ми хај-
ло вић, по зна ти ле ско вач ки пе-
сник и глу мац ама тер.

Би ће ор га ни зо ва на и ху ма ни-
тар на ак ци ја у ко јој при ја те љи 

Клу ба пен зи о не ра по кла ња ју 
књи ге, ко је су им мо жда су ви-
шне, а Клуб ће их за тим про-
сле ди ти би бли о те ка ма Уста но-
ве за ста ри ја и бо ле сна ли ца у 
Ле сков цу, али и школ ским би-
бли о те ка ма у се ли ма брд ско-
пла нин ског под руч ја у ле ско-
вач ком кра ју, ис ти че Ве сна Ђор-
ђе вић, кул ту ро лог, за ду же на за 
од но се с јав но шћу у ле ско вач-
ком Клу бу пен зи о не ра.

Т. Сте ва но вић

Удру же ње пен зи о-
не ра оп шти не Ћи ће-
вац, као јед но од нај-
ак тив ни јих у Ср би ји, 
до би ло је 500 па ке та 
пре хра ам бе них про из-
во да из Роб них ре зер-
ви Ср би је и по де ли ло 
сво јим со ци јал но нај у гро же ни-
јим чла но ви ма.

Про шле го ди не про мет на ра-
чу ну овог удру же ња из но сио је 
13 ми ли о на ди на ра, а са број ним 
на бав ка ма око 60 ми ли о на ди на-
ра. Удру же ње је 2016. го ди не ор-
га ни зо ва ло број не из ле те и по-
се те ра зним ма ни фе ста ци ја ма. 
Обез бе ђу је бес по врат ну по моћ 
нај си ро ма шни јим пен зи о не рим 
за ку по ви ну ле ко ва и за дру ге 
нео п ход не по тре бе, бес плат но 
су по де ли ли 180 па ке та на мир-
ни ца, а по пла вље ни ма у на се љу 
По ја те ис по ру чи ли на мир ни це у 
ви си ни од 240.000 ди на ра. 

– Ну ди мо број не по год но сти 
за на ше чла но ве. Чла на ри на из-
но си про сеч но 530 ди на ра ме-
сеч но. По ред то га, на ши чла но ви 
до би ја ју и бес ка мат не по зај ми це 
до 40.000 ди на ра на 12 ме сеч них 

ра та, од но сно 24 по лу ме-
сеч не. Члан ство снаб де-
ва мо угљем (12 ме сеч них 
ра та), а за огрев но др во 
да је мо нов ча не по зај ми-
це. Обез бе ђу је мо им на-
мир ни це. Ис пла ћу је мо 
по смрт ни не до че ти ри 

пен зи је, у про се ку око 60.000 ди-
на ра, а нај ве ћу су му смо ис пла-
ти ли у из но су од 190.000 – ка же 
Ми о мир Ву јић (на сли ци), пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
оп шти не Ћи ће вац.

Ово је је ди но удру же ње у Ср-
би ји ко је има ве ћи број чла но ва 
не го што има пен зи о не ра у оп-
шти ни и јед но је од нај ак тив ни-
јих у зе мљи. Пен зи о не ра има око 
2.100, а чла но ва ви ше од 2.600, 
јер су им се при дру жи ли и пен-
зи о не ри из Ра жња, Вар ва ри на, 
Кру шев ца, Кра гу јев ца, Ни ша, Па-
ра ћи на, Бе о гра да и дру гих ме ста. 
Ми о мир Ву јић се на че лу Удру-
же ња на ла зи од 1993. го ди не, а 
оба вља и функ ци је пред сед ни ка 
Окру жног од бо ра Са ве за пен зи-
о не ра Ра син ског окру га и чла на 
Над зор ног од бо ра Удру же ња 
пен зи о не ра Ср би је.  Ж. М.

ЛЕ СКО ВАЦ: СА РАД ЊА СА КЛУ БО ВИ МА СТА РИХ 

Ка жи не што ле по...

До чек го сти ју из дру гих клу бо ва у Ле сков цу

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЋИ ЋЕ ВАЦ 

По де ље ни па ке ти
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У по пу лар ној Тр ци за до-
вољ ства у окви ру 30. Бе о-
град ског ма ра то на пр ви пут 
су ор га ни зо ва но уче ство ва ли 
и се ни о ри – пен зи о не ри Ге-
рон то ло шког цен тра Бе о град, 
ста на ри до мо ва, чла но ви 
днев них цен та ра и клу бо ва за 
ста ри је и за по сле ни оку пље-
ни у еки пу ко ју је чи ни ло 83 
се ни о ра и пред став ни ка мла-
ђих ге не ра ци ја под на зи вом 
„Здрав = ак ти ван жи вот”. 

Сви се ни о ри има ли су 
спорт ске ма ји це на ко ји ма су 
по но сно но си ли број сво јих 
го ди на, а број 6120 озна ча ва 
ко ли ко у ства ри го ди на укуп-
но има ју ови вре ме шни уче-
сни ци ко ји су ше та ли и ужи-
ва ли у тр ци. 

У Ге рон то ло шком цен тру 
Бе о град одр жан је кра јем 
апри ла че твр ти „Океј” фе-

сти вал ме ђу ге не ра циј ске со ли-
дар но сти ко ји је тра јао три да-
на. Ор га ни за тор фе сти ва ла би-
ли су Днев ни цен три и клу бо ви 
Ге рон то ло шког цен тра Бе о град 
уз по др шку мно гих парт не ра из 
ло кал не за јед ни це.

Це ре мо ни ји отва ра ња у Ам-
фи те а тру до ма „Бе жа ниј ска ко-
са” при су ство ва ли су чла но ви 
Днев них цен та ра и клу бо ва,  
за тим ста на ри До ма пен зи о не-
ра „Бе жа ниј ска ко са”, пред став-
ни ци Цр ве ног кр ста, по ве ре ни-
ца за за шти ту рав но прав но сти 
Бран ки ца Јан ко вић, Вла ди мир 
Илић, др жав ни се кре тар у Ми-
ни стар ству за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, На та ша Ста ни са вље вић, 
град ска се кре тар ка за со ци јал-
ну за шти ту, мла ди во лон те ри, 
уче ни ци сред њих шко ла, као и 
уну ци ко ри сни ка До ма пен зи-
о не ра и број ни го сти и са рад-
ни ци.

Циљ „Океј” фе сти ва ла је сте 
уна пре ђе ње ме ђу ге не ра циј ске 
то ле ран ци је и ем па ти је кроз 

кул ту ру као ме диј за ис тра жи-
ва ње ме ђу соб ног од но са у кон-
тек сту из град ње ко хе зив ног 
дру штва свих ста ро сних до ба. 

Це ре мо ни ју су отво ри ли КУД 
„Ср би ја 011” из Бе о гра да, во-
кал ни со ли ста Са ра Шљи вић 
(тре ћи раз ред) и ста ри ји деч ји 
ан самбл. 

Ово го ди шњу ме да љу „Океј” за 
обра зов но-вас пит ну уста но ву 
ко ја је при мер до бре прак се у 
ши ре њу то ле ран ци је ме ђу мла-
ди ма пре ма ста ри ји ма, осво ји ла 

је „Шко ла за ди зајн” из Бе о гра-
да. При зна ње „Злат но ср це” за 
ху ман од нос, под ви ге, ак тив но-
сти и ак ци је пре ма ста ри јим ли-
ци ма до де ље но је сту ден ти ма 
Фа кул те та ор га ни за ци о них на у-
ка. Уру че не су и на гра де ша хов-
ских скулп ту ра „Краљ, кра љи ца, 
ло вац” по бед ни ци ма Ме ђу ге не-
ра циј ског ша хов ског тур ни ра 
„65 плус је ОК”.

На фе сти ва лу су на сту пи ли 
и жен ски хор „Ла ста ви ца” и му-
шки „Со ко ло ви” ко ји су при сут-

не пе смом вра ти ли у не ка ста ра 
вре ме на, а не ке од пен зи о не ра 
на тре ну так у сво ја род на ме ста. 
При сут ни су за јед нич ки уче-
ство ва ли у из ра ди „Океј” скулп-
ту ре у об ли ку др ве та ко ме су 
по том оти сци ма пр сти ју на ша-
ре ним па пи ри ћи ма у об ли ку 
ли сти ћа „да ли жи вот”, од но сно 
учи ни ли да оно оли ста. 

То ком три фе сти вал ска да на 
би ло је и за јед нич ких кон це-
ра та, кре а тив них ра ди о ни ца, 
раз ме не зна ња и ис ку ства, ку-
гла ња, рад них ак ци ја, као и 
так ми че ња у пле су, драм ском 
и умет нич ком ства ра ла штву и 
дру же ња уз му зи ку, све на те му 
ме ђу ге не ра циј ског збли жа ва-
ња. У фе сти вал ским ак тив но-
сти ма и про гра ми ма су уз ко ри-
сни ке услу га до мо ва и днев них 
клу бо ва и цен та ра уче ство ва ли 
и Шко ла за ди зајн из Бе о гра да, 
основ не шко ле „Вла да Об ра до-
вић Ка ме ни” и „Ра де Кон чар”, 
XI II бе о град ска гим на зи ја, вр-
тић „Прин це за Оли ве ра”, за тим 
кул тур но-умет нич ка дру штва 
„Ср би ја 011” и „Ди ми три је Ту цо-
вић”, „ПОД те а тар” и оста ли мно-
го број ни са рад ни ци.  Д. Г.

ОДР ЖАН ЧЕ ТВР ТИ ОКЕЈ ФЕ СТИ ВАЛ

Кон цер ти, кре а тив не 
ра ди о ни це, рад не ак ци је...

Оживљавање скулптуре дрвета

Сениори  
на маратону
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Прет по след ње  
април ске су бо те  
у Бе о гра ду, сун ча ног 
али про хлад ног  
и ве тро ви тог да на,  
са о бра ћај је био  
об у ста вљен, а ули ца ма 
су од је ки ва ли апла у зи 
и уз ви ци бо дре ња

Ма ра тон, три де се ти по 
ре ду у на шем глав ном 
гра ду, оку пио је ви ше 

од се дам хи ља да уче сни ка, а из 
ку ћа из ву као не бро је но мно го 
гра ђа на ко ји су на чич ка ни дуж 
ста зе, че сто у пу ном по ро дич-
ном са ста ву, ва тре но на ви ја ли 
за све тр ка че.

Без те и та кве по др шке чи ни 
се да је те шко и за ми сли ти, а ка-
мо ли са вла да ти, за да ту ста зу од 
42 ки ло ме тра или по лу ма ра тон-
ску од 21, па чак и пе то ки ло ме-
тар ску тр ку за до вољ ства.  

– Хва ла пу бли ци ко ја ме је све 
вре ме но си ла – у да ху је из го-
во ри ла пре срећ на по бед ни ца 
у жен ској кон ку рен ци ји, на ша 
Оли ве ра Јев тић, ма да за хвал-
ност, охра бре ње и под стрек 
до ла зе за пра во са обе стра не. 
Та уза јам ност у раз ме ни до бре 
енер ги је из ме ђу гле да ла ца и 
тр ка ча је не што што не ма це ну, 
сла жу се и јед ни и дру ги.

Јер, упра во из тог раз ло га ће 
не ки ме ђу ово го ди шњим по-
сма тра чи ма ста ти иду ћег апри-
ла на старт, под стак ну ти ен ту зи-
ја змом ма ра то на ца и ра до шћу 
при от кри ћу ка ко гра ни це људ-
ске мо ћи и из др жљи во сти ни су 
не по мер љи ве. На про тив.

Та ко је сва ке го ди не и на свим 
ма ра то ни ма ши ром све та, о че-
му нај бо ље све до че уче сни ци 
за ко је се на ка же слу чај но да су 
увек сви они и по бед ни ци. По-
стиг ну то вре ме и пре ђе ни ки-
ло ме три су на рав но ва жни, али 
ни шта ма ње вред на ни су ин ди-
ви ду ал на по стиг ну ћа раз ли чи те 
вр сте. Не за ви сно од из ме ре них 
ре зул та та, она го во ре о људ ској 
хра бро сти, упор но сти, бор би 
да се пре ва зи ђу пред ра су де, 
су је те, лич ни стра хо ви или сум-
њи ча вост око ли не.

На Те ра зи ја ма, уочи тр ке, док 
су се уче сни ци за гре ва ли, ре-
пор тер је сни мио Ле сков ча ни на 
Пе тра Сто ши ћа (87), ак тив ног 
ре кре а тив ца већ ду же од по ла 
ве ка. У Бе о гра ду је био и про-
шле го ди не. Сам до шао, ис тр-
чао по лу ма ра тон и вра тио се у 
свој Ле ско вац. Оби чан чо век, 
обич на при ча, а ипак из у зет на.

На Лон дон ском ма ра то ну, 
одр жа ном дан по сле Бе о град-
ског, уче ство вао је Крис Ар ти 
(62). У ана ли ма овог так ми че-
ња он ће оста ти упи сан као 
пр ви ин ва лид ко ји је про шао 
кроз циљ. Пре де се так го ди-
на ле ва но га му је ам пу ти ра на 
из над ко ле на по сле те шке са о-
бра ћај не не сре ће ко ју је је два 
пре жи вео, али као стра стве ни 
ма ра то нац ре шио је да се не 
пре да је. „Сва ки дан до жи вља-
вам као по кло њен”, ка же он, „а 
тр ча ње је део тог чу де сног да-
ра.” У Лон до ну је тр чао у до бро-
твор не свр хе.

Ју би лар ну тр ку жи во та ис тр-
ча ла је ово га апри ла у Бо сто ну 
се дам де се то го ди шња Аме ри-
кан ка Ка трин Шви цер чи ја фо-
то гра фи ја је пре пе де сет го ди на 

об и шла свет. Те 1967. го ди не та-
да два де се то го ди шња сту дент-
ки ња при ја ви ла се за уче шће 
на нај чу ве ни јем и нај ста ри јем 
го ди шњем ма ра то ну (да ти ра од 
1897), што је у то вре ме схва ће-
но као скан да ло зан пре ступ. 

Же на ма ни је би ло до зво ље-
но уче шће у ма ра то ну, јер се 
сма тра ло да као „сла би ји пол” 
не мо гу да се из ла жу то ли ким 
на по ри ма. Шви це ро ва се упи-
са ла под ини ци ја ли ма и та ко 
про шла. Тр ка је по че ла, а он да 
је не ко од зва нич ни ка, при ме-
тив ши је, по ју рио за њом и по-
ку шао да ски не са ње них ле ђа 
так ми чар ски број 261. Она се 
отр гла и на ста ви ла да тр чи, сти-
гла до ци ља, али би ла је дис ква-
ли фи ко ва на.

Ка ме ре су све то за бе ле жи ле 
и тај сни мак је да нас исто риј ски 
до ку мент о јед ном до га ђа ју, те-
шко схва тљи вом са да на шње 
дис тан це. Али, чи ње ни ца је да 
је жен ски ма ра тон при знат као 
ди сци пли на тек 1972. го ди не.

Ка трин Шви цер је, ме ђу-
тим, цео свој жи вот по све ти ла 
пра ви ма и по ве зи ва њу же на у 
спор ту. Лич но је уче ство ва ла у 
40 ма ра то на, а кроз мре жу ра-
зних удру же ња ор га ни зо ва ла је 
ви ше од 400 тр ка у 27 зе ма ља, 
са ми ли он уче сни ца.

У Бо сто ну је ово га пу та до че-
ка на као зве зда, пра ти ле су је ак-
ти вист ки ње из ње не гру пе под 
име ном „Не у стра ши ве” и све су 
но си ле, уз так ми чар ску озна ку и 
број 261. Њи хо во уче шће та ко ђе 
је би ло у до бро твор не свр хе, као 
под стрек же на ма све та.

До ро ти Џој из гра ди ћа Ју кај-
па у Ка ли фор ни ји ни је свет ски 
по зна та, али где год се по ја-

вљу је иза зи ва ве ли ку па жњу 
и сим па ти је. При том осва ја и 
тро фе је. За про те клих 15 го ди-
на от ка ко се ба ви тр кач ким ди-
сци пли на ма (по лу ма ра тон, тр ке 
од пет и 10 ки ло ме та ра и шта-
фе та) при ку пи ла је ви ше од 100 
ме да ља. И то све од ро ђен да на 
до ро ђен да на.

Свој 75. ро ђен дан (2002) сма-
тра зва нич ним по чет ком так ми-
чар ске ка ри је ре, а про те клог 
фе бру а ра на пу ни ла је 90 и на 
по лу ма ра то ну у Хан тинг тон би-
чу оста ви ла иза се бе 322 так-
ми ча ра (у сво јој ка те го ри ји, 80 
плус).

При ча о До ро ти је не пот пу на 
без при че о ње ној по ро ди ци. 
По го то во о жен ском де лу. Ма-
да је по че ла та ко што је ишла у 
шет ње са су пру гом 45 ми ну та 
днев но, по са ве ту ње го вог ле-
ка ра, на пр во так ми че ње је кре-
ну ла са ћер ком, при ја ви ла се 
из ра до зна ло сти и по што је, на 
соп стве но из не на ђе ње, по бе-
ди ла, ре ши ла је да се ти ме ба ви 
све срд ни је.

Он да је по чео да се фор ми-
ра тим, при дру жи ла се уну ка, а 
по том и пра у ну ка, ка да је на пу-
ни ла 14 го ди на. Са да су њих че-
ти ри пре по зна тљи ве као че тво-
ро ге не ра циј ски тим, ма да је До-
ро ти ипак нај и стак ну ти ји члан.

Љу ди јој при ла зе, гр ле је, че-
сти та ју, го во ре ка ко их она ин-
спи ри ше, а она се сме је и од го-
ва ра да је пу бли ка ње на нај ве ћа 
ин спи ра ци ја.

„Ви де ме са овом мо јом се-
дом ко сом и поч ну да пље шћу и 
до ви ку ју на пред, де вој ко, са мо 
на пред, и шта леп ше мо же те да 
до жи ви те?”

Д. Дра гић 

МА РА ТОН ПО ВЕ ЗУ ЈЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ

Раз ме на до бре енер ги је
Лич ни ус пе си и по бе де: Пе тар Сто шић... ...До ро ти и ње но ја то
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Шта је од го вор Европ ске уни је 
на „де мо граф ску ре во лу ци ју” 
и ка кви су ре зул та ти „го ди не  
ак тив ног ста ре ња”

Про гла ше ње 2017. за го ди ну ме ђу ге-
не ра циј ске со ли дар но сти – ак ци ја 
Вла де Ср би је ко ју во ди Ми ни стар-

ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, оче ку ју ћи да му се у ово ме 
при дру же и дру ге вла ди не и не вла ди не ор-
га ни за ци је и во лон те ри – сва ка ко је при ли-
ка за под се ћа ње шта је до нео сли чан по ду-
хват спро ве ден то ком 2012. у (та да шњих) 27 
чла ни ца ЕУ.

Ње гов на зив је био за ни јан су ши ри 
„Европ ска го ди на ак тив ног ста ра ња и ме ђу-
ге не ра циј ске со ли дар но сти”, а глав ни за кљу-
чак из ана ли зе ње них по стиг ну ћа је сте – да 
је би ла успе шан пр ви ко рак на ду гом пу ту.

Као што се код нас да нас ова те ма на мет-
ну ла из по тре бе за аде кват ни јим су о ча ва-
њем са чи ње ни цом да у све ве ћој ме ри по-
ста је мо дру штво ста рих – про сеч но жи вот-
но до ба нам је већ 42,2 го ди не, док је 17,5 
од сто ста нов ни ка ста ри је од 65 – та ко је и 
у ЕУ, већ по ду же, у то ку тра га ње за пра вом 
стра те ги јом за убла жа ва ње по сле ди ца „де-
мо граф ске ре во лу ци је” кроз ко ју про ла зи.

Глав но са зна ње из ак ци је во ђе не 2012, 
ко је је под јед на ко ва лид но и да нас, је сте да 
де мо граф ске трен до ве и све ве ћу ме ђу ге-
не ра циј ску не рав но те жу, по ли ти ка не мо же 
да за у ста ви бр зо, већ са мо на ду ги рок.

По ста вља ње ди јаг но зе у овом слу ча ју је 
јед но став ни је од про пи си ва ња те ра пи је. 
Струк ту ра ста нов ни штва на про сто ру ЕУ се 
ра пид но ме ња, као по сле ди ца чи ње ни це да 
је жи вот ни век све ду жи, док је сто па ра ђа-
ња на исто риј ски нај ни жем ни воу.

Из ме ђу 1960. и 2006. жи вот ни век је про-
ду жен за осам го ди на, док се пред ви ђа да 
ће му до сре ди не овог ве ка би ти при до да то 
још пет. То прак тич но зна чи да ће де вој чи це 
ро ђе не да нас жи ве ти у про се ку 82,6 го ди на, 
а де ча ци 76,7.

Исто вре ме но, Еуро стат – ста ти стич ка 
слу жба ЕУ – пред ви ђа да ће у сле де ћим де-
це ни ја ма сто па ра ђа ња би ти 1,6 де це за сва-
ку же ну, на су прот 2,1 ко ли ко је по треб но за 
за ме ну јед не ге не ра ци је дру гом.

Кон крет но, број но во ро ђе них бе ба у 
ЕУ опао је са 7,5 ми ли о на го ди шње по чет-
ком 1960-их, на 5,4 ми ли о на из ме ђу 2008. 
и 2010. По сле ди ца овог је да ће сре ди ном 

овог ве ка би ти 45 ми ли о на ма ње оних у до-
бу из ме ђу 15 и 64 го ди не и 58 ми ли о на ви-
ше ста ри јих од 65 го ди на.

Дру га чи је пре до че но, ста нов ни штво у 
рад ном до бу сма њи ва ће се у сле де ћих 30 
го ди на за ми ли он до ми ли он и по го ди шње, 
док ће број оних у до бу за пен зи о ни са ње 
ра сти за по два ми ли о на.

Ста ри, ме ђу тим, не мо ра ју да бу ду про-
блем, за кљу чак је из ве шта ја о европ ској го-
ди ни ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. Тај 
до ку ме нат, усво јен на за вр шној кон фе рен-
ци ји одр жа ној на Ки пру, из но си да је ме ђу 
ва жним ре зул та ти ма ак ци је и по зи тив ни ја 
сли ка о ста ро сти.

Чи ни се, ме ђу тим, да је нај кон крет ни је 
по стиг ну ће про мо ци ја кон цеп та „ак тив ног 
ста ре ња” – по ли тич ке аген де усме ре не ка 
ства ра њу усло ва да они ко ји су фор мал но 
за вр ши ли рад ни век жи ве ис пу њен и здрав 
жи вот, да одр же сво ју са мо стал ност – да не 
бу ду за ви сни од по мо ћи дру гих – и да до-
при но се дру штву и еко ном ском ра сту.

Ре че но ма ње би ро крат ским је зи ком – да 
има ју ви ше, а не ма ње од жи во та и по сле 
сво јих ше зде се тих, што зна чи и у се дам де-
се тим и осам де се тим.

Ка овом ци љу уве ден је и „Ин декс ак тив-
ног ста ре ња”, као ме то до ло ги ја да се из ме-
ри „сна га се ни о ра” (и по др шка ко ју им пру-
жа ју ју ни о ри): не ис ко ри шће ни по тен ци јал 
у по гле ду њи хо вог но вог рад ног ан га жо ва-
ња, дру штве ног и кул тур ног жи во та, као и 
мо гућ но сти са мо стал ног жи вље ња.

То је у скла ду и са њи хо вих уве ре њи ма. 
Ме ђу ста ри јим Евро пља ни ма (а не ма раз-
ло га да та ко не бу де и код нас) уочен је на-
и ме от пор на ме та њу оба ве зе да ра де ду же 
(при ну да за рад ста би ли зо ва ња пен зиј ских 

си сте ма), али је ве ћи на исто вре ме но и про-
тив за кон ског огра ни ча ва ња рад ног ве ка.

Под ло га за ово је уве ре ње да пен зи о не-
ри мо гу на мно го на чи на – не са мо ан га-
жма ном у сво јој про фе си ји већ и ак тив но-
сти ма у за јед ни ци и по ро ди ци – да до при-
но се дру штву. 

Што се ти че ин дек са ак тив ног ста ре ња, 
он пру жа за ни мљив увид у ста ње у овом 
по гле ду у по је ди нач ним др жа ва ма и углав-
ном по твр ђу је ста ро уве ре ње да што је не-
ко дру штво уре ђе ни је, ње го ви ста нов ни ци 
су со ци јал но збри ну ти ји и за до вољ ни ји.

Са чи њен је на осно ву 22 по је ди нач на ин-
ди ка то ра ко ји су по том гру пи са ни у че ти-
ри ка те го ри је, ко је од ра жа ва ју раз ли чи те 
аспек те ак тив ног ста ре ња, а ранг ли ста је та-
ко ђе је дан од ре зул та та ак ци је во ђе не 2012.

По њој, шам пи он у обез бе ђи ва њу нај а-
де кват ни јих усло ва за ак тив но ста ре ње је 
Швед ска, ко ју сле де Дан ска, Хо лан ди ја, Ве-
ли ка Бри та ни ја и Фин ска. Од 6. до 10. ме ста 
су Ир ска, Фран цу ска, Лук сем бург, Не мач ка 
и Есто ни ја.

На ма мо же би ти за ни мљи во да је Хр ват ска 
(18) на овој та бе ли бо ља од Сло ве ни је (23), 
док су на дну Ма ђар ска, Пољ ска и Грч ка.

У ка те го ри ји за по шља ва ња се ни о ра, опет 
је на пр вом ме сту Швед ска, док је по след ња 
Сло ве ни ја. Шам пи он у усло ви ма за уче шће 
ста ри јих у дру штву је Ир ска, док је то нај ло-
ши је у Швед ској. 

Нај са мо стал ни ји су пен зи о не ри Дан ске, а 
нај ма ње са мо стал ни су они у Грч кој, Бу гар-
ској, Ру му ни ји и Ле то ни ји. Нај зад, „ка па ци-
те ти за ак тив но ста ре ње” опет су нај ве ћи у 
Швед ској, Дан ској и Хо лан ди ји, а нај ма њи у 
Грч кој, Ли тва ни ји и Ру му ни ји.

Ми лан Бе кин 

ЕВРОП СКА ИС КУ СТВА МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СО ЛИ ДАР НО СТИ

Сна га се ни о ра, уз по др шку 
ју ни о ра

погледи
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на лицу места

У Ли ков ној га ле ри ји Кул тур-
ног цен тра Ку ла 13. апри ла 
отво ре на је из ло жба сли-

ка са Сед ме ли ков не ко ло ни је 
СИР Вој во ди не одр жа не у Со-
ко ба њи и Осме ли ков не ко ло-
ни је Оп штин ске ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да Ку ла одр жа не у 
Ку ли. Отва ра њу из ло жбе, ко ја је 
упри ли че на у ор га ни за ци ји Са-
ве за ин ва ли да ра да Вој во ди не, 
при су ство ва ли су мно го број ни 
го сти, као и сли ка ри – ин ва ли-
ди ра да ко ји су овом при ли ком 
из ло жи ли око 80 сво јих ра до ва. 
На ску пу су би ли и пред сед ни ци 
њи хо вих оп штин ских ор га ни за-
ци ја и чла но ви ИО СИР Вој во ди-
не и ру ко вод ство СИР Вој во ди-
не и до ма ћи на ОО СИР Ку ла.

Ову ак тив ност ин ва ли да ра-
да сво јим при су ством по др жа-
ли су, из ме ђу оста лих, и Та тја-
на При јић, ру ко во ди лац Гру пе 
за уна пре ђе ње за шти те ОСИ 
у Ми ни стар ству за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, Стан ко Ним че вић, пот-
пред сед ник СИР Ср би је, Сне жа-
на Ма рић, ди рек тор ка Фи ли ја-

ле РФ ПИО Су бо ти ца, др Бла го је 
Мар ко вић, ди рек тор Ба ње Ју на-
ко вић, Ка мен ко Бер тић, ди рек-
тор Кул тур ног цен тра СО Ку ла, 
и Бран ко Ба њац, пред став ник 
Слу жбе Фи ли ја ле РФ ПИО Сом-
бор у Ку ли.

При ли ком обра ћа ња при сут-
ни ма на отва ра њу ове из ло жбе, 
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР Вој во ди не, по себ но је за-
хва ли ла го сти ма на по др шци 

ко ју већ ду ги низ го ди на да ју 
Са ве зу уче ству ју ћи на ова квим 
и слич ним де ша ва њи ма. По хва-
ли ла је, та ко ђе, и ак тив ност кре-
а тив них чла но ва, сли ка ра, СИР 
Вој во ди не.

– За хва љу јем свим сли ка ри ма 
ко ји су одво ји ли сво је вре ме и 
по кло ни ли га на ма ства ра ју ћи 
сли ке за бу дућ ност, а на на шу 
ве ли ку ра дост, јер при па да ју 
Са ве зу ин ва ли да ра да Вој во-

ди не – ис та кла је пред сед ни ца 
Ста на Сви ла ров. 

Ду брав ка Не до вић, ака дем-
ска сли кар ка из Ку ле, би ла је 
нај ком пе тент ни ја да струч но 
оце ни ову ак тив ност СИР Вој-
во ди не.

– Сва ке го ди не све ве ћи број 
сли ка ра уче ству је на ко ло ни-
ја ма и из ла же сво је сли ке. Та 
број ност ре зул ту је мно штвом 
ра зно ли ких де ла. При мет на је 
из у зет на ства ра лач ка енер ги-
ја сва ког сли ка ра по на о соб. 
Са мо екс пло зи ја бо ја, мо ти ва, 
сам при ступ плат ну и чет ки, а 
то ли ко раз ли чи тих ви ђе ња на 
јед ном ме сту, мо же про из ве сти 
ова кве сли ке – ре кла је Ду брав-
ка Не до вић.

Об рад Во ји но вић, пред сед-
ник ОО СИР Ку ла, из ја вио је да 
је на ово го ди шњој из ло жби 
уче ство ва ло 25 сли ка ра, од ко-
јих су не ки из ло жи ли и две-три 
сли ке, а на вео је да ће из ло жба 
би ти отво ре на у Ли ков ној га ле-
ри ји Кул тур ног цен тра Ку ла до 
кра ја пр ве не де ље ма ја.

М. Мек те ро вић

У Свр љи гу је 22. апри ла одр-
жа на дру га по ре ду „Тор ти ја да”, 
ма ни фе ста ци ја ху ма ни тар ног ка-
рак те ра. Ово го ди шњу „Тор ти ја ду” 
са „Ма фи ни ја дом”, под по кро ви-
тељ ством оп шти не Свр љиг, мно-
го број них спон зо ра и до на то ра, 
успе шно је ор га ни зо ва ло Удру же-
ње ро ди те ља де це са смет ња ма у 
раз во ју „За јед но до све тло сти”.

Отва ра ју ћи ма ни фе ста ци ју Ми-
ли ја Ми ле тић, на род ни по сла-
ник, го во рио је о зна ча ју ма ни-
фе ста ци је и ху ма но сти, чи ме се 
Свр љиг по но си. На свр љи шком 
сај му 97 уче сни ца из Ср би је, су-
сед не Бу гар ске и Ма ке до ни је из ло жи ло је 
деч је, све ча не, шлаг тор те, тор те по из бо ру 
и ма фи ни ко ла че. Циљ ова кве ма ни фе ста-
ци је је пре све га по моћ де ци са смет ња ма 
у раз во ју, де ци у ста ту су со ци јал не по мо ћи 
и уче ни ци ма у се о ским шко ла ма. Тог април-

ског да на де ци Свр љи га по кло ње но је 100 
тор ти. Ни но слав Ран ђе ло вић, пред сед ник 
Удру же ња ро ди те ља де це оме те не у раз во-
ју „За јед но до све тло сти”, ка же да се све ово 
ра ди у ин те ре су де це са смет ња ма у раз во ју 
из Свр љи га и свр љи шких се ла, ра ди њи хо-
ве со ци ја ли за ци је, ин те гра ци је и дру же ња.

– Сва ко де те до би ло је тор ту ко ја је 
иза зва ла деч ји осмех, а тор те су до би-
ли и ма ли ша ни у ста ту су со ци јал не по-
мо ћи и уче ни ци 10 се о ских шко ла на 
под руч ју оп шти не – ис при чао је Ран ђе-
ло вић. 

По ред ху ма ни тар ног де ла, ма ни фе-
ста ци ја је има ла и так ми чар ски ка рак-
тер. Пе то чла ни жи ри за по бед ни цу у 
ка те го ри ји деч ја тор та про гла сио је 
Ива ну Гла ви нић из Бо љев ца. Све ча-
ну тор ту нај бо ље је уме си ла Да ни је ла 
Мар че та из Ја го ди не, шлаг тор ту Сла-
ви ца Илић из Свр љи га, уни вер зал ну 
Да ли бор Стан ко вић из Ни ша, а нај бо љи 
ма фи ни ко лач ис пе кла је Ива на Гла ви-

нић из Бо љев ца. По де ље но је ви ше на гра да 
и при зна ња, ко је су да ри ва ли мно го број ни 
спон зо ри ове ма ни фе ста ци је. Дан се за уче-
сни ке за вр шио из ле том до ма на сти ра Све ти 
ар хан гел Га ври ло у Пир ков цу код Свр љи га.

С. Ђор ђе вић

ОДР ЖА НА ХУ МА НИ ТАР НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ТОР ТИ ЈА ДА” 

Слат ке тор те за деч ји осмех

Јед на од по бед нич ких тор ти

Об рад Во ји но вић, Ста на Сви ла ров и Стан ко Ним че вић

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА СА ЛИ КОВ НИХ КО ЛО НИ ЈА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ И ОО СИР КУ ЛА У КУ ЛИ

Из у зет на ства ра лач ка енер ги ја 
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Пр ви ме ђу на род ни фе сти-
вал хо ро ва тре ћег до ба „Жи-
вот је пе сма” оку пио је у не-
ко ли ко вој во ђан ских ме ста 
уче сни ке из Шпа ни је, Грч ке и 
Ср би је. Кон цер ти су од 20. до 
22. апри ла одр жа ни у Но вом 
Са ду, Ру ми и Бач ком Пе тров-
цу, та ко да је до ма ћа пу бли ка 
ужи ва ла у из во ђе њу пе са ма на 
шпан ском, грч ком, сло вач ком, 
ру ском и дру гим је зи ци ма. На 
фе сти ва лу су се пред ста ви ли 
чла но ви Хо ра и ор ке стра „Cen-
tro de dia” из Шпа ни је, ме шо ви-
ти хо ро ви „Ва си ли ка” и „Фи ла-
ре тос” из Грч ке, Ка мер ни хор 
„Му зи ка ви ва” из Бач ког Пе-
тров ца, Град ски хор „Не вен” и 
Ка мер ни ме шо ви ти хор „Сан та 
Ма риа” из Ба ча, чла но ви хо ра 
Ге рон то ло шког цен тра „Срем” 
из Ру ме и Ака дем ски хор „Спо-
ме нак” из Но вог Са да. Го шће 
на фе сти ва лу би ле су де вој ке 
из во кал ног са ста ва рум ске 
Гим на зи је „Сте ван Пу зић”. 

Ор га ни за тор Пр вог фе сти ва-
ла хо ро ва тре ћег до ба би ло је 
но во сад ско удру же ње „До Ре 
Ми”, у са рад њи са Фа кул те том 
спор та и фи зич ког вас пи та ња 
из Но вог Са да. 

– Ор га ни зо ва ли смо фе сти вал 
да би смо скре ну ли па жњу на љу-
де тре ћег до ба, ко ји су по ма ло 
мар ги на ли зо ва ни, а ми би тре-
ба ло, као у европ ским зе мља ма, 
да из јед на чи мо њи хо ва пра ва са 
пра ви ма де те та. На фе сти ва лу 
сам имао сре ћу да на кон цер ту у 
Но вом Са ду ди ри гу јем свим уче-
сни ци ма, ко ји су на срп ском от-
пе ва ли пе сме „Град ко ји во лим” и 
„Ко те има тај те не ма” – ре као је 
за на ше но ви не Да мир Ми ло ше-
вић, пред сед ник удру же ња „До 
Ре Ми” и ди ри гент Ака дем ског 
хо ра „Спо ме нак”.

На кон цер ту у Кул тур ном цен-
тру у Ру ми уз му зи ку и пре по зна-
тљи ве пе сме хо ра из Шпа ни је, пу-
бли ка је за пе ва ла, а до ма ћи ни су 
и за и гра ли. Ди ри гент шпан ског 

хо ра је, ина че, наш чо век, Алек-
сан дар Му њин, ко ји је пу бли ци 
пред ста вио све пе сме, као и ин-
стру мент бан ду ри ја са два на ест 
жи ца, на ко јем су сви ра ли.

– Оти шао сам у Шпа ни ју пре 
два де сет пет го ди на и та мо во-
дим хор и ор ке стар у днев ном 
цен тру тре ћег до ба, у ма лом ме-
сту крај То ле да. Шпан ци су оду-
ше вље ни фе сти ва лом, а ја сам 
сре ћан и због то га што сам их 
до вео у Ср би ју, где су уз му зи ку 
и хра ну мо гли да ужи ва ју и на 
из ле ти ма – ре као је за „Глас оси-
гу ра ни ка” Алек сан дар Му њин.

У окви ру фе сти ва ла, у Но вом 
Са ду је одр жа на и три би на о 
по бољ ша њу жи во та ста рих уз 
му зи ку, ве жба ње, ре кре а ци ју и 
ква ли тет но про ве де но сло бод-
но вре ме.

Кон цер ти, не ис црп на енер-
ги ја и дру же ње до зо ре, обе-
ле жи ли су Пр ви ме ђу на род ни 
фе сти вал хо ро ва тре ћег до ба, 
чи ји ор га ни за то ри пла ни ра ју да 
га про ши ре на це лу Вој во ди ну. 
Ка ко ка жу, за сле де ћу го ди ну су 
се већ при ја ви ли Ру си, Ру му ни, 
Ма ђа ри...

Г. Ву ка ши но вић 

Са нај бо љим оце на ма чла-
но ва жи ри ја по бе ду на 
Ин тер на ци о нал ном фе-

сти ва лу вла шке из вор не му зи ке 
„Гер ги на”, одр жа ном у Не го ти ну 
дру гог и тре ћег да на по Вас кр-
су, сла вио је два де се то го ди шњи 
Не ма ња Па вло вић из Шар ба-
нов ца код Бо ра, со ли ста на хар-
мо ни ци. Ње му је, уз нов ча ну на-
гра ду од 15 000 ди на ра, при па ло 
пре сти жно при зна ње – По ве ља 
„Бо жи дар Ја ну цић”. Нај бо љи ин-
стру мен та ли ста је Ог њен Ја њић, 
ви о ли ни ста из се ла Ду бо ка код 
Ку че ва, а нај бо љи во кал ни со ли-
ста Ан ђе ла Јо ва но вић из Бор ске 
Сла ти не. Они су на гра ђе ни са по 
де сет хи ља да ди на ра. 

Ма ри ја Ви тас, ет но му зи ко лог, 
му зич ки уред ник Ра дио Бе о гра-
да 2, пред сед ни ца жи ри ја, при-
ли ком до де ле при зна ња нај бо-
љим уче сни ци ма ис та кла је да 
је ра ду је што ова кав фе сти вал 
уоп ште и по сто ји у Ср би ји. 

Осим два де се так ве о ма та-
лен то ва них на да вла шке му зи-
ке, ко ли ко их се над ме та ло у 
сви ра њу и пе ва њу, не го тин ска 
пу бли ка је ужи ва ла и у на сту-
пи ма го сти ју ко ји су оста ви ли 
сна жан ути сак на све при сут не. 
Пре свих, то су учи ни ли го сти из 
Ко пен ха ге на, „Ор фе ус Бал кан 
ан самбл”, ко ји пред во ди Адам 

Ор вад, про фе сор хар мо ни ке. 
Они су сво јим му зи ци ра њем да-
ли нај бо љу по твр ду да је му зи-
ка уни вер зал ни је зик и да је сви 
раз у ме ју. Уче сни ци из Дан ске 
из ве ли су вла шка и бу гар ска ко-
ла – му зи ку Бал ка на и не ко ли ко 
во кал них со ли стич ких та ча ка. 
Ина че, Де ве ти фе сти вал вла шке 
му зи ке отво ри ла је ма ла го шћа 

из Дан ске, сед мо го ди шња Гер-
га на Ор вад, ко ја је у град Сте ва-
на Мо крањ ца и бо га те му зич ке 
тра ди ци је сти гла са сво јим ро-
ди те љи ма и „Ор фе ус Бал кан ан-
сам блом” из Ко пен ха ге на. 

И је дан од че ти ри пра те ћа 
про гра ма ве зу је се за спе ци-
јал не го сте из Дан ске. На и ме, 
Адам Ор вад, за љу бље ник у вла-
шку му зи ку, при ре дио је књи гу 
„Сло бо дан Бо жи но вић – вла шка 
ко ла”, са аудио ди ском и нот ним 
за пи си ма 25 аутор ских ко ла ле-
ген дар ног вла шког умет ни ка. 

Фе сти вал „Гер ги на” је ове го ди-
не оку пио ви ше од сто из во ђа ча 
у так ми чар ској и ре ви јал ној ве-
че ри и око хи ља ду по се ти ла ца 
му зич ких и пра те ћих про гра ма. 
По кро ви те љи су, уз НСВ, би ли 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и оп-
шти на Не го тин, уз по моћ дру гих 
број них спон зо ра и при ја те ља.

Ј. Ста но је вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ХО РО ВА ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Жи вот је пе сма

ФЕ СТИ ВАЛ СКИ ДА НИ ВЛА ШКЕ ИЗ ВОР НЕ МУ ЗИ КЕ „ГЕР ГИ НА” 

У пу ном вас кр шњем сја ју

До де ла при зна ња нај бо љим уче сни ци ма

Го шће фе сти ва ла мла де Ру мљан ке
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АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Так ми че ње се ла 
у Жу пи

Так ми че ње се ла у Жу пи има тра ди ци ју ду жу од 30 го ди на. 
Ак ци ја се па жљи во и струч но не гу је, у њој уче ству ју мла ди и 
ста ри и пред ста вља пра во осве же ње за на род но ства ра ла-
штво. Не ка да су ре пу блич ки по бед ни ци из овог кра ја би ли 
се ло Ста ње во и Су бо ти ца. И да нас мно га се ла у Жу пи не гу ју 
игру, пе сму, над ме ћу се и так ми че у мно гим ди сци пли на ма из 
кул ту ре и еко ном ског раз во ја се ла.

Ово го ди шњи по бед ник Су сре та се ла оп шти не Алек сан дро-
вац је Гор ња Ве ли ка Врб ни ца ко ја је по сти гла нај бо ље ре зул-
та те у свим обла сти ма, од кул ту ре, пре ко еко ном ског раз во ја 
се ла, па све до фи зич ке кул ту ре. Та ко је ово се ло, ко је је Ми-
ло ван Гли шић ове ко ве чио у сво јој култ ној при по ве ци 

„Пр ва бра зда”, на од ре ђе ни на чин успе шно из о ра ло све ак-
тив но сти ко је су тра же не у про по зи ци ја ма над ме та ња.

Ор га ни за тор так ми че ња би ла је Кул тур но-про свет на за јед-
ни ца, ко ја го ди на ма не гу је и ор га ни зу је раз не кул тур не ак-
тив но сти и та ко успе шно одр жа ва тра ди ци ју ши ре ња кул ту ре 
и ства ра ла штва у овом кра ју и ши ре. Ј. П.

ГРОЦ КА

Опле ме њу ју жи вот 
чла но ви ма

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Гроц ка је до бар 
при мер ка ко во ља и ен ту зи ја зам не зна ју за пре пре ку. Уз по-
моћ чел ни ка оп шти не Гроц ка ко ји су увек до бро на мер ни и 
спрем ни да при тек ну у по моћ, успе ва ју да ор га ни зу ју мно го 
за ни мљи вих дру же ња за сво је чла но ве.

– На сто ји мо да кроз раз ли чи те ма ни фе ста ци је опле ме-
ни мо жи вот на ших чла но ва, па та ко ор га ни зу је мо оби ла ске 
кул тур но-исто риј ских зна ме ни то сти Ср би је, ба ња, пра ви мо 
за ни мљи ве из ле те... Оп шти на Гроц ка нам по ма же у мно гим 
ак тив но сти ма и на тај на чин ди рект но до при но си ин те гра-
ци ји пен зи о не ра и ин ва ли да ра да у дру штво. Успе ва мо да 
обе ле жи мо мно ге пра зни ке и зна чај не да ту ме. Та ко је око 
90 пен зи о нер ки са под руч ја Гроц ке уче ство ва ло у све ча ном 
обе ле жа ва њу 8. мар та, уз му зи ку, пе сму и игру, а ве се љу су се 
при дру жи ли и чел ни ци Оп шти не Гроц ка, ко ји су да ма ма че-
сти та ли пра зник уз ка ран фи ле. Про сла ва је би ла див на и ми 
смо као Ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да по де ли ли на шим пен-
зи о нер ка ма при год не по кло не – ка же Рад ми ла Ми ло ше вић, 
ко ја пу них 19 го ди на во ди ову ор га ни за ци ју. Р. М. 

НО ВИ САД

Те ле а си стен ци ја  
до ступ на 24 ча са 

Ор га ни за ци ја за по др шку 
же на ма с ин ва ли ди те том „Из 
кру га – Вој во ди на” не дав но је 
у сво јим про сто ри ја ма ор га-
ни зо ва ла пре зен та ци ју услу-
га те ле а си стен ци је и аси стив-
них тех но ло ги ја.

Услу га те ле а си стен ци је на ме ње на је пре све га ста ри јој по-
пу ла ци ји и осо ба ма са ин ва ли ди те том. Ко ри сник ус по ста вља 
ве зу са опе ра те ром уз по моћ апа ра та, на зва ног „дуг ме спа са”, 
при ти ском на дуг ме чи ме се ус по ста вља дво смер на гла сов на 
ко му ни ка ци ја уз исто вре ме но ло ци ра ње ко ри сни ка. За сва-
ког ко ри сни ка овог си сте ма у ба зи по да та ка по сто ји кар тон 
са основ ним здрав стве ним по да ци ма као и кон такт по да ци 
осо ба ко је тре ба по зва ти и оба ве сти ти о да тој си ту а ци ји.

Осо бље ко је од го ва ра на по зив су ле ка ри, ме ди цин ски 
рад ни ци, пси хо ло зи и ан дра го зи, ко ји су про шли обу ку за те-
ле а си стен те акре ди то ва ну од стра не Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. Услу га је до ступ-
на 24 ча са, сва ког да на у го ди ни.

У Ср би ји је те ле а си стен ци ја, за сно ва на на GSM и GSP тех но-
ло ги ји, при сут на од 2012. го ди не. Д. К. 

РУ МА

Пр ва ту ци ја да и 
ра ди о ни ца са де цом

Као и прет ход них го ди на, ко ри сни ци ГЦ „Срем” за ус кр шње 
пра зни ке до би ли су на по клон ја ја од Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра у Ру ми и хра ма Ваз не се ња Го спод њег, али је 
ово га пу та од лу че но да се она, пре не го што бу ду по је де на, 
ис ко ри сте за ор га ни зо ва ње „Пр ве ту ци ја де”. Так ми че ње у 
раз би ја њу ус кр шњих ја ја, ко ја су нај пре осве шта на, оку пи ло 
је ве ли ки број ко ри сни ка и за по сле них рад ни ка. По ред уче-
сни ка, так ми че ње је при ву кло и ве ли ки број по сма тра ча и 
на ви ја ча, а за по бед ни ке су при пре мље не на гра де и ди пло-
ме. Пр во ме сто је осво јио Ра де Бо гу но вић, дру го је при па ло 
Мар ку Ја ко вље ви ћу, а тре ће Ми ли ци Ша та ри.

Не ко ли ко да на пред Ус крс, ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен-
тра „Срем” би ли су го сти ма ли ша на рум ског „По ле тар ца”, са 
ко ји ма су пра ви ли ус кр шње укра се. Ра ди о ни ца је одр жа на 
у објек ту „По ле тар ца” сме ште ном у рум ској ОШ „Вељ ко Ду го-
ше вић”, то ком ко је су и ста ри и ма ли ша ни ужи ва ли у дру же њу 
и сти ца њу но вих ве шти на. Г. В.
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МО КРИН

Са ва Тер зић 
тре ћи пут 
по бед ник

На 27. Свет ском пр вен ству у ту-
ца њу ус кр шњим ја ји ма у Мо кри ну 
130 так ми ча ра ис про ба ло је ја чи ну 
љу ске офар ба ног ко ко ши јег ја је та. 
У ју ни ор ској кон ку рен ци ји по бе-
ди ла је Ми ла на Бан ко вић из Пан-
че ва, а ме ђу од ра сли ма нај бо љи 
је био Мо крин ча нин Са ва Тер зић (65), по зна ти ји по на дим ку 
Ко шни чар, ко ји се тре ћи пут по пео на по бед нич ко по сто ље. 
Он је ову ти ту лу већ осво јио 1997. и 1998. го ди не.

На зив свет ско пр вен ство оправ дан је и овог пу та, с об зи-
ром на то да су се по ја ви ли так ми ча ри из Не мач ке, Швед ске, 
Ре пу бли ке Срп ске и са Но вог Зе лан да. Ове го ди не је у Мо-
кри ну ма ни фе ста ци ју пра ти ло не ко ли ко хи ља да љу ди, ме ђу 
њи ма и мно го број ни го сти. У овом се лу, ве ли чи не ва ро ши це, 
у ки кинд ској оп шти ни на ша ра се за Ус крс око 100.000 ја ја, а 
ус кр шњи пра зник сла ви се не ко ли ко да на и про жет је ра зно-
вр сним при клад ним про гра мом.

На ула зу у Мо крин го сте по здра вља џи нов ско ја је од пе че-
не гли не, ви со ко 2,5 ме та ра. С. З.

СВР ЉИГ

Ус кр шња ја ја у  
пле те ним кор пи ца ма 

У то ку ус кр шњих 
пра зни ка ма ли ша ни 
Пред школ ске уста но-
ве „По ле та рац” у Свр-
љи гу би ли су го сти 
Ак ти ва же на Удру же-
ња пен зи о не ра и том 
при ли ком до би ли ле-
пе по кло не. На и ме, 
оне су за сво је ма ле 
го сте упа ко ва ле ус кр-
шња ја ја у руч но хе-
кла не кор пи це. Ба ке 
и де ке су ма ли ша ни-
ма при ча ли о зна ча ју 
пра зни ка, а де чи ца 
и вас пи та чи це су пе-
ва ли ус кр шње пе сме. 
Са рад ња пред школ-
ске уста но ве и Ак ти ва 
же на пен зи о не ра је 
тра ди ци о нал на и све 
ак тив но сти ма ли ша на 
то ком ус кр шњих пра-
зни ка пра ће не су са 
за до вољ ством. С. Ђ.

ПРО КУ ПЉЕ И БЛА ЦЕ

То пли ча ни отва ра ју 
европ ска вра та

У по след ње вре ме све су уче ста ли ји су сре ти пред став ни ка 
Про ку пља и Бла ца са чел ни ци ма гра до ва из др жа ва у ЕУ. 

Ус по ста вље на је кул тур на са рад ња Про ку пља са ме стом 
Епон у Фран цу ској. Та мо је већ го сто вао хор ов да шње Гим-
на зи је. Из број них кон та ка та чел ни ка до го во ре но је да се 21. 
ју ла на Дан град ске сла ве Све тог Про ко пи ја у Про ку пљу пот-
пи ше По ве ља о бра ти мље њу. Пот пи сан је Спо ра зум о са рад-
њи оп шти на Ко че вје (Сло ве ни ја) и Про ку пље. То је прак тич но 
ожи вља ва ње брат ских од но са ко ји су би ли озва ни че ни кра-
јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка.

Об но вље на је са рад ња са ко му ном Хем нес (Нор ве шка) са 
ко јом је 1985. го ди не пот пи са на по ве ља о по бра тим ству. Ка-
ко су под ву кли Кри сти на Тро нес и Алек сан дар Си мо но вић, 
пр ви љу ди две оп шти не, ве ли ке су мо гућ но сти са рад ње на 
број ним по љи ма.

И Бла ча ни кре ћу пут Евро пе. Пот пи са на је по ве ља о бра ти-
мље њу са ме стом Вод њан (Dig na no) из Истар ске жу па ни је у 
Хр ват ској. На ја вљу ју се број ни за јед нич ки про јек ти у мно гим 
обла сти ма. Ж. Д.

ПЕ ЋИН ЦИ

Бес плат ни ле кар ски 
пре гле ди

Од пре ме сец да на у про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра 
Пе ћин ци ор га ни зу ју се бес плат ни здрав стве ни пре гле ди за 
пен зи о не ре са нај ни жим при ма њи ма, ста ри је од 60 го ди на. 
За хва љу ју ћи ан га жо ва њу Цен тра за со ци јал ни рад и Удру же-
ња пен зи о не ра, нај ста ри ји и нај си ро ма шни ји жи те љи Пе ћи-
на ца сва ког пр вог и тре ћег по не дељ ка у ме се цу мо гу да из-
ме ре ни во ше ће ра у кр ви и ви си ну при ти ска. Та ко ђе, мо гу да 
до би ју и ле кар ске са ве те за здрав стве не те го бе ко је их му че. 
Пре гле ди ма се ода зи ва по два де се так осо ба днев но и ве о ма 
су за до вољ ни овом услу гом, ка же Би ља на Јо ви чић, ди рек-
тор ка пе ћи нач ког Цен тра за со ци јал ни рад.  Г. О.

Споменик ускршњем 
јајету на улазу у Мокрин
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поводи

Дру штво за по др шку 
осо ба ма са аути змом Но-
вог Са да (ДПО СА), по во-
дом Свет ског да на аути зма, 
2. апри ла, ор га ни зо ва-
ло је већ тра ди ци о нал но 
„Април ске да не аути зма”, 
ове го ди не под сло га ном 
„Сру ши мо ба ри је ре, за 
аути зам за јед но: Хај де да 
из гра ди мо при сту пач но 
дру штво”.

Као и прет ход них го ди-
на, у са рад њи са број ним 
ин сти ту ци ја ма и ор га ни-
за ци ја ма, ДПО СА је ор га-
ни зо ва ла низ еду ка тив-
них три би на, кре а тив них, 
спорт ских и ин клу зив них 
до га ђа ја.

На Тр гу сло бо де ор га-
ни зо ва на је већ тра ди ци-
о нал на улич на ак ци ја „Ки-
шо бран за све”, са пле сним 
про гра мом, дру же њем и 
цр та њем по па но и ма.

У Ви со кој шко ли стру-
ков них сту ди ја за обра зо-

ва ње вас пи та ча одр жа на је 
три би на за сту ден те на те-
му „Ин клу зи ја де це из спек-
тра аути зма”.

У ШО СО „Ми лан Пе тро-
вић” ор га ни зо ва на је три-
би на „При чај мо о аути зму”, 
за тим отво ре на вра та за 
ве жбе сту де на та Ка те дре 
за спе ци јал ну еду ка ци ју и 
ре ха би ли та ци ју Ме ди цин-
ског фа кул те та, на те му 
рад ног ан га жо ва ња ОСИ, 
као и еко ло шка ра ди о ни ца 
„Ре ци кли рај мо”.

У про сто ри ја ма Днев ног 
бо рав ка за осо бе са аути-
змом одр жан је ре кре а-
тив но-кре а тив ни дан за 
под сти ца ње со ци јал не ин-
клу зи је. Ор га ни зо ва но је и 
пе ша че ње на По по ви ци, на 
Фру шкој го ри, за мла де са 
аути змом, њи хо ве на став-
ни ке и те ра пе у те, из лет на 
Стра жи ло во, као и ин клу-
зив но-спорт ски дан ко јим 
је обе ле жен и Дан пла не те 
Зе мље, 22. април. 

Д. Ко раћ

У Са ве зу сле пих Ср би је у Бе-
о гра ду кра јем апри ла одр-
жа но је је да на е сто так ми че-

ње сле пих и сла бо ви дих Ср би је у 
ре ци то ва њу, под на зи вом „Ка жи, 
али ле по”. Так ми че ње је фи нан-
сиј ски по др жа ло Ми ни стар ство 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња – Сек тор за за-
шти ту осо ба са ин ва ли ди те том. 

Так ми ча ри, сле па и сла бо-
ви да ли ца из це ле Ср би је ко ја 
има ју да ра за ре ци то ва ње, на-
сту па ли су у три ка те го ри је: до 
11 го ди на, од 11 до 18 го ди на и 
ста ри ји од 18 го ди на. 

Сви так ми ча ри ре ци то ва ли 
су по две пе сме, а од то га јед на 
је би ла де ло сле пог ауто ра. Ре-
ци то ва ње је оце њи вао тро чла-
ни струч ни жи ри ко ји су чи ни-
ли: Пре драг Ми ки Ма ној ло вић, 
Ми ња Су бо та и Ан дри ја Ти хи.

Ово већ тра ди ци о нал но так-
ми че ње у ре ци то ва њу има ло 
је за циљ да афир ми ше сле пе 
и сла бо ви де осо бе у кул тур-
но-обра зов ном сми слу, али и у 
обла сти умет нич ког ства ра ла-
штва, јер су не ки од уче сни ка 
ујед но и ауто ри по је ди них ре-
ци та ци ја.

По бед ни ци ово го ди шњег 
так ми че ња Са ве за сле пих Ср-
би је су: у ка те го ри ји до 11 го-
ди на пр во ме сто осво јио је 
Ми лан Не шо вић, дру го ме сто 
при па ло је Ива ни Ђор ђе вић. 
Што се ти че ка те го ри је од 11 
до 18 го ди на, пр во ме сто осво-
ји ла је Искра Ми лен ко вић, а 
дру го ме сто де ле Ка та ри на 
Ла за ре вић и Сла ви ца Кља јић, 
ко је су би ле јед на ко до бре у 
ре ци то ва њу. Тре ба на гла си ти 
да је у овој ка те го ри ји по себ-

но по хва ље на Гор да на Тор би-
ца. Ка да је реч о так ми ча ри ма 
ста ри јим од 18 го ди на, до де-
ље на су два пр ва и два дру га 
ме ста, та ко ђе због из ван ред-
них ре ци та ци ја. Ђу ро Шу глар 
и Жељ ко Гор дић су осво ји ли 
пр ва ме ста, док дру га ме ста 

де ле Сла ви ца Ток Лу чић и Сла-
ђа на Ђе лић. Да ни је ла Пе јић из 
Су бо ти це је по хва ље на.

Сви уче сни ци так ми че ња 
до би ли су на по клон по аудио-
књи гу, за хва љу ју ћи до на ци ја ма 
из да вач ких ку ћа.

Д. Г.

ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ ОСОБА

Кажи, али лепо

Искра Миленковић , прво место у категорији од 11 до 18 година 

АК ТИВ НО СТИ У НО ВОМ СА ДУ ПО ВО ДОМ ДА НА АУТИ ЗМА

Ство ри ти дру штво без 
ба ри је ра

Бе о град обо јен 
у пла во 
У су срет Свет ском да ну осо ба са аути-
змом На род на скуп шти на Ре пу бли ке 
Ср би је, Мост на Ади и Па ла та Ал ба ни ја 
за си ја ле су пла вом бо јом. 
Тим по во дом, Са вез удру же ња Ср би је за 
по моћ осо ба ма са аути змом, са по ро ди-
ца ма и де цом, као и гра ђа ни Бе о гра да, 
при год ном ма ни фе ста ци јом на пла тоу ис-
пред На род не скуп шти не и тра ди ци о нал-
ним пу шта њем у ва здух пла вих ба ло на 
по сла ли су ис кре ну по ру ку по др шке свим 
осо ба ма са аути змом у на шој зе мљи. 
Свет ски дан осо ба са аути змом ове го-
ди не је одр жан у ор га ни за ци ји Са ве за 
удру же ња за по моћ осо ба ма са аути змом 
Ср би је, уз по др шку Ми ни стар ства здра-
вља и гра да Бе о гра да.
У окви ру ма ни фе ста ци је, у знак по др шке 
и јед на ко сти деч ји хор „Ча ро ли ја” и Во-
кал но ин стру мен тал ни са став „Не бо град”, 
ко ји чи не осо бе са аути змом и про фе си о-
нал ни му зи ча ри, на сту пи ли су за јед но.
Ове го ди не при Ми ни стар ству здра вља 
фор ми ра на је рад на гру па ко ја ће се ба-
ви ти осо ба ма са смет ња ма у раз во ју. 
Укљу чи ва њем све та ла на др жав ним 
ин сти ту ци ја ма на ша зе мља при кљу чи ла 
се гло бал ном по кре ту „Light it up blue”, 
осве тље но пла вим, а основ ни мо то по-
кре та је јед на кост и по др шка осо ба ма са 
аути змом.  Г. О.



25ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2017.

ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА? М. И., Тр сте ник: Имам ма лу пен зи ју и жи вим са ма, а и 

здрав стве но ста ње ми ни је до бро. Имам ли пра во на нов-
ча ну на кна ду за ту ђу по моћ и не гу?

? Л. П., Но ви Сад: Ви ше од два де сет го ди на би ла смо у ван-
брач ној за јед ни ци и имам дво је де це из тог бра ка. Су пруг 
ми је не дав но пре ми нуо. Имам ли пра во на пен зи ју пре-

ми ну лог су пру га? Да ли наш син, ко ји има 19 го ди на и сту ди ра, 
има пра во на по ро дич ну пен зи ју?? Д. Ј., Ле ско вац: Ро ђе на сам 10. ок то бра 1958. го ди не. Имам 

34 го ди не рад ног ста жа и још ра дим. Де вет на ест го ди на 
ста жа оси гу ра ња ра чу на ми се са уве ћа ним тра ја њем и 

имам по твр ду о бе не фи ци ји.
Ка да сти чем услов за пре вре ме ну пен зи ју, ко ли ко се од би ја, 

и кад имам пра во на ре дов ну пен зи ју?

? Р. В., Ва ље во: У ста ро сној пен зи ји сам од 2001. го ди не. По-
сле пен зи о ни са ња на ста вио сам да оба вљам са мо стал ну 
де лат ност и ре дов но упла ћу јем до при но се већ 15 го ди на. 

По што се са мо 45 го ди на ста жа ра чу на у пен зиј ски стаж оси гу-
ра ња (а ја имам 48), сма трам да не би тре ба ло ви ше да пла ћам 
до при но се. Да ли мо рам и да ље да упла ћу јем до при но се и мо-
гу ли да тра жим по вра ћај ви шка упла ће них сред ста ва?

? М. Л. , Кра гу је вац: У пе ри о ду 1978–1980. го ди не про вео 
сам на би роу ра да око две го ди не. За то вре ме сам при мао 
нов ча ну на кна ду као при вре ме но не за по сле но ли це. При-

зна је ли се овај пе ри од у стаж оси гу ра ња за сти ца ње пра ва на 
пен зи ју?

На кна да за ту ђу по моћ и не гу

Ван брач на де ца и по ро дич на  
пен зи ја

Ка да у пен зи ју

Рад по сле пен зи о ни са ња и упла та 
до при но са 

Би ро ра да и стаж оси гу ра ња

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за по мо ћц и не гу дру гог 
ли ца има оси гу ра ник и ко ри сник 
пен зи је ко ме је због при ро де 
и те жи не по вре де или бо ле сти 
нео п ход на по моћ и не га за оба-
вља ње рад њи ра ди за до во ље ња 
основ них жи вот них по тре ба.

По за ко ну, пра во прак тич но 
има ју са мо не по крет ни, сле пи 
и они ко ји без ту ђе по мо ћи не 
мо гу да се хра не, обла че ни ти 
кре ћу по ку ћи, као и они ко ји су 
на ди ја ли зи.

У слу ча је ви ма ка да ин ва лид-
ска ко ми си ја про це ни да здрав-
стве но ста ње мо же да се по бољ-
ша, за ка зу је се кон трол ни пре-
глед. Ово пра во ни је усло вље но 
ви си ном дру гих при ма ња ни ти 
кон крет ном ди јаг но зом, већ ис-
кљу чи во оп штим здрав стве ним 
ста њем под но си о ца зах те ва. 

Зах тев за нов ча ну на кна ду 
за по моћ и не гу дру гог ли ца 

под но си се над ле жној фи ли ја-
ли пре ма ме сту пре би ва ли шта 
а мо же се на ћи на шал те ри ма 
фи ли ја ла. Зах тев за ис пла ту на-
кна де, са де та љи ма о по треб-
ној до ку мен та ци ји, на ла зи се и 
на сај ту Фон да ПИО (www.pio.
rs, ме ни Обра сци). Пен зи о не ри 
или оси гу ра ни ци из Ср би је по-
пу ња ва ју обра зац са на зна ком 
„фи ли ја ле”, а они са ста жом из 
ино стран ства са на зна ком „ди-
рек ци ја”.

Ви си на нов ча не на кна де за 
ту ђу по моћ и не гу од ре ђу је се 
у ви си ни из но са ускла ђе не нов-
ча не на кна де за по моћ и не гу 
дру гог ли ца за те че них ко ри сни-
ка у Фон ду за по сле них на дан 
10. 4. 2003. го ди не и ускла ђу је 
се на исти на чин као и пен зи је.

На кна да за ту ђу по моћ и не гу 
из но си 16.346,66 ди на ра, а тре-
нут но је при ма око 76.000 ко ри-
сни ка. 

Од го вор: Су пру жни ци мо гу 
да оства ре пра во на по ро дич ну 
пен зи ју ка да на вр ше про пи са-
не го ди не жи во та са мо ако су 
би ли у брач ној за јед ни ци. Уко-
ли ко је у пи та њу ван брач на за-
јед ни ца, су пру жник не ма пра во 
да на сле ди по ро дич ну пен зи ју 
пре ми ну лог брач ног дру га. Де-
ца има ју пра во на по ро дич ну 
пен зи ју ако ис пу ња ва ју про-
пи са не усло ве, без об зи ра да 
ли су њи хо ви ро ди те љи би ли у 
брач ној или ван брач ној за јед-

ни ци. Де ца има ју пра во на по-
ро дич ну пен зи ју до 15. го ди не 
жи во та без об зи ра на то да ли 
се шко лу ју или не, а по сле то га 
пра во им при па да до за вр шет-
ка шко ло ва ња, али нај ка сни је 
до на вр ше них 20 го ди на ако 
по ха ђа ју сред њу шко лу, од но-
сно до 26 ако сту ди ра ју, и то без 
об зи ра на то да ли је у пи та њу 
др жав ни или при ват ни фа кул-
тет. Нео п ход но је за сва ку школ-
ску го ди ну до ста ви ти по твр ду о 
шко ло ва њу.

Од го вор: Же на у 2017. го ди-
ни мо же да оства ри пра во на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи-
ју, са ума ње њем, ка да на вр ши 
37 го ди на и шест ме се ци ста жа 
оси гу ра ња и нај ма ње 55 го ди на 
и осам ме се ци жи во та, при че му 
се из нос пен зи је трај но ума њу је 
за 0,34 од сто за сва ки ме сец пре 
на вр ше них го ди на жи во та, ко је 
су За ко ном о ПИО про пи са не за 

сти ца ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју. 

Бу ду ћи да је ма те ри ја ко ја се 
од но си на стаж са уве ћа ним 
тра ја њем вр ло спе ци фич на, 
без уви да у до ку мен та ци ју ко-
ју по се ду је те не мо же се да ти 
кон кре тан од го вор ни ти утвр-
ди ти та чан да тум ка да мо же те 
оства ри ти пра во на ста ро сну 
пен зи ју.  

Од го вор: Ко ри сник ста ро сне 
пен зи је ко ји је на ста вио да ра-
ди, оба ве зно је оси гу ран и не 
мо же би ти осло бо ђен оба ве зе 
пла ћа ња до при но са. Чи ње ни ца 
да има те ви ше од 45 го ди на ста-
жа ни је од ути ца ја на оба ве зу 
пла ћа ња до при но са. 

По нов но од ре ђи ва ње пен зи је 
Фонд ра ди на зах тев ко ри сни ка, 

по пре стан ку оси гу ра ња. Ка да 
пре да те зах тев за об ра чун но вог 
из но са пен зи је, узе ће се у об-
зир пен зиј ски стаж нај ви ше до 
45 го ди на и све за ра де, од но сно 
осно ви це оси гу ра ња на ко је су 
пла ће ни до при но си, до пре стан-
ка оси гу ра ња. Фонд је ду жан да 
ко ри сни ку пра ва утвр ди по вољ-
ни ји из нос пен зи је.

Од го вор: Пре 1992. го ди не 
нов ча на на кна да по осно ву тех-
но ло шког ви шка ни је под ра зу ме-
ва ла и упла ту до при но са за ПИО 
та ко да се по ме ну ти пе ри од не 
мо же при зна ти у стаж оси гу ра ња.

На и ме, тек од 1992. го ди не 
за по сле ни ко ји су оста ли без 

по сла, од но сно ко ји су про гла-
ше ни тех но ло шким ви шком, 
има ли су пра во на нов ча ну на-
кна ду ко ја је под ра зу ме ва ла и 
упла ту до при но са за ПИО, а од 
1996. ово пра во су има ли и за-
по сле ни у фир ма ма чи ји је по-
сло да вац про гла сио сте чај.

Да би се утвр ди ло ка да ис-
пу ња ва те усло ве за пен зи ју и 
ка да мо же те да под не се те зах-
тев, по треб но је да се обра ти те 
ка дров ској слу жби у сво јој фир-
ми. Је ди но уви дом у Ва шу пер-
со нал ну до ку мен та ци ју, ко ју ка-
дров ска слу жба по се ду је, мо же 
се из ра чу на ти ком пле тан стаж и 
на осно ву то га од ре ди ти та чан 
да тум ка да тре ба да под не се те 
зах тев за пен зи ју.

За до дат не ин фор ма ци је 
мо же те се обра ти ти слу жби 
прав не по мо ћи у над ле жној 
фи ли ја ли Фон да, где на осно-
ву уви да у од штам па ни ли-
стинг, рад ну књи жи цу и уве-
ре ње о ста жу са уве ћа ним 
тра ја њем мо же те до би ти са-
вет или упут ство о да љем по-
сту па њу, с об зи ром на то да се 
да тум сти ца ња пра ва утвр ђу је 
за сва ког по себ но. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
РЕШЕЊЕ: СКАНДИНАВКА- жестина, акварел, Квемој, титан, Аланија, Тицијан, иб, Тара, РАИ, т, Дин, сг, остатак, старац, киловат, ок, 
мито, карати, ати, п, дати, сл, Атакама, Каракас, аки, акт. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: Копитар, опомена, невера, тренери, расизам, ателана, п, ла, 
л, утицати, нит, мин, крикет, т, сарач, целина, Ба, Акир, брисати. АНАГРАМ: коло Моравац.

УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. Словеначки филолог, Јернеј, 2. Блажа 
дисциплинска мера, 3. Невреме, 4. Спортски учитељ 
(мн.), 5. Учење о неједнакости народа, 6. Врста драмске 
импровизације, 7. Ознака за понд - Хемијски симбол за 
лантан - Ознака за литар, 8. Вршити утицај на некога, 9. 
Конац, влакно - Минут (скр.), 10. Врста спортске игре у 
Енглеској, 11. Ознака за тону - Ременар, 12. Целокупност, 
13. Место у Србији – Планина код Каспијског језера, 14. 
Отирати брисачем.
УСПРАВНО: 1. Вештина усаглашавања више мелодија (лат.) 
- Иста слова, 2. Велики реферат - Стари град у Феникији 
- Император, 3. Порадовати се - Ознака за исток, 4. Део 
разломка - Ранија оперска певачица, Марија, 5. Женско 
име - Уобичајени назив за САД, 6. Планина у Ирану - Врста 
експлозива, 7. Хемијски симбол за радијум - Паста за обућу 
-Дражи. 

N 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3 N

4

5

6

7 N N N

8

9 N

10 N

11 N

12 N

13 N

14

АНАГРАМ
О, ЛАКО ВРЦАМО...

...кад играмо ову српску игру. 

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ФРАНЦ. 
ФИЛМСКИ 
КОМИЧАР

ВЕШТИНА 
ОДРЖАВ.   

РАВНОТЕЖЕ

КРСНО ИМЕ,     
СЛАВА

ПОТПУНО 
УНИШТАВАТИ

ПРИКРИВЕНО 
ИСМЕЈАВАЊЕ

ВОЈСКОВОЂА, 
НАПОЛЕОНА, 

МИШЕЛ

ИМЕ  ГЛУМЦА    
ПАЋИНА

СИЛОВИТОСТ

СЛИКА УРАЂЕНА 
ВОДЕНИМ 

БОЈАМА

ОСТРВО   
ИЗМЕЂУ КИНЕ  

И ТАЈВАНА

ДЕО 
ВОЈВОДИНЕ

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ОЗНАКА 
БЕЛГИЈЕ

СРЏБА,  
ЈАРОСТ

РУСКИ  
ФУДБАЛСКИ 

КЛУБ

ИТАЛИЈАНСКИ 
РЕНЕСАН.   
СЛИКАР

ИЗВРШНИ   
БИРО    (СКР.)

НАША  
ПЛАНИНА

МАЂАРСКО  
МУШ.ИМЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ИТАЛИЈАН.   РТВ

ФАЗА У    СКОКУ
МЕТНУТИ  НА 
НЕКО МЕСТО

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

ГАЗИТИ 
ПО БЛАТУ

РАНИЈИ   
ГЛУМАЦ,  

ЏЕМС

СИНГУЛАР    
(СКР.)

МИРИШ-    
ЉАВОСТ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ПРЕОСТАЛИ     
ДЕО

ЧОВЕК У 
ГОДИНАМА

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

ХИЉАДУ 
ВАТИ

ОКРУЖНИ 
КОМИТЕТ    

(СКР.)

СРЕДСТВО 
КОРУПЦ.

ЗЕМЉО-  
РАДНИЦИ

ГРДИТИ,   
ПРЕКОРЕВАТИ

СТОГ,  
КАМАРА 

 СЕНА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГРАД У   
БАНГЛАДЕШУ

КОЊИ У 
ПЕСМИ

НАПАД, 
ЈУРИШ

ОЗНАКА  
ЗА ПОНД

СМАКНУЋЕ

ПРЕДАТИ, 
УРУЧИТИ

СЛИЧНО 
СКР.)

ГРАД У   
ИЗРАЕЛУ

ПУСТИЊА     У 
ЧИЛЕУ

ГРАД У  
ВЕНЕЦУЕЛИ

ДРВО ЗА 
БРОДОГРАДЊУ

СПИС, 
ДОПИС



Да ли сте зна ли ... Злат на ри би ца
Ис пу нио сам злат ној ри би ци три же ље. Та кве сам ти ја сре ће.
При знао сам же ни да је у пра ву, та ко да је њен пред лог до био 

ап со лут ну ве ћи ну.
Идем у со ла ри јум. Да и ме не јед ном огре је сун це.
Ако је чо век оно што је де, шта је он да љу до ждер? 
Све иде из гла ве. За то је и пра зна.
По јео сам се од му ке. Има ли не што за де серт?
Ишли смо гла вом кроз зид и пре ко мер на упо тре ба си ле нам се оби-

ла о гла ву.
Зо ран Т. По по вић

Жи ва ни зми 
Не по ту рај те нам ди пло ме. Већ смо вас про чи та ли.
Чо век пра зног сто ма ка је сит све га.
Ако је вре ме но вац, Ср би га има ју на пре тек.
Џа бе ви ри мо кроз кљу ча о ни цу европ ских вра та док нам не отво ре 

по гла вља.
Ср бин Ср би ну је ка мен спо ти ца ња.
Ми смо од исте фе ле, ре че пуж тек ро ђе ном тај ку ну у по ро ди ли шту. 

Обо ји ца смо по ро ђе њу до би ли ку ћи цу на по клон.
Жи ван С. Фи ли по вић

Мо лим за реч
Пра зник ра да мно ги ће про сла ви ти на Би роу за за по шља ва ње.
Рад, рад и са мо рад. Не кад би ло, сад се при по ве да.
Кад по пи јем ма ло ви ше, схва тим да од ви шка (ипак) бо ли гла ва.
Мо ја же на је фе но мен. Не ма ко ла, а тро ши ви ше од мер це де са.
Јаз ге не ра ци ја. Би зни сме ни на јах та ма, а де ца им на спла во ви ма.
Док же на гле да тур ску се ри ју, гриц кам чипс, пи јем пив це и осе-

ћам се као па ша.
Књи га је ду го би ла нај бо љи друг. А он да се по ја вио тви тер.

Де јан Па та ко вић

Мо зга ли це
За љу де ве ли ког ср ца, ве ли ки је и свет ле по те. 
Нај те же се ус пра вља ју пи ја ни од сре ће. 
За про да не ду ше, сва ки дан је па зар ни дан. 
Исти ну не тре ба ис те ри ва ти. 
Ко не за но ве та, ни ко ме не сме та. 
Ко до так не дно жи во та па про гле да, да ле ко ви ди. 
Ако су вам уве ре ња чвр ста, и осло нац вам је до бар.

Пе ко Ла ли чић

Хе пи енд
У на шем кра ју ни ко ни је ни чуо за хе пи енд.
Но вац иде из ру ке у ру ку. За то мо ра да се пе ре.
Мно го сам пли так. Чим поч не да ми го ри под но га ма, ме ни од-

мах пре ки пи. 
Ла ко је на па сти оно га ко је Ахил од гла ве до пе те.
Зна мо ка кви хо ће мо да бу де мо. Али ова кви ка кви смо, ми ни-

кад не ће мо мо ћи да бу де мо та кви.
Не дру жим се са ком ши ја ма. Не ма их на дру штве ним мре жа ма. 

Ми лен Ми ли во је вић

За ко ни при ро де
Ве ра у успех, страх од не у спе ха и вре дан рад чи не успех це лим. 
Пре вен ти ва про тив гла ди је да се ра ди и за ра ди.
На фле ка ма пр ља вог би зни са ви де се не чи ји „чи сти” ин те ре си.
Ни је људ ски би ти не чо век. 
Не по што ва ње за ко на при ро де је не при род но. 
Све сте уда ље ни ји од се ла. То вам сма њу је пер спек ти ву.
ТВ про гра ми су све слич ни ји. Сви су као умет ну ти из ме ђу ре-

кла ма. 
Не уби ја са мо пре ја ка реч. И пра зно сло вља да ве.

Сло бо дан Ду чић
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– да је јед на сту ди ја по ка за ла да чак 42 

– да и ста ри је осо бе мо гу да има ју про-

– да се на у ка о про ду же њу жи во та 

баш осе ти по тре ба да за њи ма, бо ље је узе ти во ће.

ћи ти љу ди ма да има ју нео гра ни че ни жи вот ни век.

од сто же на из ме ђу 60. и 65. го ди не осе ћа 

бле ме са ак на ма баш као кад су би ли ти-

(или ме ди ци на про тив ста ре ња) ба ви 

на ле те вру ћи не узро ко ва не ме но па у зом? 

неј џе ри? Ово се де ша ва упра во због хор-

из у ча ва њем успо ра ва ња или обр та ња 

Углав ном су то по вре ме не про ме не ко је тра ју крат ко, а и вр-

мо нал ног дис ба лан са. Сто га је нео п ход но 

про це са ста ре ња, у ци љу про ду же ња ка ко мак си мал ног та ко 

ло су бла ге.

ре дов но одр жа ва ти хи ги је ну, ко ри сти ти ква ли тет ни је пре-

и про сеч ног жи вот ног ве ка? На уч ни ци ве ру ју да ће под мла-

па ра те за не гу ли ца и, што је по себ но ва жно, по ве сти ра чу на 

ђи ва ње тки ва ма тич ним ће ли ја ма, мо ле ку лар ним по прав ка-

о ис хра ни. Не тре ба је сти пре ви ше слат ки ша, а уко ли ко се 

ма, као и за ме ном ста рих ор га на но вим, евен ту ал но омо гу-

– да се у по след њих сто го ди на жи-

– да ста ри је го ди не до но се и то да се чо век 

– да у при ро ди по сто је ор га-

вот ни век про ду жио за 60 од сто? Оче-

не ка ко „сма њи”? Оно што се за пра во до га ђа 

ни зми ко ји жи ве нео гра ни че-

ку је се да ће жи вот ни век на ше де це 

је сте да на ше ко сти по ста ју све ре ђе, а ди ско-

но и уоп ште не ста ре? Има низ 

би ти ду жи за још де сет или два де сет 

ви на лик ге лу из ме ђу пр шље но ва се ис тро ше 

та квих при ме ра, од ја сто га ко ји то ком це лог жи во та ра сте 

го ди на. Љу ди ће жи ве ти 85 го ди на, а би ће на хи ља де оних 

и ста ње. На ша кич ма, а са мим тим и це ло те-

и уми ре „млад”, или ко ра ла ко ји жи ве ја ко ду го све док им 

ко ји ће сла ви ти „тро ци френ ро ђен дан”.

ло, с го ди на ма по ста ју ма њи. Но, но ге иду у са свим су прот-

усло ви око ли не пот пу но од го ва ра ју, до не ких вр ста ме ду за 

ном сме ру. Она се за пра во не по ве ћа ва ју, већ се из рав на ју, 

ко је има ју спо соб ност да се, на кон од ре ђе не ста ро сти, вра-

ра ши ре и не рет ко отек ну, те су ста ри је осо бе због то га при-

ћа ју на ем бри о нал ни ни во, и то чак ви ше пу та то ком жи во та.

си ље не да ку пу ју ци пе ле ве ћег бро ја. 




