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Број ним ак тив но сти ма, бо га тим са др жа ји ма, 
са ви ше од 70 из ла га ча, Про лећ ни Ро са фе-
сти вал здра вља, ко ји је под сло га ном „Ми-

сли ра ни је, би рај здра ви је” одр жан 27. и 28. мар-
та, при ву као је ве ли ки број гра ђа на и под се тио да 
је пре вен ци ја нај бо љи лек. Са јам је одр жан по 19. 
пут, а сви по се ти о ци у До му вој ске Ср би је, у Бе о-
гра ду, мо гли су да про ве ре здрав стве ни ста тус и 
са зна ју ви ше о очу ва њу свог здра вља.

Док је на би ни на сту па ло ви ше од 1.000 љу ди 
са раз ли чи тим про гра ми ма ве жба ња, пле со ва, 
про мо ци ја књи га, три би на, еми нент ни струч-
ња ци из здрав стве ног си сте ма са ве то ва ли су 
по се ти о це, ко ји су мо гли на штан до ви ма до мо-
ва здра вља и ор ди на ци ја да из ме ре при ти сак, 
ше ћер у кр ви, ви си ну и те жи ну. Про ве ра ва на 
је ди оп три ја и оч ни при ти сак, ста ње ми не ра ла 
и ви та ми на у ор га ни зму, оба вљан ул тра звуч ни 
пре глед ко ле на, као и те сти ра ња ко ја ука зу ју на 
то да ли по сто ји ри зик од ди ја бе те са, а ну три ци-
о ни сти су да ва ли са ве те о ис хра ни.

Пси хи ја три Кли ни ке за пси хи ја триј ске бо ле-
сти „Др Ла за Ла за ре вић” те сти ра ли су су гра ђа не 
за ин те ре со ва не да про ве ре да ли код њих по-
сто ји ри зик од де мен ци је, де пре си је и анк си о-
зно сти. Уче ство ва ли су и ле ка ри ВМА ко ји су да-
ва ли са ве те у ве зи са алер ги ја ма и про бле ми ма 
са кр пе љи ма. Фи зи о те ра пе у ти су про це њи ва ли 
да ли по сто ји опа сност од па да код ста ри јих од 
65 го ди на, ра ди ли су функ ци о нал ни пре глед ко-
ле на и по себ но те сти ра ње са пре пре ка ма. До-
при нос су да ли и ле ка ри За во да за здрав стве ну 
за шти ту Же ле зни ца Ср би је, ко ји су оба ви ли пре-
гле де пулс ним ок си ме тром, од но сно кон тро лу 
про цен та ки се о ни ка у кр ви, и про ве ру ин дек са 
те ле сне ма се, док су струч ња ци Кли ни ке за ОРЛ 
Кли нич ког цен тра Ниш вр ши ли пре гле де ушних 
ка на ла и буб не оп не. Осо ба ма ко је ко ри сте те ра-
пи ју за хро нич не бо ле сти са ве те су да ва ли пред-
став ни ци Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је.

Про лећ ни фе сти вал здра вља зна ча јан је и за 
здрав стве не рад ни ке ко ји су и овог пу та мо гли 
бес плат но да при су ству ју акре ди то ва ним пре-
да ва њи ма и да до би ју бо до ве за об на вља ње 
ли цен це, док су ђа ци, рад но ак тив но ста нов ни-
штво и ста ри ји су гра ђа ни мо гли да при су ству-
ју три би на ма. Те ме пре да ва ња су се, пре све га, 
од но си ле на пре вен ци ју, ва жност хи дра ци је, 
ра ци о нал но ко ри шће ње ан ти би о ти ка, ба лан си-
ра ну ис хра ну... За ин те ре со ва ни су мо гли да са-
зна ју шта за пра во зна чи ка да су пр о из во ди ко је 
ку пу ју обе ле же ни цр ве ном, жу том или зе ле ном 
бо јом, као и да де гу сти ра ју здра ве про из во де и 
на пит ке.

„Деч ји ку так” и „Бол ни ца за ме две ди ће” би ли 
су на ме ње ни нај мла ђим су гра ђа ни ма ко ји су 
мо гли да до не су нај дра же играч ке на „пре гле де” 
и да, у ци љу раз би ја ња стра ха од „бе лих ман ти-
ла”, раз го ва ра ју са ме ди цин ским рад ни ци ма и 
сту ден ти ма. У „Апо те ци за ме две ди ће” би ли су 
при сут ни сту ден ти фар ма ци је.

Др Ми лан Ми лен ко вић, ги не ко лог из Уни-
ве р зи тет ске бол ни це Ка ро лин ска у Швед ској, 
ко ји је уче ство вао у пр вој тран сплан та ци ји 
ма те ри це на све ту, био је спе ци јал ни гост фе-
сти ва ла, док је глав ни про мо тор би ла др На да 
Ма цу ра. Ме ђу по кро ви те љи ма фе сти ва ла би-
ли су Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би-
је, Се кре та ри јат за здрав ство гра да Бе о гра да, 
Фар ма це ут ска ко мо ра Ср би је, Ле кар ска ко мо-
ра Ср би је, Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска 
сред ства Ср би је, При вред на ко мо ра Ср би је, 
Цр ве ни крст Ср би је.

Фе сти вал здра вља у Бе о гра ду и овог пу та је 
оправ дао свој циљ ко ји под ра зу ме ва здрав стве-
но про све ћи ва ње свих ге не ра ци ја, раз ви ја ње 
здра вих жи вот них на ви ка, по бољ ша ње и уна-
пре ђе ње здра вља, што за ре зул тат има бо љи 
ква ли тет жи во та у ра зним сфе ра ма.

Ј. Оцић

И играч ке на  
ле кар ском пре гле ду
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у жижи

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, Зо ран Ђор ђе вић, у на ред них го ди ну да на ће 
пред се да ва ти Со ци јал но-еко ном ском са ве ту Ср би је. То је 
од лу че но на сед ни ци СЕС-а одр жа ној 25. мар та ове го ди-
не. У про те клом пе ри о ду пред се да ва ју ћи је био пред сед-
ник Уни је по сло да ва ца Ср би је, Ми лош Не не зић.

Со ци јал но-еко ном ски са вет је не за ви сно те ло ко је чи-
не пред став ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ре пре зен та-
тив них удру же ња по сло да ва ца и пред став ни ци ре пре-
зен та тив них син ди ка та. Са вет има 18 чла но ва.

Г. О.

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

ран Ђор ђе вић, пот пи сао је са 
по моћ ни ком ге не рал ног ди-
рек то ра Ме ђу на род не ор га-
ни за ци је ра да и ре ги о нал ним 
ди рек то ром за Евро пу и Цен-
трал ну Ази ју Хајн цом Ко ле ром, 
за ме ни ком пред сед ни ка Уни је 
по сло да ва ца Ср би је, Ива ном 
Ко ва че ви ћем, пред сед ни ком 
Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је, Љу би са вом Ор бо ви-
ћем, и пред сед ни ком УГС „Не-
за ви сност”, Зо ра ном Сто јиљ ко-
ви ћем, Про грам до сто јан стве-
ног ра да за пе ри од од 2019. до 
2022. го ди не.

Ми ни стар Ђор ђе вић je ис та-
као да овај до ку мент има за циљ 
да уна пре ди до сто јан стве ни рад 
пу тем ко хе рент ног при сту па 
за оства ри ва ње ци ље ва по ста-
вље них на ци о нал ним стра те ги-
ја ма раз во ја и пре у зе тим оба ве-
за ма ко је су са др жа не у Окви ру 
Ује ди ње них на ци ја за раз вој ну 
по моћ (УН ДАФ) и об у хва ће не 
ци ље ви ма одр жи вог раз во ја 
Ује ди ње них на ци ја и Спо ра зу-
мом о ста би ли за ци ји и при дру-
жи ва њу Европ ској уни ји.

– Иа ко че сто има мо раз ли чи-
та ми шље ња од по сло да ва ца и 
син ди ка та, упра во она до но се 
нај бо ља ре ше ња. Са мо за јед-
нич ким ра дом и раз ме њи ва-

њем иде ја мо же мо до не ти од-
лу ке ко је су нај по вољ ни је за 
на ше гра ђа не, би ли они рад ни-
ци или по сло дав ци. Бит но је да 
сви има мо за јед нич ки циљ, а то 
је ства ра ње мо дер не, бо га те и 
раз ви је не Ср би је ко ја ће би ти 
по ме ри свих гра ђа на – на гла-
сио је ми ни стар.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Ми-
ни стар ство за рад се кроз пред-
ло ге за из ме не ста рих за ко на, 
обез бе ђи ва ње пре ква ли фи ка-
ци ја и до ква ли фи ка ци ја, као и 

спре ча ва њем ра да „на цр но”, 
ак тив но ба ви уна пре ђе њем по-
ло жа ја рад ни ка.

Ђор ђе вић је под се тио и да 
је Ми ни стар ство, све сно про-
бле ма ми гра ци ја, осно ва ло 
Ко ор ди на ци о ни тим ко ји чи не 
еми нент ни струч ња ци из раз-
ли чи тих обла сти и чла но ви Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је и до дао да 
ве ру је да ће њи хо ви пред ло зи 
би ти пло до твор ни.

– Оба ве за Ре пу бли ке Ср би је 
је сте обез бе ђи ва ње до сто јан-

стве ног ра да свим гра ђа ни ма. 
Же ли мо да мла ди оста ну у Ср-
би ји, да се ов де шко лу ју, ра де и 
осну ју по ро ди це и да зна њем и 
ан га жо ва њем сво ју зе мљу учи-
не још бо љим ме стом за жи вот. 
По ред то га, ве ру је мо да ће се 
вра ти ти и они ко ји су већ на пу-
сти ли сво ју зе мљу, али и да ће 
стра ни др жа вља ни пре по зна ти 
по тен ци јал ко ји на ша др жа ва 
има и до ћи ов де да жи ве и ра де 
– ре као је ми ни стар Зо ран Ђор-
ђе вић. Г. О.

Зо ран Ђор ђе вић пред се да ва СЕС-у

ПОТ ПИ САН НО ВИ ПРО ГРАМ ДО СТО ЈАН СТВЕ НОГ РА ДА СА МЕ ЂУ НА РОД НОМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈОМ РА ДА

За јед нич ки до
нај по вољ ни јих ре ше ња

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић са пред став ни ци ма МОР-а
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актуелно

За вод за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње Сло ве ни је ће и 
у 2019. го ди ни сво јим ко ри сни-
ци ма ис пла ти ти го ди шњи до да-
так, чи ји из нос за ви си од ви си не 
пен зи је ко ри сни ка, узи ма ју ћи у 
об зир уку пан из нос пен зи је, од-
но сно пен зи ју ко ју ис пла ћу је сло-
ве нач ки За вод и сра змер ни део 
ко ји ис пла ћу ју ино стра ни фон до-
ви. Го ди шњи до да так се кре ће у 
ра спо ну од 127 до 437 евра.

У скла ду с тим, свим сло ве-

нач ким пен зи о не ри ма са пре-
би ва ли штем у Ср би ји, а ко јих је 
тре нут но 11.845 у ис пла ти, сло-
ве нач ки пен зиј ски За вод до ста-
ви ће оба ве ште ње о го ди шњем 
до дат ку и из ја ву, у ко јој пен зи-
о не ри тре ба да по пу не по да так 
о ви си ни де ла пен зи је ко ју им је 
ис пла тио Фонд ПИО Ре пу бли ке 
Ср би је за ја ну ар 2019. Ко ри сни-
ку ко ји по пу ње ну из ја ву до ста ви 
сло ве нач ком За во ду за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње до 30. 

апри ла, го ди шњи до да так би ће 
ис пла ћен до 30. сеп тем бра 2019. 
го ди не, а пен зи о не ри ма ко ји из-
ја ву до ста ве до 30. сеп тем бра, 
го ди шњи до да так би ће ис пла ћен 
до кра ја 2019. Уко ли ко пен зи о не-
ри не по пу не и не до ста ве из ја ве 
у на ве де ним ро ко ви ма, би ће им 
ис пла ћен го ди шњи до да так од 
127 евра.

Сло ве нач ки За вод на гла ша ва 
да ће се пен зи о не ру ко ји је оства-
рио пра во на сра змер ну пен зи ју 

при ме ном би ла те рал ног уго во ра 
ви си на го ди шњег до дат ка од ре-
ди ти у сра змер ном де лу. 

У скла ду са ва же ћим Спо ра зу-
мом из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је 
и Ре пу бли ке Сло ве ни је о со ци-
јал ном оси гу ра њу, сло ве нач ки 
За вод је до ста вио оба ве ште ње о 
ускла ђи ва њу пен зи ја, пре ма ко-
ме се, по чев од 1. ја ну а ра 2019, 
пен зи је ко је ис пла ћу ју ре дов но 
ускла ђу ју по сто пи од 2,7 од сто.

Г. О.

Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ре дов но ис пла ћу-

је пен зи је и нов ча не на кна де 
сво јим ко ри сни ци ма ко ји жи ве 
ван гра ни ца Ср би је. На и ме, на-
ша др жа ва има за кљу че не спо-
ра зу ме о со ци јал ном оси гу ра њу 
са 29 зе ма ља, ко ји ма су уре ђе на 
пи та ња пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, здрав стве ног 
оси гу ра ња, ис пла те пен зи ја и 
дру гих да ва ња.

За пе ри од ја ну ар – де цем-
бар 2018. го ди не, Фонд ПИО 
је ис пла тио пен зи је и нов ча не 
на кна де за 47.541 ко ри сни ка 
са пре би ва ли штем у ре пу бли-
ка ма бив ше СФРЈ, а ис пла ће на 
сред ства укуп но су из но си ла 
54.851.998,74 евра. На ра чу не 
пен зи о не ра про шле го ди не нај-
ви ше је ис пла ће но у Ре пу бли ци 
Срп ској (16.443.806,16 евра) и у 
Хр ват ској (12.761.590,64 евра).

Пен зи о не ри ма ко ји жи ве у 
бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ пен-
зи је се ис пла ћу ју сва ког ме се ца 
док је ди на ми ка ис пла те ко-
ри сни ци ма дру гих др жа ва не-
што дру га чи ја. Због ре ла тив но 
ма лих из но са пен зи ја, ко је су 
пре те жно та ко зва не сра змер не 
пен зи је, и ви со ких про ви зи ја 
ба на ка, Фонд из ла зи у су срет 
пен зи о не ри ма те ис пла ту вр ши 
тро ме сеч но, а у слу ча ју ве о ма 
ни ских из но са и ше сто ме сеч но.

Са по је ди ним др жа ва ма Фонд 
ПИО има и за кљу че не спо ра-
зу ме о елек трон ској раз ме ни 
по да та ка о че му смо, по ред 
оста лог, раз го ва ра ли са Со њом 
Киш до бран ски, на чел ни цом 
Оде ље ња за ис пла ту пен зи ја 
по ме ђу на род ним уго во ри ма у 
Сек то ру за фи нан сиј ске по сло-
ве Фон да ПИО.

– Ка да је реч о спо ра зу ми ма о 
елек трон ској раз ме ни по да та ка 
о чи ње ни ци смр ти, по да ци се 
раз ме њу ју јед ном ме сеч но, сма-
ње ни су тро шко ви а и лак ше је 
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
ко ри сни ка ко ји има ју стаж у две 
др жа ве. Ми има мо пот пи са не 
спо ра зу ме са но си о ци ма пен-
зиј ског оси гу ра ња Хр ват ске, 
Ре пу бли ке Срп ске, Ма ке до ни је, 
Цр не Го ре и Сло ве ни је. Та ко ђе, 
за ко ри сни ке ко ји жи ве у Цр ној 
Го ри, Хр ват ској и Сло ве ни ји ни-
је по треб но до ста вља ње по твр-
де о жи во ту, та ко да је раз ме на 
у пот пу но сти за жи ве ла – об ја-
шња ва Со ња Киш до бран ски.

Ка ко на во ди на ша са го вор-
ни ца, осим ис пла те пен зи ја за 
ко ри сни ке са пре би ва ли штем 
у ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, 
пен зи је се ис пла ћу ју и ко ри-
сни ци ма са пре би ва ли штем 
у ино стран ству – у 27 зе ма ља 
Евро пе, као и у САД, Мек си ко, 
Ка на ду, Ау стра ли ју, Но ви Зе-

ланд. За 2018. го ди ну, за укуп но 
13.017 ко ри сни ка ис пла ће но је 
тач но 1.383.311.577,03 ди на ра. 
Ка ко се и оче ку је ка да је реч о 
овим по да ци ма, нај ви ше је ко-
ри сни ка у Не мач кој, чак 8.356 
гра ђа на, и за њих је ис пла ће но 
652.068.021,05 ди на ра, као и у 
Ау стри ји где је за 2.126 ко ри-
сни ка ис пла ће но 240.631.151,60 
ди на ра.

Исто вре ме но, и дру ге др жа-
ве ис пла ћу ју при на дле жно сти 
јед ном бро ју гра ђа на Ср би је, а 
у пр вом ре ду то су, та ко ђе, Не-
мач ка и Ау стри ја. Пре ма по да-
ци ма не мач ких но си ла ца оси гу-
ра ња за 2018. го ди ну, за укуп но 
46.778 ко ри сни ка ис пла ће но је 
ви ше од 166 ми ли о на евра на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Пре ма ста ти стич ким по да ци-
ма Глав ног са ве за ау стриј ских 
но си ла ца оси гу ра ња за про шлу 
го ди ну, укуп но ис пла ће на да ва-
ња на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је из но се ви ше од 118 ми ли о-
на евра за 27.201 ко ри сни ка.

Да под се ти мо, сми сао ме ђу-
на род них уго во ра о со ци јал-
ном оси гу ра њу је сте у то ме да 
се оси гу ра ни ци ма, од но сно 
др жа вља ни ма др жа ва уго вор-
ни ца ко ји има ју пе ри о де оси гу-
ра ња на вр ше не у тим зе мља ма, 
омо гу ћи оства ри ва ње и ко ри-
шће ње пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског, здрав стве ног оси-

гу ра ња, од но сно оси гу ра ња за 
слу чај не за по сле но сти.

Оде ље ње за ис пла ту пен зи ја 
по ме ђу на род ним уго во ри ма 
чи не: Од сек за кон тро лу ис пла-
те пен зи ја и Од сек за де ви зно 
по сло ва ње Фон да. У нај кра-
ћим цр та ма, по сло ви ко ји се 
ов де оба вља ју под ра зу ме ва ју 
об ра чун и ис пла ту пен зи ја ко-
ри сни ка са пре би ва ли штем у 
ино стран ству, кон тро лу и ис-
пла ту ко сов ских пен зи ја, као и 
об ра чун и пла ћа ње од штет них 
зах те ва са бив шим ре пу бли ка-
ма СФРЈ, те је од по чет ка при-
ме не спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу са ре пу бли ка ма бив-
ше СФРЈ, у по ступ ку пре ра чу на, 
ис по ста вље но ви ше од 20.000 
од штет них зах те ва. У Оде ље њу 
се оба вља ју и по сло ви об ра чу-
на и пла ћа ња фак ту ра за ме ди-
цин ско ве шта че ње по зах те ву 
ино стра ног но си о ца оси гу ра-
ња. Де ло круг по сло ва оде ље-
ња об у хва та и во ђе ње де ви зног 
ра чу на, ана ли ти ку за ду же ња по 
осно ву ви ше ис пла ће них пен-
зи ја и при ли ва сред ста ва по 
осно ву вра ће них пен зи ја (по 
смр ти ко ри сни ка или у слу ча ју 
пре пла те). Ј. Оцић

Го ди шњи до да так за сло ве нач ке пен зи о не ре

ИС ПЛА ТА ПЕН ЗИ ЈА И НА КНА ДА ВАН ГРА НИ ЦА СР БИ ЈЕ

Нај ви ше пен зи ја из 
Не мач ке и Ау стри је

Со ња Киш до бран ски
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реч струке

Број ни оси гу ра ни ци Ре-
пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње су део ста жа 
оства ри ли и ра дом у ино-
стран ству. Ис пу ње њем усло-
ва за оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју, они не рет ко има ју 
не до у ми це око то га ко ји је 
нај бо љи на чин да сво ја пра-
ва оства ре у свим др жа ва ма 
у ко ји ма су ра ди ли. По је ди ни 
оси гу ра ни ци од лу чу ју се да 
зах тев по ша љу по штом оној 
др жа ви у ко јој има ју нај ви-
ше ста жа, или из ко је оче ку ју 
нај по вољ ни ји из нос пен зи је, 
а има и слу ча је ва да се при 
под но ше њу зах те ва у ино-
стран ству не „при ја ви” стаж 
на вр шен у Ср би ји, ве ро ват но 
због по гре шног оче ки ва ња 
да би срп ска пен зи ја мо гла 
не по вољ но да ути че на ино-
стра ну.

Овом при ли ком по ку ша ће мо 
да по мог не мо оси гу ра ни ци ма 
ко ји су оства ри ли стаж у не-
кој од 29 др жа ва са ко ји ма Ре-
пу бли ка Ср би ја има за кљу чен 
спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра њу, док ће они ко ји су ра ди-
ли у др жа ви са ко јом спо ра зум 
ни је за кљу чен мо ра ти по моћ да 
по тра же не по сред но од но си о-
ца оси гу ра ња у тој др жа ви. 

Пре све га, ва жно је на гла си ти 
да се зах тев за пен зи ју под но-
си ис кљу чи во у др жа ви у ко јој 
оси гу ра ник има пре би ва ли ште, 
од но сно да ни је по треб но под-
но си ти по је ди нач не зах те ве за 
оства ри ва ње пра ва у Ср би ји и 
у дру гим зе мља ма. Уко ли ко оси-
гу ра ник има пре би ва ли ште у др-
жа ви са ко јом Ре пу бли ка Ср би ја 
не ма за кљу чен спо ра зум, зах тев 
се мо же по сла ти пу тем по ште 
но си о цу оси гу ра ња у др жа ви у 
ко јој оси гу ра ник има на вр шен 
стаж, по из бо ру. Циљ ме ђу на-
род них спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу је сте упра во то да се 
олак ша оства ри ва ње пра ва и 
ума ње тр о шко ви оси гу ра ни ци-
ма. Зах тев под нет у јед ној др жа-

ви, сма тра се зах те вом за пен-
зи ју у свим др жа ва ма у ко ји ма 
оси гу ра ник има стаж. Да би се 
по сту пак не сме та но спро вео у 
скла ду са овим пра ви лом, ва жно 
је да под но си лац зах те ва на ве де 
све др жа ве у ко ји ма је ра дио и 
да уз зах тев при ло жи од го ва-
ра ју ће до ка зе о ста жу. Уко ли ко 
се до ка зи ма о ста жу не рас по-
ла же, по треб но је у зах те ву што 
пре ци зни је на ве сти по сло дав це 
и тач на ме ста и пе ри о де ра да. 
На рав но, ово се од но си на за-
по сле ње, али и на оба вља ње са-
мо стал не де лат но сти, или на би-
ло ко ји дру ги рад ко ји је пре ма 
прав ним про пи си ма по је ди не 
др жа ве пред ви ђен као оба ве-
зно пен зиј ско оси гу ра ње. Уко-
ли ко оси гу ра ник ни је си гу ран да 
ли је по осно ву свог ра да био у 
пен зиј ском оси гу ра њу, су ге ри-
ше се да у зах те ву та кав пе ри од 
на ве де, а у по ступ ку ће се про-
ве ри ти да ли у ино стран ству по-
сто ји стаж по осно ву ко га мо же 
да се оства ри пра во на пен зи ју.

Пра во на „са мо стал ну  
пен зи ју” 

По под но ше њу зах те ва за пен-
зи ју, пр ва оба ве за Фон да је да 
утвр ди пен зиј ски стаж на вр шен 

у Ре пу бли ци Ср би ји. Уко ли ко је 
тра ја ње тог ста жа до вољ но за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
при сту пи ће се до но ше њу ре ше-
ња и утвр ди ће се пра во на тзв. 
са мо стал ну пен зи ју. За ова кву 
пен зи ју, стаж на вр шен у ино-
стран ству ни је по треб но ура-
чу на ва ти и из тог раз ло га ни је 
нео п ход но прет ход но тра жи ти 
по твр ду од ино стра ног но си о-
ца оси гу ра ња. По до но ше њу ре-
ше ња, у све др жа ве у ко ји ма је 
на вр шен стаж упу ти ће се од го-
ва ра ју ће оба ве ште ње о зах те ву, 
уз по твр ду ста жа ко ји је на вр-
шен у Ср би ји и до ка зе о ста жу у 
тој др жа ви, као и оба ве ште ње о 
окон ча њу по ступ ка у Ср би ји. На 
осно ву ове до ку мен та ци је, ино-
стра ни но си о ци ће спро ве сти 
по сту пак пре ма про пи си ма тих 
др жа ва и од лу чи ти о пра ву на 
пен зи ју. Ово зна чи да оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју у Ср би ји 
не зна чи да су усло ви ис пу ње ни 
и у ино стран ству, па је мо гу ћа 
си ту а ци ја да ста ро сни пен зи о-
нер мо ра да са че ка на вр ше ње 
још не ке го ди не жи во та, или да 
ин ва лид ски пен зи о нер не ис-
пу ња ва ино стра не усло ве за 
ин ва лид ску пен зи ју. На рав но, 
мо гу ћа је и обр ну та си ту а ци ја, 

од но сно да су усло ви дру ге 
др жа ве „бла жи”, па да оси гу ра-
ник ра ни је до би је пен зи ју из 
ино стран ства не го у Ср би ји. У 
слу ча ју да по спро ве де ном по-
ступ ку оси гу ра ник до би је срп-
ску пен зи ју, али за ино стра ну 
не ис пу ни усло ве, по треб но је 
да по ис пу ње њу усло ва по но-
во под не се зах тев, и то по но во 
у др жа ви у ко јој жи ви, без об-
зи ра на то што се тај зах тев од-
но си ис кљу чи во на ино стра ну 
пен зи ју.

Сра змер на пен зи ја
У слу ча ју да стаж на вр шен 

у Ср би ји ни је до во љан за ис-
пу ње ње за кон ских усло ва за 
пен зи ју, нео п ход но је за тра-
жи ти по твр де ста жа из свих 
зе ма ља у ко ји ма је тај оси гу ра-
ник ра дио. По што ова ква си ту-

а ци ја мо же и знат но да од ло жи 
по че так ко ри шће ња пен зи је, по-
жељ но је да оси гу ра ни ци и пре 
под но ше ња зах те ва за пен зи ју 
Фон ду под не су зах тев за утвр-
ђи ва ње ста жа у ино стран ству. 
На тај на чин мо гу и да из бег ну 
из не на ђе ња у по гле ду тра ја ња 
на вр ше ног ино стра ног ста жа. 
По при је му по твр да и ис пу ње њу 
усло ва, ре ше њем ће се утвр ди ти 
пра во на сра змер ну пен зи ју, а у 
уку пан стаж ће се са бра ти сви 
на вр ше ни ста же ви, или са мо 
ино стра ни стаж ко ји уз срп ски 
чи ни до во љан збир за ис пу ње-
ње усло ва. На при мер, пре ма 
свим спо ра зу ми ма за кљу че ним 
са др жа ва ма на ста лим на под-
руч ју СФРЈ, стаж у тре ћој др жа ви 
се узи ма у об зир са мо уко ли-
ко је он услов за оства ри ва ње 
пра ва. При од ре ђи ва њу ви си не 
пен зи је, у об ра чун се узи ма ју 
ис кљу чи во за ра де оства ре не у 
Ср би ји. За тим се ви си на пен зи је 
од ре ђу је као да је сав ура чу нат 
стаж на вр шен у Ср би ји, а по том 
се од та ко до би је ног из но са об-
ра чу на ва сра зме ран део ко ји 
од го ва ра уде лу срп ског ста жа у 
укуп ном тра ја њу. Сли чан прин-
цип при ме њу ју и дру ге др жа ве, 

ПРА ВО НА ПЕН ЗИ ЈУ ПО МЕ ЂУ НА РОД НОМ СПО РА ЗУ МУ

Зах тев пре ма ме сту 
пре би ва ли шта
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па та ко не мо же да се до го ди да, 
на при мер, ни же за ра де у Ср би-
ји ума ње фран цу ску, сло ве нач-
ку, или ка над ску пен зи ју, че га 
се оси гу ра ни ци че сто пла ше. 
Ко ри сник сра змер не пен зи је у 
Ср би ји мо же да бу де ко ри сник 
са мо стал не пен зи је у дру гој др-
жа ви, или чак мо же да ко ри сти и 
дру гу вр сту пен зи је, па та ко срп-
ски ста ро сни пен зи о нер мо же у 
дру гој др жа ви да ко ри сти ин ва-
лид ску, или по ро дич ну пен зи ју. 
Од ових пра ви ла по сто је из у зе-
ци, али ће ре фе рен ти ко ји во де 
по сту пак на то пра во вре ме но 
упо зо ри ти стран ке. Спо ра зу ми 
уре ђу ју и пи та ње пре у зи ма ња 
на вр ше ног ста жа ко ји је кра-
ћи од ми ни мал ног про пи са ног 
тра ја ња за оства ри ва ње пра ва, 
а та гра ни ца је нај че шће по ста-
вље на на 12 ме се ци, али је не-
ким спо ра зу ми ма пред ви ђе но 
оства ри ва ње пра ва и за кра ћи 
стаж. У слу ча ју да по сто ји та кво 
огра ни че ње, ино стра ни стаж 
на свој те рет пре у зи ма но си лац 
дру ге др жа ве.

Уко ли ко је оси гу ра ник ра дио 
у Ре пу бли ци Ср би ји, а у вре ме 
ис пу ње ња усло ва за пен зи ју 
има пре би ва ли ште у дру гој др-
жа ви, зах тев за пен зи ју под но-
си но си о цу те др жа ве ко ји ће 
спро ве сти све по треб не рад ње 
у по ступ ку и о зах те ву оба ве-
сти ти наш Фонд, ко ји ће за тим 
спро ве сти по сту пак као да је 
зах тев не по сред но при мљен.

Ис ку сни ре фе рен ти у Ре пу-
блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње не рет-
ко ће оси гу ра ни ци ма мо ћи да 
по мог ну и прав ним са ве ти ма 
ко ји се од но се на ино стра не 
за кон ске про пи се, али се оси-
гу ра ни ци ма ипак су ге ри ше да 
евен ту ал не ди ле ме раз ре ше у 
не по сред ном кон так ту са но си-
о ци ма оси гу ра ња у др жа ва ма 
у ко ји ма су ра ди ли. Мо гућ ност 
да се на ши гра ђа ни не по сред-
но по са ве ту ју са струч ња ци ма 
ино стра них но си ла ца оси гу-
ра ња на ро чи то је олак ша на на 
ре дов ним ме ђу на род ним да ни-
ма са ве то ва ња, ка да ко ле ге из 
ино стран ства у про сто ри ја ма 
Фон да у раз ли чи тим гра до ви-
ма у Ср би ји при ма ју и са ве ту ју 
оси гу ра ни ке. Ову мо гућ ност је 
већ ис ко ри стио ве ли ки број за-
до вољ них бу ду ћих и са да шњих 
пен зи о не ра.

Ми ро слав Ми рић

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња са оп шти ло је да је сту пио 
на сна гу но ви Пра вил ник о из ме на ма и до пу на-
ма Пра вил ни ка о на чи ну оства ри ва ња пра ва на 
спе ци јал на по ма га ла за чи та ње и пи са ње.

На осно ву Пра вил ни ка, по ред Бра је ве пи са ће 
ма ши не, ре про дук то ра и го вор ног софт ве ра за 
срп ски је зик, ме ђу спе ци јал на по ма га ла ко ја се 
обез бе ђу ју из сред ста ва Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње увр ште но је 
још јед но по ма га ло – деј зи пле јер. 

– Уво ђе ње мо гућ но сти да сле па ли ца, по ред 
већ про пи са них, оства ре и пра во на ово са вре-
ме но по ма га ло је сте ко рак на пред у на сто ја њу 
да се овој ка те го ри ји ли ца омо гу ће лак ше и 
бр же чи та ње и пи са ње. Чи ни мо све, у окви ру 
мо гућ но сти ре сор ног Ми ни стар ства, да осо бе 
са ин ва ли ди те том има ју јед на ке мо гућ но сти за 
оства ри ва ње сво јих пра ва – из ја вио је ми ни-
стар Зо ран Ђор ђе вић.

DA ISY (Di gi tal Ac ces si ble In for ma tion System 
– ди ги тал но при сту па чан ин фор ма ци о ни си-
стем) је сте тех нич ки стан дард за ди ги тал не ау-
дио књи ге, ча со пи се, но ви не и сл. на ме ње не 
сле пим и сла бо ви дим осо ба ма или они ма ко је 
има ју те шко ће са чи та њем штам па ног ма те ри-
ја ла (дис лек си ја, ког ни тив не те шко ће). Деј зи 
пле јер уре ђа ји су из у зет но ко ри сно сред ство у 
сва ко днев ном жи во ту и ра ду осо ба оште ће ног 

ви да јер пре тва ра ју пи са ни ма те ри јал у ау дио 
за пис и на тај на чин им омо гу ћа ва ју да чи та ју. 
По ред то га, ови уре ђа ји омо гу ћа ва ју ква ли тет-
но сни ма ње и ре про дук ци ју ма те ри ја ла.

Пра во на деј зи пле јер оства ру је сле по оси-
гу ра но ли це, члан би бли о те ке или сле по де те 
ко је се на ла зи на шко ло ва њу до на вр ше них 26 
го ди на жи во та.

У скла ду са Пра вил ни ком, по сту пак за оства-
ри ва ње пра ва на деј зи пле јер, као и на дру га 
на ве де на по ма га ла, по кре ће се на зах тев сле-
пог ли ца, а за сле по де те оси гу ра ни ка на зах-
тев оси гу ра ни ка, у фи ли ја ли, од но сно слу жби 
фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, ко ји до но си ре ше ње о 
пра ву на по ма га ло, ако су ис пу ње ни пр о пи са ни 
усло ви, на во ди се у са оп ште њу ре сор ног Ми ни-
стар ства. Г. О.

Но ва ди рек тор ка 
Фи ли ја ле Пан че во

Од пр вог де цем бра про шле го ди не на че лу пан че вач ке 
фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње на ла зи се Та ња Вер гић То пић. Ро ђе на је 1974. 
го ди не у Пан че ву, где је за вр ши ла Гим на зи ју, а 1998. је ди-
пло ми ра ла на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Пра во суд-
ни ис пит је по ло жи ла 2001. го ди не. 

Од 1999. до за сни ва ња рад ног од но са у Фон ду ра ди ла 
је у Основ ном су ду у Пан че ву. Пр во као при прав ник, а за-
тим је де вет го ди на оба вља ла по сло ве се кре та ра су да, да 
би на кон то га ра ди ла и као са мо стал ни са вет ник.

Уда та је и има дво је де це. Та ња Вер гић То пић

ЈОШ ЈЕД НО ПО МА ГА ЛО ЗА СЛЕ ПА ЛИ ЦА О ТРО ШКУ ПИО ФОН ДА

Деј зи пле јер за лак ше чи та ње и пи са ње
Подршкаособама
саинвалидитетом
Пре ма ре чи ма ми ни стра за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Зо ра на 
Ђор ђе ви ћа, за удру же ња осо ба са ин ва ли-
ди те том (ОСИ) ове го ди не је из дво је но око 
266 ми ли о на ди на ра, што је 26 ми ли о на 
ви ше у од но су на прет ход ну го ди ну.
Ми ни стар је пот пи сао уго во ре са 34 са ве за 
удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том ко ји ма 
су до де ље на сред ства на Про грам ском 
кон ку р су за уна пре ђе ње по ло жа ја ОСИ, са-
оп шти ло је Ми ни стар ство.
Ђор ђе вић је на вео да је бри га о осо ба ма 
са ин ва ли ди те том и уна пре ђе ње њи хо вих 
усло ва жи во та био и остао при о ри тет ра да 
Ми ни стар ства и до дао да ће се сва ке го ди-
не за те на ме не из два ја ти све ви ше сред ста-
ва, у скла ду са мо гућ но сти ма др жа ве.
Ис та као је да су тран спа рент ност и пра вил-
на рас по де ла сред ста ва и да ље нај бит ни ји 
у то ку ре а ли за ци је про је ка та.
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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 Ре пу-
бли ке Ср би је и Са ве зне Ре пу-
бли ке Не мач ке одр жа ни су 19. и 
20. мар та у Бер ли ну. У глав ном 
гра ду Не мач ке да ни раз го во ра 
су по след њи пут одр жа ни 2012, 
да кле пре се дам го ди на, док су 
у ме ђу вре ме ну ор га ни зо ва ни у 
дру гим гра до ви ма.

Са ве то дав не да не ор га ни зо-
ва ла је Слу жба за ин фор ма ци је 
и са ве то ва ње Не мач ког пен-
зиј ског оси гу ра ња (De utsche 
Ren ten ver sic he rung), уз ко ор-
ди на ци ју Пи те ра Шпер лин га, 
глав ног ор га ни за то ра ових до-
га ђа ја.

О то ме ка ко су да ни раз го-
во ра про те кли и због че га су 
се стран ке овог пу та нај че шће 
обра ћа ле за са ве те, раз го ва ра-
ли смо са На та шом Ку љић из 
Оде ље ња за ПИО по ме ђу на-
род ним уго во ри ма Ди рек ци је 
Фон да, ко ја је би ла је дан од са-
ве то да ва ца.

– Да ни раз го во ра у Бер ли ну 
про те кли су ве о ма успе шно. 
Ор га ни за ци ја је би ла на ви со-
ком ни воу, што је и ти пич но 
ка да је Не мач ка у пи та њу, и сав 
по сао је ефи ка сно оба вљен. 
Оно што је би ло дру га чи је 
овог пу та је сте про фил стра-
на ка. Не мач ки пен зиј ски фонд 

је по зив за ове са ве то дав не 
да не ве ћим де лом упу тио мла-
дим ви со ко о бра зо ва ним оси-
гу ра ни ци ма ко ји има ју стаж 
оси гу ра ња на вр шен у Ср би ји, 
а ко ји су тре нут но на ра ду у 
Не мач кој. У скла ду с тим, у ве-
ли ком бро ју слу ча је ва да ва ли 
смо са ве те оси гу ра ни ци ма у 
ве зи са под но ше њем зах те ва 
за утвр ђи ва ње ста жа, а не ки-
ма смо и на ли цу ме ста, не по-
сред ним уви дом у ба зу, да ва ли 

по дат ке ко ји се на ла зе у еви-
ден ци ји. Та ко ђе, ве ли ки број 
стра на ка је прет ход ни стаж 
у Ср би ји оства рио по осно ву 
са мо стал не де-
лат но сти, па смо 
им, с тим у ве зи, 
по ја сни ли из ме не 
За ко на о ПИО ко-
је се ти чу ма тич не 
еви ден ци је. Че ста 
пи та ња од но си ла 
су се и на по нов ни 
зах тев за оства ри-
ва ње пра ва на ин-
ва лид ску пен зи-
ју, а стран ка ма је 
пре до чен и зна чај 
пре стан ка оси гу-
ра ња у Не мач кој, 
да би се вр ши ла 
ис пла та пен зи је у 
Ср би ји – на во ди 
На та ша Ку љић.

За два да на раз-
го во ра са ве те је до би ло 120 
стра на ка, а да би сва ко био 
при мљен у за ка за ном тер ми-
ну, са ве то дав ци из две др жа ве 
по де ли ли су се у че ти ри ти ма. 
По ред На та ше, са ве то дав ци из 
Фон да ПИО би ли су и Да мир 
Бог дан, на чел ник Оде ље ња за 
ПИО по ме ђу на род ним уго во-
ри ма у Ди рек ци ји По кра јин-

ског фон да, Ју ли ја на Ра до ва-
но вић, по моћ ник на чел ни ка 
исто и ме ног оде ље ња у Ди рек-
ци ји Фон да, као и Ма ри ја Је лић 
из истог оде ље ња, док су са ве-
те са не мач ке стра не пру жа ли 
Мир ја на Кам бер, Алек са Гој, 
Дирк Отрем ба и Ма рен Ру долф, 
уз све срд ну по моћ пре во ди о ца 
из не мач ког пен зиј ског фон да, 
Сло бо да на Ма ној ло ви ћа.

Као и увек до са да, ко ле ге из 
два фон да ис ко ри сти ле су при-
ли ку за раз ме ну ур ген ци ја у ве зи 
са по ступ ци ма ко ји су у то ку, ка ко 
би се што бр же окон ча ли и раз ја-
сни ле евен ту ал не не до у ми це.

– Са рад ња са ко ле га ма из Не-
мач ке је по пра ви лу би ла ве о ма 
са др жај на, при јат на и кон струк-
тив на, раз ме ни ли смо зна чај не 
ин фор ма ци је, а ре зул тат то га је 
и да су стран ке би ле ве о ма за до-
вољ не пру же ном услу гом и до-
би је ним ин фор ма ци ја ма и са ве-
ти ма. Зна чај но је и то да су оси-
гу ра ни ци из ра зи ли же љу да се 
да ни раз го во ра по но во уско ро 
ор га ни зу ју у Бер ли ну, од но сно 

да се на но ве са ве то дав не да не у 
овом гра ду не че ка опет не ко ли-
ко го ди на – ка же На та ша Ку љић.

Пре ма тре нут но утвр ђе ном 
пла ну, да ни раз го во ра из ме ђу 
Ср би је и Не мач ке у на шој зе-
мљи би тре ба ло да се одр же 24. 
сеп тем бра у Кра ље ву и 25. и 26. 
сеп тем бра у Бе о гра ду.

В. Ка дић

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ МЕ ЂУ НО СИ ЛА ЦА ПИО СР БИ ЈЕ И НЕ МАЧ КЕ

У Бер ли ну по сле се дам го ди на

Мир ја на Кам бер, Да мир Бог дан, Ма ри ја Је лић, Алек са Гој,  
Пи тер Шпер линг и На та ша Ку љић

Даниразговораса
Аустријомуаприлу
Пр ви на ред ни са ве то дав ни да ни за-
ка за ни су већ за 9. април у Кра ље ву, 
од но сно за 10. април у Бе о гра ду, ка да ће 
се са стран ка ма сре сти са ве то дав ци из 
пен зиј ских фон до ва Ср би је и Ау стри је. 
Тер ми не до ла ска стран ке већ уве ли ко 
за ка зу ју на број те ле фо на 011/2030-745 
рад ним да ни ма од 8 до 15.30 ча со ва, а 
све што их ин те ре су је у ве зи са пра ви ма 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
и ста жом оства ре ним у јед ној од ове две 
др жа ве мо ћи ће да пи та ју струч ња ке из 
на шег Фон да ПИО и ау стриј ског За во да 
за пен зиј ско оси гу ра ње (PVA) то ком два 
са ве то дав на да на, од 9 до 17 ча со ва.

Интернационалниданиразговора
РФ ПИО ор га ни зу је ме ђу на род не са ве то дав не да не сва ке го-
ди не са но си о ци ма оси гу ра ња Не мач ке, Ау стри је, Хр ват ске, 
Ма ђар ске, Ма ке до ни је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не. На 
са ве то дав ним да ни ма екс пер ти из обла сти пен зиј ског оси гу-
ра ња Фон да ПИО и над ле жних но си ла ца оси гу ра ња по ме ну тих 
др жа ва пру жа ју оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва бес-
плат ну струч ну по моћ и са ве те.
У раз го во ру са пред став ни ци ма над ле жних ор га ни за ци ја, 
стран ке до би ја ју тач не и кон крет не ин фор ма ци је о ста ту су у 
ко ме се на ла зи њи хов пред мет, од но сно о фа зи по ступ ка, ви-
си ни пра ва и усло ви ма за њи хо во оства ри ва ње. На тај на чин 
се, за јед нич ки, умно го ме до при но си раз ре ше њу спор них си ту-
а ци ја и убр за њу по ступ ка оства ри ва ња пра ва. 
У 2018. го ди ни, на свим са ве то дав ним да ни ма, пру же на је 
струч на по моћ и да ти са ве ти за укуп но 778 оси гу ра ни ка и ко-
ри сни ка пра ва.
Под се ћа мо да на сај ту Фон да, у ру бри ци Ак ту ел но сти, гра ђа ни 
мо гу да се ин фор ми шу о рас по ре ду одр жа ва ња са ве то дав них 
да на. J. O.
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Голубачкиград
отворензапосетиоце

Об но вље на твр ђа ва Го лу бач ки град све-
ча но је отво ре на 29. мар та у при су ству 
пред сед ни ка Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа, 
пре ми јер ке Ане Бр на бић и европ ског ко-
ме са ра Јо ха не са Ха на.

Ре кон струк ци ја Го лу бач ке твр ђа ве по-
че ла је у сеп тем бру 2014. и у њу је уло же-
но 8,5 ми ли о на евра, од то га 8,36 ми ли о на 
евра из ИПА фон до ва и од Ау стриј ске раз-
вој не аген ци је.

За ни мљи во је да ће Го лу бач ки град би ти 
по де љен на че ти ри зо не: зе ле ну, пла ву, цр-
ве ну и цр ну, а ула зни це ће ко шта ти од 150 
до 1.200 ди на ра. Мла ђи од 18 го ди на мо ћи 
ће да уђу са мо у зе ле ну зо ну, док ће оста ле три зо не мо ћи да оби ла зи нај ви ше пет по се ти ла ца у 
јед ној ту ри, и то са мо у прат њи во ди ча.

По сле об но ве твр ђа ве, усле ди ће град ња ко мер ци јал них са др жа ја: ре сто ра на, би ци кли стич-
ких ста за, спорт ских те ре на, ба зе на, ри бар ског се ла, апарт ма на, ате љеа за умет ни ке и ма ри не 
за чам це.

По сле ком плет ног уре ђе ња и из град ње свих до дат них са др жа ја, оп шти на Го лу бац оче ку је да 
ће се ов де отво ри ти ви ше од 100 рад них ме ста и да ће од ту ри стич ких по се та го ди шње за ра ђи-
ва ти око по ла ми ли о на евра.

КарневалуПрилепу:Лесковчанинајбољи
Кар не вал ска гру па Ту ри стич ке ор га ни-

за ци је Ле сков ца (ТОЛ) уче ство ва ла је на 18. 
Ме ђу на род ном, тра ди ци о нал ном кар не ва лу 
„Проч ка 2019” у При ле пу где су би ли пр ви у 
укуп ном пла сма ну. 

На кар не ва лу у При ле пу над ме та ле су се 
еки пе из Ма ке до ни је, Тур ске, Грч ке, Цр не Го ре, 
Бу гар ске, Ал ба ни је, Хр ват ске и Ср би је, са ви ше 
од хи ља ду уче сни ка. Нај број ни ји су би ли кар-
не ва ли сти из Ср би је а ме ђу њи ма су се по себ-
но ис та кли так ми ча ри из Вр њач ке Ба ње. 

По оце ни струч ног жи ри ја, пр во ме сто за 
„нај бо љу са вре ме ну ма ску” осво ји ла је пле-
сна кар не вал ска гру па „Ме та мор фо за” из Ле-
сков ца (на сли ци) и за то је до би ла пр ву „Бла-
го дар ни цу”.

између два броја

Остајуолакшице
запревозуНишу

Пен зи о не ри са нај ни жим 
при ма њи ма и да ље ће оства-
ри ва ти по вла сти це у град ском 
пре во зу, од лу че но је на сед ни-
ци Град ског ве ћа Ни ша. На и ме, 
на кон по след њег по ве ћа ња 
пен зи ја је дан број Ни шли ја ста-
ри јих од 70 го ди на из гу био је 
пра во на бе не фи ци је, јер је ли-
мит за по вла сти це у во жњи био 
из нос до 25.283 ди на ра. Но вом 
од лу ком та гра ни ца је по диг ну-
та на 26.547 ди на ра, што је омо-
гу ћи ло за око хи ља ду ни шких 
пен зи о не ра да по но во оства ре 
пра во на ову по вла сти цу. Из ру-
ко вод ства гра да под се ћа ју да 
се бри гом о нај ста ри јим и ма те-
ри јал но нај у гро же ни јим гра ђа-
ни ма ис пу ња ва обе ћа ње ко је је 
је се нас да то пен зи о не ри ма. На-
ја вљу ју се и но ве по год но сти и 
по пу сти за нај ста ри је Ни шли је.           

ОтворенПриродњачки
домуОбреновцу

У Обре нов цу је, у Ар бо ре ту му, све ча но отво рен 
При род њач ки дом. Обје кат по се ду је три ета же са 
тех нич ким и за јед нич ким про сто ри ја ма, кон фе рен-
циј ску са лу и у та ван ском де лу из ло жбе ни про стор са 
пре па ри ра ним ин сек ти ма, пти ца ма и ди вљим жи во-
ти ња ма. 

Пла ни ра но је да При род њач ки дом бу де оа за за 
уче ни ке основ них и сред њих шко ла, де цу из об да ни-
шта. Ар бо ре тум ће мо ћи да по се те сви за ин те ре со-
ва ни Обре нов ча ни а по себ на на ме на но во и згра ђе ног објек та је сте из во ђе ње на ста ве у при ро ди. 
Пр ви су ор га ни зо ва но оа зу зе ле ни ла и чи сте при ро де по се ти ли пред школ ци из вр ти ћа „Цвр чак” за 
ко је је одр жа но ин тер ак тив но пре да ва ње на те му зна ча ја би о ди вер зи те та.

Обре но вач ки Ар бо ре тум про сти ре се на по вр ши ни од 1, 66 хек та ра, са 40 ли сто пад них и 20 че-
ти нар ских за шти ће них вр ста.

Наменски
трансфериза
144локалне
самоуправе

Ми ни стар за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, Зо ран Ђор ђе вић, пот пи-
сао је са пред став ни ци ма 144 
ло кал не са мо у пра ве уго во ре 
о на мен ским тран сфе ри ма у 
вред но сти од 700 ми ли о на ди-
на ра за уна пре ђе ње по сто је ћих 
и раз ви ја ње но вих услу га со ци-
јал не за шти те у тим сре ди на ма. 
Уго во ри су пот пи са ни на осно-
ву Уред бе о на мен ским тран-
сфе ри ма у со ци јал ној за шти ти 
из 2016. го ди не.

Ка ко је ис та као ми ни стар 
Ђор ђе вић, ово го ди шњи об у-
хват је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве је знат но ве ћи не го прет-
ход них го ди на јер је пр ви пут 
укљу че но 19 ло кал них са мо у-
пра ва из АП Ко со во и Ме то хи ја, 
ко је су до би ле око 130 ми ли о на 
ди на ра.

Ове го ди не је у об ра чун вра-
ће но и 16 ло кал них са мо у пра ва 
ко је про шле го ди не ни су до би-
ле сред ства због не на мен ског 
тро ше ња нов ца, не по сто ја ња 
из ве шта ја о тро ше њу сред ста-
ва или због не по сто је ћег или 
не до вољ ног уче шћа бу џе та ло-
кал не са мо у пра ве у фи нан си-
ра њу услу га.
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НовиСад:сајамовиобразовањаизапошљавања
Че тр на е сти ме ђу на род ни са јам обра зо ва ња 

„Пу то ка зи” одр жан је по чет ком мар та на Но во-
сад ском сај му, с ци љем про мо ци је обра зо ва ња 
за све уз ра сте и афир ма ци је до жи вот ног уче-
ња. Исто вре ме но, у ор га ни за ци ји гра да Но вог 
Са да и Но во сад ске фи ли ја ле На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње, одр жан је и 28. са јам за-
по шља ва ња.

Члан Град ског ве ћа за при вре ду гра да Но вог 
Са да, Ми ло рад Ра до је вић, том при ли ком је ис-
та као да је па ра лел но одр жа ва ње сај ма за по-

шља ва њеа и сај ма обра зо ва ња шан са за сту ден те и ђа ке да од по сло да ва ца са зна ју ко ји су про фи-
ли тра же ни и сход но то ме усме ре бу ду ће обра зо ва ње.

На 28. сај му за по шља ва ња 69 по сло да ва ца је по ну ди ло ви ше од 1.300 рад них ме ста у ко мер ци-
јал ној, тр го вач кој, гра ђе вин ској, уго сти тељ ској, тек стил ној, еко ном ској, са о бра ћај ној и ИТ стру ци. 
Истог да на у Кон гре сном цен тру „Ма стер” Но во сад ског сај ма за ви ше од 400 по сло да ва ца из Но вог 
Са да одр жа на је и пре зен та ци ја јав них по зи ва и кон кур са за ре а ли за ци ју про гра ма и ме ра ак тив-
не по ли ти ке за по шља ва ња НСЗ, По кра јин ског се кре та ри ја та за при вре ду и ту ри зам и гра да Но вог 
Са да за 2019. го ди ну.

Па ра лел но са Сај мом обра зо ва ња, одр жан је и ве о ма по се ћен Са јам књи га и из ло жба умет но сти.

НовиСад:обележенСветскиданшума
На Свет ски дан шу ма, 21. мар та, ЈКП „Град ско зе ле ни ло” и но во сад ски По љо при-

вред ни фа кул тет обе ле жи ли су и 45 го ди на од осни ва ња сме ра Хор ти кул ту ра и пеј за-
жна ар хи тек ту ра на том фа кул те ту. Тим по во дом одр жан је струч ни скуп „Ино ва ци је у 
хор ти кул ту ри и пеј за жној ар хи тек ту ри”, ко ји је отво рио др Вук Ра до је вић, по кра јин-
ски се кре тар за по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство.

Ра до је вић је под се тио да је По кра јин ски се кре та ри јат за по љо при вре ду кроз бу-
џет ски фонд за шу ме у про те кле три го ди не уло жио ви ше од 600 ми ли о на ди на ра за 
уна пре ђе ње ове обла сти.

– На тај на чин до са да је по шу мље но око 275 хек та ра на те ри то ри ји АП Вој во ди не. 
Нај ви ше је уло же но у из град њу шум ских пу те ва, да би се по ве ћа ла отво ре ност шу ма 
и да би би ла ефи ка сни ја њи хо ва екс пло а та ци ја – ис та као је Ра до је вић.

По кра јин ски се кре тар је истог да на, са ше фом Ка те дре за хор ти кул ту ру и пеј за жну 
ар хи тек ту ру, проф. др Са шом Ор ло ви ћем, и ди рек то ром ЈКП „Град ско зе ле ни ло”, Ми-
ло шем Еги ћем, по са дио ста бла цр не то по ле код на се ља Шан гај по ред Но вог Са да.

Дођитеда
певамо
заједно

Уни вер зи тет за тре ће до-
ба „Ђу ро Са лај” ор га ни зу је 
ау ди ци ју за хор „Мо гу, до ђи 
да ви диш”. У по не де љак, 1. 
апри ла, од 18 до 20 ча со ва 
на сце ни „Те а тра 78” за ин-
те ре со ва ни ће има ти при-
ли ку да на ве ли кој сце ни 
ис про ба ју сво је во кал не 
спо соб но сти.

Ин спи ри са ни успе хом 
прет ход них ма ни фе ста ци ја, 
ко је су оку пља ле ви ше од 
не ко ли ко сто ти на та лен то-
ва них уче сни ка, од овог про-
ле ћа Уни вер зи тет за тре ће 
до ба у свом са ста ву има ће и 
хор, ко ји ће пр ви пут на сту-
пи ти 13. де цем бра на до га-
ђа ју „Мо гу, до ђи да ви диш”. 

Ау ди ци ја је на ме ње на 
за ин те ре со ва ним Бе о гра-
ђа ни ма ста ри јим од 55 го-
ди на, ко ји ис ка зу ју ин те ре-
со ва ње за му зи ку и тим ски 
рад и же ле да се ба ве хор-
ским пе ва њем. 

У Ре сав ској 78 кан ди да-
ти ће ра ди ти ве жбе рас пе-
ва ва ња и про ве ре слу ха. 
На кон то га из во ди ће ком-
по зи ци ју по соп стве ном 
из бо ру ко ју су прет ход но 
при пре ми ли.

Уни вер зи тет за тре ће до-
ба кроз ра зно вр сне ак тив-
но сти, до га ђа је и про гра ме 
ко је ор га ни зу је на сва ко-
днев ном ни воу по др жа ва 
кон цепт ак тив ног ста ре ња. 

За ин те ре со ва ни мо гу да 
се при ја ве на те ле фон број 
063/375-401.

Регионалнистамбенипрограм
уВојводинизаизбеглаирасељеналица

У Скуп шти ни АП Вој во ди не одр жан је 6. мар-
та са ста нак о на прет ку Ре ги о нал ног стам бе ног 
про гра ма за из бе гла и ра се ље на ли ца на те ри-
то ри ји По кра ји не. Овај про грам се спро во ди у 
39 је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва у Вој во ди ни 
и са сто ји се од из град ње ста но ва и ку ћа, па ке та 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, ку по ви не се о ских до-
ма ћин ста ва.

– Нај ве ћи број оп шти на ра ди то из ра зи то од-
го вор но и сти ћи ће да ре а ли зу је оно што је код 
њих, али по сто ји не ко ли ко оп шти на и гра до ва у 
Вој во ди ни ко ји су тре нут но у доц њи – ре као је 
ко ме сар за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је Вла ди мир Цу цић и под се тио да је рок за за вр ше-
так овог по сла крај го ди не.

Пред став ни ци ма гра до ва и оп шти на из Вој во ди не обра ти ли су се и Ог њен Бје лић, по кра јин ски се-
кре тар за ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву, Пре драг Ву ле тић, по-
кра јин ски се кре тар са со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва, Ду шко Ћу ти ло, ди-
рек тор Фон да за пру жа ње по мо ћи из бе глим, прог на ним и ра се ље ним ли ци ма АП Вој во ди не, и пред-
став ни ци Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је и до на то ри. С дру ге стра не, и пред став ни ци ло кал-
них са мо у пра ва у Вој во ди ни има ли су при ли ку да из ло же иза зо ве са ко ји ма се су о ча ва ју.
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актуелно

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња, Зо ран 
Ђор ђе вић, по се тио је Зре ња нин 1. 

мар та ове го ди не и том при ли ком уру чио 
гра до на чел ни ку Че до ми ру Ја њи ћу кљу-
че ве но вог са ни тет ског во зи ла за по тре бе 
Цен тра за со ци јал ни рад у том гра ду. Са ни-
тет ско во зи ло, вред но око пет ми ли о на ди-
на ра, до на ци ја је Ми ни стар ства за рад.

– Не мо гу да ка жем да бих во лео да га ко-
ри сте че сто. Во лео бих да га ни ка да не ко-
ри сте. Али, ве ру јем да ће сва ко ње го во ко-
ри шће ње спа са ва ти не чи ји жи вот и да има 
сво ју свр ху – ре као је Ђор ђе вић и ис та као 
да је то ком по се те Зре ња ни ну у Град ској ку-
ћи раз го ва рао са пред став ни ци ма ло кал не 
са мо у пра ве, уста но ва со ци јал не за шти те и 
дру гих ин сти ту ци ја из ре со ра.

– По се ту смо ис ко ри сти ли и да по раз-
го ва ра мо о за јед нич ким пла но ви ма за бу-
дућ ност, као и о то ме шта тре ба уна пре ди-
ти. Ус пе си ових ин сти ту ци ја су ви дљи ви, а 
Ми ни стар ство ће увек гле да ти да по мог не 
ка ко би би ле функ ци о нал ни је у свом ра ду 
– ре као је Ђор ђе вић и за хва лио гра до на-
чел ни ку на па жњи ко ју по све ћу је ра ду тих 
уста но ва.

Ми ни стар је на гла сио да ће у на ред ном 
пе ри о ду на ста ви ти да оби ла зи уста но ве со-
ци јал не за шти те у це лој Ср би ји, јер то је нај-
бо љи на чин да се ви ди пра ва сли ка ра да и 
по ло жа ја за по сле них, као и ква ли тет услу га 
ко је се пру жа ју.

– Же ли мо да по бољ ша мо усло ве ра да у 
свим уста но ва ма со ци јал не за шти те јер ће 
са мо та ко за по сле ни мо ћи гра ђа ни ма да 
пру же све што им је нео п ход но за лак ши 
жи вот. По се том уста но ва ма и раз го во ром 
са за по сле ни ма и ру ко вод ством мо же мо 
нај бо ље да чу је мо и ви ди мо шта им не до-
ста је и да за јед но на ђе мо пра ви на чин да 
им по мог не мо у скла ду са на шим мо гућ но-
сти ма – ре као је ми ни стар.

Гра до на чел ник Че до мир Ја њић је за хва-
лио на до на ци ји и ис та као да Зре ња нин 
из два ја зна чај на сред ства за со ци јал ну 

за шти ту и да има до бру са рад њу са Ми ни-
стар ством за рад и дру гим ин сти ту ци ја ма 
на свим ни во и ма.

Рад ном са стан ку у Град ској ку ћи при су-
ство вао је и 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, Не над Не рић, пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве и ди рек то ри уста но ва 
ко је су у над ле жно сти овог ми ни стар ства.

На кра ју по се те ми ни стар Ђор ђе вић је 
об и шао и зре ња нин ску фи ли ја лу На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Ми ро слав Мек те ро вић

По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти Бран ки ца Јан ко-
вић, са ам ба са дор ка ма Ау стра-
ли је, Ка на де, Сло вач ке и Ру му-
ни је – Рут Стју арт, Ке ти Ча бом, 
Даг мар Реп че ко вом и Оа ном 
Кри сти ном По па, бо ра ви ла је 8. 
мар та у Свр љи гу, оп шти ни ко ја 
је је дан од до бит ни ка на гра де 
По ве ре ни ка за оп шти ну/град 
јед на ких мо гућ но сти за 2018. 
го ди ну, и на чи јим су свим чел-
ним по зи ци ја ма же не.

По ве ре ни ца за за шти ту рав-
но прав но сти је ис та кла да је 
Осми март про ве ла у Свр љи гу 
као знак по др шке же на ма јер, 
ка ко је ре кла, ве ру је да је те же 
пре ва зи ла зи ти ба ри је ре у ма-
њим ме сти ма и гра до ви ма не го 

у Бе о гра ду, а да је би ти по ли ти-
чар ка на ло кал ном ни воу и во-
ди ти оп шти ну не што што са со-
бом но си ве ли ки број иза зо ва и 
пре пре ка.

– Пу ту ју ћи по Ср би ји че сто 
се уве ра вам ко ли ко је те шко 
же на ма у ма њим ме сти ма, не 
са мо због не ра зу ме ва ња и ра-
зних оче ки ва ња око ли не, већ 
и због то га што се и са ме спо-
ро од ри чу род но до де ље них 
уло га. За то мо ра мо ак тив но да 
ра ди мо на то ме да про ме ни мо 
не а де кват не дру штве не мо де-
ле по на ша ња ко ји оте жа ва ју 
жи вот же на ма и му шкар ци ма. 
Свр љиг је од ли чан при мер за 
то, бу ду ћи да су же не ко је ов-
де жи ве у прак си по ка за ле да 

је рав но прав ност мо гу ћа и ко-
ли ка је ње на вред ност. Оне су 
до каз да оства ри ва ње пра ва 
же на не зна чи угро жа ва ње му-

шка ра ца и да са мо рав но прав-
ни мо же мо гра ди ти успе шно 
дру штво – ка за ла је Јан ко вић 
у Свр љи гу.

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПО СЕ ТИО ЗРЕ ЊА НИН

Поклон – са ни тет ско во зи ло

Рад ни са ста нак у Град ској ку ћи

ПО ВЕ РЕ НИ ЦА И АМ БА СА ДОР КЕ ПО ВО ДОМ ОСМОГ МАР ТА У СВР ЉИ ГУ

По се та „жен ској” оп шти ни

Повереница Бранкица Јанковић и амбасадорке у Сврљигу
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При вред на ко мо ра Вој во-
ди не (ПКВ) ор га ни зо ва ла 
је 15. мар та у Но вом Са ду 

скуп „Фи нан си ра ње по љо при-
вре де уз по др шку др жа ве у 2019. 
го ди ни”, на ко ме су пред став ни-
ци Ми ни стар ства по љо при вре-
де, шу мар ства и во до при вре де, 
По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, во до при вре-
ду и шу мар ство, и вој во ђан ских 
фон до ва – Раз вој ног фон да АПВ, 
По кра јин ског фон да за раз вој 
по љо при вре де и Га ран циј ског 
фон да АП Вој во ди не пред ста ви-
ли по год но сти ко је се ну де по љо-
при вред ни ци ма за фи нан си ра ње 
и уна пре ђе ње про из вод ње у овој 
го ди ни.

Пре ма ре чи ма Бо шка Ву чу-
ре ви ћа, пред сед ни ка ПКВ, ме ре 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и По кра-
јин ске вла де су ко ор ди ни са не, 
та ко да се је дин стве на аграр на 
по ли ти ка спро во ди на те ри то ри-
ји це ле Ср би је.

– Ре пу блич ка и По кра јин ска 
вла да чи не зна чај не на по ре да 
по мог ну по љо при вред ним га-
здин стви ма да се обез бе ди бо ља 
кон ку рент ност на ших про из во-
ђа ча на до ма ћем, али и на свет-
ском тр жи шту. С дру ге стра не, 
ПКВ ће на ста ви ти ре ги о нал но по-
ве зи ва ње при вред них су бје ка та 
из агра ра и да ва ти им нео п ход ну 
по др шку за из ла зак на но ва, тре-
ћа тр жи шта – ре као је Ву чу ре вић.

По моћ ник ми ни стра по љо при-
вре де, шу мар ства и во до при вре-
де, др Не над Ка та нић, пред ста вио 
је ме ре по др шке тог ми ни стар-
ства ис ти чу ћи да је за ту свр ху 

на ме ње но 38 ми ли јар ди ди на ра 
из бу џе та. Ка та нић је на вео да 
је циљ ових ме ра под сти ца ње 
пре ра де по љо при вред них про-
из во да и уна пре ђе ње сто чар ске 
про из вод ње, као и сти му ли са ње 
мла дих да оста ну на се лу. Ис та-
као је да су за по је ди не сто чар-
ске сег мен те знат но по ве ћа не 
суб вен ци је, да су из дво је на до-
дат на сред ства за суб вен ци је по 
хек та ру, као и да су да ва ња за 
ор ган ску про из вод њу по ве ћа на 
за 120 од сто у од но су на кон вен-
ци о нал ну биљ ну про из вод њу. 
Ка да је сто чар ство у пи та њу, на-
гла сио је Ка та нић, нај ва жни је је 
да је про ду же но ва же ње уго во ра 
о сло бод ној тр го ви ни са Тур ском 
по ди за њем кво те са пет хи ља да 
на ско ро де сет хи ља да то на за ју-
не ће ме со.

– Зна чај на сред ства опре де-
ли ли смо за суб вен ци о ни са ње у 
го ве дар ству, и то за тов но го ве-
дар ство, уве ли смо но ве ме ре и 
по ве ћа ли из нос суб вен ци ја. Оче-

ку је мо да ће ре зул та ти ове го ди-
не у том де лу би ти знат но бо љи 
– ре као је Ка та нић и до дао да су 
по ве ћа не суб вен ци је за ума ти-
че не кр ма че, и да са да из но се 
15.000 ди на ра, да за то вље ни ке 
оста је хи ља ду ди на ра, да је код 
тов них ју на ди суб вен ци ја по диг-
ну та са 10.000 на 15.000 ди на ра, 
док код ова ца и ко за оста је 7.000 
ди на ра за ума ти че на гр ла, а 2.000 
ди на ра за јаг њад и ја рад ис по ру-
че ну кла ни ци.

Ка та нић је на вео и да је, на 
ини ци ја ти ву по љо при вред ни-
ка, а пре по зна ју ћи ди зел го ри во 
као ве о ма ва жан ин пут у по љо-
при вред ној про из вод њи, ра ни је 
пред ви ђе них 1.200 ди на ра за ре-
гре си ра но го ри во пре ба че но на 
хек та ре, та ко да ће ове го ди не са 
че ти ри хи ља де тај из нос би ти по-
ве ћан на 5.200 ди на ра по хек та ру.

Ка да је у пи та њу во ћар ска 
про из вод ња, Ка та нић је ка зао 
да су пра вил ни ци оста ли иден-
тич ни, али је на ја вио да по сто ји 

шан са да из нос суб вен ци ја бу де 
мно го ве ћи уко ли ко бу де би-
ло до вољ но сред ста ва. Ис та као 
је и да је у ор ган ском си сте му 
про из вод ње из нос субвен ци ја 
по хек та ру по ве ћан са 70 на 120 
про це на та.

Мла ден Пет ко вић, по моћ ник 
по кра јин ског се кре та ра за по-
љо при вре ду, во до при вре ду и 
шу мар ство, ре као је да је за по-
љо при вре ду нај ва жни је да по-
сто ји кон ти ну и тет у ме ра ма ко је 
се спро во де у окви ру аграр них 
по ли ти ка.

– И ове го ди не су, као и прет-
ход них, рас пи са не кон курс не 
ли ни је за по љо при вред ну про-
из вод њу – пре све га за по ди за-
ње во ћар ских за са да, опре му за 
по ди за ње про тив град них мре-
жа, си сте ме за на вод ња ва ње, за 
пр о из вод њу у за шти ће ном пр-
о сто ру и за опре ма ње сто чар-
ских фар ми. Кон кур си су за вр-
ше ни 15. мар та и за све је би ло 
из у зет но ве ли ко ин те ре со ва ње 
– ре као је Пет ко вић и до дао да 
ће уско ро би ти рас пи са ни и кон-
кур си за старт-ап по др шку мла-
ди ма у ру рал ним под руч ји ма, за 
ор ган ску про из вод њу, као и кон-
курс за сред ње по љо при вред не 
шко ле и на уч но и стра жи вач ке 
ин сти ту ци је.

Скуп у При вред ној ко мо ри 
Вој во ди не ор га ни зо ван је уз ло-
ги стич ку по др шку си сте ма по љо-
при вред них ин фор ма ци ја „Ин фо 
тим ло ги сти ка” ДОО и ме диј ску 
по др шку дру штва „Днев ник-По-
љо при вред ник” АД Но ви Сад.

Ми ро слав Мек те ро вић

ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ УЗ ПОД СТИ ЦАЈ ДР ЖА ВЕ

Још веће ме ре по др шке 

По ве ре ни ца је ис та кла да је 
по ло жај же на у Ср би ји и да ље 
оп те ре ћен бри га ма и про бле-
ми ма, али су оне по ка за ле да су 
спрем не да се бо ре и би ло би 
до бро да не бу ду са ме не го да 
с му шкар ци ма за јед но гра де бу-
дућ ност. Она је на ве ла да јој се 
нај ве ћи број при ту жби упу ћу је 
за по ро диљ ско од су ство и ма-
те рин ски до да так, а да кул ту р но 
и по слов но окру же ње нај ви ше 
до при но се не јед на ко сти у на-
шој зе мљи. Др жа ва и ин сти ту-

ци је ра де свој по сао кроз од ре-
ђе не пре по ру ке и за ко не, али, 
под се ти ла је, и по ред За ко на о 
спре ча ва њу на си ља у по ро ди-
ци, про шле го ди не у по ро дич-
ном на си љу је уби је но 30 же на.

То ком по се те Свр љи гу, по ве-
ре ни ца и ам ба са дор ке су раз-
го ва ра ле са же на ма ко је во де 
оп шти ну и мно ге уста но ве, са 
успе шним пред у зет ни ца ма и 
же на ма са се ла.

Пред сед ни ца оп шти не Свр-
љиг, Је ле на Три фу но вић, ис та-

кла је да же не из овог ме ста, 
без об зи ра на број не пре пре ке, 
успе шно во де би знис за сно ван 
на тра ди ци о нал ним жен ским 
ве шти на ма, али уз при ме ну са-
вре ме них по слов них трен до ва.

– Иа ко смо ми јед на ма ла, не-
раз ви је на оп шти на са пре те жно 
ста рач ким ста нов ни штвом, има-
мо ви сок ни во све сти о по ло жа ју 
же на и не пра ви мо раз ли ку да ли 
је на јав ним функ ци ја ма же на или 
му шка рац. Ужи вам исто по ве ре-
ње као и мој прет ход ник, при хва-

там сва ку кри ти ку, а они јед на ко 
це не мо је ми шље ње, суд и од лу-
ку. Си гур на сам да је ово оп шти на 
ко ја не ма пред ра су да – на ве ла је 
Је ле на Три фу но вић.

Ам ба са дор ке су из не ле ис-
ку ства сво јих зе ма ља, а то ком 
по се те са по ве ре ни цом са ста ле 
су се и са пред став ни ца ма ло-
кал них ор га ни за ци ја за за шти-
ту жен ских пра ва, об и шле су 
за дру гу „Свр љи жан ка” и фир му 
„Vic to ria style”.

С. Ђор ђе вић

Др Не над Ка та нић пред ста вља ме ре др жа ве
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поводи

У Цр ве ном кр сту Ср би-
је (ЦКС), у Бе о гра ду, 13. 
мар та је одр жа на кон-

фе рен ци ја „Ме ђу ге не ра циј ски 
ста во ви и раз ме на” на ко јој су 
пред ста вље ни ре зул та ти исто-
и ме ног ис тра жи ва ња. Цр ве ни 
крст је ис тра жи ва ње спро вео 
уз по др шку Ка би не та ми ни-
стар ке без порт фе ља за ду же не 
за де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну 
по ли ти ку, уз са рад њу Цен тра за 
од го вор ну ак ци ју.

Де мо граф ско ста ре ње је при-
сут но ши ром све та што пред до-
но си о це од лу ка ста вља зах те ве 
на ко је тре ба од го во ри ти, те је 
циљ ис тра жи ва ња био да се на 
осно ву по да та ка да ју пре по-
ру ке за јав не по ли ти ке ко је би 
тре ба ло да уна пре де од нос уну-
тар и из ме ђу ге не ра ци ја.

Ску пу су при су ство ва ли ми-
ни стар ка без порт фе ља за ду же-
на за де мо гра фи ју и по пу ла ци-
о ну по ли ти ку проф. др Сла ви ца 
Ђу кић Де ја но вић, по ве ре ни ца 
за за шти ту рав но прав но сти 
Бран ки ца Јан ко вић, в. д. по моћ-
ни ка ми ни стра у Ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња Су за на Ми-
шић и ге не рал ни се кре тар ЦКС 
Љу бо мир Ми ла ди но вић.

Ми ни стар ка Сла ви ца Ђу кић 
Де ја но вић, ко ја је и пред сед ни ца 
Са ве та за уна пре ђе ње ме ђу ге не-
ра циј ске са рад ње и со ли дар но-
сти, под се ти ла је да по да ци о де-
мо граф ском ста ре њу европ ског 
ста нов ни штва ука зу ју на то да је 
сва ки че твр ти гра ђа нин ста ри ји 
од 60 го ди на, а сва ки пе ти од 65, 
и да ће, ако се овај тренд на ста ви, 
2050. го ди не број осо ба ста ри јих 
од 60 би ти за тре ћи ну ве ћи. 

Зва нич на ста ти сти ка је код 
нас слич на. Про сеч на ста рост 
ста нов ни ка Ср би је је 43 го ди-
не, а при мет на је фе ми ни за ци ја 
ста ре ња – же не чи не 57,5 од сто 
у по пу ла ци ји ста ри јих. Ми ни-
стар ка је ука за ла да де мо граф-
ске про ме не из и ску ју при ла-
го ђа ва ње со ци јал них и пен зиј-
ских си сте ма, сма ње ње стиг ма-

ти за ци је ста ри јих, уна пре ђе ње 
услу га здрав стве не за шти те, а 
да је за ква ли те тан жи вот без 
об зи ра на доб нео п ход но омо-
гу ћи ти и рав но прав но за по-
шља ва ње, аде кват не усло ве 
ста но ва ња, це ло жи вот но уче-
ње. По ред ме ра за ак тив но ста-
ре ње, са рад ња и со ли дар ност 
су нео п ход не да би се са чу ва-
ла дра го це на зна ња и ис ку ства 
ста ри јих и омо гу ћио тран сфер 
зна ња ме ђу ге не ра ци ја ма.

Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, 
као пред сед ни ца Ме ђу ре сор-
не рад не гру пе за спро во ђе ње 
аген де УН о одр жи вом раз во ју 
до 2030. го ди не, ука за ла је и на 
то да ме ђу ге не ра циј ска са рад-
ња пре ва зи ла зи са рад њу ме ђу 
ге не ра ци ја ма, да об ли ку је све 
обла сти жи во та, те да је због 
то га нео п хо дан раз вој ме ђу-
ге не ра циј ске ко му ни ка ци је и 
за јед нич ки рад на бо љој и одр-
жи ви јој бу дућ но сти. По треб но 
је та ко ђе, ис та кла је Ђу кић Де-
ја но вић, мла ди ма омо гу ћи ти 
усло ве за до сто јан стве ни ји рад.

О нео п ход но сти раз ви ја ња 
ме ђу ге не ра циј ских и мул ти ге-
не ра циј ских за јед ни ца го во-
рио је и ге не рал ни се кре тар 
ЦКС Љу бо мир Ми ла ди но вић. 
Он је на вео да је пред ста вље-
но ис тра жи ва ње спро ве де но у 
де цем бру 2018. и ја ну а ру 2019. 
го ди не, у 10 оп шти на у Ср би ји, 
и да су у ње му уче ство ва ле 753 
осо бе раз ли чи тих ге не ра ци ја.

Ис тра жи ва ње је би ло усме ре-
но на са гле да ва ње оби ма и са-
др жа ја раз ме не у по гле ду вре-
ме на, нов ца, имо ви не, на осно-
ву че га би се да ле пре по ру ке за 
раз вој јав них по ли ти ка.

На та ша То до ро вић и др Ми-
лу тин Вра че вић из ЦКС и со ци-
о лог Гра ди мир За јић пред ста-
ви ли су по дат ке ис тра жи ва ња 
о раз ме ни и ста во ви ма мла дих, 
сре до веч них и ста ри јих.

Што се ти че ме ђу ге не ра циј ске 
раз ме не, знат но је уче ста ли ја 
раз ме на нов ца не го по др шке у 
ак тив но сти ма: 54 од сто при ма 
или је при ми ло нов ча ну по моћ, 
65 од сто је да је или је да ва ло, 
а 25 про це на та при ма или да је 
по др шку у ак тив но сти ма. Све 
три ге не ра ци је ско ро рав но-
мер но да ју нов ча ну по моћ (63, 
65, 69 од сто), али је мла ди при-
ма ју ви ше (70 од сто на спрам 44 
код сред ње и 49 про це на та код 
ста ри је ге не ра ци је). Ста ри ји нај-
ви ше до би ја ју по др шку у ак тив-
но сти ма (40 од сто, на спрам 15 и 
19 про це на та). У при ма њу нов ца 
нај при сут ни ја је ре дов на нов ча-
на по моћ, код све три ге не ра ци-
је, а код ста ри јих 26 од сто при ма 
и фи нан сиј ску по моћ за ле че ње. 
Ре дов на фи нан сиј ска по моћ је, 
уз по кло не, и нај до ми нант ни ји 
об лик да ва ња нов ца. Ка да је реч 
о раз ме ни вре ме на, чак 20 од сто 
ста ри јих сво ју де цу ви ђа рет ко.

Уз про це ну да се 90 про це на та 
ста ри јих у Ср би ји у ве ћој ме ри 

осла ња на по ро ди цу и да, пре-
ма ис тра жи ва њу, 46,2 од сто њих 
има по тре бу за по мо ћи у ку ћи 
(на спрам 13,8 од сто сре до веч-
них и 11,6 од сто мла дих), ја сно 
је ко ли ко је ва жна ме ђу ге не ра-
циј ска по др шка у не фор мал ним 
услу га ма. Ре зул та ти го во ре да 
ис пи та ни ци у про се ку то ком јед-
ног ме се ца до би ја ју 328 ча со ва 
по др шке – као ди рект ну по моћ, 
по моћ у кућ ним по сло ви ма, по-
моћ око де це, у по сло ви ма око 
ку ће, тран спор ту и на бав ци, што 
по тр жи шној це ни тих услу га из-
но си 112.000 ди на ра.

Охра бру је што 68 од сто мла-
дих, 80 од сто сре до веч них и 76 
од сто ста ри јих сма тра да ста-
ри ји еко ном ски не оп те ре ћу ју 
др жа ву, али да је по треб но на-
ста ви ти са рад њу и ра ди ти на 
по ве ћа њу ви дљи во сти њи хо ве 
уло ге у дру штву. По ред то га, 42 
про цен та мла дих, 51 од сто сре-
до веч них и 58 од сто ста ри јих 
је са гла сно са тврд њом да мла-
до ста нов ни штво у сво јим два-
де се тим го ди на ма до при но си 
еко но ми ји зе мље, али да је по-
треб но и про мо ви са ње мла дих 
јер ни је до вољ но пре по знат до-
при нос њи хо вог не фор мал ног 
ра да и во лон ти ра ња.

По ру ка ску па пре све га је сте 
да су су зби ја ње сте ре о ти па и 
по што ва ње ве о ма зна чај ни, те 
да је нео п ход но ја ча ње со ци јал-
не ко хе зи је.

Је ле на Оцић

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О СТА ВО ВИ МА И РАЗ МЕ НИ МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА МА

По моћ по треб на ско ро 
по ло ви ни ста ри јих

Уче сни ци кон фе рен ци је „Ме ђу ге не ра циј ски ста во ви и раз ме на” у Цр ве ном кр сту Ср би је
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Ра ди о ни ца „Ин ди ви ду ал ни при ступ и 
пер спек ти ва ко ри сни ка”, одр жа на као 
ин тер ак тив на еду ка ци ја 22. мар та у Во-

лон тер ском сер ви су Зве зда ра, има ла је за 
циљ да осна жи во лон те ре Сер ви са у кућ ним 
усло ви ма и у Са ве то ва ли шту за по је дин це и 
по ро ди це у при ме ни прин ци па ин ди ви ду ал-
ног при сту па по тре ба ма и мо гућ но сти ма сва-
ког ко ри сни ка. Еду ка тор ра ди о ни це Рад ми ла 
Уро ше вић, ко ор ди на тор Во лон тер ског сер ви-
са Зве зда ра, по ја сни ла је да ова кав при ступ 
зах те ва до дат ни на пор али и да се он увек вра-
ти са по зи тив ним про ме на ма и са рад њом по-
је ди на ца ко ји ма је по др шка у сва ко днев ном 
функ ци о ни са њу нео п ход на. 

Ко му ни ка ци ја је по себ но ва жна у со ци јал-
ној за шти ти, а ка да се, ка ко ис ти че Рад ми ла 
Уро ше вић, ука же по што ва ње ко ри сни ци ма, 
они отва ра ју вра та свог ср ца и ума.

– Тре ба под ста ћи ко ри сни ке да бу ду ак-
тив ни. Ка да про фе си о нал ци раз ви ја ју не ку 
бу ду ћу прак су нај ви ше ин фор ма ци ја се до-
би ја ан ке ти ра њем ко ри сни ка, ис тра жи ва њем 
њи хо вих по тре ба. Пра ва со ци јал на за шти та 
је од го вор на по тре бе ко ри сни ка, би ло да су 
у ку ћи, на сме шта ју у уста но ва ма, где год се 
на ла зе, би ло да су ста ри ји, осо бе са ин ва ли ди-
те том, де ца са раз вој ним пр о бле ми ма – ка же 
Рад ми ла Уро ше вић. Она до да је да ин ди ви ду-
ал ни при ступ под ра зу ме ва да за све што се 
пред у зи ма и чи ни мо ра по сто ја ти са гла сност 
ко ри сни ка, ма кар то би ла и за јед нич ка шет ња 
или од ла зак у клуб.

Во лон тер има за да так да по кре не, мо ти ви-
ше ко ри сни ка да не што ура ди, ма кар и у сва-
ко днев ним обич ним ак тив но сти ма, те је по-
др шка у кућ ним усло ви ма ве о ма ва жна. Мо же 
се ре ћи да је во лон тер тај ко ји уно си спољ ни 
свет у жи вот осо ба ко је не мо гу да на пу сте 
сво је до мо ве.

Рад ми ла Уро ше вић на гла ша ва и зна чај во-
ђе ња еви ден ци је ко ја ства ра си гур ност во-
лон те ри ма и дра го це на је гра ђа у ин ди ви ду-
ал ном при сту пу.

Сви во лон те ри Во лон тер ског сер ви са Зве-
зда ра су ком пе тент ни јер су про шли обу ку 
и ин струк та жу, а при сут на је и су пер ви зи ја. 
Зна ње и ис ку ство во лон те ра је од су штин ске 
ва жно сти. Ка би нет ски рад ни ци у си сте му со-

ци јал не за шти те увек па жљи во слу ша ју дра-
го це на ис ку ства оних ко ји ди рект но са ра ђу ју 
са по је дин ци ма, не фор мал них по ма га ча, што 
и ву че стру ку на пред.

Рад ми ла Уро ше вић ка же да се про ме на 
кроз за до вољ ство ко ри сни ка ме ри њи хо вим 
из гле дом, по на ша њем, оним што го во ре и 
кроз ан ке ту.

– Чо век мо ра да бу де тре ти ран као ин ди-
ви дуа са свим сво јим про бле ми ма и по тре-
ба ма, и нај бо љи су ефек ти ка да се раз ви је 
ин ди ви ду ал ни при ступ. Ак ти ва ци ја ко ри-
сни ка се ба зи ра на ре сур си ма те осо бе, а рад 
је нај ва жни ји у бор би про тив до са де, уса-
мље но сти, па сив но сти, де пре си је и ло ших 
ми сли. Оно што је пре по ру ка во лон те ра је 
пре по ру ка и за ге рон то до ма ћи це, про фе си-
о нал це у до мо ви ма. Кон цепт са вре ме ног со-
ци јал ног ра да зна чи стал но, кон ти ну и ра но 
уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та ко ри сни ка, 
али и зна ња, ве шти на во лон те ра. Тим ски рад 
је по за ди на це ле при че о по др шци – на гла-
ша ва она.

Сва ки ко ри сник па жљи во слу ша во лон те-
ра јер су са др жа ји у жи во ти ма нај у гро же ни јих 
су гра ђа на че сто си ро ма шни или их и не ма. 
Со ци јал но ис кљу че не осо бе, на во ди Рад ми ла 
Уро ше вић, че сто за бо ра ве шта ми сле, же ле и 
осе ћа ју – чо век се оту ђи сам од се бе. За то су 
кључ не ре чи мо ти ва ци ја и ак ти ва ци ја.

На ра ди о ни ци у Во лон тер ском сер ви су Зве-
зда ра би ло је ре чи и о ри зи ку од то га да се 
во лон тер пре ви ше емо ци о нал но ве же за ко-
ри сни ка. Чак и код про фе си о на ла ца по сто ји 
опа сност тог ти па, те су и по ма га чи ма по треб-
ни по ма га чи. Во лон те ри су нај ко ри сни ји ка да 
ни су емо тив ни, али са мо ка да по ка зу ју ува жа-
ва ње и по што ва ње пре ма ко ри сни ку.

Ј. Оцић 

РА ДИ О НИ ЦА ЗА ВО ЛОН ТЕ РЕ СЕР ВИ СА ЗВЕ ЗДА РА

Дра го це но ис ку ство 
не фор мал них по ма га ча

Урбанибаштовани
На по чет ку још јед ног про ле ћа, Во-
лон тер ски сер вис Зве зда ра и Сла ви ца 
Сту па ру шић, но ви нар ка „По ли ти ке”, во-
лон тер ка Сер ви са и ин же њер хор ти кул-
ту ре, 28. мар та у Га ле ри ји „Миљ ко вић” 
ор га ни зо ва ли су бес плат ну ра ди о ни цу 
„Ур ба ни ба што ва ни”.
Прак тич ним са ве ти ма и упут стви ма 
ка ко у ур ба ним усло ви ма оства ри ти 
од нос са биљ ка ма, ко ји је увек ле ко вит 
и те ра пе ут ски, су гра ђа ни ма свих ге не ра ци ја ко ји су же ле ли да на у че или уна пре де ба што-
ван ске ве шти не, Сла ви ца Сту па ру шић је из ла га ла о га је њу цве ћа, за чин ског и ле ко ви тог 
би ља и њи хо вој ви ше стру кој ко ри сти за чо ве ка.
Циљ ра ди о ни це је био да по ка же да сва ко мо же да на у чи да га ји биљ ке и да од свог жи-
вот ног про сто ра на пра ви ма лу бо та нич ку ба шту у ко јој ће ужи ва ти, али има ти и ма те ри-
јал ну ко рист. По ла зни ци су по у че ни ка ко да про ме не и раз ви ја ју од нос пре ма при род ном 
окру же њу, да га улеп ша ју и са чу ва ју, а ин фор ма ци је су би ле про пра ће не фо то гра фи ја ма 
до брих при ме ра – ка ко по ста ти успе шан и кре а ти ван ба што ван хо би ста.
На кон еду ка ци је, свим уче сни ци ма су уру че ни по кло ни у ви ду се мен ског ма те ри ја ла и 
фла је ра „Ра сад ник са ве та”.

Рад ми ла Уро ше вић (ле во): ко му ни ка ци ја на ро чи то ва жна у со ци јал ној за шти ти
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актуелно

Град ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра да одр жа ла је 12. мар та 
2019. го ди не дру ги део Из бор не скуп шти не, на ко јој су раз ма тра ни 
и усво је ни Из ве штај о ра ду за 2018. го ди ну, Из ве штај о фи нан сиј-
ском по сло ва њу у истом пе ри о ду, Из ве штај Над зор ног од бо ра, као 
и Фи нан сиј ски план при хо да и рас хо да за 2019. го ди ну.

При сут ни су по себ но раз ма тра ли и ис пу ња ва ње пла ни ра них ак-
тив но сти из до не те про грам ске ори јен та ци је за пе ри од од 2019. до 
2022. го ди не, као и за дат ке на ре а ли за ци ји оно га што је пла ни ра но 
за 2019. го ди ну. Г. О.

Оче ки ва ња пен зи о не ра у 2018. го-
ди ни су јед ним де лом ре а ли зо ва-
на, пре све га за хва љу ју ћи знат но 

по вољ ни јим еко ном ским и фи нан сиј ским 
усло ви ма у зе мљи, ре као је Ми лан Не на-
дић, пред сед ник Са вез пен зи о не ра Вој во-
ди не, на тре ћој сед ни ци Скуп шти не СПВ, 
одр жа ној 12. мар та у Но вом Са ду. Не на дић 
је на вео да су пен зи је ускла ђе не и бо ље по-
ве ћа не у од но су на прет ход не го ди не, та ко 
да су по кри ве не по тро шач ке це не, а оства-
рен је и ре ал ни раст пен зи ја. Та ко ђе, од ок-
то бра 2018. пре стао је да се при ме њу је и 
За кон о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на 
ис пла те пен зи ја.

Пред сед ник СПВ је го во рио о ра ду ор га-
на Са ве за на оства ри ва њу пен зи о нер ских 
пра ва, о со ци јал ном по ло жа ју пен зи о не ра, 
ор га ни за ци о ним пи та њи ма, са рад њи са 
удру же њи ма, др жав ним ор га ни ма и дру гим 
ор га ни за ци ја ма.

– Са вез се обра ћао над ле жним др жав ним 
ор га ни ма, нај че шће у са рад њи са Са ве зом 
пен зи о не ра Ср би је, ра ди је дин стве ног де-
ло ва ња и на сту па пре ма Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је, Ми ни стар ству фи нан си ја и Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, а да вао је и пред ло ге у 
ве зи са да љим уна пре ђи ва њем пен зиј ског 
си сте ма. Удру же ња пен зи о не ра су са ра-
ђи ва ла са ло кал ним ор га ни ма вла сти, ко ји 
има ју све ви ше раз у ме ва ња за по моћ и по-
др шку удру же њи ма. Оства ре на је до бра са-
рад ња са фи ли ја ла ма РФ ПИО, по себ но у ве-
зи са спро во ђе њем Пра вил ни ка о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја. На ни воу 
По кра ји не, Са вез је оства ри вао са рад њу са 
Ди рек ци јом ПФ ПИО у Но вом Са ду. Та ко ђе, 

По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру пру-
жао је до на ци је за ак тив но сти из дру штве-
ног жи во та пен зи о не ра – на вео је Не на дић.

Се кре тар Са ве за пен зи о не ра Ср би је, 
Дра ган Пет ко вић, за хва лио је чла но ви ма 
СПВ на до број са рад њи и сло жио се са оце-
ном Ми ла на Не на ди ћа да је еви дент но по-
пра вљен еко ном ски по ло жај пен зи о не ра 
јер је за бе ле жен ре а лан раст пен зи ја. Он је 
ин фор ми сао чла но ве Скуп шти не СПВ да је 
при кра ју из бор ни про цес у Са ве зу пен зи-
о не ра Ср би је.

– У то ку је еви ден ти ра ње кан ди да та, а за-
тим ће Из бор на ко ми си ја и Из вр шни од бор 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је де фи ни са ти ко-
на чан пред лог свих кан ди да та за ор га не и 

ру ко во де ћа ме ста у Са ве зу. Они ће би ти би-
ра ни на Из бор ној скуп шти ни СПС у дру гој 
по ло ви ни апри ла – ре као је Пет ко вић.

На сед ни ци су усво је ни и из ве шта ји о ра-
ду и фи нан сиј ски из ве шта ји за 2018. го ди ну, 
као и Про грам ра да за 2019, у ко ме је, из-
ме ђу оста лог, ис так ну то да ће тра ди ци о нал-
на Смо тра хо ро ва Са ве за, 16. по ре ду, би ти 
одр жа на 6. ок то бра у Зре ња ни ну.

Сед ни ци Скуп шти не СПВ при су ство ва ли 
су и Ми ле Ћу ли брк, по моћ ник ди рек то ра 
По кра јин ског фон да ПИО, пред став ни ци 
оси гу ра ва ју ће ком па ни је ДДОР Но ви Сад и 
Спе ци јал не бол ни це „Мер кур” из Вр њач ке 
Ба ње.

М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ У НО ВОМ СА ДУ

Бо љи по ло жај пен зи о не ра

ГРАД СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

Из бор на скуп шти на

Обра ћа ње Ми ла на Не на ди ћа при сут ни ма

Пред сед ник ГОП Бе о град Ва си ли је Бе ло бр ко вић го во ри  
на Скуп шти ни
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У ре кон стру и са ном објек ту Ге рон то ло-
шког клу ба Цен тар I у Су бо ти ци уско-
ро ће по че ти с ра дом Ре ги о нал на ака-

де ми ја за не го ва те ље. Ге рон то ло шки цен-
тар Су бо ти ца у скло пу про јек та по гра нич не 
са рад ње са Хр ват ском и уз по моћ сред ста-
ва ЕУ ор га ни зо ва ће бес плат ну обу ку за 100 
не го ва те ља.

Ше сто не дељ на обу ка пр вих 20 по ла зни-
ка на кон се лек ци је кан ди да та би ће ре а ли-
зо ва на кра јем апри ла. Про грам за обу ку 
не го ва те ља акре ди то вао је Ре пу блич ки за-
вод за со ци јал ну за шти ту, а циљ са ме обу ке 
је сте ре ша ва ње пр о бле ма де фи ци тар но сти 
не го ва те ља, као и по кре та ње ака де ми је за 
не го ва те ље.

Ака де ми ја за не го ва те ље ре зул тат је 
про јек та под на зи вом „Раз вој услу га со ци-
јал не за шти те у окви ру ре ги о нал не ге рон-
то ло шке мре же” ко ји се ре а ли зу је у окви ру 
Ин тер рег-ИП А про гра ма по гра нич не са-
рад ње Ср би ја –Хр ват ска. Парт не ри Ре ги-
о нал не ака де ми је не го ва те ља су Дом за 
ста ре и пен зи о не ре Апа тин, као и до мо ви 
за ста ри је и не моћ не из Оси је ка и Ђа ко ва.

Вред ност про јек та из но си ви ше од 
500.000 евра и глав на иде ја је сте уна пре-
ђе ње ква ли те та бри ге о ста ри ма. У окви ру 
овог про јек та ре но ви ран је и обје кат Ге-
рон то ло шког клу ба Цен тар I у Ули ци Пе тра 
Драп ши на, а укуп на вред ност из вр ше них 
ра до ва је 138.000 евра.

Не над Ива ни ше вић, ди рек тор Ге рон то ло-
шког цен тра Су бо ти ца, на гла ша ва да је обу-
ка отво ре на за све гра ђа не Ср би је.

– Сви гра ђа ни Ср би је ко ји су пу но лет ни и 
још ни су сте кли услов за пен зи ју мо гу да се 

при ја ве за обу ку пр вих сто по ла зни ка. У на-
ред ним обу ка ма мо ћи ће да се при ја ве и осо-
бе ко је су сте кле услов за ста ро сну пен зи ју, 
али не и ин ва лид ски пен зи о не ри. Бу ду ћи 
по ла зни ци тре ба да има ју за вр ше ну нај ма ње 
основ ну шко лу – то је основ ни услов апли ци-
ра ња за ову обу ку. Иде ја је да по за вр шет ку 
кур са мо гу да се за по сле у уста но ва ма со ци-
јал не за шти те на те ри то ри ји Се вер но бач ког 
окру га где је из ра жен не до ста так не го ва те ља. 
Ма да, са за вр ше ним кур сом не го ва те љи мо гу 
да се за по сле и где год на ђу сло бод но рад но 

ме сто. Узрок де фи ци та овог ка дра је сте ми-
гра ци ја мла дих у ино стран ство, а по го то во 
струч ног осо бља за бри гу о ста ри ма – об ја-
шња ва Не над Ива ни ше вић.

Пред ви ђе но је да ака де ми ја убу ду ће бу де 
стал на и трај на, до кле год бу де би ло по тре бе 
за но вим ка дро ви ма. Ка ко до да је Ива ни ше-
вић, у то ку су раз го во ри са не ко ли ко ви со ко-
школ ских ин сти ту ци ји у Ср би ји, као и са не ко-
ли ко уста но ва ко је обра зу ју од ра сла ли ца, а у 
ци љу да ака де ми ја по ста не трај ни део Ге рон-
то ло шког цен тра. Дра га на Гру јић

Пре 20 го ди на при об ре но вач кој цр кви 
осно ва но је Ко ло срп ских се ста ра, као ре-
зул тат по тре бе да се по мог не из бе гли ца-
ма ко је су у ве ли ком бро ју при сти за ле у 
Об ре но вац. Не дав но се у Па ро хиј ском до-
му оку пи ло пе де се так же на ка ко би об но-
ви ле рад и да ле но ви за мах ак тив но сти ма 
об ре но вач ког Ко ла срп ских се ста ра „Све-
та Пет ка”. 

Го во ри ло се о ми си ји ове ху ма ни тар не 
ор га ни за ци је и о ак тив но сти ма ко је би се 
спро во ди ле. 

– Ко ло ће, у окви ру фи нан сиј ских мо-
гућ но сти, на сто ја ти да пру жи по моћ они-
ма ко ји ма је нај по треб ни ја, у ле ко ви ма и 
ле че њу, хра ни и оде ћи, по кло ни ма ко ји 
трај ни је по бољ ша ва ју жи вот ни стан дард 
по ро ди ца са ве ћим бро јем де це, ста рих 
осо ба и др. При о ри тет ће би ти угро же-
ност и со ци јал ни ста тус тра жи ла ца по мо-
ћи – на гла сио је све ште ник Не ма ња Па-
вло вић. 

За пред сед ни цу обре но вач ког Ко ла 
срп ских се ста ра иза бра на је Дра га на Тон-

чић Ђу кић, ко ја је по зва ла су гра ђан ке да 
им се при дру же у што ве ћем бро ју. 

У ме ђу вре ме ну ове ху ма не же не су из-
ве ле две ак ци је по мо ћи со ци јал но угро-
же ним су гра ђа ни ма.  Дра га ну Јо ва но ви ћу 
(76) из Уро ва ца, ко ји жи ви без основ них 
сред ста ва за жи вот, по кло ни ли су па кет 
хра не и хи ги јен ских сред ста ва, огрев и 
не што нов ца. По моћ су до би ли и Основ на 
шко ла „Љу бо мир Аћи мо вић”, де ца са по-
себ ним по тре ба ма и Ге рон то ло шки цен-
тар у Обре нов цу.  М. Ашко вић

ОБ РЕ НО ВАЦ

Ко ло срп ских се ста ра 

РЕ ГИ О НАЛ НА АКА ДЕ МИ ЈА ЗА НЕГОВАТЕЉE У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ СУ БО ТИ ЦА 

Бес плат на обу ка за 
сто ти ну не го ва те ља

Са са стан ка са про јект ним парт не ри ма: Не над Ива ни ше вић на ја вљу је от по чи ња ње 
обу ке не го ва те ља 
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кроз Србију
ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА 
УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ЛЕ СКОВ ЦА

Четвртипут
председник

Удру же ње пен зи о не ра Ле-
сков ца, ко је има око 17.000 
чла но ва ор га ни зо ва них у 
105 ме сних ор га ни за ци ја, 
јед но гла сно је на Из бор ној 
скуп шти ни по че твр ти пут 
иза бра ло за пред сед ни ка 
Бра ти сла ва Здрав ко ви ћа (на 
сли ци). Ње му су по др шку да-
ли сви ме сни од бо ри уз оце-
ну да је удру же ње у ми ну лој 
го ди ни по сти гло из у зет не 
ре зул та те, и да ће усво је ни 
план за 2019. омо гу ћи ти да 

по сво јим ак тив но сти ма бу-
де у са мом вр ху пен зи о нер-
ских ор га ни за ци ја у Ср би ји.

– Успе шно се оства ру је наш 
при о ри тет ни циљ, а то је ома-
со вље ње удру же ња. Чла на ри-
на се зва нич но не уби ра, јер се 
пот пи си ва њем при ступ ни це 
од пен зи ја од би ја по 30 ди на-
ра ме сеч но. Та ко при ку пље на 
сред ства се пла ни ра ју, из но се 
око шест ми ли о на ди на ра го-
ди шње и усме ра ва ју се пен зи-
о не ри ма ко ји има ју ни жа при-
ма ња – ре као је Здрав ко вић 
на Скуп шти ни. Он је на гла сио 
да је нај ве ћи про блем, по ред 
бо ле сти и уса мље но сти, си-
ро ма штво, јер су при ма ња 
ве ћи не пен зи о не ра ве о ма 
скром на.

У окви ру КУД „Пен зи о нер” 
ак тив но ра ди осам сек ци ја. 
Удру же ње до ти ра из ле те и пу-
то ва ња сво јих чла но ва, а по-
бра ти мље ни су са удру же њи-
ма пен зи о не ра из Пер ни ка, у 
Бу гар ској, али и са удру же њи-
ма у Ма ке до ни ји и Сло ве ни ји. 

Удру же ње је са не ко ли-
ко ба ња пот пи са ло уго во ре 
о бо рав ку пен зи о не ра по 
по вољ ним усло ви ма, а сва-
ке го ди не око 250 ве те ра на 
бес плат но ко ри сти ба ње по 
кри те ри ју ми ма ПИО фон да.

Д. Ко цић

На не дав ној сед ни ци Удру же-
ња пен зи о не ра Цре па ја усво је-
ни су Фи нан сиј ски из ве штај и 
Из ве штај о ра ду за 2018, као и 
Про грам и Фи нан сиј ски план за 
ову го ди ну. Из ра же на је по др-
шка до са да шњем ру ко вод ству 
и иза бра на но ва пред сед ни ца. 
Чла но ви удру же ња пен зи о не ра 
оце ни ли су до са да шњи рад као 
ве о ма ква ли те тан.

За но ву пред сед ни цу Удру же-
ња пен зи о не ра Цре па ја иза бра-
на је Ђур ђи на Фи ли по вић, ко ја 
је го во ри ла о ак тив но сти ма цре-
пај ског удру же ња про шле го ди-
не и о пла но ви ма за ову го ди ну. 
По ред на бав ке огре ва и на мир-
ни ца по по вољ ни јим це на ма и 
на ра те, удру же ње спро во ди и 
дру ге ак тив но сти. Че тврт ком и 
су бо том чла но ви се оку пља ју у 

про сто ри ји ко ју им је обез бе ди-
ла ме сна за јед ни ца. Али, не ма ју 
свој дом да би ор га ни зо ва ли су-
сре те са пен зи о не ри ма из дру-
гих гра до ва, ма да ни тај вид дру-
же ња ни је из о ста јао. На и ме, у 
са рад њи са ко ле га ма, у Ко ва чи-
ци ор га ни зу ју ре дов не го ди шње 
су сре те и са ста ју се и дру же са 
пен зи о не ри ма из Опо ва, Пан че-
ва, Ја бу ке, Ко ва чи це, Сеф ке ри на. 
Де се то ро нај си ро ма шни јих пен-
зи о не ра до би ло је по при го дан 
па кет (за хва љу ју ћи са рад њи 
са Цр ве ним кр стом). Цре пај ци 
ор га ни зу ју да ва ње кр ви и уче-
ству ју у ак ци ји „чеп за хе ди кеп”. 
Чла но ви удру же ња пен зи о не ра 
из Цре па је пу то ва ли су на из лет 
у Бач ку То по лу, Гор њу Треп чу, Го-
лу бац... 

За хва љу ју ћи ова квим ак ци ја-
ма, ове го ди не се по ве ћао број 
чла но ва па их са да има 74 у 
удру же њу. И. Прец

Из вр шни од бор Град ског 
удру же ња пен зи о не ра 
у Кра ље ву рас пи сао је 

сре ди ном мар та ре дов не из-
бо ре у свим ме сним од бо ри ма 
пен зи о не ра (МОП) на те ри то-
ри ји Кра ље ва. Исто вре ме но, 
Из вр шни од бор је фор ми рао и 
пет ко ми си ја за пра ће ње ових 
из бо ра.

У ме сним од бо ри ма из бо ри 
се одр жа ва ју од 6. апри ла до 
20. ма ја, а 22. ју на би ће одр жа на 
Из бор на скуп шти на Удру же ња. 
На Из бор ној скуп шти ни иза бра-
ће се ком плет но ру ко вод ство и 
дру ги ор га ни Удру же ња пен зи-
о не ра гра да Кра ље ва. 

У скла ду са из ме ње ним и до-
пу ње ним Ста ту том град ског 
удру же ња, Из вр шни од бор је 
при хва тио ини ци ја ти ву о осни-
ва њу Окру жног од бо ра удру же-
ња пен зи о не ра Ра шког окру га 
са се ди штем у Кра ље ву. Уз кра-
ље вач ке, Окру жни од бор са чи-
ња ва ће и де ле га ти удру же ња 
пен зи о не ра из Вр њач ке Ба ње, 
Ра шке, Но вог Па за ра, Сје ни це 

и Ту ти на. У Окру жном од бо ру 
кра ље вач ке пен зи о не ре пред-
ста вља ће пред сед ник и се кре-
тар град ског удру же ња.

Поред ових активности, у град-
ском удру же њу уве ли ко се при-
пре ма и при год на све ча ност по-
во дом 73. го ди шњи це по сто ја ња 
удру же ња пен зи о не ра у Кра ље ву 
ко је је осно ва но још 14. апри ла 
1946. го ди не, ме ђу пр ви ма у Ср-
би ји, па се тај да тум обе ле жа ва и 
као Дан Удру же ња.

На те ри то ри ји Кра ље ва да нас 
жи ви не што ви ше од 31.000 пен-
зи о не ра од ко јих град ско удру-
же ње оку пља чак 21.000 уми ро-
вље них труд бе ни ка.

Тим по во дом, по ви ше го ди-
шњој тра ди ци ји, 14. апри ла би-
ће одр жа на и све ча на сед ни ца 
Скуп шти не Удру же ња ко ја ће, с 
об зи ром на тек рас пи са не из-
бо ре, са свим из ве сно има ти и 
рад ни, а не са мо сла вље нич ки 
ка рак тер.  Д. Сто јић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЦРЕ ПА ЈА 

По др шка ру ко вод ству

РЕ ДОВ НИ ИЗ БО РИ У УДРУ ЖЕ ЊУ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА КРА ЉЕ ВА 

Од ба зе до скуп шти не

Са јед не од сед ни ца Скуп шти не Удру же ња пен зи о на ра Кра ље ва
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Удру же ње „Кра ље вач ки 
фо рум”, у са рад њи са Удру-
же њем „Ау ти зам Кра ље во” 

и Уни јом ор га ни за ци ја ОСИ, још 
с кра ја про шлог ле та осми сли ло 
је про је кат „Умет ност (не)по зна-
је ау ти зам”. До са да су ре а ли зо-
ва ли пет на е стак кре а тив них ра-
ди о ни ца као по др шку осо ба ма 
са ау ти змом. 

Циљ про јек та је ко ри шће ње 
пред но сти умет нич ких ра ди о-
ни ца, па и са ме умет но сти у ра-
ду са ау ти стич ним осо ба ма, ра-
ди по кре та ња и раз ви ја ња њи-
хо ве (не)вер бал не ко му ни ка ци-
је и из ра жа ва ња ин те лек ту ал-
них и емо ци о нал них ве шти на. 
То су, до са да, пр ве ра ди о ни це 
овог ти па не са мо у Кра ље ву, 
не го и у овом де лу Ср би је.

Ли ков ни део ти ма се уз све то 
по тру дио да на ра ди о ни ца ма 
„про бу ди и отво ри” уну тра шњи 
свет осо ба са ау ти змом. 

– Два кључ на аспек та су ве-
шти на ко му ни ка ци је и ве шти на 
ства ра ла штва – ко ри шће њем 
ра зно вр сних ма те ри ја ла за сли-
ка ње, об ли ко ва ње и мо де ли ра-
ње. Уз струч ни рад и пра ће ње 
ак тив но сти осо ба са ау ти змом, 
ра ди ло се и на њи хо вом не 
са мо ко му ни ка тив ном не го и 
ства ра лач ком аспек ту – ка же 
Бо јан Ота ше вић, умет ник и НТЦ 

вас пи тач (функ ци о нал но уче ње 
кроз игру).

Је дан од глав них ци ље ва 
про јек та је сте да се пот по мог-
не со ци ја ли за ци ја осо ба са ау-
ти змом и њи хо ва ин те гра ци ја 
у дру штве не то ко ве, ка ко би се 
рав но прав но укљу чи ли у дру-
штве ну за јед ни цу.

Про јект не ак тив но сти об у-
хва ти ле су и из ле те и сли ка ње 

у при ро ди, ли ков не ко ло ни је 
афир ми са них сли ка ра и про-
дај ну из ло жбу њи хо вих ра до ва, 
као и про дај ну из ло жбу ра до ва 
са мих уче сни ка ли ков них ра-
ди о ни ца - осо ба са ау ти змом, а 
сав при ход по но во је уло жен у 
одр жи вост ли ков них ра ди о ни-
ца и по окон ча њу овог про јек-
та. Уз „ли ков ња ке” у ра ду ових 
ра ди о ни ца ак тив но су уче ство-
ва ли и пе да го зи и ле ка ри ко ји 
су кон стант но и струч но пра ти-
ли на пре дак у раз во ју осо ба са 
ау ти змом.  Д. Сто јић

Мај ка ма ко је су про шле го ди не ро ди ле 
тре ће, че твр то, пе то или ше сто де те, из 
бу џе та оп шти не Не го тин и овог 8. мар та 
уру че не су по клон че стит ке у по је ди нач-
ном из но су од по 10.000 ди на ра. Ова кву 
че стит ку до би ле су 44 Кра јин ке, што је 
13 ви ше не го прет ход не го ди не. Мај ка ма 

је овај нов ча ни дар уру чио Вла ди мир Ве-
лич ко вић, пред сед ник оп шти не, ко ји им је 
за хва лио на хра бро сти по ка за ној до но ше-
њем од лу ке да уве ћа ју по ро ди це, по себ но 
има ју ћи у ви ду ви ше де це ниј ски не га тив ни 
при род ни при ра штај у оп шти ни Не го тин. 

За осмо мар тов ске по клон че стит ке 
из ло кал ног бу џе та из дво је но је 440.000 
ди на ра, а мај ке су на дар до би ле и бу ке-
те цве ћа. Ина че, оп шти на Не го тин за по-
др шку по ро ди ца ма из два ја пет ми ли о на 
ди на ра, а раз ма тра ју се и до дат не мо гућ-
но сти. За са да пра во на бес пла тан вр тић 

има сва ко тре ће 
и на ред но де те и 
тре нут но га ко ри-
сте 74 по ро ди це, 
а бес плат ну ужи ну 
при ма 289 осно-
ва ца из со ци јал но 
угро же них по ро-
ди ца. Го ди шња на-
кна да не за по сле-
ним мај ка ма ко је 
су се по ро ди ле 
тре ћи и сва ки на-
ред ни пут из но-
си 5.000 ди на ра 

ме сеч но и та кву по моћ при ма 15 же на. 
Ло кал на са мо у пра ва обез бе ђу је и јед но-
крат ну по моћ за но во ро ђе но де те: 30.000 
за пр во, 35.000 за дру го, 40.000 за тре ће, 
70.000 за двој ке и 100.000 за трој ке.

Ј. Ста но је вић

КРАЉEВАЧКИ СЛИ КА РИ ПО МА ЖУ СО ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ОСО БА СА АУ ТИ ЗМОМ

Умет ност (не)по зна је ау ти зам 

НИШ

Одржанаседма
„Питијада”

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја„Пи ти ја-
да ” одр жа на је кра јем мар та у про сто ри-
ја ма Ку ће ста рих за на та у ни шкој град ској 
оп шти ни Пан те леј. Ма ни фе ста ци ја је до-
бро твор ног ка рак те ра и ор га ни зо ва на је 
сед му го ди ну за ре дом уз све срд ну по моћ 
чла ни ца Ак ти ва же на Ниш.

Реч је о сво је вр сном так ми че њу у ве шти-
ни при пре ме до ма ћих пи та по ста рим али 
и са вре ме ним ре цеп ти ма вред них до ма-
ћи ца, а ма ни фе ста ци ја се већ афир ми са-
ла као део за вид не ку ли нар ске тра ди ци је 
овог кра ја. 

По ред так ми че ња и де гу ста ци је, ови из-
ван ред ни до ма ћи про из во ди сва ке го ди не 
се да ју у до бро твор не свр хе, као и нов ча ни 
при ло зи ко ји су ове го ди не на ме ње ни де ци 
са Да у но вим син дро мом. Љ. Г.

НОВ ЧА НЕ ЧЕ СТИТ КЕ МАЈ КА МА СА ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ У НЕ ГО ТИ НУ

Под сти цај ра ђа њу
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погледи

Ста но ва ње под истим кро вом, 
где сва ко има пра во на  
при ват ност, али и оба ве зу да 
сво јим ра дом до при не се  
функ ци о ни са њу за јед ни це 

Ду го веч ност је бож ји дар, али то вре-
ди под усло вом да ква ли тет жи во та 
омо гу ћа ва да ужи ва те у сво јим го ди-

на ма, ра до ис ти че, са ау то ри те том по зна ва-
о ца, Ева Пи е вен та из ор га ни за ци је СИ ТРА, 
Фин ског фон да за ино ва ци је, где се ба ви 
пи та њи ма уна пре ђе ња бри ге о ста ри ји ма.

Фин ска је зе мља раз ви је на и бо га та, оче-
ки ва ни жи вот ни век ње них гра-
ђа на је 84 го ди не, али по да так да 
бли зу тре ћи не по пу ла ци је чи не 
ста ри ји од 60 го ди на сиг на ли зи-
ра да ће у бли ској бу дућ но сти 
тро шко ви за по тре бе тог де ла 
ста нов ни штва по ста ти озби љан 
иза зов за бу џет.

Упра во пре не ко ли ко не де ља, 
на на ја ву евен ту ал них сма њи ва-
ња да ва ња, у Пар ла мен ту се ди-
гла бу ра, опо зи ци ја је ре а го ва ла 
ин си сти ра њем да су стан дар ди 
већ опа ли и да се о ста ри ји ма не 
во ди ра чу на, у ка па ци те ту и на 
ни воу ка ко гра ђа ни оче ку ју да то 
бу де у да на шњој Фин ској.

Ако то са да још ни је слу чај, 
ма ка ко опо зи ци ја би ла оштра у 
кри ти ци (до вољ но је спо ме ну ти 
на ци о нал не пен зи је и со ци јал-
но оси гу ра ње ши ро ког спек тра), 
Ева Пи е вен та упо зо ра ва да ће 
до 2030. оп слу жи ва ње по тре ба 
ста ри јих у скла ду са до са да шњим мо де лом 
збри ња ва ња у до мо ви ма, пре ва зи ћи мо-
гућ но сти при вре де и да је нео п ход но да се 
хит но из на ђу на чи ни за ефи ка сно пру жа ње 
по мо ћи и услу га ко ри сни ци ма ко ји оста ју у 
сво јим ку ћа ма. 

За пра во, ис ку ства и ан ке те, не са мо у 
Фин ској већ ге не рал но, по ка зу ју да ста ри-
ји љу ди по пра ви лу же ле да оста ну та мо где 
су и жи ве ли, у по зна том и при сном ам би-
јен ту. Не вољ но од ла зе у ин сти ту ци о нал ни 
сме штај ко ји се углав ном сма тра, на жа лост, 
по след њом жи вот ном ста ни цом.

Не мо ра увек та ко да бу де. За ни мљив 
је мо дел су жи во та ко ји Фин ци по чи њу да 
при ме њу ју, а осми сли ли су га Шве ђа ни још 
осам де се тих го ди на. То је ме сто где љу ди 
жи ве као код сво је ку ће са мо што ни су са-
ми. А и то је ствар из бо ра. За сад по сто је два 
стам бе на ком плек са тог ти па на ме ње на љу-
ди ма сред ње и ста ри је до би, пр ви на обо ду 

Хел син ки ја (по диг нут 2006) и дру ги (2015) у 
са мом гра ду, у ста рој лу ци. У Швед ској је је-
дан, у Сток хол му, по диг нут још 1987.

Ка ко пи ше у лич ној кар ти ових обје ка та, 
на зва них и „са мо у слу жним” јер ста на ри са-
ми во де бри гу о све му, на ба зи за јед ни штва 
и по де ле ду жно сти, под сти цај за ова кав по-
ду хват у Фин ској да ле су же не. Фин ци су, 
об ја шња ва се, на ци ја ко ја по сле Ја па на ца 
ста ри нај бр же у све ту, али у не ка дру га вре-
ме на, све до сре ди не де ве де се тих, про блем 
је био ма ње ви дљив, јер је дру штво би ло 
из да шни је у ме ра ма со ци јал не за шти те и 
ста ра ња. Он да су се ства ри про ме ни ле, 
услед еко ном ске де пре си је мно ги ви до ви 

по мо ћи су ус кра ће ни, а до дат ни те рет бри-
ге о вре ме шним бли жњи ма пао је на по ро-
ди це. Нај ви ше на же не.

Су о че не са про бле мом под сво јим кро-
вом, али и у окру же њу, не ко ли ци на њих 
осно ва ла је 2000. го ди не Удру же ње ак тив-
них се ни о ра с ци љем про мо ви са ња кон-
цеп та за јед нич ког ста но ва ња (сва ка ко не 
у зна че њу ак ту ел ном код нас по сле ра та 
– јед на по ро ди ца, јед на со ба), у из ве сном 
сми слу као об лик мо дер не ко му не, а по узо-
ру на по сто је ћи швед ски мо дел. 

Иде ја је на и шла на до бар од зив и про бу-
ди ла ен ту зи ја зам за но ва кре а тив на тра га-
ња. Ма да, су штин ски кон цепт је исти. Слич-
на су и ар хи тек тон ска ре ше ња. Објек те у 
Хел син ки ју про јек то вао је исти тим, са мо 
што је ова но ви ја гра ђе ви на, по зна та по 
име ну Ко ти са та ма, не што ве ћа. Има де вет 
спра то ва са 63 ста на раз ли чи тих ве ли чи на, 
за јед нич ку ку хи њу, тр пе за ри ју, би бли о те ку, 

про стор за ре кре а ци ју, две са у не, још не ко-
ли ко пра те ћих про сто ри ја и ве ли ку кров ну 
те ра су за ужи ва ње.

У при зе мљу је оста ва са би ци кле, јер су 
Фин ци, не за ви сно од го ди на, спорт ски ак-
тив ни, по го то во ка да је реч о „би ци кли ра-
њу” и ски ја њу. Кад је већ о го ди на ма реч, 
про сеч на ста рост у Ко ти са та ми је 67 го ди-
на, а ра спон од 54 до 80, док је ста ро сни ми-
ни мум за „ула зни цу” 48 го ди на. 

„То ни је кла сич ни дом за ста ре”, об ја шња-
ва је дан ста нар, чи ји опис чи та мо у про прат-
ном тек сту на сај ту. „Осим што во ди мо бри гу 
о сво јим ста но ви ма, има мо де жур ства за чи-
шће ње за јед нич ких про сто ри ја и оба вља ње 

дру гих по сло ва. За јед но 
ку ва мо и за јед но обе ду-
је мо. Та кав стил жи во та 
од го ва ра љу ди ма ко ји же-
ле да има ју кон тро лу над 
сво јим жи во том, али и да 
ужи ва ју у за јед ни штву и 
ак тив но сти ма са сво јим 
су се ди ма.”

Дру ги ка же: „Див но је 
при дру жи ти се већ фор-
ми ра ној за јед ни ци, као 
ве ли кој по ро ди ци, где 
мо жеш да бу деш сам са 
со бом кад хо ћеш, а та ко-
ђе увек имаш љу де око 
се бе... Не бих же лео да бу-
дем де ци на те ре ту. И они 
су срећ ни због ме не што 
сам на шао та кав дом.”

Из све га што је на бро ја-
но, а мно го то га је и пре-
ско че но, ла ко је за кљу-
чи ти да ово ни је јеф тин 

жи вот ни про је кат. У то је уло же но мно го 
нов ца. Ко ти са та ма је у вла сни штву при ват-
не кор по ра ци је, чи ји ак ци о на ри чи не ве ћи-
ну чла но ва за јед ни це ста на ра (за раз ли ку 
од швед ског при ме ра где је згра ду по ди гла 
оп штин ска стам бе на фир ма, и да ље је по се-
ду је и да је у на јам).

С тим на уму, не ком ко ово чи та мо же се 
учи ни ти да је то при ча с дру ге пла не те. Те-
шко при мен љи ва и по но вљи ва у не ким 
скром ни јим усло ви ма. Али, ни је та ко.

Основ ну вред ност пред ста вља оно што 
не ма це ну. Без са у на, ску пих ре кви зи та, сва-
ко ја ких по ма га ла ко ја чи не дан лак шим и 
ис пу ње ни јим. Ипак, би ти део за јед ни це, жи-
ве ти у бли ском кон так ту с дру гим љу ди ма, 
уза јам но се по ма га ти, де ли ти за јед но вре ме 
и про стор је сте оно што да је сми сао жи во ту. 
И то упра во они ма ко ји у сво јим по зним го-
ди на ма ми сле да ни шта ви ше не ма сми сла.  

Д. Дра гић

СЕ ВЕР ЊАЧ КИ МО ДЕЛ СУ ЖИ ВО ТА У СТА РИ ЈЕМ ДО БУ 

Дом као ве ли ка по ро ди ца

Ви ше и дру га чи је од кла сич ног до ма: ком плекс Ко ти са та ма у Хел син ки ју
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Еко но ми ја по сто ја но 
ра сте, дру штве ни  
ред мул ти ет нич ке 
за јед ни це је  
им пре си ван, али  
се град-др жа ва у  
ју го и сточ ној Ази ји 
су о ча ва са те шко  
ре ши вим про бле мом: 
љу ди су све ста ри ји

На не ве ли ком остр ву – са-
мо 720 ква драт них ки ло-
ме та ра – стра те шки из у-

зет но по зи ци о ни ра ном да бу де 
ка пи ја из ме ђу Ти хог и Ин диј ског 
оке а на, Бри тан ци су 1819. осно-
ва ли тр го вач ку ко ло ни ју. Она је 
по том по ста ла део Ма ле зиј ске 
Фе де ра ци је, да би 1965. ода тле 
иза шла као не за ви сна др жа ва.

То је, у нај кра ћем, „кр ште ни-
ца” Син га пу ра, да нас јед не од 
нај про спе ри тет ни јих зе ма ља 
све та. Не што ма ње од шест ми-
ли о на ње го вих ста нов ни ка има-
ју про се чан при ход „по гла ви” 
од 95.000 до ла ра, по че му пре-
ма шу ју сва ку од по је ди нач них 
чла ни ца Г-7, клу ба раз ви је них 
ин ду стриј ских де мо кра ти ја.

О син га пур ском еко ном ском 
и дру штве ном чу ду на пи са но 
је мно го књи га у ко ји ма је об ја-
шње но ка ко је та мо нај пре ус-
по ста вљен дру штве ни ред из-
ме ђу ње го ва три кон сти ту тив на 
на ро да, ди ја спо ре три на ци је: 
Ки не, Ма ле зи је и Ин ди је (од но-
сно Ин диј ског пот кон ти нен та), 
ка ко је у но ми нал но де мо крат-
ском си сте му ус по ста вље на јед-
но пар тиј ска вла да ви на Пар ти је 
на род не ак ци је, а на да све, ка ко 
је из во је ван све у куп ни пре о-
бра жај у еко ном ску си лу упр-
кос чи ње ни ци да на соп стве ној 
те ри то ри ји Син га пур ци не ма ју 
ни је дан при род ни ре сурс, па ни 
во ду за пи ће.

Син га пу ру да нас мо же са мо 
да се за ви ди на све му (осим на 
кли ми: то пла је и вла жна, са две 
мон сун ске се зо не): ефи ка сно се 
при ла го дио еко но ми ји 21. ве ка, 
се би обез бе дио ме сто у гло бал-

ној по де ли ра да и да нас уби ра 
пло до ве ко ји су обез бе ђе ни да-
ле ко ви дом по ли ти ком и со ци-
јал ним кон сен зу сом,

Син га пур се ме ђу тим да нас 
ипак су о ча ва са јед ним те шко 
ре ши вим про бле мом: ста нов-
ни ци су све ста ри ји.

Јед на од бла го де ти на ци о-
нал ног про спе ри те та је про-
ду же ње жи вот ног ве ка, ко ји је 
до сти гао им пре сив них 85,5 го-
ди на, по че му је Син га пур тре-
ћи на све ту.

Пен зиј ски си стем је ста би лан, 
све о бу хва тан и одр жив. По чи-
ва са мо на јед ном сту бу, ви ше-
на мен ском со ци јал ном фон ду 
ко је обез бе ђу је ка ко пен зиј ско, 
та ко и здрав стве но и стам бе-
но оси гу ра ње (у ње му је да нас 
аку му ли ра но око 400 ми ли јар-
ди до ла ра). Пу ни се та ко што 
по сло дав ци као свој до при нос 
упла ћу ју 17 од сто од бру то пла-
те (док за по сле ни не на вр ши 55 
го ди на, ка да се то сма њу је на 
7,5 од сто), док рад ни ци у исту 
свр ху одва ја ју 20 од сто (што 
се по сле на вр ше них 55 та ко ђе 
сма њу је на 7,5 од сто).

У пен зи ју се мо же са на вр ше-
не 62 го ди не, али је нај но ви ји 
тренд да је пен зи о ни са ње са мо 
фор мал но: све је ви ше оних ко ји 
на ста вља ју да ра де, што је не са-

мо њи хов из бор, не го и по тре ба 
це ле син га пур ске еко но ми је.

Син га пур, на и ме, при па да 
гру пи азиј ских зе ма ља ко је де-
мо граф ски трен до ви ста вља ју 
на ве ли ка ис ку ше ња.

Ста ти стич ки, са про сеч ном 
ста ро шћу ста нов ни штва од 40,5 
го ди на (по ре ђе ња ра ди, на ша је, 
пре ма истом из во ру, Ује ди ње-
ним на ци ја ма, 40,2), Син га пур је 
ни мла да ни ста ра на ци ја, прем-
да се кре ће пре ма по то њем.

Про шле го ди не број ста нов-
ни ка ста ри јих од 65 пр ви пут је 
из јед на чен са бро јем оних мла-
ђих од 15 го ди на. Ни је те шко 
по го ди ти у ком сме ру ће се овај 
од нос раз ви ја ти.

Раз лог је што Син га пур ци све 
ду же жи ве и има ју све ма ње бе-
ба: сто па ра ђа ња, ко ја је 2015. 
из но си ла 1,24, про шле го ди не 
ја па ла на 1,2. По знат као зе мља 
ко ја је сво је вр сна дру штве на 
ла бо ра то ри ја, Син га пур ипак 
ни је ус пео да за у ста ви не га ти-
ван де мо граф ски тренд, ко ји је, 
као и дру где, сво је вр сна вре-
мен ска бом ба.

За сад се, ме ђу тим, ве ћа па-
жња по све ћу је ур гент ни јем 
про бле му: обез бе ђи ва њу рад-
не сна ге нео п ход не син га пур-
ским ком па ни ја ма, с об зи ром 
на то да је на сна зи по ли ти ка 

огра ни ча ва ња при ли ва еко-
ном ских ими гра на та, на ро чи то 
у услу жном сек то ру. Не дав но 
су, на и ме, сма ње не кво те ко је 
од ре ђу ју ко ли ко стра на ца мо же 
да бу де ан га жо ва но у од но су на 
број за по сле них Син га пу ра ца и 
оних са стал ним бо рав ком.

У ово го ди шњем бу џе ту пред-
ви ђе ни су ве ћи из да ци за суб-
вен ци о ни са ње ра да се ни о ра – 
оних ко ји су ис пу ни ли усло ве за 
пен зи о ни са ње, али се опре де-
љу ју да про ду же свој рад ни век.

Та кви су у ства ри до бро до шли 
на та мо шњем тр жи шту, јер су 
већ ква ли фи ко ва ни за сво је по-
сло ве, док су исто вре ме но, због 
по ме ну тих суб вен ци ја ко је иду и 
до 30 од сто за ра де, ис пла ти ви ји.

Да нас је та ко рад но ак тив но 
чак 27 од сто та ко зва них пи о-
ни ра, оних ко ји се још се ћа ју 
бри тан ске вла да ви не. Је дан од 
мо ти ва да се ра ди ду же сва ка-
ко је и чи ње ни ца да је Син га пур 
јед но од нај ску пљих ме ста за 
жи вот на пла не ти.

Оно што се у овом по гле ду 
де ша ва у „син га пур ској ла бо ра-
то ри ји”, с по себ ном па жњом се 
пра ти пре све га у две ма азиј-
ским на ци ја ма ко је се но се са 
слич ним де мо граф ско-еко ном-
ским про бле ми ма, Ја па ну и Ју-
жној Ко ре ји. М. Бе кин

ИС КУ ШЕ ЊА ЈЕД НЕ ОД НАЈ БО ГА ТИ ЈИХ ЗЕ МА ЉА СВЕ ТА

Син га пур ска ла бо ра то ри ја
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Оп штин ско удру же ње 
пен зи о не ра у Ча је ти-
ни ве о ма је ак тив но. 

Пен зи о не ри оку пље ни око 
овог удру же ња пу ту ју, дру-
же се, уче ству ју на ра зним 
так ми че њи ма, кул тур ним 
и спорт ским до га ђа њи ма. 
Про шле го ди не су успе шно 
ре а ли зо ва не све ак тив но-
сти – ор га ни зо ва но снаб-
де ва ње огре вом, ис по ру ка 
па ке та по мо ћи угро же ним 
пен зи о не ри ма, спро во ђе ње 
ле кар ских пре гле да, ге не-
ра циј ска дру же ња и уче шће 
на олим пи ја ди тре ћег до ба. 
Фор ми ра на је и фол клор на 
сек ци ја ко ја тре нут но бро ји 
25 чла но ва, а не дав но јој се 

при кљу чи ла и пе вач ка гру па 
„Рас пе ва ни Зла ти бор”. 

Удру же ње је про шле го-
ди не об ра ди ло 81 зах тев за 
бањ ско ле че ње, а пра во на 
ре ха би ли та ци ју о тро шку 
Фон да ПИО до би ло је 27 пен-
зи о не ра. Пен зи о не ри се нај-
ви ше ра ду ју дру же њи ма и 
из ле ти ма, а има и оних ко ји 
се би мо гу да при у ште и ле-
то ва ње. 

– Про шле го ди не смо би ли 
на 24 дру же ња, на ко је је пу-
то ва ло 947 пен зи о не ра. Пре-
ва ли ли смо око 5.000 ки ло-
ме та ра. Би ли смо и на мо ру, 
у Ђе но ви ћи ма (на сли ци), где 
је про шле го ди не ле то ва ло 
38 пен зи о не ра. Ове го ди не 

љу ди се при лич но ин те ре-
су ју за ле то ва ње и спи ско ви 
се већ пра ве – ис ти че пред-
сед ник УП Ча је ти на, Слав ко 
Пан то вић.

Он је на гла сио да ће удру-
же ње на ста ви ти да спро во-
ди пла ни ра не ак тив но сти 
ме ђу ко ји ма је и мно штво 
но вих пред ви ђе них пла ном 
за 2019. го ди ну. Ове го ди не, 
на при мер, пр ви пут ће би-
ти спро ве де на ак ци ја по шу-
мља ва ња ко ја ће се ре а ли зо-
ва ти у са рад њи  са мла ди ма 
из ло кал них спорт ских клу-
бо ва. Пред сед ник удру же ња 
је ука зао на до бру са рад њу 
са ло кал ном са мо у пра вом.

Д. Ро сић

Ме сна ор га ни за ци-
ја пен зи о не ра „До си теј 
Об ра до вић” из Зре ња-
ни на одр жа ла је по-
чет ком мар та ре дов ну 
Го ди шњу скуп шти ну у 
про сто ри ја ма Град ског 
удру же ња пен зи о не ра. 
Ску пу су при су ство ва-
ли мно го број ни го сти, 
ме ђу ко ји ма је био и 
Ду шко Ра ди шић, по-
моћ ник гра до на чел-
ни ка Зре ња ни на и по ча сни 
члан ове ор га ни за ци је. Он је 
пен зи о не ри ма по ру чио да 
мо гу и на да ље оче ки ва ти по-
др шку ло кал не са мо у пра ве у 
ре а ли за ци ји број них ак тив но-

сти Удру же ња. При сут ни ма се 
обра тио и Слав ко Шу ћу ро вић, 
пред сед ник Град ског удру же-
ња пен зи о не ра Зре ња нин, ко-
ји их је ин фор ми сао о Пла ну 
ра да ГУП-а у 2019. го ди ни и на-
ја вио на ста вак ре кон струк ци је 

оста лих про сто ри ја Удру же ња, 
на кон што је об но вље на Са ла 
за са стан ке.

Ах мо Пељ то, пред сед ник 
МОП-а, под нео је Из ве штај 
о ра ду ор га ни за ци је у прет-
ход ној го ди ни и План ра да за 
2019, ко ји су чла но ви јед но-
гла сно при хва ти ли, као и Из-
ве штај о ма те ри јал но-фи нан-
сиј ском по сло ва њу у про шлој 
го ди ни. Пељ то је го во рио и о 
нај зна чај ни јим ак тив но сти ма 
ко је је удру же ње има ло у2018. 
го ди ни, а ис та као је и да је њи-
хов до бар рад при ву као и но-
ве чла но ве, па су им се у прет-
ход ном пе ри о ду при кљу чи ла 
54 но ва чла на. М. М.

ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА  
ПЕН ЗИ О НЕ РА У ЈА ГО ДИ НИ 

Бригазасоцијално
угрожене

На го ди шњој 
С к у п  ш т и  н и 
Удру же ња пен-
зи о не ра Ја го ди-
не раз ма тран је 
из ве штај о ра ду 
за про шлу го ди-
ну и план ра да 
за на ред ни пе-
ри од. Пред сед-
ник Удру же ња, 
Ча слав Ђор ђе-
вић (на сли ци), 
по себ но се освр нуо на по кла ња ње 
па жње со ци јал но угро же ним пен зи-
о не ри ма, као и на бри гу о сва ком по-
тро ше ном ди на ру.

– Да би Удру же ње оства ри ло по-
ста вље не ци ље ве, укљу чу ју ћи раз не 
вр сте по мо ћи, екс кур зи је и за ба ве, 
зна чај ним сред стви ма по ма же нам ло-
кал на са мо у пра ва, за тим Фонд ПИО и 
ја го дин ски Цр ве ни крст – ис та као је 
Ђор ђе вић. Про шле го ди не 175 нај у-
гро же ни јих пен зи о не ра до би ло је па-
ке те по мо ћи. У до де лу нов ча не по мо-
ћи ко ју је омо гу ћи ла Скуп шти на гра да 
Ко ми си ја за со ци јал на пи та ња укљу чи-
ла је 100 пен зи о не ра. Удру же ње се ба-
ви ло зах те ви ма за бањ ски опо ра вак, 
на бав ком огре ва, а ни су за бо ра вље-
ни ни из ле ти и за ба ве. Пен зи о не ри су 
уче ство ва ли на Олим пи ја ди тре ћег до-
ба, а по се те дру гим удру же њи ма и њи-
хо ва го сто ва ња у Ја го ди ни до не ли су 
но ва по знан ства, на вео је Ђор ђе вић.

По себ но се во ди ло ра чу на о чла-
но ви ма на се лу, па су та ко сре ђе не 
про сто ри је за рад ме сних ор га ни за-
ци ја у Ри ба ру, Ло зо ви ку, Ви но ра чи, 
Ма ју ру, Ра ки то ву и ко ло ни ји Ђур-
ђе во бр до. За хва љу ју ћи сред стви-
ма ло кал не са мо у пра ве, сре ђе но 
је дво ри ште и пар кинг про стор ис-
пред До ма пен зи о не ра, а за на ред ну 
го ди ну пла ни ра се ком плет на ре кон-
струк ци ја свих про сто ри ја. 

Ја го дин ско удру же ње бро ји око 
три хи ља де чла но ва и уве ли ко је 
кре ну ло са ак тив но сти ма за ову го-
ди ну: по де ла па ке та со ци јал но угро-
же ним пен зи о не ри ма, по моћ око 
на бав ке огре ва, пре вен тив не здрав-
стве не кон тро ле... Но ви на је ор га ни-
зо ва ње од ла ска у бањ ска ле чи ли шта 
или на Зла ти бор уз ва у че ре ко је до-
де љу је Вла да Ср би је. 

По во дом Да на же на одр жа на је 
скром на све ча ност, јер су же не и нај-
број ни је и нај ан га жо ва ни је у Удру-
же њу. А. Ђо рић

ЗРЕ ЊА НИН 
Ви ше чла но ва у МОП „До си теј Об ра до вић”

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ЧА ЈЕ ТИ НИ 

Про пу то ва ли пет 
хи ља да ки ло ме та ра 

Ду шко Ра ди шић и Ах мо Пељ то



Ко виљ ка Ба јић, пен зи о-
нер ка из Ру ме, у ра ној 
мла до сти је има ла ве ли ку 

љу бав пре ма рад ним ак ци ја ма, 
а ка сни је ве ли ку страст пре ма 
шлин ге ра ју, ко ја и да нас тра је.

Да нас, у 89. го ди ни, жи ви са-
ма на пр вом спра ту згра де у 
цен тру, не мо же да си ла зи сва-
ко га да на „до ле” у град, али за то 
сва ко га да на се да за ма ши ну и 
ве зе. Углав ном стол ња ке, али и 
дру го ако за тре ба. Ка же да ра-
до ви ни су ква ли тет ни као у вре-
ме док је би ла мла ђа, али се и 
да ље сви љу би те љи бе лог ве за 
оду ше вља ва ју ње ним ру ко тво-
ри на ма. Не ка да су из ње не „ра-
ди о ни це” из ла зи ли ве зе ни ком-
пле ти, ха љи не, блу зе, но шње за 
кул тур но-умет нич ко дру штво и 
све дру го што се за ми сли ти мо-
гло, та ко да на из ло жба ма ни су 
из о ста ја ле на гра де.

– Ра ни је сам од ве за мо гла и 
да за ра дим не ки до дат ни ди нар 
уз пла ту или пен зи ју, а да нас 
стол ња ке, углав ном, по кла њам 
при ја те љи ма. Они су срећ ни ка-
да их до би ју, а ја ка да ви дим њи-

хо во за до вољ ство – ис ти че ова 
пен зи о нер ка.

Ме ђу тим, има ла је и па у зу у 
ра ду. Пре пет го ди на оста ла је 
без си на, ка да је за тво ри ла ма-
ши ну и пре ста ла да ве зе. Све 
до про шлог де цем бра, ка да јој 
је док тор, због здрав стве них 
те го ба на ко је се ду го жа ли ла, 
„про пи сао” да по но во сед не за 
ма ши ну. И по ка за ло се да је тај 
лек био бла го тво ран.

– Вез не мо гу да оста вим, се-
дим за ма ши ном два, три, па и 
че ти ри са та, ако је по треб но не-
што да за вр шим – ка же ве зи ља 
и не ди же по глед са шлин ге ра ја.

И, од јед ном, при ча је са бе лог 
ве за скре ну ла на рад не ак ци је, 
на ко је је као омла дин ка од ла-
зи ла са Сла вон ско брод ском 
бри га дом. У су срет пр вом апри-
лу, Да ну омла дин ских рад них 
ак ци ја, при се ти ла се тих да на. 

Гра ди ла је, ка ко је ка за ла, Но ви 
Бе о град. 

Се ћа се свих де та ља, дво ме-
сеч ног ра да у ле то 1949. го ди не 
и дру же ња. И јед не ак ци ја шке 
пе сме „... две су пру ге го то ве, ал 
то ни је до ста, гра ди ће мо Бе о-
град, да бу де ко Мо сква...“.

– Чу вам удар нич ку знач ку и 
сву до ку мен та ци ју до ко је сам 
до шла о из град њи Но вог Бе о-
гра да. Ми ак ци ја ши смо по но-
сни на чи ње ни цу да се на фа-
кул те ти ма ар хи тек ту ре ши ром 
Евро пе из у ча ва из град ња по је-
ди них обје ка та у Бе о гра ду, свих 
оних ко је су са гра ди ли омла-
дин ци свр ста ни у око 1.000 бри-
га да – на гла си ла је пен зи о нер ка 
из ра ђу ју ћи нај но ви ји стол њак.

И на кра ју, још са мо јед но пи-
та ње – ка ко оста ти та ко ви та лан 
и би строг ума у 89. го ди ни.

– Увек сам во ди ла уме рен жи-
вот, ни сам пу ши ла, па зи ла сам 
шта је дем, а ни да нас ни ка да не 
пре те ру јем и нај ви ше је дем во-
ће и по вр ће – за кљу чи ла је Ко-
виљ ка Ба јић.

Г. Ву ка ши но вић
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Се ли мир Мар ко вић (74) ви-
ше од три де це ни је, без на-
кна де, бри не о исто риј ском 
спо мен-ком плек су на бр ду 
Че гар код Ни ша где се 1809. 
го ди не од и гра ла чу ве на бит ка. 
На дах ну то и са мно го емо ци ја 

Мар ко вић по се ти о ци ма при ча 
о ју на штву срп ске вој ске и хе-
рој ству вој во де Син ђе ли ћа и 
ње го вих са бо ра ца од чи јих су 
по гу бље них гла ва Тур ци са зи-
да ли Ће ле ку лу са на ме ром да 
за пла ше на род.         

– Тру дим се да 
мо ја при ча бу де 
за ни мљи ва, по-
себ но де ци, да 
бу де еду ка тив на 
и да са овог исто-
риј ског ме ста оду 
са ја чим осе ћа њем 
па три о ти зма и по-
но са на на ше прет-
ке – ка же Мар ко-
вић, до ма ћин и 
чу вар спо ме ни ка и 
исто риј ског на сле-
ђа Че гра.  

За три де сет го ди на во лон-
тер ског ра да на Че гру Се ли-
мир је на пи сао књи гу „Че гар-
ски бол” у из да њу На род ног 
му зе ја из Ни ша. Књи га је до-
жи ве ла не ко ли ко из да ња и за-
хва љу ју ћи број ним ту ри сти ма 
до спе ла у мно ге гра до ве све та.                                    

Као чу вар на шег кул тур но-
исто риј ског на сле ђа ко је пре-
ва зи ла зи ло кал ни ка рак тер, 

Се ли мир Мар ко вић је ове го-
ди не до био нај зна чај ни је при-
зна ње гра да Ни ша, на гра ду 
„11. ја ну ар”, што је, ка ко ка же, 
кру на ње го вог ра да.

Ина че, спо ме ник на Че гру 
го ди шње оби ђе око 20.000 по-
се ти ла ца та ко да би ове го ди не 
Се ли мир Мар ко вић тре ба ло 
да до че ка шест сто ти на хи ља-
ди тог го ста. Љ. Глоговац

ПЕН ЗИ О НЕР КА ИЗ РУ МЕ (89) ЛЕК ЗА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ТЕ ГО БЕ НА ЛА ЗИ У РА ДУ

Рад не ак ци је и шлин ге рај

СЕ ЛИ МИР МАР КО ВИЋ ИЗ НИ ША ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА БЕС ПЛАТ НО БРИ НЕ О СПО МЕ НИ КУ НА ЧЕ ГРУ

До ма ћин и чу вар
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пензионерски кутак

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Ре зул та ти оче ки ва ни
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе ле во де тру ди се да сво-

јим чла но ви ма омо гу ћи што бо га ти ји ку лу тур но-за бав ни жи-
вот, да се дру же, по ма жу и да бу ду со ли дар ни.

Ових да на одр жа на је ре дов на Скуп шти на на ко јој је члан-
ство упо зна то са ре зул та ти ма ра да у про шлој го ди ни. Из из-
ве шта ја се ви ди да су сви за да ци успе шно из вр ше ни. Ор га-
ни зо ва ни су број ни из ле ти, уру чи ва на по моћ, по ма га но је 
бо ле сним чла но ви ма, дру жи ло се уз пе сму и игру. 

Је ди ни при ход ко ји има ова ме сна ор га ни за ци ја је сте чла-
на ри на, али и од тих сред ста ва ба зи оста је са мо тре ћи на, док 
оста так иде Оп штин ском од бо ру. Ипак, без об зи ра на та кве 
те шко ће, рас по ло же ње је ов де увек на из у зет но ви со ком ни-
воу.  М. Р.

КИ КИН ДА 

Не де ља же на
Ме ђу на род ни дан же-

на, 8. март, у Ки кин ди је 
обе ле жа ван це ле сед ми-
це ни зом кул тур них ма-
ни фе ста ци ја, а ни је из о-
стао ни тра ди ци о нал ни 
Ки кинд ски са јам уни кат-
них ру ко тво ри на.

У До му пен зи о не ра 
одр жа на је тра ди ци о нал-
на про сла ва Да на же на 
(на сли ци). И ове го ди не 
чла но ви „Сун ча не је се-
ни”, из во де ћи соп стве ни 
про грам, че сти та ли су ко-
ле ги ни ца ма њи хо ву свет-
ко ви ну. Уру чи ли су им при год не по кло не, а оне су уз вра ти ле 
за ку ском ко ју су са ме зго то ви ле. Кре а тив на сек ци ја је, по ред 
по клон-че стит ки, аран жи ра ла и сто ло ве. Од штам па не су и 
илу стро ва не по ру ке и ком пли мен ти у част при пад ни ца не-
жног по ла.  С. З.

ЛЕ СКО ВАЦ

Ево ру ке, при ја те љу,  
ше сти пут

Ле ско вач ки „Клуб при ја те ља”, ко ји де лу је у окви ру удру же-
ња пен зи о не ра гра да на оба ла ма Ве тер ни це, це ло днев ним 
про гра мом по во дом Мла де на ца, а у су срет про ле ћу, обе-
ле жио је ше сту го ди шњи цу ус пе шог ра да. Клуб са ве ли ким 
успе хом пред во ди Ми ро сла ва До бре но вић.

На ово го ди шњој ле ско вач кој ма ни фе ста ци ји уче ство ва ле су 
му зич ко-по ет ске и фол клор не сек ци је при пад ни ка тре ћег до ба 
из Кур шу мли је, Бо љев ца, Сме де рев ске Па лан ке, Ни ша, Вра ња, 
Кња жев ца, Про ку пља, Бла ца, Свр љи га, Га џи ног Ха на, Вла со тин-
ца, Пи ро та, Ле ба на и гра да до ма ћи на, Ле сков ца (на сли ци).

Би ла је то при ли ка да се ме ђу соб но раз ме не до са да шња 
ис ку ства у раз во ју кул тур но-умет нич ког ама те ри зма код 
при пад ни ка тре ћег до ба. Клуб при ја те ља у Ле сков цу има око 
хи ља ду ак тив них чла но ва. 

– Сви они на сто је да се на ши ста ри ји су гра ђа ни у са ти ма 
са мо ће не осе те од ба че ним. На ша ру ка при ја тељ ства и бри-
ге за њих је увек ис пру же на – ка же Ми ро сла ва До бре но вић, 
ини ци ја тор овог пре ле пог дру же ња ста рих.    Т. С.

ЗРЕ ЊА НИН

Даме до би ле ка ран фи ле, 
али и ме да ље

Грaдскo удружeњe пeнзиoнeрa Зрeњaнин ор га ни зо ва ло је 
по во дом oбeлeжaвaњa Осмог мар та, Да на же на, у СЦ „Пaртизaн” 
у Зрeњaнину так ми че ње у пи ка ду и дру же ње за ко ле ги ни це из 
Удру же ња. Уче ство ва ле су 63 пeнзиoнeрке, ак ти вист ки ње ГУП 
Зрeњaнин, ко је су се тaкмичилe у по је ди нач ној кон ку рен ци ји у 
пикaду. Taкмичeњe je oтвoриo Слaвкo Шућурoвић, прeдсeдник 
ГУП Зрeњaнин, уз присуствo спoртс кe лeгeндe Зрeњaнинa, 
кoшaркaшa Чeдe Нoвчићa, упрaвникa Цeнтрa. 

Уче сни це так ми че ња са ру ко вод ством ГУП Зре ња нин

Нa тaкмичeњу je пoбeдилa Ибojкa Кукoлa, из Mужљe, 
другoплaсирaнa je билa Дрaгицa Ђу рин, из Зре ња ни на,a 
трeћeплaсирaнa Eржeбeт Сaлмa, тaкoђe из Mужљe. Судиjски 
пoсao бес пре кор но су oбaвили члaнoви Удружeњa вojних 
пeнзиoнeрa Зрeњaнин. Не по сред ни oргaнизaтoр тaкмичeњa 
биo je Кaрoљ Сaлмa, кooрдинaтoр зa спoрт у ГУП Зрeњaнин. 
Свим пeнзиoнeркaмa су уручeни кaрaнфили, a дaмaмa кoje су 
oствaрилe нajбoљe рeз ултaтe у спoртс кoм дeлу мaнифeстaциje 
дoдeљeни су пeхaри , мeдaљe и диплoмe. М. М.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2019. 23ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2018. 23

ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

БА ЈИ НА БА ШТА

Сла ви ло се на два ме ста
Удру же ње пен зи о не ра Ба ји не Ба ште при год но је обе ле жи-

ло 8. март, Да на же на. Три да на ра ни је, про сла ву је упри ли чио 
и Ме сни од бор пен зи о не ра из Ко сто је ви ћа.

– Оку пи ло се 99 пен зи о не ра из Ко сто је ви ћа и окол них ме-
ста. Би ло је и Ба ји но ба шта на и го сти ју из Удру же ња пен зи-
о не ра из Љу бо ви је и Бра тун ца. Би ло је то ле по дру же ње уз 
ве че ру, пи ће, му зи ку и пе сму – ка же Зо ри ца Та дић, пред сед-
ни ца Ме сног од бо ра пен зи о не ра Ко сто је ви ћи.

Ипак, цен трал на све ча ност одр жа на је баш осмог мар та у 
Ба ји ној Ба шти (на сли ци). Уче ство ва ло је 400 пен зи о не ра из 
Ужи ца, Љу бо ви је, Бра тин ца, Вла се ни це, Сре бре ни це, Ми ли ћа 
и Ба ји не Ба ште.

– По тру ди ли смо се да бу де мо пра ви до ма ћи ни и све да ме 
су до би ле скром не по кло не – ка же Не ђо Ра кић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра Ба ји не Ба ште.  М. А.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Песничко дру же ње
Кра гу је вач ко удру же ње пен зи о не ра „Ае ро дром” при ре ди ло је 

осмо мар тов ско пе снич ко дру же ње са из ло жбом руч них ра до ва 
вред них же на. Пред сед ни ца удру же ња пен зи о не ра, Да ни ца То-
шић, по здра ви ла је при сут не и по же ле ла им леп и дуг жи вот, као 
и да им сва ки дан бу де као тај, ис пу њен љу ба вљу и па жњом.

Сво је ра до ве по све ће не же на ма чи та ли су Ми ро слав Бар-
јак та ре вић и Сла ђа на Илић. Дру же ње је про те кло у при јат ној 
ат мос фе ри уз пе сму, смех и по не ки афо ри зам. Д. Т.

СВР ЉИГ

Осмо мар тов ска из ло жба 
По во дом Ме ђу на род ног да на же на у про сто ри ја ма Удру-

же ња пен зи о не ра Свр љиг Ак тив же на по ста вио је из ло жбу 
до ма ће ра ди но сти. Из ло жбу чи не тра ди ци о нал ни одев ни 
пред ме ти, ра до ви чла ни ца Ак ти ва и они ко је су пре у зе ле од 
сво јих ба ка и пра ба ка. 

У окви ру ме ђу ге не ра циј ске са рад ње из ло жбу су по се ти ли ма-
ли ша ни из пред школ ске уста но ве „По ле та рац” у Свр љи гу. Ову ју-
би лар ну, де се ту из ло жбу до ма ће ра ди но сти отво рио је Ми лен ко 
Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Свр љиг, ко ји је че-
сти тао пра зник же на ма. У име ло кал не са мо у пра ве при сут не је 
по здра ви ла Та тја на Ла за ре вић, пред сед ни ца СО Свр љиг. У Клу бу 
удру же ња ор га ни зо ва на је и про сла ва Осмог мар та.  

О мај ци и пра зни ку пи са ли су уче ни ци ОШ „До бри ла Стам-
бо лић” у Свр љи гу. На ли те рар ном кон кур су са те мом „Мај ка” 
по бе ди ла је Ана Ва си ље вић, уче ни ца че твр тог раз ре да. Циљ 
и сми сао ма ни фе ста ци је ко ја по сто ји већ 17 го ди на је сте 
афир ма ци ја же не, мај ке, до ма ћи це, рад ни це, ис ка за на кроз 
пи са ну реч.  С. Ђ. 

ГРА ЧА НИ ЦА

Но ви по че так
Про це њу је се да у Гра ча ни ци и око ли ни, од но сно на цен-

трал ном Ко со ву, има око три хи ља де пен зи о не ра. На жа лост, 
они су по след њих не ко ли ко го ди на углав ном би ли не ин те-
гри са ни чла но ви дру штве не за јед ни це. 

По чет ком фе бру а ра 2019. од лу че но је да пен зи о не ри об но-
ве свој рад и одр же сед ни цу, ка ко су је са ми на зва ли, кон со-
ли да ци је сво јих ре до ва.

На Осни вач кој скуп шти ни Удру же ња пен зи о не ра Гра ча ни-
це усво је ни су Ста тут и про грам ра да до кра ја ма ја ове го ди-
не, као и про грам из бор них ак тив но сти. Иза бран је и Управ-
ни од бор од се дам чла но ва, а за пред сед ни ка и овла шће ног 
за ступ ни ка иза бран је Ве ско Стој ко вић.

Об на вља њем ак тив но сти и ор га ни за ци о ном кон со ли да ци-
јом, пен зи о не ри Гра ча ни це и око ли не ства ра ју се би усло ве 
за ак тив ну ста рост и пот пу ну ин те гра ци ју у дру штве ну за јед-
ни цу. Ор га ни зо ва ни на на че ли ма со ли дар но сти и ху ма но сти, 
чла но ви Удру же ња до при не ће соп стве ном и све стра ном 
збри ња ва њу свих пен зи о не ра, на свим ни во и ма.

При ступ ни це за члан ство до сад је пот пи са ло ви ше од 120 
пен зи о не ра, а ка ко је у ме ђу вре ме ну при сти гло и ре ше ње о 
упи су у Ре ги стар удру же ња АПР, оче ку је се да у на ред ном пе-
ри о ду до ђе до још ма сов ни јег учла ње ња у Удру же ње пен зи о-
не ра Гра ча ни це.  В. С.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. Л., Ћу при ја: Не дав но ми је пре ми нуо отац ко ји је био 
пен зи о нер. За ни ма ме ка да ће мо мо ћи да по диг не мо не-
ис пла ће ни из нос ње го ве пен зи је.

?Б. К., Ло зни ца: Ин ва лид ски сам пен зи о нер и сле де ће го ди не 
пу ним 65 го ди на. Да ли ћу та да мо ћи да пре дам зах тев за 
ста ро сну пен зи ју по што имам до вољ но ста жа оси гу ра ња?

?Ј. Р., Ћу при ја: Да ли као ко ри сник ино стра не пен зи је имам 
пра во да за сну јем рад ни од нос у Ср би ји и хо ће ли то ути-
ца ти на да љу ис пла ту мо је пен зи је? 

?В. Л., Вра ње: Имам 59 го ди на жи во та и око се дам го ди на 
упла ће ног рад ног ста жа. Жи вим сам, не за по слен сам и ни-
сам оже њен, а ви ше од 15 го ди на сам чу вао не по крет ну 

мај ку ко ја је не дав но умр ла. Она је при ма ла по љо при вред ну 
пен зи ју и на кна ду за ту ђу по моћ и не гу. Имам ли пра во на по-
ро дич ну пен зи ју?

?Д. Л., Ниш: Ду го већ бо лу јем од ди ја бе те са, а пре не ко ли ко 
го ди на сам пре шла на ин су лин ко ји при мам два пу та днев-
но. Имам ли пра во на нов ча ну на кна ду за ту ђу по моћ и не-

гу, од но сно да ли имам ика кво пра во бу ду ћи да сам обо ле ла 
од овог обо ље ња? 

?М. Ј., Бор: Не дав но сам до био ре ше ње о пен зи о ни са њу. Уз 
ре ше ње сам до био и оба ве ште ње да тре ба да пре дам број 
те ку ћег ра чу на на ко ји же лим да ми се упла ћу је пен зи ја. Да 

ли мо гу да се опре де лим да ми се пен зи ја шаље на кућ ну адре су?

?И. Т., Пријепоље: Да ли пен зи о нер ко ји жи ви у Немачкој 
мо же да при ма но вац у не кој од та мо шњих ба на ка? Шта је 
по треб но од до ку ме на та?

Прво оста вин ски по сту пак

Мо же ли се из ин ва лид ске  
у ста ро сну пен зи ју

Пра во на рад ино стра них пен зи о не ра

По ро дич на пен зи ја

Пра во на по моћ и не гу дру гог ли ца

Ис пла та пен зи је ис кљу чи во  
на те ку ћи ра чун

Ис пла та пен зи је у ино стран ству

Од го вор: Сва имо ви на, па и 
не ис пла ће не пен зи је по смр ти 
ко ри сни ка, пред мет је оста вин-
ске рас пра ве, и при па да за кон-
ским на след ни ци ма, што под-
ра зу ме ва спро во ђе ње оста вин-
ског по ступ ка, ка ко је за ко ни ма 
и ре гу ли са но.

Фонд по сту па у скла ду са ре-
ше њем о на сле ђи ва њу. Да кле, 
до спе ли, а не ис пла ће ни из но си 
пен зи ја ко ји при па да ју ко ри-
сни ку до ње го ве смр ти, ис пла-
ћу ју се на след ни ку ко ји је утвр-

ђен прав но сна жним оста вин-
ским ре ше њем над ле жног су да.

По окон ча њу оста вин ске рас-
пра ве, по треб но је до ста ви ти 
оста вин ско ре ше ње слу жби ис-
пла те пен зи ја у над ле жној фи-
ли ја ли Фон да ко ја је вр ши ла ис-
пла ту пен зи је, за тим пен зиј ски 
чек, ко пи ју лич не кар те ли ца ко-
ме ће се из вр ши ти ис пла та до-
спе лих не ис пла ће них пен зи ја и 
по дат ке о бро ју те ку ћег ра чу на 
за кон ског на след ни ка на ко ји 
тре ба из вр ши ти упла ту.

Од го вор: Од ред ба ма За ко-
на о ПИО ни је пред ви ђе но да 
ко ри сни ци ин ва лид ске пен зи-
је, ка да на пу не го ди не жи во та 
по треб не за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју, мо гу 
да оства ре пра во на ста ро сну 
пен зи ју. Ме ђу тим, уко ли ко се 
де си да ко ри сни ку ин ва лид ске 
пен зи је она у ме ђу вре ме ну бу-
де уки ну та, јер је на кон трол-
ном пре гле ду кон ста то ва на 

про ме на у здрав стве ном ста њу, 
од но сно ако се утвр ди да не ма 
ви ше пот пу ног гу бит ка рад не 
спо соб но сти, не ма смет њи да 
он оства ри пра во на ста ро сну 
пен зи ју ка да ис пу ни за то за ко-
ном про пи са не усло ве.

Пен зи ја, и ин ва лид ска и ста-
ро сна, је сте лич но пра во чи ја 
ви си на за ви си од укуп но оства-
ре не за ра де и на вр ше ног пен-
зиј ског ста жа оси гу ра ни ка.

Од го вор: Ко ри сни ци ино-
стра них пен зи ја ко ји же ле да 
се за по сле, или да оба вља ју 
са мо стал ну де лат ност у Ср би-
ји, има ју оба ве зу да о то ме оба-
ве сте над ле жног но си о ца оси-
гу ра ња у др жа ви чи ју пен зи ју 
ко ри сте. У та квим слу ча је ви ма, 
пре по ру чу је се ко ри сни ци ма 
да се са над ле жном струч ном 
слу жбом но си о ца оси гу ра ња 

чи ју пен зи ју ко ри сте кон сул ту-
ју у ве зи са тим да ли им за по-
сле ње у Ср би ји ути че на ко ри-
шће ње пен зи је из те др жа ве. Ту 
ин фор ма ци ју мо гу да до би ју и 
не по сред но од пред став ни ка 
ино стра них но си ла ца оси гу-
ра ња на са ве то дав ним да ни ма 
ко је Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње ре дов но ор га ни зу је.

Од го вор: Пре ма За ко ну о ПИО, 
по ро дич ну пен зи ју по смр ти ро-
ди те ља мо гу да оства ре де ца ко ја 
су на шко ло ва њу, а нај ка сни је до 

на вр ше них 20 го ди на жи во та ако 
по ха ђа ју сред њу шко лу, од но сно 
26 го ди на жи во та ако по ха ђа ју 
ви со ко школ ску уста но ву.

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за по моћ 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 ста ња по вре де или бо ле-
сти утвр ђе на по тре ба за по мо ћи 
и не гом за оба вља ње рад њи ра-
ди за до во ље ња основ них жи вот-
них по тре ба. По тре ба за по мо ћи 
и не гом дру гог ли ца по сто ји код 
ли ца ко је је не по крет но, или ко-
је због те жи не и при ро де трај них 

бо ле сти и бо ле сног ста ња ни је 
спо соб но да се са мо стал но кре ће 
ни у окви ру ста на уз упо тре бу од-
го ва ра ју ћих по ма га ла, ни ти да се 
са мо хра ни, обла чи и да одр жа ва 
основ ну лич ну хи ги је ну. Пра во на 
ову на кна ду има ју и сле па ли ца 
ко ја су из гу би ла осе ћај све тло сти 
са тач ном про јек ци јом и ли ца ко-
ја по сти жу вид са ко рек ци јом до 
0,05, као и осо бе ко је су на ди ја-
ли зи.

Одговор: По чев од 1. ја ну а-
ра 2019. го ди не, у скла ду са из-
ме на ма За ко на о ПИО, ис пла та 
пен зи је се вр ши ис кљу чи во на 
те ку ћи ра чун. Но ви пен зи о не ри, 
они ко ји по сле 1. ја ну а ра тре ба 
да при ме пр ву пен зи ју, по треб-
но је да над ле жној фи ли ја ли 
ко ја је до не ла ре ше ње до ста ве 
по твр ду бан ке у ко јој је отво рен 
те ку ћи ра чун или пу но моћ је ко-
јим се овла шћу је ли це за при јем 
пен зи је, ка ко би им пен зи ја би ла 
упла ће на на те ку ћи ра чун.

У слу ча ју да под но си лац зах-
те ва, од но сно бу ду ћи пен зи о-
нер, не до ста ви по твр ду бан ке 
о те ку ћем ра чу ну, Фонд не ће 
ис пла ћи ва ти пен зи ју. По сле 1. 
ја ну а ра 2019. го ди не, ко ри сник 
пен зи је, ко ме се ис пла та вр ши 
на те ку ћи ра чун, не мо же иза-
бра ти ис пла ту на кућ ну адре су 
или ис по руч ну по шту.

Оп шир ни је о ово ме пи са ли 
смо у по след њем про шло го ди-
шњем бро ју „Гла са оси гу ра ни-
ка” (бр. 12, 31. де цем бар 2018).

Од го вор: Ко ри сни ци ма пен зи-
ја и нов ча них на кна да из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња са 
пре би ва ли штем ван те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је, Фонд вр ши ис-
пла ту на де ви зни ра чун ко ји пен-
зи о нер отво ри код по слов не бан-
ке у др жа ви у ко јој има пре би ва-
ли ште. На кон до би ја ња ре ше ња о 

оства ре ном пра ву на пен зи ју, по-
треб но је да ко ри сник Фон ду до-
ста ви по пу њен обра зац Зах те ва 
за ис пла ту ван те ри то ри је Ср би је, 
уз ко ји тре ба при ло жи ти ко пи је 
ре ше ња о пра ву на пен зи ју/нов-
ча ну на кна ду,  до ка за о пре би ва-
ли шту, до каза о др жа вљан ству и 
по дат ке о бан ков ном ра чу ну.
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РEШEЊE - СКАНДИНАВКА: рокада, Абадан, Зрмања, Гап, уф, рз, о, о, Аломар, новина, Ижица, Чејени, Ања, ат, вече, а, а, Гор, њихати, 
еталон, Ирица, окати, мање, к, светло, ка, Ист. СУДОКУ: 761, 539, 428 - 895, 427, 631 - 432, 816, 957 - 276, 341, 589 - 354, 982, 176 - 918, 
765, 342 - 527, 193, 864 - 183, 674, 295 - 649, 258, 713.

СКАНДИНАВКА ОСМОСМЕРКА

ГЕНЕРАЛ, ГРАШАК, ДАЖБИНА, ДРЖАВА, ИСТАМ, КАРАБИН, КАРТЕР, 
МАРИО, НАИВАЦ, КАНДИДА, КАРАТ, МАЛАКА, НАРОД, ОБРАДА, 

ОРАНЖАДА, ОШТАРИЈЕ, ПАРАФ, ПОРТАЛ, СКАДАР, СЦЕНА, ТАНЕЦ, 
ТРАКТОР, ЦЕРИК, ШАКАЛ, ШТАПИН.   

СУДОКУ

Празна поља у квадратима треба попунити бројевима, тако да сваки 
ред, свака колона и сваки 3x3 квадрат мора да садржи бројеве од 1 до 9. 

Д Г Е Н Е Р А Л

Л Р О И Р А М Н

Д А Ж Б И Н А Р

О Ш Т А Р И Ј Е

Р А Т Р В А А Т

А К С А О А Д Р

Н А Ц К П П И А

Ж Л Е Е А И Д К

А А Н Р Р Д Н Т

Д М А Т С И А О

А Ф Т А Р А К Р

7 6 5 3 4 8

8 4 6 3

3 2 1 6 5

7 4 1 9

3 4 2 1 6

9 7 3 4

2 1 9 6

8 6 2 5

6 9 5 8 1 3

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

РАЗВРСТАВАЊЕ ОБРАЗЛАГАЊЕ
ШАТОРСКА 

КУЋИЦА
РЕЧНО 

ОСТРВО
ПРЕКО ДАНА,        

ПО ДАНУ
ПЕСНИЧКИ                 

УКРАС

ВРСТА ПОТЕЗА       
У ШАХУ

ГРАД И ЛУКА 
У    ИРАНУ

РЕКА У  
ДАЛМАЦИЈИ

ГРАД У 
ФРАНЦУСКОЈ

УДРУЖЕЊЕ 
ФИЛАТЕЛИСТА 

(СКР.)

ЖДРЕБИЦЕ

РАДНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

(СКР.)

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ОМОТАЧ

СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА

СТ. ЕГИПАТ.
ПИСАЦ

КАТАЛОН. 
ПИСАЦ 

ГАБРИЈЕЛ

ВЕСТ, 
НОВОСТ

РЕКА У 
СЛОВЕНИЈИ

НАША СТАРИЈА 
ФИЛМСКА 
ГЛУМИЦА

ИНДИЈАН.    
СКУПИНА 

У САД

ЖЕНСКО 
ИМЕ

КОЊ У  
ПЕСМИ

ЈЕДНАКОСТИ

СУТОН,    
СУМРАК

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ОСТРВО 
(МН.)

ОЗНАКА 
АУСТРИЈЕ

ЈАПАНСКИ  
РЕВОЛУ- 
ЦИОНАР,  

СЕИТИ

ГРАД У   
ШПАНИЈИ

ПЉАЧКА

ЉУЉАТИ

ОСНОВНА    
МЕРА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ИРА 
(ОДМИЛА)

ГРАД У 
РУСИЈИ

ВЕЛИКИХ   
ОЧИЈУ

ОКОТ, 
НАКОТ

УМАЊЕНО

ОЗНАКА  
ЗА КАРАТ

ОЗНАКА ЗА 
ЛЕСОТО

СЈАЈ,  
СВЕТЛИНА

ПРЕДЛОГ:    
ПРЕМА

ОСТРВО НА 
ЈАДРАНСКОМ    

МОРУ



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
До био сам от каз 1. апри ла. На жа лост, ни је би ла пр во а прил ска ша ла.
Ако сте про пу сти ли же ни да ку пи те цве ће за 8. март, мо ра те 

да је пре ва ри те 1. апри ла.
Пен зи о не ри ма је про ле ће ма ло ка сни ло. По че ло је тек 25. мар та 

кад су до би ли пен зи ју.
Ле по је кад чо век мо же мир но да спа ва. Али не на по слу.
Да се ни је по ја вио феј сбук, књи га би и да ље би ла нај бо љи друг.
Ну де нам ле ко ве за при ти сак. Дај те не што про тив при ти ска.
Уну ци под јед на ко во ле ба ку и де ку, ако им је иста пен зи ја.
На та ли тет опа да. Ро де опет штрај ку ју.
Дра га, по сла ћу ти две по ру ке да те во лим, чим по пра вим мо бил ни.
Ђа ци жељ но оче ку ју ре фор му школ ства, ако ће би ти уки ну те 

је ди ни це.
Ме њам стран ке, де ви зе, ТВ ка на ле, ста во ве, бр зи не у ко ли ма... 

Украт ко – ви со ко ква ли фи ко ва ни ме њач.
Чо век је чо ве ку ри ја ли ти.
Кад се стра из до ма здра вља оде у Не мач ку, као да ми је оти шао 

род ро ђе ни.
Де јан Па та ко вић

Екс це си
Је зик мр жње ни је ве штач ки је зик.
Клуп ко је по че ло да се из мо та ва.
На ши ка ме ле о ни се ре кла ми ра ју у свим мо гу ћим бо ја ма.
За јед нич ки жи вот је већ екс це сна по ја ва.
Љу ди су уни ка ти ко ји слу же као по тро шни ма те ри јал.

Ву ко са ва Ден чић

До ско ци
Ку ћа без пен зи о не ра је као тор та без шла га.
И кад оста не мо без стру је, ми се жа ли мо упра ви во до во да.
Не до ла зи ђа во не по зван. До ла зи по сво је.
У Ср би ји се уми ре му шки. Без по сла и ле ко ва.
Ко жи ви у цр ној са да шњо сти, не ка гле да ру жи ча сту те ле ви зи ју.

Ра де Ђер го вић

Ди ја лог
Ја ка во ља и смрт од ла же!
Раз го ва рам сам са со бом. Увек сам пре фе ри рао ди ја лог!
Афо ри зам је ве ли ко у ма лом.
Рад је од чо ве ка ство рио пен зи о не ра.
Уло жи ћу све на јед ну кар ту. Нај ве ро ват ни је ави он ску.
Бо ље је из гу би ти па мет не го апе тит.
Ћу та њем сам све ре као.

Рад ми ло Мић ко вић
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– да је тре нут но у на у ци по зна то око 400.000 вр ста ва ску-

– да је овај дан пр ви пут обе-

лар них би ља ка, од ко јих је око 369.000 вр ста (или 92 од сто) 

ле жен 1970. го ди не, ка да је 

цвет них би ља ка? Го ди шње се от кри ва око 2.000 но вих биљ-

аме рич ки се на тор Геј лорд Нел-

них вр ста али су исто вре ме но мно ге на ру бу из у ми ра ња – 

сон до шао на иде ју да на тај на-

на уч ни ци твр де да је 21 про це нат свих биљ них вр ста ве ро-

чин по ку ша да ука же на ва жне 

ват но угро жен из у ми ра њем.

еко ло шке про бле ме и на зна чај њи хо вог ре ша ва ња? На то 

га је под ста кла еко ло шка ка та стро фа ве ли ких раз ме ра – из-

ли ва ње наф те у Сан та Бар ба ри у Ка ли фор ни ји 1969. го ди не.

– да је пре ма нај пре ци зни јем из ра чу на ва њу до са да, уку-

– да се 22. апри ла ши ром 

пан број вр ста на Зе мљи про це њен на око 8,7 ми ли о на – 6,5 

све та обе ле жа ва Ме ђу на-

ми ли о на вр ста на коп ну и 2,2 ми ли о на у оке а ни ма?

род ни дан пла не те Зе мље 
као под сет ник да нам на ша 
пла не та и ње ни еко си сте ми 

да ју жи вот и као упо зо ре ње на опа сно сти ко је пре те жи во ту 
на Зе мљи, биљ ним и жи во тињ ским вр ста ма? У овом до га ђа-
ју сва ке го ди не уче ству је око 190 зе ма ља и ви ше од ми ли јар-
ду љу ди, чи не ћи Дан пла не те Зе мље нај ве ћом гра ђан ском 
ак ци јом на све ту.

– да су љу ди пре те ра ним ло-
вом ус пе ли да ис тре бе пут нич-
ког го лу ба, нај на се ље ни ју вр сту 
пти ца на пла не ти? По след њи 

при ме рак вр сте ко ја је не ка да бро ја ла пет ми ли јар ди уги нуо 
је у Зо о ло шком вр ту у Син си на ти ју (САД) 1914. го ди не.

– да су ме ђу 36 при о ри тет них 

же но људ ским ак тив но сти ма – кли мат ским про ме на ма, уни-

шта ва њем ста ни шта, иле гал ним ло вом итд.

вр ста ко је се сма тра ју нај у гро-

же ни јим од из у ми ра ња ал ба тро-

си, по лар ни ме две ди, ги гант ске 

пан де, ти гро ви, али и как ту си, 

не ке вр сте ор хи де ја и чу ве на ле ко ви та биљ ка жен шен? На-

уч ни ци твр де да је 99 од сто вр ста ко је су у опа сно сти угро-
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