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Кра јем ма ја одр жан је, ше-
сту го ди ну за ре дом, Фе-
сти вал ме ђу ге не ра циј ске 

са рад ње „ОКеј”, ко ји је Уста но ва 
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, 
уз по др шку мно го број них парт-
не ра и ло кал не за јед ни це, ово га 
пу та ор га ни зо ва ла у свом нај ве-
ћем клу бу за ста ри је на Вра ча ру 
„Игор Хо лод ков”.

Циљ фе сти ва ла, ко ји је ове 
го ди не одр жан под сло га ном 
„По че ло је ме ђу ге не ра циј ско 
ото пља ва ње”, је сте по ве зи ва-
ње љу ди раз ли чи тих ге не ра ци ја 
кроз кул ту ру, спорт и ама тер ско 
ства ра ла штво и ши ре ње ме ђу-
ге не ра циј ске то ле ран ци је, са-
рад ње и раз у ме ва ња. Кон цепт „ОКеј” фе сти ва ла 
се и ба зи ра на за јед нич ким прин ци пи ма на ци о-
нал не стра те ги је о ста ре њу и на ци о нал не стра-
те ги је за мла де, као и на про мо ви са њу и под сти-
ца њу ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти у ства ра-
њу дру штва за све ге не ра ци је.

По здрав ну реч по се ти о ци ма упу тио је в. д. 
ди рек то ра УГЦБ, Ср ђан Ди ми три је вић, ко ји је 
на вео да је иде ја фе сти ва ла би ла да под стак не 
љу де не са мо да се ме ђу соб но дру же, већ и на 
мно го број не ак тив но сти ко је ће их збли жи ти и 
по мо ћи да се ис ку ства ста ри јих пре не су на мла-
ђе, али и мла ђих ге не ра ци ја на ста ри је, по го то во 
у овом тех но ло шком вре ме ну, јер је ве о ма бит но 
да схва ти мо тре ну так у ко јем жи ви мо.

– Од лу чи ли смо да се сам чин отва ра ња фе-
сти ва ла, и на рав но све ак тив но сти ко је га пра-
те, одр же у клу бо ви ма, због то га што же ли мо да 
за хва ли мо на на по ри ма ко је град ска власт чи ни 
да би наш Бе о град био мно го бо љи и леп ши део 
свих нас – ре као је Ср ђан Ди ми три је вић.

За јед нич ки на ступ хо ра мла дих из Уста но-
ве за де цу и мла де „Срем чи ца” и пе вач ке гру пе 
„Зве здар ске зве зде” из клу ба за ста ри је „Дрин ка 
Ћу ко вић” са спле том пе са ма гру па „Идо ли” и „Би-
је ло дуг ме” оду ше вио је при сут не и улеп шао по-
че так фе сти ва ла.

Од осни ва ња фе сти вал је уста но вио два при-
зна ња ко ја се сва ке го ди не до де љу ју у окви ру 
про гра ма све ча ног отва ра ња.

На гра да „Злат но ср це” за ху ма не ак тив но сти, 
ак ци је и под ви ге пре ма ста ри ји ма овај пут је при-
па ла Пре дра гу Жи жо ви ћу, мла дом учи те љу ве жби 
таи-чи и чи-гонг, ко ји ви ше од 10 го ди на сва ке не-
де ље ре дов но ве жба с ко ри сни ци ма До ма за ста ре 
„Бе жа ниј ска ко са” и бри не да има ју бо љи ква ли тет 
жи во та, да бу ду ви тал ни, ак тив ни и за до вољ ни. 
Пре драг је под ста као и сво је ко ле ге из Таи-чи са-
ве за Ср би је да се укљу че у во лон тер ску ак тив ност 
у окви ру Ге рон то ло шког цен тра Бе о град.

Фе сти вал ско при зна ње „ОКеј ме да ља”, уста-
но вље но у ци љу про мо ви са ња при ме ра до бре 
прак се обра зов них ин сти ту ци ја у под сти ца њу 
раз во ја де це и омла ди не у ду ху по што ва ња људ-
ских пра ва, уни вер зал них вред но сти и не го ва ња 
ме ђу ге не ра циј ске то ле ран ци је и раз у ме ва ња, 
ове го ди не је при па ло Основ ној шко ли „Или ја 
Га ра ша нин” из Гроц ке, за ду го го ди шњу са рад њу 
са бе о град ским клу бо ви ма за ста ри је.

На кон до де ле на гра да, у на став ку про гра ма 
по се ти о ци су мо гли да ужи ва ју у бе се ди „При ја-
тељ ство” ау то ра Сте фа на Ко ста ди но ви ћа, уну ка 
Љу бин ке Јо си по вић из Клу ба за ста ри је Ла за-
ре вац ко ја је и из ла га ла бе се ду. За тим је Ми лош 
То шов, уче ник че твр тог раз ре да Основ не шко ле 
„Ра де Кон чар” и до бит ник ви ше ли те рар них на-
гра да, ре ци то вао те мат ске сти хо ве по свом из-
бо ру и ау тор ску пе сму „Та ра”.

У окви ру Фе сти ва ла отво ре на је и из ло жба 
„Пор тре ти уну ка”, а та ко ђе је ор га ни зо ва на и фо-
то-се си ја „Пор тре ти де ка и ба ка”. Д. Гру јић

„ОКеј” фе сти вал 
по ше сти пут

Поздравна реч Срђана Димитријевића, в.д. директора УГЦБ
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у жижи

Но ви За кон о без бед но сти 
и здра вљу на ра ду оче ку-
је се у то ку ове го ди не, а 

по ред ње га у пла ну су и За кон 
о оси гу ра њу у слу ча ју по вре де 
на ра ду, Из ме не и до пу не За ко-
на о со ци јал ној за шти ти, За кон 
о со ци јал ним кар та ма и За кон 
о со ци јал ном пред у зет ни штву, 
ре као је 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 на Че-
твр тој го ди шњој кон фе рен ци ји 
Вла де Ср би је и На ци о нал не ор-
га ни за ци је за ло кал ни еко ном-
ски раз вој (НА ЛЕД) „Из лаз из 
си ве еко но ми је”.

Све то, ка ко је на вео ми ни-
стар Ђор ђе вић, до при не ће да 
гра ђа ни бу ду уве ре ни да је др-
жа ва на њи хо вој стра ни и да све 
ра ди у њи хо ву ко рист.

– Оба ве за Вла де Ср би је је да 
бра ни рад нич ка пра ва и у то ме 
тре ба сви за јед нич ки да уче-
ству је мо. Рад ни ци тре ба да бу ду 
све сни сво јих пра ва и да при ја-
ве оне ко ји их кр ше. За др жа ву 
они пред ста вља ју кључ успе ха, 
јер без за до вољ них рад ни ка, 
не ма ни до брих ре зул та та, а ни 
на прет ка – ре као је ми ни стар.

Ђор ђе вић је ис та као да је 
то ком 2017. и 2018. го ди не Ми-
ни стар ство за рад ста ви ло по-
се бан ак це нат на бор бу про тив 
си ве еко но ми је, по себ но кроз 
про је кат „Ре ци НЕ ра ду на цр но”, 

у са рад њи са Кра ље ви ном Нор-
ве шком, ко ји је дао од лич не ре-
зул та те.

– Сви рад ни ци мо ра ју да ра-
де у скла ду са за ко ном јер ти ме 
оства ру ју и пра во на здрав стве-
но и со ци јал но оси гу ра ње, а же-
ли мо да и они то га бу ду све сни. 
По ја ча ним ин спек циј ским над-
зо ри ма кон тро ли ше мо и по сло-
дав це, од но сно да ли су обез-
бе ди ли пра ва ко ја рад ни ци ма 
сле ду ју. На сај ту Ми ни стар ства 
уве де на је и прак са да се об ја-

вљу ју ли сте оних ко ји ра де у 
скла ду са за ко ном, али и оних 
ко ји га кр ше и ве ру је мо да ће 
и то до при не ти да рад на цр но 
ви ше не по сто ји – на вео је ми-
ни стар.

Ђор ђе вић је на гла сио да је у 
про шлој го ди ни би ло за 31 од-
сто ви ше ин спек циј ских над зо ра 
не го у 2017, али да је ипак утвр-
ђен ма њи број оних ко ји су ра-
ди ли не при ја вље ни, што по ка зу-
је ве ли ки по мак ка да је у пи та њу 
бор ба про тив ра да на цр но.

Пре ма ње го вим ре чи ма, по-
се бан зна чај има ће и из ра да со-
ци јал них ка ра та, ко јим ће рас-
по де ла со ци јал не по мо ћи би ти 
тран спа рент ни ја. Ми ни стар 
Зо ран Ђор ђе вић је ис та као да 
је и уво ђе ње ре ги ста ра за при-
ја ву се зон ских рад ни ка та ко ђе 
од ве ли ке ва жно сти јер, ка ко је 
ре као, ово је пр ви пут да рад ни-
ци ко ји оба вља ју ова кву вр сту 
по сло ва бу ду при ја вље ни и да 
оства ре пра ва ко ја има ју.

Г. О.

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ „ИЗ ЛАЗ ИЗ СИ ВЕ ЕКО НО МИ ЈЕ”

Др жа ва је на стра ни гра ђа на

Ми ни стру Зо ра ну Ђор ђе ви ћу ти ту ла по ча сног 
док то ра Мо сков ског уни вер зи те та

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, све ча но је при мио ти ту-
лу по ча сног док то ра на у ка на Ру-
ском др жав ном со ци јал ном уни вер-
зи те ту у Мо скви, ко ју му је уру чи ла 
На та ли ја По чи нок, рек тор Уни вер-
зи те та (на слици).

Ти ту ла по ча сног док то ра на у ка 
пред ста вља зна ча јан сим бол и по-
твр ду по стиг ну тог на прет ка у раз-
во ју би ла те рал не са рад ње у со ци-
јал ној сфе ри, али и у сфе ри од бра-
не и без бед но сти, функ ци је ко ју је 

ми ни стар Ђор ђе вић оба вљао пре 
тре нут не.

На кон што је при мио по ча сни 
док то рат, Ђор ђе вић је одр жао пре-
да ва ње сту ден ти ма на те му од но са 
Ру си је и Ср би је у обла сти со ци јал не 
за шти те.

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић је 
пр ви ми ни стар у Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је ко ји је по стао по ча сни док-
тор на у ка Мо сков ског уни вер зи те-
та и дру ги срп ски по ли ти чар на кон 
пред сед ни ка Алек сан дра Ву чи ћа.

Г. О.

Министар Зоран Ђорђевић говорио на конференцији  „Излаз из сиве економије”
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актуелно

У Ре пу блич ком фон ду ПИО је оба вље на 
ше ста про ве ра при ме не стан дар да ква-
ли те та и без бед но сти ин фор ма ци ја, ИСО 
9001:2015 и ИСО/ИЕЦ 27001:2013, а над зор-
ну про ве ру je, као и до са да, спро ве ла во де-
ћа свет ска ор га ни за ци ја за кон тро ли са ње, 
ве ри фи ка ци ју, ис пи ти ва ње и сер ти фи ка ци-
ју „СГС”.

Про ве ра је ре а ли зо ва на пре ма уна пред 

утвр ђе ним пла но ви ма, а про ве ра ва на је 
при ме на стан дар да у Ди рек ци ји Фон да, Ди-
рек ци ји По кра јин ског фон да, као и у фи ли-
ја ла ма Но ви Сад, Су бо ти ца, Вр бас, Ки кин да 
и Бач ка Па лан ка.

Екс тер на над зо р на про ве ра по твр ди ла 
је да је Фонд не са мо успе шно им пле мен-
ти рао стан дар де ИСО 9001 и ИСО 27001, 
не го и да ус по ста вље ни си стем одр жа ва на 

за вид ном ни воу, а за по сле ни у ор га ни за-
ци о ним де ло ви ма у ко ји ма је про ве ра оба-
вље на по ка за ли су ви сок сте пен по све ће-
но сти и од го вор но сти у из вр ша ва њу сво јих 
оба ве за.

Ура ђен је ве ли ки и сло жен по сао, а Фонд 
је по ше сти пут оправ дао по се до ва ње сер-
ти фи ка та за стан дар де ква ли те та и без бед-
но сти ин фор ма ци ја. Г. О.

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да ПИО 
одр жао је сед ни цу 16. ма ја на ко јој су 
раз ма тра ни Из ве штај о ра ду РФ ПИО за 

2018. го ди ну и Из ве штај о фи нан сиј ском по-
сло ва њу Фон да за 2018. го ди ну.

При ли ком пред ста вља ња из ве шта ја о ра-
ду, за ме ник ди рек то ра Фон да др Алек сан дар 
Ми ло ше вић ис та као је да струк ту ра при хо да 
Фон да има по вољ ну тен ден ци ју из го ди не у 
го ди ну, од но сно да се уче шће из вор них при-
хо да Фон да по ве ћа ва у од но су на уче шће до-
та ци ја из бу џе та.

– У 2018. го ди ни у укуп ним при хо ди ма Фон-
да из вор ни при хо ди су чи ни ли 71,7 од сто, а 
2012. из но си ли су 51,1 про це нат, док уче шће 
до та ци ја из бу џе та бе ле жи пад са 48,2 од сто 
у 2012. на 27,9 про це на та у 2018. го ди ни, што 
упу ћу је на ста бил ност и ја ча ње еле ме на та 
одр жи во сти пен зиј ског си сте ма – ре као је др 
Алек сан дар Ми ло ше вић.

По ве ћа ње ажур но сти у до но ше њу ре ше ња 
у за кон ском ро ку, као при мар ни циљ, ре а ли-
зо ва но је у 2018. го ди ни са 90,04 од сто. При 
по ве ћа ном бро ју зах те ва у 2018. го ди ни но-
ми нал но је ре ше но 9,3 од сто ви ше пред ме та 
не го у 2017. го ди ни. 

Др Ми ло ше вић је под се тио да су но ва за-
кон ска ре ше ња у 2018. го ди ни, ко ја су се по-
ред За ко на о ПИО од но си ла и на дру ге обла-
сти из над ле жно сти Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
ути ца ла на по ве ћа ње бро ја при мље них зах-
те ва, као и на по ве ћа ње укуп ног оби ма по сла, 
јер је тре ба ло обез бе ди ти ор га ни за ци о но-
тех нич ке пред у сло ве за при ме ну но вих за-
кон ских од ред би.

– Осим то га, пла ни ра но је да се у 2018. го-
ди ни спро ве ду при пре ме за уки да ње оба ве зе 
по сло да ва ца за до ста вља ње М-4 обра за ца, 
од но сно да Фонд из ра ђу је елек трон ске М-4 
обра сце пре у зи ма њем по да та ка од По ре ске 
упра ве пре ко Цен трал ног ре ги стра оба ве зног 

со ци јал ног оси гу ра ња. Ство ре ни су фор мал-
но-прав ни усло ви за ре а ли за ци ју овог ци ља и 
спро ве де не су тех нич ке при пре ме, та ко да ће 
Фонд у 2019. го ди ни из ра ђи ва ти елек трон ски 
М-4 без уче шћа по сло дав ца – на вео је за ме-
ник ди рек то ра РФ ПИО.

Од го то во се дам ми ли о на зах те ва ко је је 
Фонд при мио у 2018. го ди ни, ви ше од 578.000 
од но си се на зах те ве за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи је и оста ла пра ва из ПИО, што је 8,9 
про це на та ви ше не го у 2017. го ди ни и до кра ја 
го ди не ре ше но је 91,8 од сто, од но сно 9,3 про-
цен та ви ше не го прет ход не го ди не.

Ди рек тор ка РФ ПИО Дра га на Ка ли но вић 
на ве ла је да ће као ди рек тор ове ин сти ту ци-
је би ти за до вољ на ка да про це нат ре ше них 
зах те ва у за кон ском ро ку бу де из ме ђу 95 и 96 
од сто и на гла си ла да ажур ност од 100 од сто 
не ће мо ћи ни ка да да бу де по стиг ну та, јер то 
не за ви си са мо од Фон да, већ и од по сло да ва-
ца. Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је у 
2018. го ди ни би ло го то во 10 од сто ви ше при-
мље них зах те ва и да је исто то ли ко ви ше но-
ми нал но ре ше но, оце ни ла је да је оства ре ни 
про це нат за до во ља ва ју ћи.

Пред ста вља ју ћи Из ве штај о фи нан сиј ском 
по сло ва њу РФ ПИО за 2018. го ди ну ди рек тор 
Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве Иван Ми мић 
ре као је да фи нан сиј ско по сло ва ње Фон да у 
2018. го ди ни на стра ни при хо да ка рак те ри ше 
оства ре ње до при но са за ПИО у из но су ви шем 
од пла ни ра ног и на ста вак сма ње ња уче шћа 

до та ци ја из бу џе та у струк ту ри при хо да.
– Укуп ни при хо ди и при ма ња у 2018. го ди-

ни оства ре ни су у из но су од 615,99 ми ли јар ди 
ди на ра и у од но су на прет ход ну го ди ну оства-
ре но је ви ше при хо да за 25,32 ми ли јар де ди-
на ра, од но сно 4,3 од сто. При хо ди и при ма ња 
од до при но са за ПИО оства ре ни су у из но су 
од 441,74 ми ли јар де ди на ра, од но сно за 36,83 
ми ли јар де ди на ра ви ше не го ла не – на вео је 
Иван Ми мић.

У од но су на укуп на сред ства тран сфе ри са-
на у 2017. го ди ни, и по ред по ве ћа ња рас хо да 
за пра ва из ПИО по осно ву ускла ђи ва ња од 
пет про це на та и пре стан ка ва же ња За ко на 
о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те 
пен зи ја, тран сфе ри из бу џе та у 2018. ни жи су 
за 7,02 од сто, од но сно за 12,98 ми ли јар ди ди-
на ра. 

Ми мић је на вео да уче шће не то пен зи ја у 
БДП у 2018. го ди ни из но си 10,3 про цен та, што 
је ни же од утвр ђе ног ли ми та уче шћа по За ко-
ну о бу џет ском си сте му од 11 од сто, и под се-
тио да је у 2012. го ди ни уче шће не то пен зи ја у 
БДП из но си ло 12,4 од сто.

Ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве 
на вео је и по да так да се знат но по ве ћа ва број 
ста ро сних пен зи о не ра и да њи хо во уче шће у 
укуп ном бро ју из но си 63 од сто, а да се сма њу-
је број ин ва лид ских пен зи о не ра, чи је је уче-
шће 16,6 про це на та, док по ро дич ни пен зи о-
не ри уче ству ју у укуп ном бро ју са 20,1 од сто.

В. К.

ШЕ СТА НАД ЗОР НА ПРО ВЕ РА ПРИ МЕ НЕ ИСО СТАН ДАР ДА 

Фонд оправ дао по се до ва ње сер ти фи ка та

СА СЕД НИ ЦЕ УПРАВ НОГ ОД БО РА ФОН ДА ПИО

Кон ти ну и ран раст из вор них 
при хо да Са једне од претходних 

седница УО РФ ПИО
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реч струке

Сва ком бу ду ћем пен зи о не-
ру јед но од нај ва жни јих 
пи та ња је – ко ли ка ће му 

би ти пен зи ја. Та ко ђе, вр ло че сто 
и они ко ји су ре ше ње о пен зи ји 
већ до би ли ни су увек си гур ни да 
им је из нос пра вил но од ре ђен. 
Због то га, а и ка ко би се раз ја-
сни ле и не ке дру ге, мо жда ма ње 
очи глед не ди ле ме, по ку ша ће мо 
да об ја сни мо на ко ји на чин је За-
кон о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу уре дио на чин од ре-
ђи ва ња ви си не пен зи је.

Сту па њем на сна гу ва же ћег 
За ко на о ПИО (2003. го ди не), на-
чин од ре ђи ва ња ви си не пен зи-
је је пот пу но из ме њен у од но су 
на ра ни је про пи се ко ји су об-
ра чун ба зи ра ли на утвр ђи ва њу 
пен зиј ског осно ва пре ма за ра-
да ма оства ре ним у де сет нај-
по вољ ни јих уза стоп них го ди на 
ста жа. На рав но, и да ље се из-
нос пен зи је од ре ђу је на осно ву 
по да та ка ре ги стро ва них у ма-
тич ној еви ден ци ји, од но сно на 
осно ву на вр ше ног пен зиј ског 
ста жа и оства ре них за ра да, али 
се при од ре ђи ва њу ви си не пен-
зи је ура чу на ва цео рад ни век.

Са би ра ње свих за ра да 
Пр ви ко рак у об ра чу ну је утвр-

ђи ва ње свих за ра да ко је је оси-
гу ра ник оства рио у то ку ка ри је-
ре, а за тим се за ра да оства ре на у 
сва кој ка лен дар ској го ди ни упо-
ре ђу је са про сеч ном за ра дом у 
Ср би ји у тој го ди ни. Од по чет ка 
при ме не ак ту ел ног За ко на, од-
но сно од 2003. го ди не, у за ра ду 
се ура чу на ва ју сви оства ре ни 
при хо ди за ко је су пла ће ни до-
при но си за ПИО. То зна чи да се 
оси гу ра ни ци ма ко ји су, на при-
мер, уз рад ни од нос оба вља ли и 
са мо стал ну де лат ност са би ра ју 
за ра де оства ре не по оба осно-
ва. Де ље њем из но са оства ре не 
за ра де са про сеч ним из но сом 
до би ја се го ди шњи лич ни ко е-
фи ци јент. Уко ли ко је оства ре на 
за ра да ве ћа од про сеч не, ко е фи-
ци јент је ви ши од 1, а уко ли ко је 
ма ња, он да је ко е фи ци јент ни жи 
од 1. За ко ном је нај ви ши го ди-
шњи лич ни ко е фи ци јент огра ни-
чен на 5 и то је је дан од на чи на 

ко ји ма је огра ни че на мак си мал-
на ви си на пен зи је. 

По чев од 30. сеп тем бра 2018. 
го ди не, сту пи ле су на сна гу из-
ме не За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу и про ме-
њен је на чин на ко ји го ди не за 
ко је ни је мо гу ће утвр ди ти го ди-
шњи лич ни ко е фи ци јент ути чу 
на од ре ђи ва ње ви си не пен зи је. 
До са да се за те го ди не об ра чу-
на вао про се чан ко е фи ци јент, 
или ко е фи ци јент ко ји од го ва ра 
га ран то ва ном из но су за ра де, 
или нај ни жој осно ви ци, што је 
за ве ћи ну ко ри сни ка пра ва би-
ло не по вољ но. По из ме ње ним 
од ред ба ма, за го ди не за ко је 
ни је мо гу ће утвр ди ти по дат ке 
о оства ре ној за ра ди, ра чу на се 
лич ни ко е фи ци јент од ре ђен за 
оста ле на вр ше не го ди не ста жа 
оси гу ра ња. Прак тич но, на овај 
на чин се из бе га ва да го ди не 
за ко је не ма по да та ка о оства-
ре ној за ра ди ути чу на уку пан 
из нос пен зи је, па је и та ко од-
ре ђен из нос пен зи је ре ал ни ји и 
ви ше од го ва ра ствар ним за ра-
да ма оси гу ра ни ка.

Ва жно је на гла си ти да је из ме-
на ма За ко на пред ви ђе на и мо-
гућ ност да пен зи о не ри ко ји ма 
је од ре ђен из нос пен зи је при-
ме ном ра ни је ва же ће од ред бе 
за го ди не за ко је ни су утвр ђе ни 
по да ци о оства ре ним за ра да ма, 
мо гу да под не су зах тев за од ре-
ђи ва ње но вог из но са пен зи је 
пре ма но вом на чи ну об ра чу на. 
Ова кав зах тев мо же да се под не-

се до 30. сеп тем бра 2019. го ди не, 
а уко ли ко се при ме ном из ме ње-
них од ред би утвр ди по вољ ни ји 
из нос пен зи је, тај из нос при па да 
од 30. сеп тем бра 2018. го ди не, 
од но сно од да на сту па ња на сна-
гу из ме на За ко на.

Лич ни ко е фи ци јент
На кон од ре ђи ва ња го ди шњих 

лич них ко е фи ци је на та за сва ку 
го ди ну ста жа оси гу ра ња, из ра-
чу на ва се лич ни ко е фи ци јент, 
и то та ко што се збир свих го-
ди шњих лич них ко е фи ци је на та 
де ли са укуп ним тра ја њем пе-
ри о да за ко је су они утвр ђе ни. 
Овај ко рак у ра чу на њу ви си не 
пен зи је је ве о ма зна ча јан. На и-
ме, у слу ча ју да је оси гу ра ник на-
вр шио стаж кра ћи од 12 ме се ци 
у то ку јед не ка лен дар ске го ди не, 
чи ни се да ма те ма тич ка фор му-
ла има не до ста так и да до во ђе-
ње за ра де оства ре не у пе ри о ду 
кра ћем од 12 ме се ци у од нос 
са пр о сеч ном ре пу блич ком за-
ра дом за це лу го ди ну до во ди у 
не по во љан по ло жај оси гу ра ни-
ке. Ме ђу тим, упра во чи ње ни ца 
да се збир го ди шњих лич них 
ко е фи ци је на та де ли са укуп ним 
тра ја њем пе ри о да за ко је су ти 
ко е фи ци јен ти утвр ђе ни, ути че 
на то да је за кон ска фор му ла за 
из ра чу на ва ње ви си не пен зи-
је за пра во пот пу но пра вил на и 
пра вич на. Прак са по ка зу је да за-
ра да оства ре на у пе ри о ду кра-
ћем од 12 ме се ци у то ку јед не 
го ди не ипак мо же на раз ли чи те 

на чи не да ути че на об ра чун ви-
си не пен зи је. Нај че шће су за ра-
де у по чет ку го ди не не што ни же 
не го кра јем го ди не, ка ко због 
но ми нал ног ра ста за ра да, та ко 
и због до да та ка на за ра ду ко ји 
се нај че шће ис пла ћу ју у дру гој 
по ло ви ни го ди не, као што су ре-
грес, три на е ста пла та и слич но. 
Из тог раз ло га, мо гу ће је да оси-
гу ра ник ко ји је оства рио за ра ду 
са мо у дру гој по ло ви ни го ди не 
бу де у не што по вољ ни јој си ту а-
ци ји не го да је у тој ис тој го ди ни 
ра дио у пр вих шест ме се ци. На-
рав но, опи са на си ту а ци ја уоп-
ште не мо ра да ва жи за сва ког 
оси гу ра ни ка и за сва ког по сло-
дав ца и за то се не мо же ре ћи да 
по сто ји оп ште пра ви ло.

Ва жно је на гла си ти да је лич-
ни ко е фи ци јент За ко ном огра-
ни чен на 3,8 и то је дру ги на чин 
огра ни ча ва ња мак си мал ног из-
но са пен зи је.

По од ре ђи ва њу лич ног ко е-
фи ци јен та, ко ји прак тич но пред-
ста вља од нос про сеч не за ра де 
оси гу ра ни ка у то ку це лог рад ног 
ве ка и про сеч не за ра де у Ре пу-
бли ци Ср би ји у истом пе ри о ду, 
пре о ста је још не ко ли ко ре ла тив-
но јед но став них ма те ма тич ких 
рад њи. Пр во се лич ни ко е фи ци-
јент мно жи са укуп ним тра ја њем 
пен зиј ског ста жа, при че му се у 
об зир узи ма и утвр ђен по се бан 
стаж (же на ма нај че шће по осно ву 
ро ђе ња тре ћег де те та, а му шкар-
ци ма по осно ву уче шћа у ору жа-
ним ак ци ја ма). Та ко ђе, оси гу ра-
ни ци ма же на ма се утвр ђе ни стаж 
уве ћа ва (у 2019. го ди ни за осам 
од сто, у 2020. за се дам од сто, а од 
2021. го ди не и убу ду ће же на ма 
ће се стаж уве ћа ва ти за шест од-
сто, чи ме се за вр ша ва пре ла зни 
пе ри од у ко ме се сма њи вао про-
це нат уве ћа ња), док се ко ри сни-
ци ма ин ва лид ске пен зи је стаж за 
об ра чун ви си не пен зи је та ко ђе 
уве ћа ва по од ре ђе ној фор му ли. 
Осим ових, по сто је и не ки дру ги 
из у зе ци и по себ ни про пи си за 
об ра чун, али они чи та о ци ко ји 
се за то по себ но ин те ре су ју сва-
ка ко ће у за кон ским про пи си ма 
про на ћи све де та ље ко је же ле да 
са зна ју, а ко ји ни су ин те ре сант ни 

ПР ВИ КО РАК У ОБ РА ЧУ НУ – УТВР ЂИ ВА ЊЕ СВИХ ЗА РА ДА ОСИ ГУ РА НИ КА 

Од ре ђи ва ње ви си не пен зи је
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актуелно

На кон об ја вље ног огла са 
за упу ћи ва ње ко ри сни-
ка пен зи ја Ре пу блич ког 

фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње на ре ха би ли-
та ци ју у здрав стве но-ста ци о-
нар не уста но ве и бањ ско-кли-
мат ска ле чи ли шта, би ло је оче-
ки ва но да ће број под не тих 
при ја ва би ти ве ћи, с об зи ром 
на то да је при ја вљи ва ње ове 
го ди не, за раз ли ку од прет-
ход них, тра ја ло ду же, од но сно 
два на ест рад них да на. 

По ис те ку ро ка за под но ше-
ње при ја ва за бањ ски опо ра-
вак о тро шку РФ ПИО, пен зи о-
нер ске ор га ни за ци је у ко ји ма 
се под но се зах те ви до ста вља-
ју сву до ку мен та ци ју Фон ду, 
та ко да пр ви, пре ли ми нар ни 
по да ци по ка зу ју из у зет но ве-
ли ки од зив пен зи о не ра.

Овај про је кат се кон ти ну и-
ра но вр ло успе шно ре а ли зу је, 
по осно ву Пра вил ни ка о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни-
ка пен зи ја РФ ПИО и ја сних 
кри те ри ју ма. У 2018. го ди ни 
око 37.000 пен зи о не ра је кон-
ку ри са ло за бањ ски опо ра вак 
о тро шку Фон да, а за по сле ни 
у Фон ду, иа ко је то под ра зу ме-
ва ло оби ман по сао, сва ки зах-
тев су об ра ди ли на вре ме. Та-

ко ће сва ка ко би ти и ове го ди-
не, иа ко је број зах те ва ве ћи.

Ка да је реч о Бе о гра ду, у 
2018. го ди ни еви ден ти ра но је 
и об ра ђе но око 6.000 зах те ва 
док их је ове го ди не за бе ле же-
но чак око 9.500. Гор да на Ком-
пи ро вић из Оде ље ња за имо-
вин ско прав не по сло ве у Ди-
рек ци ји Фон да, ко ја 34 го ди не 
ра ди на по сло ви ма бес плат не 
ре ха би ли та ци је, ис ти че да је у 
про се ку по је ди нач но на сва кој 
бе о град ској оп шти ни при мље-
но 200 зах те ва ви ше не го прет-
ход не го ди не. Мо же се, та ко-
ђе, ре ћи и да су пен зи о нер ске 
ор га ни за ци је би ле ефи ка сне и 
бр зе у до ста вља њу до ку мен та-
ци је Фон ду, на ро чи то у оп шти-
на ма Обре но вац и Па ли лу ла, 
ко је су сук це сив но до ста вља ле 
под не те зах те ве чим се на ку пи 
од ре ђе ни број, те се сва при ло-
же на до ку мен та ци ја уз при ја ве 
на вре ме „сли ла” у Фонд.

За са да се по у зда но зна да 
ће пре ли ми нар не ранг ли сте 
би ти об ја вље не 12. ју на, као 
и да ће сва ко ко сма тра да је 
тре ба ло да се на ђе на спи ску 
за бес пла тан опо ра вак у ба ња-
ма Ср би је мо ћи да уло жи жал-
бу у ро ку од пет рад них да на 
од об ја вљи ва ња ранг ли сте. 

На кон што над ле жна ко ми си ја 
раз мо три све жал бе, ко нач не 
ранг ли сте би ће об ја вље не 25. 
ју на на огла сним та бла ма пен-
зи о нер ских удру же ња, Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је и Удру же-
ња пен зи о не ра „Не за ви сност”, 
као и огла сним та бла ма ор га-
ни за ци о них је ди ни ца РФ ПИО. 
Ранг ли сту ко ри сни ка пен зи ја 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве, пре ма 
бро ју бо до ва на осно ву кри-
те ри ју ма ко ји су де фи ни са ни 
Пра вил ни ком о дру штве ном 
стан дар ду, утвр ђу је ко ми си-
ја од нај ма ње три чла на, ко-
ју чи не пред став ни ци Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је, Удру же ња 
пен зи о не ра Ср би је „Не за ви-
сност” и за по сле ни у фи ли ја ли, 
од но сно Ди рек ци ји Фон да.

Пен зи о не ри чи ја су име на 
на ранг ли ста ма, би ће пи са-
ним пу тем оба ве ште ни о то ме 
у ко ју уста но ву ће би ти упу ће-
ни, са спи ском обла сти из ко-
јих се ре ха би ли та ци ја пру жа, 
као и ин фор ма ци ја ма у ве зи са 
спе ци фи ка ци јом услу га.

Фонд ће до ста ви ти спи ско-
ве уста но ва ма, ко је ће за тим 
по зи ва ти пен зи о не ре и до го-
ва ра ти се о тер ми ни ма за ре-
ха би ли та ци ју.

Ј. Оцић

ве ћи ни. Мно же њем лич ног ко-
е фи ци јен та и ста жа за об ра чун, 
до би ја се лич ни бод ко ји се за тим 
мно жи оп штим бо дом од ре ђе-
ним у скла ду са За ко ном и ко ји 
је за јед нич ки за све пен зи о не ре. 
Овом по след њом ма те ма тич ком 
рад њом, до би ја се из нос пен зи је 
у ди на ри ма.

По след ња го ди на 
По ред на ве де них из ме на За ко-

на, на од ре ђи ва ње ви си не пен-
зи је ути че и про ме на ко ја се од-
но си на на чин од ре ђи ва ња го ди-
шњег лич ног ко е фи ци јен та за го-
ди ну у ко јој се оства ру је пра во, а 
ко ја је сту пи ла на сна гу 1. ја ну а ра 
2019. го ди не. Ра ни ји про пи си чи-
ни ли су упра во об ра чун ко е фи-
ци јен та за по след њу го ди ну ра-
да јед ним од нај че шћих раз ло га 
због ко јих се о зах те ву за пен зи ју 
од лу чи ва ло при вре ме ним ре ше-
њи ма. На и ме, за стаж на вр шен у 
го ди ни у ко јој се оства ру је пра во, 
ко е фи ци јент се мо гао од ре ди ти 
тек по чет ком на ред не го ди не, по 
об ја вљи ва њу про сеч не за ра де 
у Ср би ји за ту го ди ну. Пре ма но-
вим про пи си ма, оства ре на за ра-
да у по след њој го ди ни ви ше се 
не до во ди у од нос са про сеч ном 
за ра дом у Ср би ји за це лу ка лен-
дар ску го ди ну, већ се до во ди у 
од нос са тзв. об ра чун ским из но-
сом про сеч не го ди шње за ра де. 
Овај, об ра чун ски из нос се прет-
ход но од ре ђу је та ко што се про-
сеч на ме сеч на за ра да у Ср би ји 
за пе ри од од по чет ка го ди не до 
кра ја ме се ца ко ји два ме се ца 
прет хо ди ме се цу у ком се оства-
ру је пра во, по мно жи бро јем 12, 
осим за оси гу ра ни ке ко ји пра во 
оства ру ју у ја ну а ру или фе бру а-
ру, ко ји ма се об ра чун ски из нос 
од ре ђу је мно же њем про сеч не 
ја ну ар ске за ра де бро јем 12. Ово 
зна чи да се го ди шњи ко е фи ци-
јент ли ца ко је пра во оства ру је 
у нпр. ју ну од ре ђу је та ко што се 
из ра чу на про сеч на ме сеч на за-
ра да за пе ри од ја ну ар - април и 
по мно жи бро јем 12, док за ли це 
ко је оства ру је пра во у фе бру а ру 
са мо про сеч на ја ну ар ска за ра да 
мно жи бро јем 12. На овај на чин 
из бе га ва се че ка ње на ред не го-
ди не и об ја ве по да та ка за це лу 
го ди ну, па и то да на об ра чун 
пен зи је ути че и про сеч на ре пу-
блич ка за ра да у пе ри о ду у ко ме 
пен зи о нер уоп ште ни је ра дио, 
ни ти оства ри вао за ра ду.

Ми ро слав Ми рић

ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

У ви ше да на и 
ве ћи број зах те ва
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Већ го ди на ма про лећ ни 
и је се њи ме се ци ре зер-
ви са ни су за одр жа ва ње 

са ве то дав них да на из ме ђу Ре-
пу блич ког фон да ПИО и но си-
ла ца пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња из још се дам др жа-
ва. То ком ма ја да ни раз го во ра 
су оба вље ни у са рад њи на шег 
Фон да ПИО и пен зиј ских фон-
до ва, од но сно за во да Хр ват ске, 
Ма ђар ске и Се вер не Ма ке до-
ни је. Ко рист од то га има ле су 
стран ке ко је су се обра ти ле за 
прав не са ве те и ин фор ма ци-
је из обла сти оства ри ва ња и 
ко ри шће ња пра ва из ПИО на 
осно ву ста жа оства ре ног у на-
ве де ним др жа ва ма, али и са ве-
то дав ци као пред став ни ци ових 
фон до ва, јер су ус по ста ви ли 
бо ље кон так те са ино стра ним 
ко ле га ма, ре ши ли од ре ђе на 
пи та ња у ве зи са спор ним пред-
ме ти ма, и сва ка ко до при не ли 
бо љој са рад њи у овој обла сти.

Са ве то дав ци из хр ват ског За-
во да за ми ро вин ско оси гу ра ње и 
Ре пу блич ког Фон да ПИО пру жа-
ли су ин фор ма ци је и прав не са-
ве те за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма 
то ком Ме ђу на род них да на раз го-
во ра одр жа них 8. ма ја у За гре бу и 
9. ма ја у Сла вон ском Бро ду.

Са ве то дав ни тим чи ни ле су 
из Фон да ПИО Да ни је ла Ра чић, 
шеф Од се ка за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО при ме ном ме ђу-
на род них уго во ра са др жа ва ма 
ко је су као ре пу бли ке би ле у 
са ста ву СФРЈ, у окви ру Оде ље-
ња за ПИО Слу жбе Фи ли ја ле за 
град Бе о град 1, Сла ђа на Миљ-
ко вић, шеф исто и ме ног од се ка 
у Фи ли ја ли за град Бе о град, и 
Ја сна Дра ги шић, за ме ник ди-
рек то ра Фи ли ја ле Срем ска Ми-
тро ви ца. Из Хр ват ског за во да 

за ми ро вин ско оси гу ра ње са 
стран ка ма су раз го ва ра ле Те о-
до ра Ма ри но вић, Ива на Ма рин-
чић и Лен ка Пи рић, са вет ни це 
спе ци ја ли сти за ми ро вин ско 
оси гу ра ње из Сре ди шње слу-
жбе, и Лу ци ја Је лић, на чел ни ца 
Оде ље ња за спро во ђе ње уред-
би ЕУ и ме ђу на род них уго во ра 
о со ци јал ном оси гу ра њу 1, из 
Под руч не слу жбе За греб.

Са ве то дав ни да ни су и овог 
пу та про шли у нај бо љем ре ду, 
а о то ме ка ква је би ла са рад ња, 
ор га ни за ци ја и шта је стран ке 
нај ви ше ин те ре со ва ло раз го ва-
ра ли смо са Да ни је лом Ра чић.

– Са рад ња са хр ват ским ко-
ле га ма, као и це ла ор га ни за ци ја 
са ве то дав них да на би ли су од-
лич ни. Ова кви су сре ти су вр ло 
зна чај ни, из ме ђу оста лог због 
олак ша ва ња бу ду ће са рад ње – 
има мо при ли ку да упо зна мо ко-
ле ге из дру гог фон да, од но сно 
за во да, да раз ме ни мо ис ку ства 
и кон так те, та ко да је на кон то га 
мно го лак ше ус по ста вља ње ко-
му ни ка ци је и оба вља ње по сла 
јер зна мо ко ме да се обра ти мо 
– ка же Да ни је ла Ра чић и до да је 
да је би ло до ста за ин те ре со ва-
них стра на ка, а раз ме ње не су и 
ур ген ци је.

Пи та ња стра на ка, ка ко на-
во ди, нај че шће су се од но си ла 
на стаж оси гу ра ња, до но ше ње 
ко нач них ре ше ња, по твр де о 
жи во ту, стаж оства рен и у Сло-

ве ни ји, као и на те ри то ри ји АП 
Ко со ва и Ме то хи је.

Ме ђу на род ни са ве то дав ни 
дан из обла сти при ме не Спо-
ра зу ма о со ци јал ној си гур но-
сти из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Ма ђар ске, на ко јем 
су струч ња ци фон до ва ПИО 
Ср би је и Ма ђар ске пру жа ли 
прав не са ве те гра ђа ни ма ко ји 
су оства ри ли не ко пра во у ове 
две др жа ве, одр жан је 14. ма ја у 
Бу дим пе шти.

Тро чла ни тим са ве то да ва ца 
из Ср би је чи ни ли су мр Ја сна 
Го луп ски, по моћ ни ца на чел ни-
ка Оде ље ња за ПИО по ме ђу-
на род ним уго во ри ма, Су за на 
Ли ва зо вић, ше фи ца Од се ка, 
и Игор Ба шнец, слу жбе ник за 
утвр ђи ва ње пра ва у овом оде-
ље њу, сви из Ди рек ци је По кра-
јин ског фон да ПИО у Но вом 
Са ду. Из ма ђар ског но си о ца 
со ци јал ног оси гу ра ња уче ство-
ва ли су Је не Пур, кон тро лор на-
цр та ре ше ња, и Хе лен Мин дер, 
струч ни са вет ник.

Пре ма ре чи ма мр Ја сне Го-
луп ски, пи та ња ко ја су стран ке 
по ста вља ле од но си ла су се на 
на чин под но ше ња зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју у Ср би ји, као и на на чин 
ис пла те бу ду ће оства ре не пен-
зи је у Ср би ји.

Нај ви ше па жње по све ће но је 
пи та њу пре стан ка оси гу ра ња у 
Ма ђар ској као јед ном од усло ва 
за оства ри ва ње пра ва на пен зи-
ју у Ср би ји, а би ло је и пи та ња о 
ста ту су већ под не тог зах те ва. Све 
стран ке су оба ве ште не о то ку по-
ступ ка и евен ту ал ним раз ло зи ма 
ко ји тре нут но спре ча ва ју ње го во 
ре ша ва ње, а не ке су, пак, по у че-
не да се обра те пред став ни ци ма 
на шег Фон да, при че му су до би ле 
и по дат ке по треб не са оства ри-
ва ње кон так та.

– У дру гом де лу са ве то дав ног 
да на, на кон раз го во ра са стран-
ка ма, усту пи ли смо ко ле га ма из 
фон да ПИО Ма ђар ске спи сак 
ур ген ци ја из пред ме та у ко ји ма 
је по сту пак по зах те ву у то ку, а 
за ко је нам је по тре бан на кнад-
ни од го вор – на во ди мр Ја сна 
Го луп ски.

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СА ПЕН ЗИЈ СКИМ ФОН ДО ВИ МА ХР ВАТ СКЕ, МА ЂАР СКЕ И СЕ ВЕР НЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ

Мај у зна ку да на раз го во ра

Учесници саветодавних дана у Будимпешти

Велико интересовање грађана за дан разговора у Врању
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МолитваподМиџором
Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Ђур ђев-

дан ски су сре ти „Мо ли тва под Ми џо ром” ко ја 
се ор га ни зу је у се ли ма Вр то вац и Бал та Бе-
ри ло вац, под но Ста ре пла ни не, ове го ди не 
је одр жа на 20. пут. Пр ви део ма ни фе ста ци је 
де ша вао се на Ђур ђев дан, 6. ма ја, у се лу Вр-
то вац (об ред ни део), а дру ги 11. ма ја у Бал-
та Бе ри лов цу (ет но фе сти вал), у дво ри шту 
ста ре се о ске шко ле ко ја је са да Му зеј Ста ре 
пла ни не и око ли не.

Фе сти вал је оку пио из ла га че из ју го и сточ-
не Ср би је са ста рин ским тр пе за ма, за на ти-
ма, ле ко ви тим би љем, а нај ве ћу па жњу по-
се ти ла ца при вла чи ли су штан до ви са тра ди ци о нал ним је ли ма. Би ра ла се нај леп ша ста рин ска 
тр пе за, нај бо љи ста ро пла нин ски сир, нај бо ља јаг ње ћа чор ба и бел муж и нај леп ша чо ба ни ца.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Кња же вац овом ма ни фе ста ци јом на ја вљу је по че так лет ње 
се зо не на Ста рој пла ни ни. Овај тра ди ци о нал ни оби чај, ђур ђев дан ски об ред, упи сан је на ли сту 
не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа Ср би је, што је оп шти ни Кња же вац до не ло ти ту лу из у зет не 
де сти на ци је Евро пе.

ОбележенДанпобеденадфашизмом
Дан по бе де над фа ши змом у Дру гом свет-

ском ра ту, 9. мај, обе ле жен је у Ре пу бли ци 
Ср би ји ве ли ким бро јем ма ни фе ста ци ја.

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, пред-
во дио је це ре мо ни ју по ла га ња ве на ца на 
Гро бљу осло бо ди ла ца Бе о гра да у Дру гом 
свет ском ра ту и том при ли ком ис та као да 
се хе ро ји ко ји су жи вот по ло жи ли за мир и 
сло бо ду свог на ро да ни ка да не сме ју за бо-
ра ви ти.

По во дом 9. ма ја у ви ше гра до ва Ср би је 
одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Бе смрт ни пук”. 
За ста ву Бе смрт ног пу ка из Ру си је, као сим-
бол по бе де над фа ши змом, по др шке и при-
ја тељ ства два на ро да, ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић све ча но је пре у зео при ли ком зва нич не по се те 
Ру ској Фе де ра ци ји по чет ком ма ја, а ова ин тер на ци о нал на ма ни фе ста ци ја у Ср би ји је од ове го-
ди не увр ште на у др жав не до га ђа је.

актуелно

Истог да на, 14. ма ја, одр жа-
ни су Да ни раз го во ра из ме ђу 
но си ла ца пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња Ср би је и Се-
вер не Ма ке до ни је у Ле сков цу, а 
дан ка сни је и у Вра њу. У ова два 
гра да по са ве те и ин фор ма ци је 
до шло је око 60 стра на ка. Са ве-
то дав ни тим чи ни ле су из Фи ли-
ја ле Ле ско вац Ма ри на Ма ној-
ло вић, ди рек тор ка Фи ли ја ле, 
Љи ља на Зо рић, слу жбе ник за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, и 
Сне жа на Пе тро вић, кон тро лор, 
за тим из Фи ли ја ле Вра ње Ва-
лен ти на Мом чи ло вић, кон тро-
лор ко ор ди на тор у Оде ље њу за 
ПИО, Гор да на Кр стић Ива но вић, 
кон тро лор, и Ма ри ја Ђор ђи је-
вић, слу жбе ник за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО. Из ма ке дон ског 
фон да са ве те стран ка ма пру-
жа ле су Злат ка Ја ки мов ска, ру-
ко во ди лац Од се ка за ма тич ну 
еви ден ци ју у Фи ли ја ли Ско пље, 
Ми ми Пе тров ска, са рад ник за 
ре ша ва ње пра ва у пр вом сте-
пе ну по ме ђу на род ним уго во-
ри ма, та ко ђе из скоп ске фи ли-
ја ле, као и Би ља на Не шов ска, 
ко ја је на исто и ме ној по зи ци ји 
у Цен тра ли Ско пље. По др шку 
са ве то дав ном ти му пру жа ле су 
Су за на Су та ра Ба и но вић, шеф 
од се ка, и Мир ја на По по вић, 
ко ор ди на тор за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО, обе из Оде ље ња 
за ПИО по ме ђу на род ним уго-
во ри ма Ди рек ци је Фон да.

Ка ко нам је ре кла Су за на Су-
та ра Ба и но вић, са ве то дав ни да-
ни су и овог пу та би ли од лич но 
ор га ни зо ва ни.

– Од зив стра на ка је био ве-
о ма до бар, па смо по вре ме но 
ра ди ли и у че ти ри ти ма ка ко би 
сви ко ји су до шли до би ли по-
треб не ин фор ма ци је и прав не 
са ве те. Стран ке су се нај че шће 
рас пи ти ва ле о об у ста ва ма ис-
пла те пен зи ја, а у ве зи са до-
ста вља њем по твр да о жи во ту 
ма ке дон ском фон ду, за тим у 
ве зи са пре ра чу ни ма пен зи ја, 
као и по пи та њу утвр ђи ва ња 
ста жа оси гу ра ња у ма ке дон-
ским пред у зе ћи ма ко ја су има-
ла пред став ни штва у Ср би ји и 
обрат но – об ја шња ва на ша са-
го вор ни ца.

На ред ни са ве то дав ни да ни 
пла ни ра ни су за сеп тем бар, из-
ме ђу пен зиј ских фон до ва Ср-
би је и Не мач ке, а тра ја ће је дан 
дан у Кра ље ву и два у Бе о гра ду.

В. Ка дић, М. Мек те ро вић

УНовомСадупонуђенооко1.200раднихместа
На 29. сај му за по шља ва ња у Но вом Са-

ду, одр жа ном 24. ма ја, 60 по сло да ва ца 
по ну ди ло је око 1.200 сло бод них рад них 
ме ста.

Нај ве ће шан се да на ђу по сао има ли 
су рад ни ци у про из вод њи, тр го ви ни, 
уго сти тељ ству, а при ли ку су до би ли и 
тех но ло зи, еко но ми сти, гра ђе вин ски и 
елек тро ин же ње ри, за тим ме на џе ри, ко-
мер ци ја ли сти, мон те ри на ме шта ја, ма га-
ци о не ри, во за чи, фри зе ри, ИТ струч ња-
ци, про фе со ри, ме ди цин ски рад ни ци.

Пре ма из не тим ста ти стич ким по да ци-
ма На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
у но во сад ској Фи ли ја ли је на кра ју апри-

ла би ло ре ги стро ва но 13.497 не за по сле них, што је око 16,49 про це на та ма ње у од но су на исти пе-
ри од про шле го ди не. Ме ђу њи ма је 20,36 од сто мла дих до 30 го ди на, док је ста ри јих од 50 го ди на 
би ло око 31,54 од сто. Од укуп ног бро ја не за по сле них струч ни рад ни ци чи не 81,64 про цен та, а же не 
чи не 58,41 од сто.
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између два броја

Трстеник:Моравска
златнасвадба

Цр ве ни крст и оп шти на Тр сте ник и ове го ди-
не су ор га ни зо ва ли ма ни фе ста ци ју „Мо рав ска 
злат на свад ба”. Ода зва ло се 26 па ро ва из тр сте-
нич ке оп шти не ко ји су за јед но већ 50 го ди на. У 

име ор га ни за то ра по здра вио их је и че сти тао им 
ју би леј пред сед ник оп шти не Тр сте ник, Алек сан-
дар Ћи рић. Он је ре као да ова кве ма ни фе ста ци-
је по ру чу ју мла дим ге не ра ци ја ма да је по треб но 
пу но љу ба ви, по што ва ња и раз у ме ва ња да се 
брак са чу ва. Сви сла вље ни ци су на гла си ли да је 
ме ђу соб на то ле ран ци ја га рант успе шног бра ка.

„Мо рав ска злат на свад ба” ор га ни зо ва на је 
у окви ру не де ље Цр ве ног кр ста и би ће тра ди-
ци о нал на, ре као је Ве ро љуб Ми ло ва но вић, се-
кре тар Цр ве ног кр ста у Тр сте ни ку. У са ли за 
вен ча ња уру че не су пла ке те и по кло ни овим 
ју би лар ци ма, ко је је обез бе ди ла оп шти на Тр-
сте ник, а он да је про сла ва ју би ле ја про ду же на 
у ре сто ра ну. Бо гат му зич ки про грам при ре ди ли 
су им чла но ви КУД „Пр ва пе то лет ка” и ло кал ни 
бен до ви.

Крагујевац:Ђурђевданскикарневал
По во дом 6. ма ја, да на гра да, у Кра гу јев цу је ор га ни зо ван тра ди ци о-

нал ни Ђур ђев дан ски кар не вал. На те му „Пти ца кра гуј”, глав ним град-
ским ули ца ма про шло је ви ше од хи ља ду Кра гу јев ча на, ко ји су сво јим 
ма ска ма, ко сти ми ма, пе смом и пле сом, на пра ви ли ве се лу ат мос фе ру.

По ред кра гу је вач ких ма ли ша на, уче сни ци ово го ди шњег Ђур ђев дан-
ског кар не ва ла би ла су и мно го број на град ска пред у зе ћа, ре пу блич ке 
ин сти ту ци је и удру же ња. Струч ни жи ри иза брао је нај леп ше ма ске у 
три ка те го ри је – по је ди нач ну, груп ну и по ро дич ну ма ску.

Ор га ни за тор че тр на е стог Ђур ђев дан ског кар не ва ла би ла је Град ска 
ту ри стич ка ор га ни за ци ја Кра гу је вац.

Лебане:бригаза
најмлађе

Пред сед ник оп шти не Ле ба не, Иван Бог да но вић, 
по де лио је у све ча ној са ли До ма кул ту ре „Ра дан” у 
Ле ба ну бе би-па ке ти ће и нов ча не че стит ке за 54 мла-
де ма ме ко је су се по ро ди ле у 2019. го ди ни.  

Би ла је то при ли ка да се раз го ва ра о ме ра ма по-
пу ла ци о не по ли ти ке ло кал не са мо у пра ве, кроз 
про гра ме НВО из ове ка те го ри је, као и о пла но ви-
ма над ле жног ми ни стар ства. До ми ни ра ле су те ме о 
под сти ца ју за по шља ва ња мла дих мај ки, осни ва њу 
шко ле ро ди тељ ства, као и о сти му ли са њу ро ди те ља 
са тро је и ви ше де це кроз сме штај де це у вр ти ће. 

Бог да но вић је ре као да се на да да ће оп шти на 
Ле ба не на ред не го ди не за ове свр хе из дво ји ти 
знат но ве ћу су му.

Београд:Сајамтрећегдоба–55+
Ше сти по ре ду Са јам за тре ће до ба – 

55+ одр жан је 28. и 29. ма ја на Бе о град-
ском сај му под сло га ном „Град у ко ме 
го ди не има ју бу дућ ност”.

Као и ра ни јих го ди на, по се ти о ци ма су 
на јед ном ме сту би ле до ступ не ра зно вр-
сне услу ге, по пу сти, про гра ми и про из-
во ди – за ин те ре со ва ни су мо гли да про-
ве ре сво је здрав стве но ста ње и са зна ју 
тај не пра вил не ис хра не, да уче ству ју у 
за бав ним ра ди о ни ца ма и на град ним 
игра ма, осво је вред не по кло не и број не по пу сте, али и да на у че ка ко да ис пу не сло-
бод но вре ме и за бо ра ве на уса мље ност. По ред око 60 ко мер ци јал них из ла га ча, по-
год но сти за при пад ни ке тре ћег до ба по ну ди ла су и град ска пред у зе ћа и оп шти не.

У окви ру сај ма по че твр ти пут је одр жан из бор за мис тре ћег до ба и пр ви пут 
из бор за ми сте ра, а ла у ре а ти су, по ми шље њу жи ри ја, би ли Љу бин ка Си мић (73) и 
Дар ко Ја го дић (81) из Бе о гра да (на сли ци).

Власотинце:107.
рођенданбиблиотеке

Дан уо чи одр жа ва ња ма ни фе ста ци је 
„Ноћ му зе ја”, 17. ма ја, На род на би бли о те-
ка „Де сан ка Мак си мо вић” из Вла со тин ца 
обе ле жи ла је 107. го ди шњи цу по сто ја ња 
и успе шног ра да. У при су ству ве ли ког 
бро ја го сти ју и чи та ла ца за слу жним по је-
дин ци ма и ор га ни за ци ја ма по де ље не су 
за хвал ни це би бли о те ке.

На род на би бли о те ка „Де сан ка Мак си мо вић” из Вла со тин ца бро ји не што ви ше 
од хи ља ду чла но ва, раз ли чи те ста ро сне до би и обра зо ва ња. Има ско ро 60.000 
на сло ва сме ште них на две ло ка ци је, у „Ги ги ној ку ћи” и „Вал чи ће вој па ла ти”. 

Би бли о те ка се не ба ви са мо пу ким по зајм љи ва њем књи га чи та о ци ма већ се ту 
ор га ни зу ју и број не књи жев не ве че ри и про мо ци је. Успе шно смо оба ви ли ди ги-
та ли за ци ју књи га, ка же Ср ба Та кић, ди рек тор би бли о те ке у Вла со тин цу.  

„Бесмртнипук”
иуКикинди

Ма ни фе ста ци ја „Бе смрт ни 
пук” одр жа на је и у Ки кин ди. 
Уче сни ци су се оку пи ли код 
спо мен-обе леж ја „Ту га” где 
су по ло жи ли вен це. По том су 
шет њом Град ским тр гом до-
шли до спо ме ни ка жр тва ма 
фа ши зма 1941–1945. Вен це су 
по ло жи ли и на спо мен-пло чу бри га ди ру Дра гу ти ну Ри сти ћу у хо лу Град ске ку-
ће. Уче сни ци ма ни фе ста ци је но си ли су фо то гра фи је пре да ка ко ји су се бо ри ли 
у Пр вом и Дру гом свет ском ра ту, као и уче сни ка ра та 90-их го ди на.
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актуелно

Пен зи о не ри ко ји не ма ју услов да ове 
го ди не иду у ба њу о тро шку РФ ПИО, 
а пла ни ра ју да пу ту ју и од мо ре се, 

и да ље има ју мо гућ ност да ле ту ју на ра те. 
Фонд ПИО има пот пи са не уго во ре са ба ња-
ма у Ср би ји о пла ћа њу пу тем ад ми ни стра-
тив не за бра не од пен зи је, па сва ки пен зи-
о нер, пре ма сво јим мо гућ но сти ма, мо же 
да иза бе ре у ком ће се цен тру овог ле та од-
ма ра ти или опо ра вља ти. На рав но, са вет је 
сви ма да прет ход но до бро из ра чу на ју ви си-
ну из но са ра те ко ју ће мо ћи да из два ја ју то-
ком пе ри о да от пла те. Ве ћи на ба ња омо гу-
ћа ва бо ра вак уз од ло же но пла ћа ње пу тем 
ад ми ни стра тив не за бра не од пен зи је или 
че ко ви ма гра ђа на, а ува жа ва ју и ва у че ре 
Ми ни стар ства ту ри зма за ле то ва ње у Ср би-
ји (у вред но сти од 5.000 ди на ра, за ко ли ко 
се це на сме шта ја ума њу је). Под се ћа мо да је 
број при ја ва за до де лу ва у че ра огра ни чен 
рас по ло жи вим бу џет ским сред стви ма.

Бу ду ћи да су 24 ба ње пот пи са ле уго во ре 
са РФ ПИО о пла ћа њу пу тем ад ми ни стра-
тив не за бра не, до но си мо спи сак ба ња и 

оквир не це не сме шта ја, уз об ја шње ње на 
ко ји на чин мо же да се ре зер ви ше сме штај. 

По треб но је по зва ти ода бра ну ба њу због 
до го во ра о тер ми ну у ко јем би пен зи о нер 
та мо бо ра вио и свим по треб ним те ра пи ја-
ма, а за тим ода бра ти ка те го ри ју со бе ко ја 
за до во ља ва пла те жну мо гућ ност за ин те-
ре со ва ног. По што се на овај на чин оба ви 

ре зер ва ци ја, из ба ње ће 
за тим на кућ ну адре су 
сти ћи обра зац ко ји пен-
зи о нер тре ба да ове ри у 

ма тич ној фи ли ја ли Фон да (пре ко ко је при-
ма пен зи ју) и он да ове ре ни обра зац по ша-
ље у ба њу.

При ли ком при ја ве на ре цеп ци ји иза-
бра ног од ма ра ли шта, уз лич ну кар ту тре-
ба при ло жи ти и по след њи чек од пен зи је, 
од но сно пен зи о нер ску кар ти цу. Од ре ђе не 
ба ње омо гу ћа ва ју и пла ћа ње че ко ви ма гра-

ОД МОР И ОПО РА ВАК ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И У 2019. НА ОД ЛО ЖЕ НО

Ле то ва ње на ра те

1. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бо ро Шко рић”, Ба ња Ба да ња 
У про це су ре но ви ра ња.

015/863-193
069/8283-003

2.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Агенс”, Ма та ру шка ба ња
Бе о дан: за бо ра вак од 10 да на 34.000 ди на ра за по крет ног па ци јен та и 35.000 ди на ра за не по крет ног,  
плус бо ра ви шна так са и оси гу ра ње. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

036/5411-039 

3.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју, Ива њи ца 
Бе о дан: око 2.800 ди на ра. Це не об у хва та ју и ко ри шће ње ре кре а тив них са др жа ја, ор га ни зо ва не шет ње, из ле-
те. Пла ћа ње на шест до 12 ме сеч них ра та.

032/661-690

4.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ју на ко вић”, Апа тин 
Бе о дан 3.150 у ста ром де лу ба ње, 3.915 ди на ра у но вим објек ти ма, плус бо ра ви шна так са и оси гу ра ње.  
Мо гућ ност пла ћа ња на шест ме сеч них ра та за бо ра вак од се дам и ви ше да на.

025/772-311

5. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча”, Ба ња Ко ви ља ча 
Бе о дан: од 4.800 до 9.000 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

015/818-270, 
015/895-210

6. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Тер мал”, Врд ник 
Бе о дан: за 10 да на 38.400 ди на ра, плус 2.000 ди на ра пр ви ле кар ски пре глед. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

022/465-586,  
069/755-727

7. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња 
Бе о дан: јун 3.000, јул и ав густ 3.100 ди на ра, од сеп тем бра 3.000 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

016/895-128
016/895-153

8.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бу ја но вац”, Бу ја но вач ка ба ња. Бе о дан: од 3.540 (јед но кре вет на) до 
2.740 ди на ра (че тво ро кре вет на) плус 1.000 ди на ра спе ци ја ли стич ки пре глед, бо ра ви шна так са 60 и оси гу ра-
ње 20 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та и 10 од сто по пу ста уз по твр ду удру же ња пен зи о не ра.

017/7651-292
017/7653-459

9. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња 
Бе о дан: за 10 да на од 25.800 до 34.800 ди на ра (51.800 за јед но кре вет ну со бу). Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

019/450-447

10.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа”, Ка њи жа 
Бе о дан: 3.500-5.600 ди на ра. Пр ви спе ци ја ли стич ки пре глед 1.500 ди на ра, плус бо ра ви шна так са и оси гу ра ње. 
Спе ци јал ни по пу сти у за ви сно сти од ду жи не бо рав ка. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

024/875-163

11.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју„Ри бар ска ба ња” (ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на  
обо ље ња) Бе о дан: 4.300 до 5.000 ди на ра. 
Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

037/865-270 
063/8782-886

12. Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња и пост тра у мат ска ста ња „Др Бо ри во је Гња тић”, Ста ри Слан ка мен
Бе о дан: 2.560 за по крет ног па ци јен та, а за не по крет ног 3.150 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

022/2591-077
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Сокобања

13. Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју „Сел терс”, Мла де но вац 
Бе о дан: од 3.600 до 4.950 ди на ра, плус бо ра ви шна так са. Пла ћа ње че ко ви ма на че ти ри ме сеч не ра те.

011/824-1425

14. Ин сти тут за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју ре у ма тич них и кар ди о ва ску лар них бо ле сти „Ни шка ба ња” 
Бе о дан: у се зо ни 4.000 ди на ра, од но вем бра до мар та 3.500. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

018/502-010 
018/502-020

15.
Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти ор га на за ва ре ње и ше ћер не бо ле сти „Вр њач ка Ба ња”
Бе о дан: Св. Ђор ђе: од 3.325; Шу ма ди ја: од 3.695; Но ви Мер кур: од 4.620; Ста ри Мер кур (ета жно ку па ти ло) од 
2.865. Ми ни мум се дам да на бо рав ка. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

036/611-624
036/618-865

16.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма и пост тра у мат ских ста ња „Врањ ска ба ња”
Бе о дан: од 2.380 до 3.130 ди на ра, за ви сно од ква ли те та сме шта ја. По пуст 10 од сто уз се ни ор кар ти цу. Пла ћа-
ње на шест ме сеч них ра та.

017/546-428

17.
Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци
Бе о дан: од 3.300 до 3.700 ди на ра, плус пр ви пре глед 1.500 ди на ра и бо ра ви шна так са. Пла ћа ње на де вет ме-
сеч них ра та, за ко ри сни ке из Ср би је ко ји пла ћа ју го то вин ски по пуст из но си 15 од сто. 

023/315-0409
023/315-0416

18. Спе ци јал на бол ни ца за про гре сив не ми шић не и не у ро ми шић не бо ле сти, Но ви Па зар
Бе о дан: 2.600 и 2.900 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

020/372-166
020/371-559

19. Спе ци јал на бол ни ца за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу „Озрен”, Со ко ба ња (ле че ње плућ них и оч них бо ле сти)
Бе о дан: 2.500 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

018/830-927
018/830-337

20.
Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња”, Со ко ба ња
Бе о дан: дво кре вет на со ба 3.190 (но ви обје кат), а 2.970 ди на ра (ста ри обје кат), плус бо ра ви шна так са и оси гу-
ра ње. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

018/830-144

21. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба њи ца”, Со ко ба ња. Бе о дан: јун, јул, ав густ 3.090, сеп тем бар 2.990, ок-
то бар 2.890, но вем бар 2.190 ди на ра. Пла ћа ње на осам ме сеч них ра та.

018/830-242
018/830-224

22.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња”, Про лом ба ња
Бе о дан: јун 5.390, јул и ав густ 5.590, сеп тем бар 5.390 ди на ра. Ван се зо не по пуст за пен зи о не ре. Мо гућ ност 
пла ћа ња на шест ме сеч них ра та.

027/8388-111
Ви бер бр.: 

+381 63 15 10 606

23.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Атом ска ба ња”, Гор ња Треп ча
Це на бе о да на се од ре ђу је ин ди ви ду ал но, у за ви сно сти од вр сте сме шта ја и про пи са них те ра пи ја, про сеч на 
це на 2.870 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

032/822-063
032/822-383

24.
Лу ков ска ба ња. 
Бе о дан: јун 5.210, јул и ав густ 5.490 ди на ра, сеп тем бар 5.390 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та, уз пет 
од сто по пу ста за пен зи о не ре (осим у ју лу и ав гу сту). 

027/385-999 
Ви бер бр.: 

+381 63 481 243

ђа на на ра те, о че му се та ко ђе мо же до би ти 
ин фор ма ци ја по зи ва њем ба ње те ле фо ном 
или елек трон ски, сла њем имеј ла.

Це не у ба ња ма са ко ји ма је РФ ПИО скло-
пио уго вор ти чу се та ко зва ног бе о да на ко ји 
под ра зу ме ва пун пан си он или по лу пан си-
он, но ће ње нај че шће у дво кре вет ној, а мо-
же и ви ше кре вет ној со би, сме штај са ви ше 
или ма ње опре ме у со би, у ста ром или ре-
но ви ра ном (но вом) де лу, као и ко ри шће ње 
свих вр ста те ра пи ја ко је ба ња пру жа. По-
сто ји и оп ци ја пла ћа ња са мо пу ног пан си-

о на или по лу пан си о на, без те ра пи ја. 
Ме ђу тим, бо ра вак у ба њи је иде ал на 
при ли ка да се ис ко ри сте и оста ле мо-
гућ но сти ко је су у по ну ди. Ба ње пру-
жа ју и раз не ре кре а тив не са др жа је 
ко ји мо гу да се ко ри сте бес плат но 
или уз до пла ту. Што се ти че те ра пи-
ја, оне се по пра ви лу до го ва ра ју са 
бањ ским ле ка ром ко ји пре гле да ко-
ри сни ка и на осно ву уви да у ње го ву 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју са ве ту је 
шта би му нај ви ше при ја ло, ко је те-
ра пи је тре ба да при ме њу је и на ко ји 
на чин. Овај пр ви спе ци ја ли стич ко-
ин тер ни стич ки пре глед ле ка ра у ве-
ћи ни ба ња је бес пла тан, док се у не-
ки ма пла ћа (ви де ти та бе лу).

Мно ге пут нич ке аген ци је омо гу-
ћи ле су, та ко ђе, сво јим кли јен ти ма 

да пу ту ју и од ма ра ју се на ра те. Из два ја мо 
по тро шач ко-услу жну за дру гу из Бе о гра да 
„Пен зи о нер” и ње ну ре ги стро ва ну ту ри стич-
ку аген ци ју „Тре ће до ба”, у Ло ми ној 17, ко ја за 
пен зи о не ре обез бе ђу је ма ло по вољ ни је це-
не и од ло же но пла ћа ње за од ла зак у ба ње.

– И ове го ди не обез бе ди ли смо по пу сте 
и мо гућ ност од ло же ног пла ћа ња за сво је 
кли јен те, пен зи о не ре. Има мо уго во ре са 
не ко ли ко хо те ла за сме штај у ско ро сви ма 
ба ња ма Ср би је. Ко ри сник пен зи је ко ји од-

лу чи да пре ко на ше аген ци је оде на од мор, 
ле то ва ње, ле че ње или опо ра вак у јед ну од 
ба ња са ко ји ма са ра ђу је мо, у за ви сно сти 
од то га где пу ту је, има ће од пет до 15 од сто 
по пу ста у од но су на ко мер ци јал не це не. У 
по ну ди има мо и ле то ва ња на Цр но гор ском 
при мор ју, тач ни је Пр чањ, за ко ји се ка же и 
да је ва зду шна ба ња. По себ но ис ти че мо да 

смо на шим ко ри сни ци ма омо гу ћи ли ле то-
ва ње у Грч кој, у ба њи Едип сос (ле чи ко шта-
но-зглоб на обо ље ња) на остр ву Еви ја, по 
при сту пач ни јим це на ма за пен зи о не ре, ко ју 
за и ста пре по ру чу је мо, као и це лу олим пиј-
ску ре ги ју и Хал ки ди ки. На шим кли јен ти ма 
пен зи о не ри ма омо гу ћу је мо од ло же но пла-
ћа ње на шест ме сеч них ра та, че ко ви ма гра-
ђа на, или пу тем ад ми ни стра тив не за бра не 
од пен зи је – об ја шња ва Сне жа на Ри стов ски 
из ту ри стич ке аген ци је „Тре ће до ба”.

Д. Гру јић

Сви они ко ји ре ше да са ми  
ор га ни зу ју од ла зак у ба њу, без  
по сред ства аген ци је, тре ба да  
кон так ти ра ју од ма ра ли ште или  
ба њу ко ју су ода бра ли, а са ко ји ма 
РФ ПИО има пот пи сан уго вор 
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актуелно

Ше сти са јам за пен зи
о не ре у Но вом Са ду 
одр жан је 24. и 25. ма

ја у ау ли „Ма стер цен тра” Но во
сад ског сај ма.

Ме ђу из ла га чи ма на сај му би
ле су ре пу блич ке, по кра јин ске 
и град ске ин сти ту ци је, удру же
ња пен зи о не ра, ме ди цин ске 
уста но ве и уста но ве со ци јал не 
за шти те, ба ње и ком па ни је ко је 
су из ло жи ле сво је про из во де и 
услу ге за гра ђа не тре ћег до ба.

Са јам је отво рио Ми лан Кр
ко ба бић, ми ни стар без порт
фе ља за ду жен за ре ги о нал ни 
раз вој и ко ор ди на ци ју ра да 
јав них пред у зе ћа, а отва ра
њу је при су ство ва ла, из ме ђу 
оста лих, и Љи ља на Ко ко вић, 
по моћ ни ца гра до на чел ни ка 
Но вог Са да.

При пад ни ци ста ри је по пу ла
ци је на сај му су мо гли да оба ве 
бес плат не пре гле де, кон тро лу 
ви да и слу ха, да из ме ре крв ни 
при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви, 
да до би ју са ве те о здра вљу од 
ме ди цин ских струч ња ка, као и 
да чу ју ин фор ма ци је о про из во

ди ма и услу га ма од при сут них 
из ла га ча.

На штан ду Ре пу блич ког фон
да ПИО за ин те ре со ва ни по се ти
о ци су мо гли да до би ју ин фор
ма ци је о пра ви ма из ПИО, за тим 
свој ли стинг и пин код, као и 
ли фле те са пра ви ма из ПИО и 

лист „Глас оси гу ра ни ка”. Пред
ста вље ни су, та ко ђе, и елек
трон ски сер ви си за гра ђа не и 
по сло дав це. Рад на штан ду је 
био ор га ни зо ван у две сме не, уз 
ан га жо ва ње за по сле них из Ди
рек ци је ПФ и Фи ли ја ле РФ ПИО 
Но ви Сад.

То ком два да на Сај ма за пен
зи о не ре не ко ли ко сто ти на по
се ти ла ца је об и шло штанд РФ 
ПИО, а њих 32 је ис пу ни ло ан
ке те о за до вољ ству ко ри сни ка 
услу га Фон да, и из ра зи ло се по
хвал но о услу га ма пру же ним на 
штан ду. Д. Ко раћ

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић уру чио је 
21. ма ја уго во ре за еко ном ско 
осна жи ва ње из бе глих, прог на
них и ра се ље них по ро ди ца на 
под руч ју АП Вој во ди не. Вла да 
АП Вој во ди не по др жа ла је са 12 
ми ли о на ди на ра 71 по ро ди цу, 
а Ми ро вић је ис та као да ће се 
на ста ви ти са про гра ми ма по др
шке у још ве ћем оби му, ка ко би 
се трај но ре шио ста тус ра се ље
них ли ца.

– Наш став је да ће сви ви до ви 
по др шке тра ја ти док год по сто
је по ро ди це ко ји ма је по др шка 
по треб на. То се од но си и на по
др шку у ре ша ва њу стам бе ног 
пи та ња, али и на дру ге об ли
ке по мо ћи ко је пру жа Фонд за 

из бе гла, прог на на и ра се ље на 
ли ца – ре као је пред сед ник 
По кра јин ске вла де и до дао да 
ће се по ве ћа ва ти фи нан сиј ски 
из нос сред ста ва ко ји је нео п
хо дан за све ак тив но сти Фон да 
усме ре не ка трај ном ре ша ва њу 
ег зи стен ци је ових по ро ди ца, 
од но сно до њи хо ве пот пу не ин
те гра ци је у на ше дру штво, где и 
при па да ју.

Ди рек тор Фон да за из бе гла, 
пр ог на на и ра се ље на ли ца, Ду
шко Ћу ти ло, на гла сио је да се 
без по мо ћи и по др шке По кра
јин ске вла де њи хо ве ак тив но
сти не би мо гле ре а ли зо ва ти.

– За хва љу ју ћи то ме уве ли смо 
и низ но вих ме ра и ме ре за еко
ном ско осна жи ва ње же на из 

из бе глич ких по ро ди ца. Же ли мо 
да под стак не мо пред у зет нич ке 
де лат но сти код ове по пу ла ци је 
и да им омо гу ћи мо бо љу ег зи
стен ци ју – ре као је из ме ђу оста
лог Ду шко Ћу ти ло.

Овом све ча ном до га ђа ју при
су ство вао је и Пре драг Ву ле тић, 
по кра јин ски се кре тар за со ци
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва.

М. Мек те ро вић

Обра ћа ње Иго ра Ми ро ви ћа

ПО ДР ШКА ПО КРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИЗ БЕ ГЛИМ И РА СЕ ЉЕ НИМ ПО РО ДИ ЦА МА

Еко ном ско осна жи ва ње

ШЕ СТИ СА ЈАМ ПЕН ЗИ О НЕ РА У НО ВОМ СА ДУ

Ин те ре со ва ње за штанд
РФ ПИО

Министар Милан Кркобабић отворио Сајам Са штанда Фонда ПИО
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Ме ђу на род ни по љо при вред ни са-
јам, 86. по ре ду, одр жан је од 11. до 
17. ма ја на Но во сад ском сај му. Пре-

ма ре чи ма Сло бо да на Цвет ко ви ћа, ге не-
рал ног ди рек то ра Сај ма, на ма ни фе ста ци ји 
је на сту пи ло 1.518 из ла га ча ко ји су пред ста-
ви ли про из во де и услу ге из 60 зе ма ља све-
та. По љо при вред ни са јам је по се ти ло око 
140.000 љу ди, што је на про шло го ди шњем 
ни воу, а нај бо љи учи нак оства рен је у про-
да ји ме ха ни за ци је, у вред но сти од 20 ми ли-
о на евра.

Са јам је ове го ди не пр ви пут имао и зе-
мљу парт не ра и зе мљу при ја те ља – Ита ли ју 
и Ту нис, а као и сва ке го ди не об и шли су га и 
број ни ви со ки зва нич ни ци из на ше зе мље 
и све та.

На отва ра њу овог нај зна чај ни јег агро-би-
знис до га ђа ја у овом де лу Евро пе гра до на-
чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че вић, ис та-
као је да је срп ски аграр био за пар ло жен и 
за пу штен, али да је кроз ста бил ну по ли ти ку 
др жа ве по стао кон ку рен тан и да ће се још 
раз ви ја ти у бу дућ но сти. 

– Три су кључ на сег мен та за са да шњу и 
бу ду ћу по љо при вре ду у Ср би ји. Пр ви су 
суб вен ци је и по др шка др жа ве, где је са мо 
ове го ди не ни во тих сред ста ва у ре сор ном 
ми ни стар ству се дам ми ли јар ди ви ши не го 
2018. го ди не, са по себ ним ак цен том на под-
сти ца је за мла де – ре као 
је Ву че вић. До дао је да је 
дру га ком по нен та по ли-
тич ка ста бил ност и ме ђу-
на род но при зна та Ср би ја, 
ко ја отва ра но ва тр жи шта 
за по љо при вред ни ке, а 
тре ћа тач ка ко ја се на до ве-
зу је на кон ку рент ност је-
сте спој на у ке и по љо при-
вре де, од но сно, спој на у ке 
са вој во ђан ском плод ном 
зе мљом. Из ја вио је и да ће 
за ту свр ху у Но вом Са ду 
би ти отво рен ИТ ин сти тут ко ји ће се ба ви ти 
по љо при вре дом.

Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по љо-
при вре де, шу мар ства и во до при вре де, ре-
као је да Ср би ја ни је зе мља наф те или мо-
ра, ни ти зла та, али да има по љо при вре ду и 
хра ну.

– То је оно што тре ба да нас во ди у го ди на ма 
ис пред нас, на ро чи то у сек то ру пре храм бе не 
по љо при вре де, и то је сег мент где мо же мо да 
бу де мо ве о ма ја ки. Две ми ли јар де евра је су-
фи цит у тр го ви ни по љо при вред ним про из во-

ди ма. Ако не ма те пре храм бе ну ин ду стри ју и 
до бру тр го ви ну, ако не ма те то ко ме да про да-
те, он да не вре ди. Наш за да так је да отво ри мо 
но ва тр жи шта и по ве ћа мо про да ју и про из-
вод њу – ре као је ми ни стар Не ди мо вић.

Ђор ђе Ми ли ће вић, пот пред сед ник По-
кра јин ске вла де, на вео је да го ди на ма већ 
та ин сти ту ци ја по ма же по љо при вре ду, те 

да је по себ но по но сан на 
но ве ме ре суб вен ци о ни-
са ња за мла де по љо при-
вред ни ке и за дру ге, као и 
на про јек те на вод ња ва ња 
у Вој во ди ни где ће 107.000 
хек та ра у на ред ном пе ри-
о ду би ти под си сте ми ма за 
на вод ња ва ње.

И на ово го ди шњем сај-
му су ор га ни зо ва не број не 
про прат не ма ни фе ста ци је. 
Пред ста вље на су нај но ви-
ја тех нич ка и тех но ло шка 

до стиг ну ћа у агра ру, при ка за на је при ме на 
на у ке у по љо при вре ди, одр жа не су из ло-
жбе ор ган ске хра не, као и оне са озна ка ма 
ге о граф ског по ре кла, пред ста вље но је и 
бо гат ство до ма ћег ге нет ског фон да, нај са-
вре ме ни ја по љо при вред на ме ха ни за ци ја, 
пр о из во ди и услу ге из нај у да ље ни јих кра-
је ва све та.

Пр ви пут на ово го ди шњем По љо при-
вред ном сај му у Но вом Са ду на сту пи ло је 
Удру же ње про из во ђа ча и ди ле ра по љо при-
вред них ма ши на из Ру си је.

Ор га ни зо ва на је из ло жба хра не и на-
ци о нал на из ло жба сто ке уз по др шку Ми-
ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и 
во до при вре де, ре сор ног По кра јин ског се-
кре та ри ја та и гра да Но вог Са да. Из ло жба 
по љо при вред не ме ха ни за ци је одр жа на је 
на 35.000 ква драт них ме та ра.

Пр ви пут је одр жан и Дан во ћа ра, а пре-
ми је ру је има ла и из ло жба ге нет ских по тен-
ци ја ла, ко ја је про мо ви са ла ау тох то не ра се 
сто ке.

Пал Чи пак из Ја ше То ми ћа до био је у по-
клон-игри за по се ти о це трак тор „бе ла рус”, 
дар Агро па нон ке.

У Кон гре сном цен тру сва ко днев но су 
одр жа ва не кон фе рен ци је, па не ли и еду-
ка ци је, а о успе шно сти но во сад ске смо тре 
агра ра нај бо ље го во ре ре чи пред став ни ка 
зе мље парт не ра и зе мље при ја те ља. 

Из ла га чи из Ита ли је но се по зи тив не ути-
ске и ка да је реч о оства ре ним по слов ним 
кон так ти ма, ре кла је Ма ри на Ско ња ми љо, 
ди рек тор ка Ита ли јан ске аген ци је за спољ-
ну тр го ви ну у Бе о гра ду. 

Ам ба са дор Ту ни са у Бе о гра ду, Сејф Алах 
Ре џиб, на гла сио је да је 12 ком па ни ја из те 
зе мље оства ри ло охра бру ју ће по слов не 
кон так те са при вред ни ци ма из Ср би је, уз 
на ду да је то по че так до бре и успе шне са-
рад ње. Он је на ја вио да ће у Ту ни су би ти 
ор га ни зо ван фо рум за пре зен та ци ју про-
из во да срп ских при вред ни ка на та мо шње 
тр жи ште.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОДР ЖАН 86. МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ

По љо при вре да – раз вој на
шан са Ср би је

Шам пи о ни
Ап со лут ни ли дер ква ли те та 
86. Ме ђу на род ног по љо при-
вред ног сај ма је Ин сти тут 
за ра тар ство и по вр тар ство 
у Но вом Са ду, а спе ци јал на 
при зна ња су до де ље на Ита-
ли ји и Ту ни су, зе мља ма ко је 
су би ле парт нер и при ја тељ 
ово го ди шњег сај ма.
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поводи

По во дом Ме ђу на род ног да на по ро-
ди це и да на Цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње Но ви Сад, 21. 

ма ја у Скуп шти ни АП Вој во ди не одр жа на је 
кон фе рен ци ја „По тен ци ја ли и ис ку ства по-
ро дич ног сме шта ја у по др шци би о ло шкој 
по ро ди ци и пре вен ци ји ин сти ту ци о на-
ли за ци је”. Основ ни циљ ску па био је да се 
уче сни ци упо зна ју са услу гом по вре ме ног 
по ро дич ног сме шта ја и да се пред ста ве до-
са да шња ис ку ства у раз во ју ове услу ге. Но-
ва са зна ња о пред но сти ма по вре ме ног по-
ро дич ног сме шта ја за би о ло шке по ро ди це 
у ко ји ма по сто је де ца са смет ња ма у раз во ју 
мо ћи ће да се ко ри сте у да љем ра ду струч-
них рад ни ка из си сте ма со ци јал не за шти те.

По кра јин ски се кре тар за со ци јал ну по ли-
ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва, 
Пре драг Ву ле тић, ис та као је да без ор га ни-
зо ва не дру штве не по мо ћи по ро ди ца оте-
жа но оп ста је и бри не о сво јим нај сла би јим 
чла но ви ма.

– На жа лост, то су нај че шће де ца. По себ-
но су осе тљи ве по ро ди це ко је бри ну о де-
ци са смет ња ма у раз во ју, ко је су у ри зи ку 
од из два ја ња де це јер још не ма мо до вољ но 
услу га на ло кал ном ни воу ко је би по др жа-
ле по ро ди цу и бри гу о де те ту са смет ња ма 
у раз во ју – ре као је Ву ле тић.

Са тим је са гла сна и Ива на Ко при ви ца, ди-
рек тор ка но во сад ског Цен тра за по ро дич ни 
сме штај и усво је ње, ко ја је об ја сни ла да је ова 
услу га уства ри по др шка би о ло шкој по ро ди ци 
ко ја бри не о де те ту са смет ња ма у раз во ју.

–Зна мо ко ли ко је те шко да нас бри ну ти 
о де ци, а по себ но ка да има те де те са смет-
ња ма у раз во ју а на ло кал ном ни воу не ма 
до вољ но услу га. Ова услу га под ра зу ме ва да 
хра ни те љи пет да на ме сеч но пре у зму бри-

гу о де те ту, по др же би о ло шку по ро ди цу, да 
ро ди те љи мо гу да бри ну о дру гој де ци или 
да за до во ље не ке соп стве не по тре бе – на-
ве ла је Ко при ви ца.

Ве сна Де ја но вић, ко ор ди на тор ка УНИ-
ЦЕФ-а, ис та кла је зна чај пре вен ци је и об ја-
сни ла да се услу га по вре ме ног сме шта ја на-
ла зи на оно ме што пред ста вља кон ти ну ум 
услу га по др шке би о ло шкој по ро ди ци ко ја 
се су о ча ва са по те шко ћа ма.

– По др шка би о ло шкој по ро ди ци је пре-
суд на и кру ци јал на, и све ви ше тре ба да 
ин ве сти ра мо у пре вен ци ју да не би до шло 
до не це лис ход ног из два ја ња де те та из по-
ро ди це. Зна мо да је по ро ди ца при род но 
окру же ње за раст и раз вој де те та и са мо 
у из у зет ним окол но сти ма из два ја ње има 
сми сла – на гла си ла је Ве сна Де ја но вић.

На кон фе рен ци ји, ко ју су ор га ни зо ва ли 
Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво је ње 
Но ви Сад, По кра јин ски се кре та ри јат за со-
ци јал ну по ли ти ку, УНИ ЦЕФ, СОС Деч ја се ла 
Ср би ја и Но во сад ска мре жа за де цу НСМЕ-
ДЕ, го во ри ло се и о ис ку стви ма ко ри сни ка, 
као и на чи ни ма апли ци ра ња по ро ди ца у 
ко ји ма по сто је де ца са смет ња ма у раз во ју.

Ску пу су при су ство ва ли и Па ли мир Тот, 
под се кре тар у ре сор ном се кре та ри ја ту, и 
Ти хо мир Ни ко лић, члан но во сад ског Град-
ског ве ћа за со ци јал ну за шти ту и бри гу о 
по ро ди ци и де ци.

М. Мек те ро вић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О УСЛУ ГА МА ПО ДР ШКЕ ПО РО ДИ ЦА МА СА ДЕ ЦОМ СА СМЕТ ЊА МА У РАЗ ВО ЈУ

Но ви Сад при мер 
до бре прак се

Бес плат на услу га за 
би о ло шке по ро ди це
По вре ме ни сме штај на под руч ју Но вог 
Са да тре нут но ко ри сти 21 де те, а ту 
услу гу пру жа 15 хра ни тељ ских по ро-
ди ца, ко је за то до би ја ју ми ни мал ну 
на док на ду у из но су од се дам хи ља да 
ди на ра, док је ова услу га за би о ло шке 
по ро ди це бес плат на.

КОН КУРС „ДРА ГА НО ВА НА ГРА ДА 2019”

Ак тив но ста ре ње кроз пи са ње
Пу то пи сна дру же ња у окви ру пе тог кон-

кур са „Дра га но ва на гра да 2019” за нај бо љу 
пу то пи сну при чу ста ри јих по че ла су 27. 
ма ја, у Би бли о те ци гра да Бе о гра да, уз до-
де лу на гра да, од лом ке на гра ђе них ра до ва 
и раз ме ну зна ња, ис ку ста ва и успо ме на. 
Као и прет ход не че ти ри го ди не, и овај кон-
курс је са брао пу то пи сне при че у пет ка те-
го ри ја: Нај бо ља жен ска пу то пи сна при ча, 
Нај бо ља му шка пу то пи сна при ча, Пу то ва-
ње по Ср би ји, Пу то ва ње по ино стран ству, 

Нај бо ља пу то пи сна пе сма. Ове го ди не 
при сти гли су ра до ви 143 ау то ра, из Ср би-
је, БиХ, Хр ват ске, Цр не Го ре, Ау стра ли је, 
Швај цар ске, Ка на де и са Но вог Зе лан да. 
Исто вре ме но је, уз пу то пи сно дру же ње, 
про мо ви са на пу бли ка ци ја „Пу ту ју ћи спо-
ме нар”, у ко ме је пред ста вљен 31 нај бо љи 
пу то пи сни за пис.

– Ове го ди не пу то пи сне за пи се по сла ле 
су 82 же не и 61 му шка рац, са 51 раз ли чи те 
ло ка ци је, од ко јих је 14 из се о ских сре ди на 

Учесници конференције у 
Скупштини АП Војводине

Надежда Сатарић са награђеним ауторима
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По во дом Ме ђу на род ног 
да на по ро ди це, 15. ма ја, 
у Па ла ти Ср би ја је одр-

жан окру гли сто под на зи вом 
„Ста ре ње, ме ђу ге не ра циј ска со-
ли дар ност – ста ри и но ви иза зо-
ви”. Окру гли сто је ор га ни зо вао 
Ка би нет ми ни стра без порт фе-
ља за ду же ног за де мо гра фи ју и 
по пу ла ци о ну по ли ти ку, у са рад-
њи са По пу ла ци о ним фон дом 
Ује ди ње них на ци ја (UN FPA), 
кан це ла ри јом По ве ре ни ка за 
за шти ту рав но прав но сти и Цр-
ве ним кр стом Ср би је.

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, ис-
та кла је да је по ро ди ца и да ље 
основ на ће ли ја дру штва. Она је 
на ве ла да нај ве ћа па жња тре ба 
да бу де усме ре на на нај мла ђе 
и нај ста ри је чла но ве по ро ди це 
јер су они нај у гро же ни ји, али 
та ко ђе и на уну тар ге не ра циј ску 
и ме ђу ге не ра циј ску со ли дар-
ност. 

Го во ре ћи о ста ти стич ким по-
да ци ма, на гла си ла је да у Евро-
пи и у Ср би ји има све ви ше ста-
ри јих. 

– Про сеч на ста рост у Ср би ји 
је 43 го ди не, а сва ка пе та осо ба 
је ста ри ја од 65 го ди на. По да так 
да мла дих до 15 го ди на има око 
14,5 од сто, а ста ри јих од 65 го-
ди на чак бли зу 20 од сто, го во ри 
да ће мо као дру штво мо ра ти да 

усме ри мо на шу па жњу на ову 
сен зи тив ну ка те го ри ју на ших 
су гра ђа на ко ји су ста ри ји од 65 
го ди на – на ве ла је ми ни стар ка.

Те ма Ме ђу на род ног да на по-
ро ди це ове го ди не − „По ро ди це 
и ак ци је за кли му” − у фо кус ста-
вља циљ 13 одр жи вог раз во ја 
Агендe УН о одр жи вом раз во ју 
до 2030. го ди не, а то је пред у-
зи ма ње хит не ак ци је у бор би 
про тив кли мат ских про ме на и 
ње них по сле ди ца. У скла ду с 
тим, ми ни стар ка је ре кла да су 
кли мат ске про ме не на ша ре-
ал ност и ис та кла да мо ра мо да 
ве ру је мо да сва ки по је ди нац 
мо же јед ним де лом да ути че на 
не га тив не по сле ди це кли мат-
ских про ме на, да их ре ша ва и 

спре ча ва у ци љу очу ва ња жи-
во та на зе мљи.

Ма ри ја Ра ко вић из По пу ла-
ци о ног фон да Ује ди ње них на-
ци ја ре кла је да УН ове го ди не 
гло бал но про сла вља ју овај 
дан ве зан за кли мат ске про-
ме не.

– С об зи ром на то да су кли-
мат ске про ме не на ша са да-
шњост и, де фи ни тив но, на ша 
бу дућ ност, ве о ма је бит но да 
ви ди мо ка ко мо же мо да по мог-
не мо на шим ста ри јим су гра ђа-
ни ма, јер се на њих обич но за-
бо ра ви у кри зним си ту а ци ја ма 
– на ве ла је Ма ри ја Ра ко вић, ко ја 
је на ску пу го во ри ла и о зна ча-
ју ме ђу ге не ра циј ске са рад ње за 
раз вој јед ног дру штва.

Ме ђу уче сни ци ма окру глог 
сто ла би ла је и На та ша То до ро-
вић из Цр ве ног кр ста Ср би је 
ко ја је ис та кла да је за раз вој 
со ли дар ног дру штва ва жно да 
се што ви ше про мо ви шу по зи-
тив ни при ме ри, и да со ли дар не 
осо бе мо ра ју да по ста ну на ши 
хе ро ји.

– Уко ли ко дис кри ми ни ше мо 
не ког на осно ву го ди на, ми у 
ства ри дис кри ми ни ше мо се бе у 
бу дућ но сти, а дис кри ми ни шу ћи 
мла де ми за бо ра вља мо ка кви 
смо ми би ли као мла де осо бе. 
Со ли дар но дру штво је дру штво 
у ко ме по сто ји раз у ме ва ње, то-
ле ран ци ја и од го вор ност свих 
ге не ра ци ја – из ја ви ла је На та ша 
То до ро вић. В. К.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ПО РО ДИ ЦЕ

Нај ве ћа па жња по треб на 
нај мла ђи ма и нај ста ри ји ма

у Ср би ји, и јед на пр во на гра ђе на ау тор ка 
је упра во из се ла. Нај мла ђи ау тор има 60 
го ди на, нај ста ри ји 94, а и ове го ди не ау то-
ри су нај ра зли чи ти јих за ни ма ња и ни воа 
обра зо ва ња: од за на тли ја, слу жбе ни ка, 
про свет них рад ни ка, ин же ње ра, умет ни ка, 
здрав стве них и дру гих рад ни ка – на ве ла је 
На де жда Са та рић, пред сед ни ца Управ ног 
од бо ра удру же ња Amity ко је и рас пи су је 
овај кон курс.

Та тја на При јић је, у име по ве ре ни це за 
за шти ту рав но прав но сти Бран ки це Јан ко-
вић, ис та кла зна чај кон кур са у су зби ја њу 
пред ра су да о ста ри јим осо ба ма, као и у 
ак тив ном укљу чи ва њу и ука зи ва њу да сви 

мо гу све рав но прав но на свим по љи ма и 
обла сти ма жи во та.

На де жда Са та рић је под се ти ла да је 
нај бо ље ра до ве би ра ла ко ми си ја у са-
ста ву: Алек сан дра Јо ва но вић, уред ни ца 
пор та ла „Пен зин”, ко ја је и пред сед ни ца 
ко ми си је, Ви дак Ма сло ва рић, књи жев-
ник, Бе ба Ку ка, др по ли тич ких на у ка и до-
на тор Дра га но ве на гра де, Ми ра Са та рић, 
дипл. фи ло лог из удру же ња Amity, и Је-
ле на Оцић, но ви нар „Гла са оси гу ра ни ка”. 
Пре ма ми шље њу ко ми си је, још око 40 
при ча је та ко ђе за слу жи ло да уђе у круг 
по хва ље них, и оне ће ра ме уз ра ме са 
на гра ђе ним и по хва ље ним пу то пи си ма 

би ти об ја вље не елек трон ски, на пор та лу 
„Пен зин”.

С об зи ром на то да се сва ке го ди не при-
кљу чу ју но ви ау то ри, Са та рић је из ра зи-
ла уве ре ње да ће кон курс ин спи ри са ти и 
дру ге ста ри је осо бе да уче ству ју, ка ко би 
са сви ма по де ли ле сво је бо га то жи вот но и 
пу то пи сно ис ку ство. До са да је, на пет кон-
кур са, укуп но уче ство ва ло 619 ау то ра од 
ко јих 418 раз ли чи тих пу то пи са ца.

Ово го ди шња пу то пи сна дру же ња су у 
ис тој све ча ној ат мос фе ри на кон Бе о гра да 
на ста вље на у Кра гу јев цу, Но вом Са ду и Ни-
шу, где су, та ко ђе, уру че не на гра де.

Је ле на Оцић

Округли сто посвећен 
Међународном дану породице
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кроз Србију

У Ге рон то ло шком цен тру 
Су бо ти ца, у До му „Ду до ва 
шу ма”, по чет ком ма ја све-

ча но је пу штен у рад Ин тер нет 
парк, на ме њен ко ри сни ци ма и 
њи хо вим го сти ма. Фор ми ра ње 
Ин тер нет пар ка омо гу ћи ла је 
до на ци ја Те ле ко ма Ср би је, а по-
др жа ли су је По кра јин ска вла да 
и Фон да ци ја „Ти ја на Ју рић”. Пре-
ма ре чи ма Не на да Ива ни ше ви-
ћа, ди рек то ра Ге рон то ло шког 
цен тра, ова услу га ће умно го ме 
по бољ ша ти жи вот број них ста-
на ра до ма.

– За хва љу ју ћи ком па ни ји Те-
ле ком и број ним при ја те љи ма 
има мо Ин тер нет парк, а то је 
још је дан на чин да по ка же мо 
да Ге рон то ло шки цен тар ни је 
крај не го но ви по че так. Ов де 
већ одав но на ста је про блем ако 
ин тер не та не ма пет ми ну та, па 
ће пу шта њем пар ка у упо тре бу 
то би ти ре ше но. На сим бо ли чан 

на чин ми ће мо да ти до при нос 
че твр тој тех но ло шкој ре во лу-
ци ји ко ја ће по че ти у Ге рон-
то ло шком цен тру – ис та као је 
Ива ни ше вић.

По моћ ник по кра јин ског се-
кре та ра за со ци јал ну по ли ти ку 
Пре драг Ра до вић на вео је да се 
уво ђе њем ин тер не та за све ко-

ри сни ке Цен тра ра ди на по ди-
за њу ква ли те та жи во та чи ме је 
Ге рон то ло шки цен тар у Су бо ти-
ци за ко рак ис пред дру гих.

Из Те ле ко ма Ср би ја по ру чу ју 
да је ово јед на у ни зу ак ци ја у 
ко јој тим ски уче ству ју као дру-
штве но од го вор на ком па ни ја и 
да им је за до вољ ство кад ви де 

да је ефе кат оно га што ра де та-
ко до бар.

Осни вач и ди рек тор Фон да-
ци је „Ти ја на Ју рић”, Игор Ју рић, 
ис та као је при ли ком отва ра ња 
Ин тер нет пар ка да је Фон да ци ја 
у про те клом пе ри о ду ра ди ла на 
еду ка ци ји нај ста ри јих су гра ђа-
на о без бед ном ко ри шће њу ин-
тер не та и да је ја ко ва жно да и 
они зна ју на ко ји на чин тре ба да 
се за шти те од зло у по тре ба ко је 
вре ба ју он лајн.

А ко ри сни ци Ге рон то ло шког 
цен тра су овим по во дом при-
пре ми ли ре ви ју ко јом су пред-
ста ви ли уре ђа је ко је ко ри сте 
у ко му ни ка ци ји и фу тро ле за 
те ле фо не ко је ће од са да че-
сто упо тре бља ва ти. Ин тер нет 
парк, осим ко ри сни ка Ге рон то-
ло шког цен тра и го сти ју, мо гу 
да ко ри сте и сви они ко ји „ухва-
те сиг нал”.

Г. Ко са но вић

У ор га ни за ци ји 
Цен тра „Жи ве ти ус-
прав но” из Но вог 
Са да у но во сад ском 
Кул тур ном цен тру 
не дав но је одр жа на 
три би на „Пер со нал на 
аси стен ци ја у си сте му 
со ци јал не за шти те”.

Три би ни су при су-
ство ва ли пред став ни-
ци ре сор ног по кра-
јин ског се кре та ри ја та, 
ло кал не са мо у пра ве, 
ин сти ту ци ја со ци јал-
не за шти те, фон да ци ја 
до на то ра, удру же ња гра ђа на, за тим сту-
ден ти, осо бе ко је ко ри сте аси стен ци ју, 
као и пер со нал ни аси стен ти.

Уче сни ци три би не има ли су при ли ку 
да се ин фор ми шу о услу зи пер со нал не 
аси стен ци је, о про це су ула ска ове услу-
ге у си стем со ци јал не за шти те у Но вом 
Са ду, о по слу пер со нал ног аси стен та, 
али и о Кон вен ци ји УН о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том и раз во ју дру штве-
них услу га кроз ак ти ви зам, про мо ви са-
ње и фи нан сиј ско уче шће.

Три би на је отво ри ла и пи та ња као 
што су по тре ба за лич ним пра ти о ци ма 
у шко ла ма, пе да го шким аси стен ти ма и 
по тре ба за за јед нич ким де ло ва њем ор-
га ни за ци ја по пи та њу те ма и услу га ко је 
се ти чу свих гра ђа на.

У за кључ ку са три би не је на гла ше-
но да уз при сту пач ност, ко ја је нео п-
ход на за са мо стал но жи вље ње, услу га 
пер со нал не аси стен ци је знат но уна-
пре ђу је ква ли тет жи во та осо ба ко је је 
ко ри сте.

Д. Ко раћ

ВЛА СО ТИН ЦЕ

ЕУ по ма же 
ин клу зи ју Ро ма

У окви ру про-
јек та „По др шка 
ЕУ ин клу зи ји 
Ро ма – Осна жи-
ва ње ло кал них 
за јед ни ца за ин-
клу зи ју Ро ма”, 
оп шти на Вла со-
тин це до би ла је 
ау то мо бил мар-
ке „фи јат” и лап-
топ ра чу нар, на ме ње не мо бил ним ти мо ви ма 
ко ји пру жа ју по др шку ром ским по ро ди ца ма 
и по је дин ци ма ра ди што бо љег укљу чи ва ња 
у жи вот за јед ни це.

Про је кат осна жи ва ња ло кал них за јед ни-
ца за ин клу зи ју Ро ма фи нан си ра ла је Европ-
ска уни ја, пре ко Стал не кон фе рен ци је гра-
до ва и оп шти на, а ова кве до на ци је до би ло 
је укуп но 30 оп шти на и гра до ва у Ср би ји 
ко ји има ју фор ми ра не мо бил не ти мо ве за 
ин клу зи ју Ро ма.

Оп шти на Вла со тин це је при мер до бре 
прак се ак тив ног укљу чи ва ња Ро ма, пре све га 
мла дих, у дру штве ни и по ли тич ки жи вот ло-
кал не за јед ни це.  Т. С.

У ГЦ СУ БО ТИ ЦА ОТВО РЕН ИН ТЕР НЕТ ПАРК

За ко рак ис пред дру гих

ТРИ БИ НА О ПЕР СО НАЛ НОЈ АСИ СТЕН ЦИ ЈИ У НО ВОМ СА ДУ

За ква ли тет ни ји жи вот

Са отварања Интернет парка
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Уо чи нај ве ћег ром ског пра-
зни ка, Ђур ђев да на, у Ни шу је 
све ча но отво рен пр ви ром ски 
кул тур ни цен тар у Ср би ји.

– Кул ту ра је мо ћан ме ха ни-
зам за бор бу про тив пред ра су да 
пре ма Ро ми ма и ми сма тра мо да 
ће овај кул тур ни цен тар до при-
не ти да се те пред ра су де ми ни-
ми зи ра ју – ре као је на отва ра-
њу Да ли бор На кић, пред сед ник 
На ци о нал ног са ве та ром ске на-
ци о нал не ма њи не. На кић је на-
гла сио да је Цен тар у Ни шу пр ва 
уста но ва тог ти па ко ју је осно вао 
На ци о нал ни са вет и на ја вио да 
ће слич не би ти фор ми ра не у још 
не ким гра до ви ма Ср би је.

Осим ви ше на мен ске дво ра-
не и ар хи ва, кул тур ни цен тар у 

Ни шу има и би бли о те ку, до ку-
мен та ци о ни цен тар, соп стве ни 
му зич ки и по зо ри шни ан самбл... 
Ром ска кул ту ра не ће би ти све де-
на на сте ре о ти пе – на игра ње и 
пе ва ње. Би ће ре чи и о то ме, али 
су шти на су жи вот на пи та ња, ста-
но ва ње, обра зо ва ње и још мно го 
то га са аспек та кул ту ре и иден-
ти те та, на гла сио је Осман Ба лић, 
ди рек тор YUROM цен тра, и под-
се тио да Ро ми, не са мо у Ср би ји 
већ и у ре ги о ну до са да ни су има-
ли кул тур не ин сти ту ци је. 

– Би ло нем је по треб но по ла 
ве ка да схва ти мо да без кул ту ре 
ни је мо гу ће ме ња ти на род. Кул-
тур на ре фор ма Ро ма је ну жна и 
то је пи та ње свих пи та ња – из ја-
вио је Осман Ба лић.

Ина че, Ниш је за отва ра ње 
пр вог ром ског кул тур ног цен-
тра у Ср би ји из дво јио 3,6 ми ли-
о на ди на ра.

– Ово је је дан у ни зу про је-
ка та по др шке Ро ми ма у Ни шу 

– ре као је гра до на чел ник Ни ша, 
Дар ко Бу ла то вић, и на гла сио да 
град на тај на чин да је до при нос 
очу ва њу иден ти те та, кул ту ре, 
исто ри је и је зи ка Ро ма.

Љ. Гло го вац

У пор ти ма на сти ра Све ти ар-
хан гел Га ври ло у Пир ков цу 
код Свр љи га, 12. ма ја одр-

жа на је из ло жба об ред них хле-
бо ва, слав ских и сит них ко ла ча 
и ет но штан до ва под на зи вом 
„Хлеб наш на су шни”. Ову ме ђу-
на род ну ма ни фе ста ци ју, дру гу 
по ре ду, ор га ни зо ва ло је Удру-
же ње ро ди те ља де це са смет-
ња ма у раз во ју „За јед но до све-
тло сти”, у са рад њи са брат ством 
ма на сти ра Св. ар хан гел Га ври ло, 
свр љи шким Цен тром за ту ри-
зам, кул ту ру и спорт и оп шти ном 
Свр љиг као по кро ви те љем.

По се ти о ци ма ни фе ста ци је 
има ли су при ли ку да се упо-
зна ју са на чи ном из ра де слав-
ских ко ла ча, об ред них хле бо ва 
и сит них ко ла ча са те ри то ри је 
Бал ка на, а на ет но штан до ви ма 
су би ли из ло же ни ста ри упо-
треб ни пред ме ти, као и мај-
стор ска пи сма. По ред то га, ка ко 
је на отва ра њу ре као Ни но слав 
Ран ђе ло вић, пред сед ник Удру-
же ња „За јед но до све тло сти”, 
циљ ор га ни за то ра био је и да се 
скре не па жња на де цу са смет-
ња ма у раз во ју, а њи ма пру жи 
дан дру га чи ји од сва ко дне ви це. 
То ком ма ни фе ста ци је при ку-
пља на је и ху ма ни тар на по моћ 

за лет њи камп на Див чи ба ра ма, 
ко ји ће у ју ну би ти ор га ни зо ван 
за ше зде се то ро де це из Ср би је 
и њи хо ве пра ти о це.

На про сто ру ма на стир ског 
има ња би ло је из ло же но сто ти-
ну по га ча, мно го сит них и слав-
ских ко ла ча. До ма ћи це из це ле 
Ср би је, Бу гар ске, Сло ве ни је и 
Ма ке до ни је по ка за ле су се у нај-
бо љем ку ли нар ском из да њу, а 
по га че и ко ла че по кло ни ле су 
ма на сти ру. По што је ма ни фе ста-
ци ја има ла и так ми чар ски ка рак-
тер, жи ри је про гла сио нај бо ље 
у че ти ри ка те го ри је. Об ред не 
хле бо ве нај бо ље су уме си ле 
чла ни це Ак ти ва же на Свр љиг, у 

ка те го ри ји слав ских ко ла ча по-
бе ди ло је Удру же ње же на „Хо-
мо ље” из Жа гу би це, ко је је би ло 
нај бо ље и у пра вље њу сит них 
ко ла ча, а пр во ме сто за ет но 
штанд осво ји ло је Удру же ње „Од 
пре да ка за бу дућ ност” из се ла 
Вла шка код Мла де нов ца. Сви на-
гра ђе ни и уче сни ци до би ли су 
по клон па ке те и за хвал ни це.

То ком ма ни фе ста ци је у шу-
мо ви том окру же њу ма на сти ра 
од ви јао се кул тур но-умет нич-
ки про грам у ко ме је ва жан део 
за у зи ма ло пред ста вља ње из-
вор ног му зич ког и фол клор ног 
на сле ђа кроз зву ке тра ди ци о-
нал них ин стру ме на та – гај ди, 

ду ду ка, ока ри на или двој ни ца, 
као и ста ре за бо ра вље не игре 
из ју го и сточ не Ср би је ко је је 
пред ста ви ло не ко ли ко кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва.

По се ти о ци су има ли при ли ку 
и да раз гле да ју ма на стир ко ји 
по ти че из 14. ве ка и ма на стир-
ско има ње, а на кра ју про гра ма 
ор га ни зо ван је за јед нич ки ру-
чак у па ро хиј ском до му.

Ма ни фе ста ци ји у Пир ков цу 
при су ство ва ла је пред сед ни ца 
оп шти не Свр љиг, Је ле на Три фу-
но вић, као и ди рек тор свр љи-
шког Цен тра за ту ри зам, кул ту ру 
и спорт, Ми ро слав Мар ко вић.

С. Ђор ђе вић

У НИ ШУ ОТВО РЕН ПР ВИ РОМ СКИ КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР У СР БИ ЈИ

Кул тур на ре фор ма Ро ма

У ПИР КОВ ЦУ КОД СВР ЉИ ГА НА СТА ВАК ЛЕ ПЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

При ча о хле бу и оби ча ји ма

Првонаграђени обредни хлеб
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погледи

Угро же ни су сви. И мла ди и 
ста ри. По сле ди це озбиљ не 
и да ле ко се жне. Оште ће ња 

не по врат на. И што је нај го ре, не 
мо же се по бе ћи. Бу ка је сву да око 
нас.

У ку ћи, на ули ци, у пре во зу, ка-
фи ћу, на ста ди о ну. Из не бро је но 
мно го из во ра не пре ста но до пи ру 
зву ци ра зних бо ја, фре квен ци-
ја, ја чи не... Тру бље ње, за ви ја ње, 
ту ри ра ње, брун да ње, сви ра ње, 
зу ја ње, ши шта ње, зво ње ње, лу-
па ње, куц ка ње, уда ра ње, пу ца ње, 
пе ва ње, ви ка ње...

С вре ме ном се на мно го то га 
на вик не мо, па и не при ме ћу је-
мо. Или нам се та ко са мо чи ни, 
а на ша чу ла, наш нер вни си стем 
све ре ги стру је. Бу ка се зва нич-
но де фи ни ше као не же ље ни или 
уз не ми ра ва ју ћи звук. И као та ква 
иза зи ва мен тал ни за мор, анк си-
о зност, агре сив ност. Па, ко ли ко 
смо пу та чу ли ка ко не ко, ути ша-
ва ју ћи пре гла сну му зи ку, уз ви ку је 
да ће „да по лу ди”.  

Пре ма Свет ској здрав стве ној 
ор га ни за ци ји (СЗО), за га ђе ње 
бу ком, од мах по сле за га ђе ња ва-
зду ха, пред ста вља нај ве ћи ри зик 
по јав но здра вље. Ка ко на во ди 
лон дон ски „Гар ди јан”, то је пот це-
ње на прет ња ко ја мо же да про у-
зро ку је гу би так слу ха, кар ди о ва-
ску лар не про бле ме, ког ни тив не 
по те шко ће, стрес и де пре си ју. 
По је ди ни струч ња ци ве ру ју да су 
по сле ди це још те же и да нас из-
ло же ност буч ној по ша сти по ла ко 
уби ја.

Не мо ра мо да иде мо баш та ко 
да ле ко. И оно што са ми зна мо и 
осе ћа мо до вољ но је за бри ња-
ва ју ће. Бу ка нам за гор ча ва жи-
вот. Но ћу нам не да да спа ва мо, 
да њу пред ста вља ре ме ти лач ки 
фак тор, уно си нер во зу, оте жа ва 

нам оба вља ње по сло ва, по го то-
во та мо где је по треб на кон цен-
тра ци ја, а да не го во ри мо ка ква 
је смет ња же љи за опу шта њем у 
ти ши ни. 

По себ но ло ше ути че на школ-
ску де цу. Ис тра жи ва ња су не дво-
сми сле но по ка за ла да спо соб-
ност уче ња, ме мо ри са ња, чи та-
ња, др жа ња па жње, у ве ли кој ме-
ри за ви си од ам би јен та. Ра ђен је 

ве ли ки број сту ди ја, по слич ном 
прин ци пу, по ре ђе њем ре зул та та 
две гру пе ђа ка у ду жем пе ри о ду, 
од ко јих су јед ни би ли из ло же ни 
бу ци, а дру ги по ште ђе ни.

Већ код адо ле сце на та ја вља се 
здрав стве ни про блем. СЗО пред-
ви ђа да је ви ше од ми ли јар де 
мла дих љу ди у ри зи ку од те шког 
оште ће ња или гу бит ка слу ха, у 
пр вом ре ду због пре те ра ног ко-
ри шће ња слу ша ли ца. По пре по-
ру ци ле ка ра, не би их тре ба ло др-
жа ти ду же од 90 ми ну та днев но. 
А мла ди их го то во и не ски да ју. 
И он да се де ша ва ју смет ње, бол 
у уху, зу ја ње, зво ње ње. У крај њем 
ис хо ду, кад до то га до ђе, гу би так 
слу ха је не по вра тан. 

Бу ка је мо ћан оки дач. Про тив 
на ше во ље те ло ре а гу је на звук 
као на упо зо ра ва ју ћи сиг нал, од-

го ва ра стре сом, адре на лин се 
осло ба ђа, крв ни су до ви ску пља ју, 
ми ши ћи за те жу, а при ти сак ра сте. 
Што је ре ак ци ја ор га ни зма ја ча, 
при ти сак је ве ћи, са мим тим је ве-
ће оп те ре ће ње и ри зик за по ја ву 
хи пер тен зи је и бо ле сти кар ди о-
ва ску лар ног си сте ма.

Кључ на на по ме на – про блем је 
што то ни је спо ра дич на си ту а ци-
ја, већ пер ма нент но ста ње. Бом-

бар до ва ње де ци бе ли ма је кон-
стант но, а наш ор га ни зам, пред о-
дре ђен то ком ево лу ци је да сва ки 
звук пре по зна је као опа сност, 
стал но по кре ће стре сни ме ха ни-
зам, што пре или ка сни је до во ди 
до оште ће ња крв них су до ва.  

Три фак то ра су од лу чу ју ћа за 
сте пен и те жи ну по сле ди ца: ни во 
де ци бе ла, уда ље ност од из во ра 
зву ка и ду жи на из ло же но сти. На 
мер ној ска ли, вред но сти су од 1 
до 130 де ци бе ла, до пра га бо ла, 
али ка ко то ни је ли не ар на, већ 
ло га ри там ска ска ла, из ра чу на ва-
ње је ком пли ко ва ни је. Па та ко, 
на при мер, по ве ћа ње од 10 де ци-
бе ла зна чи за пра во 10 пу та ја чи 
звук, а ухо ће га ре ги стро ва ти као 
от при ли ке дво стру ко гла сни ји.

Уо би ча јен је став да 85 де ци бе-
ла пред ста вља гор њу без бед но-

сну гра ни цу и то не ду же од осам 
са ти, ма да има струч них ми шље-
ња да је то су ви ше ви сок праг. А 
шта тек он да ре ћи на чи ње ни цу 
да ин тен зи тет зву ка у слу ша ли ца-
ма мо же да иде до 110 де ци бе ла, 
што је 100 пу та ја че од до зво ље-
них 85?

Ина че, 100 де ци бе ла про из во-
ди улич на бу ши ли ца и у ње ној 
бли зи ни, без за штит не опре ме не 
би се сме ло за др жа ва ти ду же од 
14 ми ну та, а 110 је ре ци мо ре зер-
ви са но за ва зду шну си ре ну и два 
ми ну та је са свим до ста за на ше 
си ро то ухо. Ви ше од то га,120-130 
де ци бе ла, од но си се на гр мља ви-
ну при ли ком по ле та ња ави о на, 
од но сно лан си ра ња ра ке те, али 
ту се под ра зу ме ва да ни ко нео-
вла шћен и не за шти ћен и не мо же 
да бу де у око ли ни.

Лон дон ски ме тро је, ме ђу тим, 
сви ма до сту пан, али на мно гим 
ли ни ја ма, из ве стио је сво је вре ме-
но Би-Би-Си, ин тен зи тет бу ке је на 
опа сном ни воу, а у јед ном слу ча ју 
из ме ре но је свих 109 де ци бе ла. 
Упр кос тврд ња ма зва нич ни ка да 
пут ни ци ни су угро же ни, јер је у 
пи та њу кра так ин тер вал, упра ва 
же ле зни це је, под при ти ском јав-
но сти, про шлог ме се ца ис та кла 
на кри тич ним ста ни ца ма оба ве-
ште ња да су на рас по ла га њу, на 
лич ни зах тев, штит ни ци за уши.

Да ле ко је Лон дон од Кал ку те 
или Мум ба ја, где се жи вот про во-
ди у звуч ној џун гли. Пре ма јед ној 
од ра зних ранг ли ста нај за га ђе-
ни јих ме ста, ова два ин диј ска 
гра да су у вр ху. С дру ге стра не, на 
спи ску СЗО под бро јем је дан фи-
гу ри ра 15-ми ли он ски Гу анг џоу 
(бив ши Кан тон), а за њим иду че-
ти ри свет ске пре сто ни це Ка и ро, 
Па риз, Пе кинг и Дел хи.

Ран ги ра ње се оба вља по раз-
ли чи тим кри те ри ју ми ма, па се 
глав ни град Ин ди је из два ја са нај-
ви шим сте пе ном слу шних про-
бле ма у све ту. Уста но вље но је да 
ста нов ни ци Дел хи ја има ју у про-
се ку оште ће ње слу ха сра змер но 
осо би ста ри јој 19,34 го ди не. 

То је зна чи ста ти сти ка ко ја ка же 
да, на при мер, не ко од 40 го ди на, 
јер жи ви та мо где жи ви, има смет-
ње као 60-го ди шњак. За и ста де-
при ми ра ју ће. Д. Дра гић

ЖИ ВОТ У ЗА ГЛУ ШУ ЈУ ЋЕМ СВЕ ТУ

Звуч ни удар на пси ху и те ло

Де ца по себ но угро же на: Дел хи у свет ском вр ху по за га ђе њу

Приближнадецибелскаскаланекихзвукова
• Ди са ње – 10 де ци бе ла
• Ша пу та ње – 20 де ци бе ла
• Раз го вор – 60 де ци бе ла
• Са о бра ћај у „шпи цу” – 80 де ци бе ла
• Блен дер – 90 де ци бе ла
• Про ла зак во за – 100 де ци бе ла
• Мо тор на те сте ра – 110 де ци бе ла
• Про ла зак мла зња ка – 120 де ци бе ла
• Пу цањ – 140 де ци бе ла
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До 2050, јед на тре ћи на  
ста нов ни ка би ће у  
пен зи о нер ском до бу, што се 
сма тра Ахи ло вом пе том на ци је

Ки на је де мо граф ска и еко ном ска су пер-
си ла: са 1,42 ми ли јар де ста нов ни ка нај-
мно го људ ни ја је на ци ја, док је еко ном-

ска ста ти сти ка, ко ја ме ри бру то на ци о нал ни 
про из вод и сто пе ра ста, ста вља уз ра ме свет-
ској еко но ми ји број је дан, Аме ри ци.

Ки на се, ме ђу тим, остат ку све та при дру-
жу је и по фе но ме ну ко ји за да је гла во бо ље 
по ли ти ча ри ма, еко но ми сти ма и они ма ко ји 
упра вља ју пен зиј ским фон до ви ма: и ње но 
ста нов ни штво дра ма тич но ста ри.

Не са мо због про ду же ња жи вот ног ве ка, 
што је кључ ни раз лог за ову вр сту бри га у 
за пад ном све ту, већ и због ра чу на ко ји сти-
жу због де мо граф ске по ли ти ке из ми ну лих 
де це ни ја ко је су би ле спе ци фич ност са мо те 
зе мље.

Пре ма нај но ви јим прог но за ма, Ки на ће до 
2027. има ти 1,45 ми ли јар ди ста нов ни ка, што 
ће би ти њен вр ху нац, по сле ко јег сле ди си-
ла зни тренд. 

До сре ди не ве ка јед на тре ћи на Ки не за ће 
би ти у пен зи о нер ском до бу, да кле ста ри ји од 
65, што под ра зу ме ва да ће се сма њи ти број 
оних у рад ном до бу, што на ме ће не из бе жно 
пи та ње: ка кве ће то по сле ди це има ти на ки-
не ску (па и гло бал ну) еко но ми ју и по ли ти ку.

Кад се по ме не ки не ска де мо гра фи ја, пр ва 
асо ци ја ци ја је ње на по ли ти ка „са мо јед но де-
те”, ко ја је уве де на 1979, да би се сма њио при-
ти сак на у то вре ме огра ни че не еко ном ске и 
пре храм бе не ре сур се. Ки не зи ни су има ли 
из бо ра, јер су ме ха ни зми при ну де би ли до-
ста стро ги. Јед но де те је био и па три от ски за-
да так. Је ди ни „по пуст” у овом по гле ду има ле 
су оне по ро ди це у се о ским под руч ји ма чи је 
је пр во де те би ло жен ско – мо гли су да про-
ба ју још јед ном, не би ли до би ли до дат ни пар 
му шких ру ку ко ји би по ма гао у об ра ђи ва њу 
има ња.

Са мо јед но де те је би ла и стра те ги ја да се с 
ра стом еко но ми је си мул та но по диг не и жи-
вот ни стан дард, што је са же то у про па ганд-
ни сло ган: „Ако хо ће те да се бр зо обо га ти те, 
имај те ма ње де це”.

Та по ли ти ка је 2016. за ме ње на но вом ко-
ја је пре по ру чи ва ла мак си мум два де те та, а 
да при том ни је кон ста то ва но да је ста ра би-
ла по гре шна. И ни је, јер је оства рен же ље ни 
циљ, ма да на кнад на па мет го во ри да би би ло 

бо ље да је све пре пу ште но спон та ним дру-
штве ним про це си ма. Да нас се го во ри о то ме 
да две бе бе ни су до вољ не и да тре ба да их 
бу де ви ше.

Ки ни је да нас по треб но ви ше бе ба, али ка-
ко ства ри сто је, не и Ки не зи ма.

По раст дру штве ног стан дар да, од но сно 
про спе ри тет ни ји жи вот ко ји су до не ле фан-
та стич но успе шне еко ном ске ре фор ме, ве ли-
ке се о бе из ру рал них под руч ја у бр зо рас ту-
ће ин ду стриј ске цен тре ко ји су би ли глад ни 
рад не сна ге, до вео је до истих про це са ко ји 
су већ ви ђе ни у раз ви је ним зе мља ма: што је 
стан дард ви ши, то је де це ма ње (са око 200 
до ла ра по гла ви ко ли ко је би ло 1980, да нас 
се у Ки ни сти гло до 10.000 до ла ра).

Као и дру где, и ки не ске по ро ди це се од лу-
чу ју за ква ли тет уме сто кван ти те та: да има ју 
јед но де те, али да ње му пру же мак си мум, 
ка ко би сте кло пред ност у све же шћој утак-
ми ци и са сво јом по ро ди цом жи ве ло бо ље 
од ро ди те ља. У том по гле ду за при о ри те те 
су про гла ше ни уче ње ен гле ског је зи ка (што 
је био раз лог да у Ки ну оде и до ста на шег 
мла дог све та да би тој де ци би ли учи те љи ен-
гле ског). Не ке по ро ди це за то по тро ше и по 
15.000 до ла ра го ди шње.

Ро ди те љи одва ја ју и за до дат не ча со ве из 
дру гих ве шти на – му зич ких, бо ри лач ких и 
слич них, а пре све га за уни вер зи тет ско обра-
зо ва ње. Уку пан ре зул тат свих тих про це са је-
сте да је сто па ра ђа ња на низ бр ди ци. У 2016. 
ро ђе но је 17,9 ми ли о на бе ба, у 2017. го ди ни 
17,2 ми ли о на, док је На ци о нал ни ста ти стич-

ки би ро овог про ле ћа са оп штио да је у 2018. 
тај број био са мо 15,2 ми ли о на – што је нај-
ма ње од осни ва ња На род не Ре пу бли ке Ки не, 
1949. го ди не.

Де мо граф ска на у ка ка же да је за про сту 
ре про дук ци ју ста нов ни штва нео п ход на сто-
па ра ђа ња од ста ти стич ких 2,1 де те та по же-
ни. У Ки ни је та сто па да нас са мо 1,6.

И ки не ски и за пад ни де мо гра фи сла жу се 
да је то по сле ди ца по ли ти ке „јед но де те”: док 
је та по ли ти ка, ко ја се опи су је и као сво је вр-
сни „со ци јал ни ин же ње ринг”, би ла на сна зи, 
би ло је по жељ ни је да то јед но де те бу де му-
шко, што је за по сле ди цу има ло да да нас у 
Ки ни јед но став но не ма до вољ но же на да би 
се ра ђа ло ви ше бе ба.

По ка зу је се да је би ло лак ше сма њи ти број 
ра ђа ња у си ро ма штву, не го га по ве ћа ти у 
про спе ри те ту. По твр да за то је што је „кри за 
бе ба” нај у па дљи ви ја у еко ном ски нај ра зви је-
ни јим ре ги о ни ма зе мље и у ур ба ни зо ва ним 
цен три ма у ко ји ма жи ви 60 од сто ста нов ни-
штва.

Ово је би ла те ма рас пра ве и на за се да њу 
На ци о нал ног на род ног кон гре са у мар ту, 
ка да су из не те раз не иде је ка ко да се си ту-
а ци ја по бољ ша. Ме ђу пред ло зи ма је би ло 
и сма ње ње за ко ном (из 1980) про пи са ног 
ми ни му ма го ди на за за сни ва ње бра ка са 22 
го ди не за му шкар це и 20 за же не, на 20 и 18. 
Пред ло же не су и др жав не суб вен ци је за дру-
го де те, па и уста но вља ва ње на ци о нал ног 
пра зни ка, да на ки не ских бе ба, ко ји би се сла-
вио сва ког 28. ма ја. М. Бе кин

ИС КУ ШЕ ЊА НАЈ МНО ГО ЉУД НИ ЈЕ НА ЦИ ЈЕ

Ки ни је по треб но ви ше
бе ба, Ки не зи ма не
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хроника

Удру же ње ин ва-
ли да ра да и осо-
ба са ин ва ли ди-

те том гра да Пан че ва 
у окви ру ре дов них ак-
тив но сти ор га ни зу је и 
ли ков не ра ди о ни це за 
сво је чла но ве.

Сло бо дан Сте фа но-
вић, пред сед ник Удру-
же ња, ис ти че да се 
ра ди о ни це одр жа ва ју 
два пу та ме сеч но и да 
на њи ма уче ству је де-
се так чла но ва (на сли-
ци, ау то ри са сво јим 
ра до ви ма).

– Да би се ова ра ди о-
ни ца одр жа ва ла у кон-
ти ну и те ту по треб на су 
нам и сред ства. Део сред ста ва до би ја мо од 
про јект них ак тив но сти СИР Вој во ди не, а наш 
про је кат „Упо знај сво је кре а тив не мо гућ но-
сти” упу ти ли смо и ло кал ној са мо у пра ви, па 
се на да мо по зи тив ном ис хо ду – на гла ша ва 
Сте фа но вић.

Сли ка ри пан че вач ког Удру же ња ин ва ли да 
ра да и ОСИ че сто уче ству ју на ли ков ним ко-
ло ни ја ма и ма ни фе ста ци ја ма, па су та ко сво-
је ра до ве из ло жи ли на ма ни фе ста ци ји „Дан 
Ду на ва” у Пан че ву, а у ав гу сту пла ни ра ју и 
уче шће на ли ков ној ко ло ни ји у Па ди ни.

Д. Ко раћ

Удру же ње пен зи о не ра 
Па ли лу ла има раз гра на ту 
мре жу са 15 ме сних ор га ни-
за ци ја. Ка ко у цен тра ли, та ко 
и по сред ством пред сед ни-
ка основ них ор га ни за ци ја, 
члан ство се ин фор ми ше о 
нај ак ту ел ни јим до га ђа ји ма и 
ак ци ја ма удру же ња. 

– У ци љу бо ље функ ци о-
нал но сти на ших огра на ка, 
при ку пи ли смо сред ства и 
по мо гли ко ле ге у Ко ви ло ву 
и Бор чи да опре ме про сто-
ри је – ка же пот пред сед ни ца 
удру же ња Мил ка Ра ду ло вић 
(на сли ци) и на гла ша ва да је 
у то ку при ку пља ње при ја ва 
за од ла зак у ре ха би ли та ци о-
не цен тре пре ко Фон да ПИО. 
У про се ку се при ја ви из ме ђу 
600 и 700 пен зи о не ра а по-
вољ ном ис хо ду се мо же на-
да ти око 300 њих. За хва љу-

ју ћи са рад њи са ре ха би ли-
та ци о ним цен три ма и уз по-
моћ ва у че ра Вла де Ср би је, у 
Про лом и Лу ков ској ба њи је 
бо ра ви ла ве ћа гру па нај ста-
ри јих ста нов ни ка Па ли лу ле.

Со ци јал но угро же ним чла-
но ви ма по ма же се нај че шће 
пу тем по зај ми це и по де лом 
ху ма ни тар них па ке та.

– Го то во сви чла но ви удру-
же ња су и чла но ви фон да 
со ли дар но сти. Пен зи о не ри 
мо гу ра чу на ти на по зај ми-
цу у ви си ни јед не про сеч не 
пен зи је, ко ју вра ћа ју у 12 ме-
сеч них ра та. По де ли ли смо 
120 па ке та по мо ћи. Увек смо 
на услу зи и сво је вр сни смо 
сер вис за сва пи та ња ко ја 
ти ште на ше ко ри сни ке – за-
кљу чу је Мил ка Ра ду ло вић. 

Удру же ње пен зи о не ра 
Па ли лу ла ре дов но ор га ни-
зу је из ле те, а не дав но су уз 
по моћ оп шти не бо ра ви ли 
на Сре бр ном је зе ру. Би ли су 
го сти удру же ња из Ко ви на 
и са до ма ћи ни ма се огле да-
ли у пи ка ду, па зла ма, ку гла-
њу и шу ту на ма ле го ло ве. У 
укуп ном зби ру са ку пи ли су 
нај ви ше по е на и по не ли по-
бед нич ки пе хар.  М. А.

РО ЂЕН ДАН ОО ПЕН ЗИ О НЕ РА 
СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА 

Пла ке та за 
успе шне 
ак тив но сти

Све ча ном сед ни цом Скуп шти не, из-
ло жбом руч них ра до ва, уз при го дан 
кул тур но-умет нич ки про грам и дру-
гар ску за ба ву, Оп штин ска ор га ни за ци-
ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке 
обе ле жи ла је свој дан – 15. мај и 72. ро-
ђен дан. По ред чла но ва, на про сла ви 
су би ли и Ан дре ја Са вић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, као и пред-
сед ни ци ста ро сних и вој них пен зи о не-
ра из мно гих гра до ва, број ни при ја те-
љи и са рад ни ци. Сло бо дан Б. Пан тић, 
пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, 
под се тио је на исто ри јат па ла нач ке ор-
га ни за ци је пен зи о не ра ко ја да нас оку-
пља ви ше од 2.000 чла но ва и го во рио 
о ње ним са да шњим ак тив но сти ма. 

За ову све ча ну при ли ку чла ни це Ак-
ти ва же на ООП при ре ди ле су из ло жбу 
руч них ра до ва, док су чла но ви пен зи-
о нер ског КУД „До ња Ја се ни ца” из ве ли 
кра ћи про грам. 

По во дом 72 го ди не успе шних ак-
тив но сти удру же ња, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је Ан дре ја 
Са вић уру чио је пред сед ни ку ООП 
Сме де рев ска Па лан ка Сло бо да ну Б. 
Пан ти ћу Злат ну пла ке ту Олим пи ја де 
спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до-
ба. Па ла нач ки пен зи о не ри до би ли су 
и хва ло дар за уче шће и по моћ у ор га-
ни за ци ји Олим пи ја де и за до при нос 
афир ма ци ји по кре та тре ћег до ба.

По во дом ју би ле ја, пред сед ник па-
ла нач ких пен зи о не ра уру чио је за-
хвал ни це ис так ну тим са рад ни ци ма и 
удру же њима.  Сл. Ко стан ти но вић

Сло бо дан Б. Пан тић и Ан дре ја Са вић

БЕ О ГРАД

Удру же ње пен зи о не ра Па ли лу ла

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ПАН ЧЕ ВА

Ак тив на ли ков на 
ра ди о ни ца
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Већ ду же вре ме ме сец мај је 
ре зер ви сан за сла вља и при-
ка зе нај бо љег што Не го тин и 
Кра ји на има ју, па је та ко и ове 
се зо не про сла ва 12. ма ја, Да-
на оп шти не, тра ја ла два де се-
так да на. Мај је про те као у ду ху 
мла до сти, та лен то ва них по је ди-
на ца, до бре му зи ке и на род ног 
са бо ро ва ња.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
оп шти не Не го тин, Дру штво 
пче ла ра „Хај дук Вељ ко” и Удру-
же ње про из во ђа ча ви на са 
озна ком ге о граф ског по ре кла 
Не го тин ске Кра ји не ор га ни зо-
ва ли су 14. Са јам ме да и ви на. 
Тра ди ци о нал на са јам ска ма-
ни фе ста ци ја оку пи ла је око 
150 уче сни ка из Ру му ни је, Бу-
гар ске и свих вин ских ре ги о на 
Ср би је. 

На штан до ви ма на град ском 
тр гу про из во де су из ло жи ли 
ви на ри, пче ла ри, про из во ђа чи 
пче лар ске опре ме, су ве ни ра и 
дру ги пред у зет ни ци. Ор га ни-

за то ри су при ре ди ли струч на 
пре да ва ња о ор ган ској про из-
вод њи ме да и на те му „хра на 
и ви но”. Осми шљен је и бо гат 
кул тур но-умет нич ки и му зич-

ки про грам, а са јам је за вр шен 
про гла ше њем нај бо љих ви на и 
до де лом при зна ња за ква ли тет. 

Ап со лут ни по бед ник мај ског 
Сај ма ме да и ви на у Не го ти ну је 
Ви на ри ја ма на сти ра Бу ко во. Бу-
ков ском ма на сти ру при па ла је и 
на гра да за нај бо ље оце ње но ви-
но у ка те го ри ји цр ве них ви на. 

Ду шан Пе тро вић, ди рек тор 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је оп-
шти не Не го тин, по ру чио је да 
са јам из го ди не у го ди ну на пре-
ду је, не са мо по бро ју уче сни ка 
и по се ти ла ца, већ и по ква ли те-
ту и са др жа ји ма. 

За уче сни ке и по се ти о це 14. 
Ме ђу на род ног сај ма ме да и ви-
на ор га ни зо ван је и оби ла зак 
чу ве них пив ни ца и но вих ви на-
ри ја у не го тин ском ви но гор ју.

Ј. Ста но је вић

У Ни шу је 18. и 19. ма ја одр жан ше сти 
Ме ђу на род ни са јам ста рих за на та на 
ко ме су уче ство ва ли есна фи ко ји не-

гу ју до ма ћу ра ди ност и ста ро мај стор ство 
из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Бу гар ске. 
Основ на по ру ка ове дво днев не ма ни фе-
ста ци је је сте да је из у зет но ва жно са чу ва-
ти соп стве не вред но сти, оби ча је, за нат ско 
бла го, јер је то не што по че му се пре по зна-
је мо и раз ли ку је мо од дру гих, али и не го-
ва ти слич но сти ко је нас спа ја ју и обо га ћу ју. 
Ина че, са јам је део про јек та „Ожи вља ва ње 
ста рих за на та” чи ја је на ме ра да се ожи ве 
ста ри за на ти и ус по ста ве кон так ти из ме ђу 
срп ских и бу гар ских за на тли ја.

Грн ча ри ја, на род не но шње, на кит, ико не, 
сви ле не бом бо не и ра зни пред ме ти ра ђе ни 
у де ку па жу са мо су део из ло же них екс по-
на та. На сај му су пред ста вље ни и ста ри за-
нат ски ра до ви под за шти том Уне ска. Ме ђу 
њи ма, вез са мо ти ви ма са Зми ја ња из ло жен 
на штан ду Ду шан ке Ко ри це из Ре пу бли ке 
Срп ске. Пре ма ње ним ре чи ма, овај вез је 
за шти ћен и као ста ри на и као ве шти на из-
ра де, та ко да мо ра би ти из ра ђен на по се бан 
на чин, од по себ ног ма те ри ја ла и са про пи-
са ним ша ра ма. 

Из ла га чи из Бу гар ске (на слици штанд 
Перника) пред ста ви ли су се руч но из ра ђе-
ним сре бр ним на ки том, сли ка ма и ико на ма, 
кућ ним пред ме ти ма од ро го зе, тра ди ци-
о нал ним лут ка ма, ве зе ном на род ном но-
шњом, руч но ра ђе ним но же ви ма... Они су 
до шли из Со фи је, Пер ни ка и Ћу стен ди ла.

Са јам је одр жан под по кро ви тељ ством 
ни шке оп шти на Пан те леј, а ор га ни за тор ма-

ни фе ста ци је био је Ак тив же на гра да Ни ша 
ко ји се ба ви очу ва њем ста рих за на та, као и 
оспо со бља ва њем мла дих љу ди да се њи ма 
ба ве. За ме ник пред сед ни ка те оп шти не, Не-
над Ра дој ко вић, ка же да ће оп шти на увек 
по мо ћи ова кву вр сту са рад ње и да оче ку је 
да са јам из го ди не у го ди ну бу де све бо љи 
и ма сов ни ји. 

Љ. Гло го вац

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ СТА РИХ ЗА НА ТА У НИ ШУ

За на тли је чу ва ју оно што 
нас спа ја

МАЈ СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ У НЕ ГО ТИ НУ

У зна ку му зи ке, игре и ве дрог ду ха 
КУД „Стеван Мокрањац”
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пензионерски кутак
АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

За по што ва ње и при мер 
дру ги ма

На ре дов ној Скуп-
шти ни Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не 
Аран ђе ло вац раз ма-
тра ни су ре зул та ти 
по стиг ну ти у 2018. 
го ди ни. Са да шње ру-
ко вод ство до би ло је 
пу ну по др шку, а усво-
је ни су и про грам ски 
ци ље ви и за да ци за 
бу ду ћи пе ри од.

По ред број них 
де ле га та и го сти ју, 
Скуп шти ни је при су-
ство вао и пред сед ник оп шти не Бо јан Ра до вић. Пред сед ник 
Удру же ња, Љу би ша Га јић, из ра зио је за до вољ ство што се 
број чла но ва знат но уве ћао.

– Удру же ње је ор га ни зо ва ло број не из ле те и дру же ње, али 
и на бав ку зим ни це и огре ва на ви ше ра та. Нов ча не по зај ми-
це ко ри сти ла су 163 чла на, а за чла но ве са ни жим пен зи ја ма 
по де ље но је 385 па ке та – ре као је Га јић.

По ред хо ра, фол кло ра и гру пе пе ва ча, у Удру же њу је фор-
ми ра но и ли ков но удру же ње, а спорт ска сек ци ја је ме ђу нај-
ак тив ни ји ма. 

По стиг ну ти су и до бри фи нан сиј ски ре зул та ти, а про гра-
мом за 2019. го ди ну мно ге ак тив но сти ће би ти про ши ре не и 
ин тен зи ви ра не. М. М.

БА ЈИ НА БА ШТА

Дру го ко ло Дрин ског 
ку па 

До ма ћин дру гог ко ла Дрин ског ку па за пен зи о не ре, одр-
жа ног 16. ма ја, би ла је Ба ји на Ба шта, а так ми че ње је отво рио 
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Ба ји не Ба ште, Не дељ ко 
Ра кић. Уче сни ци су се над ме та ли у спорт ском ри бо ло ву и 
стре ља штву. Осим до ма ћи на, на сту пи ле су и еки пе из Љу бо-
ви је, Бра тун ца, Ба ње Ко ви ља че, Звор ни ка, Вла се ни це, Ми ли-
ћа и Сре бре ни це. Из о ста ли су Ло зни ца и Ма ли Звор ник.

Над ме та ње у ри бо ло ву одр жа но је на је зе ру Пе ру ћац. У 
екип ној кон ку рен ци ји пр во ме сто при па ло је Ми ли ћи ма, 
дру го Бра тун цу, а тре ће Ба њи Ко ви ља чи. Ба ји на Ба шта би ла 
је че твр та. У га ђа њу из ва зду шне пу шке нај бо ља је би ла еки-
па Ба ји не Ба ште, дру го ме сто при па ло је Вла се ни ци и тре ће 
Бра тун цу.

Нај бо ље еки пе и по је дин ци до би ли су ди пло ме, а сви уче-
сни ци за хвал ни це.

По за вр шет ку так ми че ња, до ма ћи ни су ор га ни зо ва ли ру-
чак за так ми ча ре и су ди је, а тро шко ве су по де ли ле све еки пе. 
До ма ћин тре ћег ко ла Дрин ског ку па би ће Бра ту нац. М. А.

СА ЈАН КОД КИ КИН ДЕ

Ува же ни у свом се лу
Ме сна ор га ни за ци ја у Са ја ну код Ки кин де по след њих го-

ди на је ве о ма ак тив на. То је по твр ђе но и на не дав но одр жа-
ном збо ру ко јем су по ред 62 чла на при су ство ва ли и пред-
став ни ци Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра. Ре зул та те ко је 
је из не ла пред сед ни ца са јан ског МОП-а Мар гит Бун форд, а 
фи нан сиј ским по ка за те љи ма пот кре пи ла Хај нал ка Ши ли, по-
здра вио је пред сед ник Ме сне за јед ни це Са јан, Зол тан Тот.

Он је за хва лан на то ме што су се пен зи о не ри ода зва ли рад-
ним ак ци ја ма на уре ђе њу свог се ла. Ме шта ни их ува жа ва ју 
и због то га што се укљу чу ју у обе ле жа ва ње се о ских пра зни-
ка. Ве о ма су ан га жо ва ни и при ли ком одр жа ва ња же те лач ких 
све ча но сти ко је ожи вља ва ју успо ме не на вре ме кад се руч но 
ко си ло. За па же но је и уче шће ве те ра на ра да у над ме та њу у 
ку вар ским ве шти на ма.

Са јан ски пен зи о не ри се дру же са вр шња ци ма из дру гих 
ме ста и са њи ма раз ме њу ју по се те. И овом при го дом уго сти-
ли су све при сут не за ку ском и игран ком по сле за вр ше ног 
збо ра. С. З.

ПИ РОТ

Но ви (ста ри) пред сед ник
На ре дов ној из бор-

ној скуп шти ни Град ског 
удру же ња пен зи о не ра 
Пи рот, одр жа ној кра јем 
апри ла, из гла сан је но ви 
са став Из вр шног од бо ра 
од 15 чла но ва, а за пред-
сед ни ка удру же ња по но-
во је јед но гла сно иза бран 
Ђор ђе Ми тић (на сли ци).

На сед ни ци је пред ста вљен из ве штај Над зор ног од бо ра 
Град ског удру же ња пен зи о не ра, а за тим се го во ри ло о ра-
ду у про те клом че тво ро го ди шњем пе ри о ду. Из из ве шта ја се 
мо гло за кљу чи ти да се, и по ред објек тив них про бле ма, ипак 
ра ди ло до бро и да су сви пла ни ра ни за да ци успе шно ре а ли-
зо ва ни. 

Сед ни ци су при су ство ва ли де ле га ти из се о ских и град ских 
ме сних ор га ни за ци ја, као и го сти – пред сед ни ци оп штин ских 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ди ми тров гра да, Ба бу шни це и Бе ле 
Па лан ке. С. П.

Уче сни ци так ми че ња у ри бо ло ву
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

БЕ О ГРАД

Џе па ро ши „вре ба ју”  
пен зи о не ре

У Бе о гра ду се сва ко днев но до го ди на де се ти не ра зних кра-
ђа. Ло по ви не би ра ју на чин да до ђу до пле на. Оби ја ју се ста-
но ви, кра ду ау то мо би ли, а је дан број ло по ва опре де лио се за 
кра ђу у трам ва ји ма и ау то бу си ма град ског пре во за.

ДОМ ВО ЖДО ВАЦ

У сла ву Све тог Ва си ли ја
Дом пен зи о не ра Во ждо вац сла ви Све тог Ва си ли ја Остро-

шког, свог за штит ни ка и чу до твор ца. И ове го ди не ни је из о-
ста ло сла вље.

СВР ЉИГ

При зна ње Мир ја ни
По во дом 8. ма ја, да на 

оп шти не Свр љиг, по је-
дин ци ма и ко лек ти ви ма 
уру че на су оп штин ска 
при зна ња. Јед на од до-
бит ни ца је и Мир ја на 
Ми ли ће вић, чла ни ца 
Удру же ња пен зи о не ра 
Свр љиг.

У обра зло же њу на-
гра де сто ји да је Мир-
ја на ак тив на у пен зи о-
нер ској ор га ни за ци ји, на чи ји пред лог је и до би ла при зна ње, 
те да је две го ди не би ла и пред сед ник Удру же ња пче ла ра 
оп шти не Свр љиг.

Мир ја на на свом па шња ку има 90 ко шни ца па јој, по ред 
скром не пен зи је, ме до ви на по ма же да уве ћа при хо де и по-
мог не сво ју по ро ди цу. Има ћер ку, зе та, уну ке и пра у ну ка и 
по но сна је на њих. Као са мо хра на мај ка шко ло ва ла је ћер ку 
ко ја је да нас су ди ја, а у сво јој ге не ра ци ји би ла је нај бо љи сту-
дент Уни вер зи те та у Ни шу. Ба ка Ми ра има ко ме да по ка же 
сво ју по хвал ни цу и да да нас, по ред свих жи вот них ис ку ше-
ња, ди ше пу ним плу ћи ма. С. Ђ.

ВРА ЊЕ

Пре да ва ње о ди ја бе те су
Ових да на Удру же ње пен зи о не ра Вра ња ор га ни зо ва ло 

је пре да ва ње о ди ја бе те су. Пре да ва чи су би ли ди рек тор ка 
врањ ске апо те ке Ива на Ко стић и мр Ми ли ца Пе шић Ива но-
вић, ко је су пен зи о не ри ма да ле и мно ге ко ри сне са ве те.

На пре да ва њу се мо гло чу ти да је ди ја бе тес нај ра спро стра-
ње ни ја бо лест да на шњи це, од ко је не обо ле ва ју са мо од ра-
сли, не го на жа лост и де ца. Да тре ба ре дов но про ве ра ва ти 
ше ћер у кр ви, кор пу са хле бом др жа ти што да ље од очи ју а 
де ли ка те се из бе га ва ти, и још мно го до брих са ве та. Ин те ре-
со ва ње је би ло ве ли ко, пи та ња број на, а ме ђу њи ма и – да ли 
игра у ко лу сма њу је ше ћер ну бо лест.

На рав но, сва ка фи зич ка ак тив ност мо же би ти од по мо ћи, 
од го во ри ли су пре да ва чи.

Од јед ном се ту ство ри ла му зи ка и по че ла је игран ка, а пре-
да ва чи су би ли за ди вље ни ви тал но шћу и енер ги јом пен зи о-
не ра. Р. С.

Управ ни ца до ма Сан дра Стој ков ски пр во је по здра ви ла го-
сте из дру гих до мо ва и клу бо ва, а за тим ко ри сни ци ма че сти-
та ла пра зник са же љом да и иду ће го ди не у ово ли ком бро ју, 
здра ви и ве се ли до че ка ју сла ву. Што се ти че ве се ља, при сут-
ни су би ли при јат но из не на ђе ни, јер су им у го сте до шли чла-
но ви ан сам бла „Сви лен ко нац”, уз чи ју му зи ку су мно ги за пе-
ва ли. Слав ски об ред, уз прат њу цр кве ног хо ра, оба вио је све-
ште ник Гли го ри је. По сле ре за ња слав ског ко ла ча при сут ни су 
по слу же ни жи том и све ча ним руч ком. П. П.

У про се ку сва ког да на др ски џе па ро ши „оја де” по сто ти нак 
пут ни ка, па мно ги Бе о гра ђа ни, али и по се ти о ци глав ног гра-
да, оста ју без нов ча ни ка. Кра ђе се углав ном до га ђа ју ка да су 
у пре во зу ве ли ке гу жве. Ни кра дљив ци у „са че ку ша ма” ни су 
рет кост а њи хо ва ме та су нај че шће ста ри ја ли ца и пен зи о не-
ри. На и ме, сва ког 10. и 25. у ме се цу, ка да нај ста ри ји гра ђа ни 
по ди жу пен зи је, џе па ро ши их са че ку ју ис пред ула за у згра ду 
или лифт и уз прет њу им оти ма ју но вац. 

Мо жда не би би ло на од мет да се осим упо зо ре ња ко је стал-
но слу ша мо у ау то бу си ма град ског пре во за: „По што ва ни пут-
ни ци, очи тај те сво је кар те”, еми ту је и упо зо ре ње: „По што ва ни 
пут ни ци, при па зи те на сво је нов ча ни ке и та шне”.  М. Т.



31. мај 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА24

Но во бе о град ско удру же ње пен зи о-
не ра са ви ше од 5.400 чла но ва и око 
1.700 сим па ти зе ра, јед но је од нај-

број ни јих и нај ак тив ни јих у гра ду. С вре ме-
ном су по ста ли сво је вр сни сер вис за од го-
во ре на сва пи та ња ко ја му че нај ста ри ју по-
пу ла ци ју, али и мла ђе.  Днев но се у про се ку 
ја ви и по тра жи не ки вид по мо ћи из ме ђу 30 
и 55 гра ђа на. 

– Спрем ни смо да по мог не мо свим пен зи-
о не ри ма, као и они ма ста ри јим од 55 го ди-
на, пре све га у пру жа њу струч них прав них 
са ве та – ка же пред сед ник но во бе о град ских 
пен зи о не ра, Па вле Лу чић. Он до да је да по-
ред по је ди на ца прав ну по моћ тра же и број-
на удру же ња.

У про сто ри ја ма удру же ња, по ред уо би-
ча је них ле кар ских услу га, пен зи о не ри мо гу 
да ура де ул тра звуч ни пре глед, ЕКГ и др., за-
хва љу ју ћи скло пље ном уго во ру са две при-
ват не кли ни ке. У то ку су ак тив но сти у ве зи 
са при ја вљи ва њем за ин те ре со ва них за бес-
пла тан опо ра вак у ба ња ма Ср би је. По сред-
ством Фон да ПИО, ове го ди не ће чак 500 

нај ста ри јих Но во бе о гра ђа на мо ћи да ис ко-
ри сти ову по год ност. 

Пред сед ник Лу чић је по себ но по но сан на 
по да так да ве ли ки број пен зи о не ра по се ћу-
је по пу лар не ту ри стич ке де сти на ци је у зе-
мљи и ино стран ству. 

– У пла ну нам је ве ли ка ту ра пре ма зе-
мља ма Бал ти ка и по се та Пољ ској, Фин ској, 
Ру си ји. Омо гу ћи ли смо на шим чла но ви ма 
да под по вољ ни јим усло ви ма упо зна ју за-
ни мљи ве де сти на ци је. По се ти ли смо Че-
шку, Сло вач ку, Ау стри ју, Тур ску. При ли ком 
по се те Ал ба ни ји, срп ској шко ли смо по-
кло ни ли два ком пју те ра, 250 књи га и те ле-
ви зор. Оби ла зи мо гро бља срп ских вој ни ка 
стра да лих у свет ским ра то ви ма, по се ћу је мо 
на ше кон зу ла те, ам ба са де – на гла ша ва Лу-
чић и до да је да се ре дов но сва ке не де ље 
ор га ни зу ју из ле ти. 

Пре да ва чи из Са ве за сле пих и сла бо ви-
дих одр жа ли су за чла но ве удру же ња три-
би не по све ће не из у ча ва њу ве ре и исто ри је 
хри шћан ства. Ре дов но се ор га ни зу ју књи-
жев не ве че ри. У фе бру а ру су има ли при-
ли ку да слу ша ју кон церт Хо ра сла ви ста... У 
удру же њу је ак тив но не ко ли ко сек ци ја ме-
ђу ко ји ма пред ња чи фол клор на, али не за о-
ста ју ни спор ти сти, ко ји се уве ли ко при пре-
ма ју за на ред ну Олим пи ја ду тре ћег до ба.

М. Ашко вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НО ВИ БЕ О ГРАД

Вре ме за кул ту ру и пу то ва ња

Па вле Лу чић
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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.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. П., Ла ћа рак: Ко ли ко је ума ње ње пен зи је ако му шка рац 
оде у пен зи ју 2019. го ди не са 38 го ди на рад ног ста жа и 65 
го ди на жи во та?

?З. М. Кња же вац: Као те жак ср ча ни бо ле сник, ко ри сник сам 
ин ва лид ске пен зи је од 1996. го ди не. На кон свих ових го ди-
на ста ње ми се по гор ша ло до те ме ре да не мо гу ви ше сам 

да се оп слу жу јем. Имам те ле сно оште ће ње 70 од сто али ми при-
ли ком оства ри ва ња пра ва на пен зи ју ни је це ње но да ми је нео-
п ход на ту ђа по моћ и не га. Ин те ре су је ме да ли са да мо гу да тра-
жим на кнад но ве шта че ње, ко ме да се обра тим и да ли имам на 
то пра во, јер сам ин фаркт до био док сам био у рад ном од но су. 

?Ве сна Јо вић, се ло Ту ло во: Ро ђе на сам 1970. го ди не. Су пруг 
ми је пре ми нуо 2014. го ди не а имао је ви ше од 30 го ди на 
ста жа. До са да ни сам при ма ла ни ка кву ма те ри јал ну по-

моћ. Имам два пу но лет на си на ко ји не ра де. Имам ли пра во на 
по ро дич ну пен зи ју, кад и ка ко мо гу да је оства рим?

?М. А., Бе о град: Ра дим у при ват ној рад њи, али ме по сло да-
вац ни је при ја вио. У ме ђу вре ме ну сам оста ла труд на и ви-
ше не мо гу да ра дим из здрав стве них раз ло га. Шта тре ба 

да пре ду змем да ме по сло да вац при ја ви и ка ко то да ура дим? 

?М. И., Кња же вац: Од 2004. го ди не сам у ин ва лид ској пен-
зи ји 50 од сто. Имао сам по вре ду ван рад ног ме ста, ин ва-
лид сам тре ће ка те го ри је од 1997. го ди не. Ин те ре су је ме 

ка да сти чем пра во на ко ри шће ње пу не пен зи је и ка ко то мо гу 
да оства рим.

?Л. К., Па ра ћин: Ка ква пра ва има ван брач на су пру га кад је 
реч о по ро дич ној пен зи ји? Кон крет но, ако ван брач ни дру-
го ви има ју де цу и ако су жи ве ли на ис тој адре си ско ро цео 

жи вот, да ли ван брач на су пру га има пра во на по ро дич ну пен-
зи ју или је брак услов за оства ри ва ње тог пра ва?

Без ума ње ња пен зи је

Пра во на ту ђу по моћ и не гу

По ро дич на пен зи ја удове

Упла та до при но са – оба ве за 
по сло дав ца

На кна да у ви си ни 50 од сто  
ин ва лид ске пен зи је

Ван брач на за јед ни ца  
и по ро дич на пен зи ја

Од го вор: Ако му шка рац 
оси гу ра ник оде у пен зи ју са 
на вр ше них 65 го ди на жи во та 
(по треб но је ми ни мум 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња), из нос 
пен зи је му се не ума њу је јер 

има про пи са не го ди не жи во та. 
Ви си на пре вре ме не ста ро сне 
пен зи је се трај но ума њу је за 
0,34 про цен та за сва ки ме сец 
пре на вр ше них 65 го ди на жи-
во та.

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 по вре де или бо-
ле сти нео п ход на по моћ и не га 
за оба вља ње рад њи ра ди за до-
во ља ва ња основ них жи вот них 
по тре ба. По За ко ну о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
ово пра во има ју са мо не по крет-
ни, сле пи, де мент ни и они ко ји 
без ту ђе по мо ћи не мо гу да се 
хра не, обла че, ни ти кре ћу по 
ку ћи, као и они ко ји су на ди ја-
ли зи. У слу ча је ви ма ка да ле кар 
ве штак про це ни да здрав стве-
но ста ње мо же да се по бољ ша, 
за ка зу је се кон трол ни пре глед.

О здрав стве ном ста њу оси-
гу ра ни ка и пра ву на нов ча ну 
на кна ду за не гу и по моћ од лу-

ку до но си над ле жни ор ган ве-
шта че ња, на осно ву при ло же не 
ме ди цин ске до ку мен та ци је и 
не по сред ног ле кар ског пре гле-
да под но си о ца зах те ва. Пра во 
на нов ча ну на кна ду за по моћ и 
не гу под но си лац зах те ва мо же 
да оства ри са мо на осно ву свог 
здрав стве ног ста ња.

Уз по пу њен зах тев за нов ча-
ну на кна ду за по моћ и не гу дру-
гог ли ца, по треб но је при ло жи-
ти ори ги нал ну ме ди цин ску до-
ку мен та ци ју ле ка ра спе ци ја ли-
сте ко ја не сме би ти ста ри ја од 
шест ме се ци, фо то ко пи ју лич не 
кар те и ре ше ња о пра ву на пен-
зи ју или пен зиј ски чек. Зах тев 
са пра те ћом до ку мен та ци јом 
се пре да је над ле жној фи ли ја ли 
Фон да ПИО пре ма ме сту пре-
би ва ли шта. Од го вор: Пре ма од ред ба ма 

За ко на о ПИО, удо ва има пра во 
на по ро дич ну пен зи ју ако је до 
смр ти брач ног дру га на вр ши ла 
53 го ди не жи во та. Удо ва ко ја до 
смр ти брач ног дру га ни је на вр-
ши ла 53 го ди не жи во та, али је на-
вр ши ла 45 го ди на жи во та, сти че 
пра во на по ро дич ну пен зи ју кад 
на вр ши 53 го ди не жи во та. 

Ако је удо ва у мо мен ту смр-
ти су пру жни ка би ла мла ђа од 45 
го ди на жи во та, она ни ка да не ће 
мо ћи да оства ри пра во на по ро-
дич ну пен зи ју, осим у слу ча ју кад 
по сле смр ти брач ног дру га оста-
ну де ца ко ја има ју пра во на по ро-

дич ну пен зи ју по том брач ну дру-
гу, а удо ва вр ши ро ди тељ ску ду-
жност пре ма тој де ци. У том слу-
ча ју пра во на по ро дич ну пен зи ју 
удо ви це ни се у од но су на да тум 
пре стан ка пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју де те ту. Да кле, уко ли ко у 
мо мен ту пре стан ка пра ва де те ту 
удо ва има на вр ше них нај ма ње 45 
го ди на жи во та, по ро дич ну пен зи-
ју ће оства ри ти ка да на вр ши за-
ко ном про пи са не го ди не жи во та, 
од но сно ка да на вр ши 53 го ди не.    

У скла ду са на ве де ним, нај бо-
ље је да се за прав ни са вет обра-
ти те над ле жној фи ли ја ли у Ле-
сков цу.

Од го вор: Сва ки по сло да вац 
је ду жан да при ја ви за по сле-
ног у ро ку од три да на од да на 
за кљу чи ва ња уго во ра о ра ду. 
Упла та до при но са за ПИО је ис-
кљу чи во оба ве за по сло дав ца. 

Уко ли ко по сло да вац не из ми ру-
је сво је оба ве зе, обра ти те се ин-
спек ци ји ра да, фи нан сиј ској ин-
спек ци ји и на кра ју над ле жном 
су ду да би сте оства ри ли сво ја 
пра ва из рад ног од но са.

Од го вор: Ви сте ко ри сник 
на кна де у ви си ни 50 од сто ин-
ва лид ске пен зи је, и уко ли ко 
има те ми ни мум 15 го ди на при-
зна тог ста жа оси гу ра ња, што се 
мо же ви де ти из ре ше ња ко јим 
Вам је при зна то пра во, си гур-
но је да ће те ка да на вр ши те 65 
го ди на жи во та оства ри ти пра во 
на ста ро сну пен зи ју. Ако, пак, 
на ме ра ва те да оства ри те пу ну 
ин ва лид ску пен зи ју, тре ба ло 
би, ако је до шло до по гор ша-

ња Ва шег здрав стве ног ста ња, 
да под не се те нов зах тев за ин-
ва лид ску пен зи ју; у том слу ча ју 
је нео п ход но да има те укуп но 
нај ма ње пет го ди на ста жа оси-
гу ра ња, и то мо ра те учи ни ти 
пре на вр ше не 65. го ди не жи во-
та. Ако не оства ри те пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју из би ло ког 
раз ло га, а не ма те ми ни мум 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња, оста-
ће те ко ри сник 50 од сто ин ва-
лид ске пен зи је.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, ван брач ни су пру жни ци 
не мо гу да оства ре пра во на по-
ро дич ну пен зи ју, не за ви сно од 
то га ко ли ко је тра ја ла ван брач-
на за јед ни ца. Основ за оства-
ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју је сте ис кљу чи во брач-
на за јед ни ца, за ко ју је у од ре-

ђе ним окол но сти ма про пи са но 
да је мо ра ла да тра је нај ма ње 
две го ди не, или да су су пру жни-
ци има ли за јед нич ко де те. Ово 
пра ви ло не ва жи за де цу ро ђе-
ну у ван брач ној за јед ни ци, ко-
ја су у сво јим пра ви ма пот пу но 
из јед на че на са де цом ро ђе ном 
у бра ку.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ОВОГ БРОЈА- СКАНДИНАВКА: аин, бас, узетост, таленти, о, ати, л, ек, ати, Лас, емс, ентитет, кармини, Трип, аш, ритер, а, 
Инари, в, чари, иа, ац, јест, р, парти, тр, ви, маслина, устанак.
ОСМОСМЕРКА: без остатка.

СКАНДИНАВКА ОСМОСМЕРКА

П А Т А Н К А

А Е Т И И И Т

Н Н Ч Р Т Л Р

У А И А А Е О

З Ј Г Т Т В П

А Л Р Р С Р К

Н А А Р А И А

О Т Ђ Т Н Д Л

С А А И А О А

Н К Н Р Н Р Т

Б И С Т А А С

К Ј Т Ч Е Н А

К А В П Е Н А

А О О Ш И Д А

Т Х К Л А С А

А О Г С И Н А

Т З А Т О Н Т

С Ф А Л И П С

О Р О Т К В А

С К А Н Д А Л

АНАНАС, АНИТА, АНТЕНА, АСТАТИН, БИСТА, 
ВЕЛИК, ГЛИНА, ГРАЂАНСТВО, ЕПОХА, ЗАТОН, 

ЗАЧИН, ЗЛАТАР, ИСТИНА, КАОЛИН, КАТАР, 
КВАРТА, КИНИН, КИРИЈА, КЛАСА, КОЛОНА, 

ЛАСТА, ЛАТАКИЈА, НАГРАДА, НАРОД, 
ОВЧАРА, ОСТАТАК, ПАТАН, ПЕТИТ, ПЕЧАТ, 

ПОРТА, ПОСКОК, РОТКВА, СИТАР, СКАНДАЛ, 
СНЕШКО, СРЂАН, СТАЛАК, СТАРТЕР, ТАРАНА, 

УЗАНО, ФАСАДА.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ЈЕДАН 
ЗАНАТЛИЈА

ПРЕДЛОГ: 
ПОЗАДИ.

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

ПЛАТНА 
СПОСОБНОСТ       

(МН.)

НЕМАЧКИ 
ФИЛОЗОФ,    

ГЕОРГ

НАЧИН   
ПИСАЊА

СЛОВО 
АРАПСКОГ 

ПИСМА

МУШКИ 
ГЛАС

ТЕТКА 
(ОДМИЛА)

ПАРАЛИЗА,   
ОДУЗЕТОСТ

ПРИРОДНО 
ОБДАРЕНЕ 

ОСОБЕ

ОЗНАКА  
 ЗА ОБИМ

КОЊИ У  
ПЕСМИ

ВРСТА 
ПТИЦЕ

ОЗНАКА 
 ЗА ЛИТАР

НАЗИВИ

ЕКАВСКИ  
(СКР.)

КОЊИ У ПЕСМИ

СЛОВЕН.  
КЊИЖЕВН. 

ЈОСИП

УМИРИВАТИ

АСТРОНОМ ИЗ 
МАГНЕСТИЈЕ

ЕЛЕКТРО-
МОТОРНА    

СИЛА

ЦАРСТВО

БИТНОСТ, 
СУШТИНА     

(ЛАТ.)

РУЖ ЗА 
УСНЕ (МН.)

ОСЕЋАЈ 
УЖИВАОЦА 

ДРОГЕ

ИНИЦИЈАЛИ   
ШАНТИЋА

РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ

СРЕДЊО-   
ВЕКОВНИ   

ВИТЕЗ

ПРВО 
СЛОВО

ЈЕЗЕРО У 
ФИНСКОЈ

ОЗНАКА 
ЗА ВОЛТ

НЕПОБИТНА 
ЧИЊЕНИЦА

ДРАЖ 
 ШАРМ (МН.)

ИНИЦ. ПИСЦА 
АНДРИЋА         

ИМЕ КЊИЖ. 
ШИНКА

СИМБОЛ ЗА 
АКТИНИЈУМ

СЛОВО 
ГЛАГОЉИЦЕ

ДЕО 
 РУКЕ

ОЗНАКА 
ЗА РАЗРЕД

ВРСТА 
ПРИРЕДБЕ

ДЕО 
ВАГЕ

ГЛАС   
ОСИГУРАНИКА

ТРЕМОЛО (СКР.)

МУЗИЧКА 
УМЕТНОСТ 

(СКР.)

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

СИМБОЛ 
ЛАНТАНА

ВРСТА   
ПЕРШУНА

ДРВО ЗА  
ДОБИЈАЊЕ 

ЈЕСТИВОГ УЉА

БУНА,    
ПОБУНА



Да ли сте зна ли ... До ско ци
За круп не ри бе тре ба по се бан ма мац.
Ни је ни бо гу ла ко. Он све ви ди.
По кло ну се у зу бе не гле да, али у це ну – оба ве зно.
Ве тре ња ча и пол трон увек зна ју с ко је стра не ве тар ду ва.
Чим пу сти мо проб ни ба лон, на ле ти на иглу.
Ка ко да окре не мо дру ги лист кад смо спа ли на је дан?
Сва ка сви ра ла има зад њу ру пу.

Ра де Ђер го вић

Ми то и ку кољ
За то што мно го гу та мо, је два пре жи вља ва мо.
На ше дра ме ре жи ра ли су екс пер ти.
Ми то от кри ва ку кољ!
До брог чо ве ка је ла ко пре по зна ти. Од мах ви ди те да је бу да ла.
Ср бин је за по ли ти ку ду шу дао.
Нај бо љи ко о пе ран ти су об ра ђе ни се ља ци.
Увр ну ти све за вр ну.

Пе ко Ла ли чић

Свет ко ви на
Бу ди увек ве сео. Жи вот је свет ко ви на!
То пло те има. То пли не не ма.
Жи вот ми се де бе ло ота њио.
Кад ни је уто чи ште, чо век је пре пре ка дру ги ма.
Врућ кром пир је про из вод пла не тар ног за гре ва ња.

Ра де Мић ко вић

Ми шље ње
Бог по сто ји или не, у за ви сно сти од то га ка ко сам рас по ло жен.
Де цу нам вас пи та ва ули ца. А то ко шта.
Са мо они ко ји оду на не бо зна ју шта је с оне стра не ду ге.
Не кад се окре тао за до брим ба та ци ма, а сад пре фе ри ра оне 

пе че не.
Мо рао сам ду го да је ба рим. Ста ра је то ко ка.
Не мо ра мо сви да ми сли мо исто, али ми то во ли мо.
Не бри ни те, ни сте је ди ни. И ја се бе че сто не раз у мем.

Зо ран Т. По по вић

Опе ра ци ја
Ако пе шак у ша ху не по ги не, по ста је да ма.
Власт се ме ња. Кри ми нал оста је.
Ако на ста ви мо да лу ду је мо, про из вод ња ко шу ља ће да се по ве ћа.
По тро шио сам евре на ди пло му. Не ћу да тро шим и мо зак.
Хва ла хи рур гу. Опе ри сао ме од по ли ти ке.

Ра до мир Ста ној ко вић
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– да се у пар ку Кој кен хоф у Хо лан ди ји 

– да је парк Мон сан то уства ри за шти-

кли мом, фло ром и фа у ном.

сва ког про ле ћа мо гу ви де ти нај леп ше ла-

ће на шу ма у Ли са бо ну ко ја се про сти ре 

ле на све ту? На по вр ши ни од 32 хек та ра 

на ско ро хи ља ду хек та ра? Парк на стао 

сва ке го ди не бу де за са ђе но ви ше од се дам ми ли о на ла ла, у 

три де се тих го ди на про шлог ве ка по шу мља ва њем ја ло ви-

не бро је ним сор та ма и пре ли ви ма бо ја. Пре ле пи пеј заж свр-

шта бр да Мон сан то да нас је од лич но ме сто за пла ни на ре ње 

ста ва овај парк у ред нај леп ших на све ту, а ње го вих осам те-

у ср цу гра да. Ипак, ње го ва глав на свр ха је да по се ти о це упо-

мат ских ба шти чи ни да из гле да као жи ва из ло жба.

зна са мно гим ва ри ја бла ма жи вот не сре ди не, са ге о ло ги јом, 

– да је Стен ли парк у Ван ку ве ру 2014. 

– да је лон дон ски Хајд парк (укуп не по-

– да је њу јор шки Цен трал парк, по 

и је дан од нај бо љих аква ри ју ма на све ту.

го ди не про гла шен нај бо љим пар ком на 

вр ши не 253 хектара) од свог на стан ка у 

мно ги ма нај леп ши парк на све ту, на стао 

све ту? На стао је 1888. го ди не на по лу о стр-

17. ве ку био ме сто одр жа ва ња број них 

1853. го ди не? Да се мо чвар но под руч-

ву ко је окру жу ју во де Ен гле ског за ли ва и за ли ва Бе рард, а 

ма ни фе ста ци ја и про те ста, а и да нас је по знат по сво јој отво-

је у ср цу Мен хет на пре тво ри у парк тре ба ло је 15 го ди на и 

пр во бит на на ме на тог про сто ра би ла је за вој не свр хе. За 

ре но сти за све те ме и го вор ни ке? У кут ку го вор ни ка не де-

20.000 рад ни ка. На по вр ши ни од 341 хек та ра по са ђе но је 

раз ли ку од дру гих ве ли ких град ских пар ко ва, Стен ли парк 

љом ују тру љу ди из свих сфе ра жи во та де ле сво је по гле де са 

не ко ли ко сто ти на хи ља да ста ба ла, пре ме ште но ви ше од три 

ни су ство ри ле пеј за жне ар хи тек те, већ ево лу ци ја шу ме и ур-

они ма ко ји су вољ ни да слу ша ју. У овом пар ку се мо же јав но 

ми ли о на куб них ме та ра зе мљи шта, из гра ђе не ста зе, мо сто-

ба ног про сто ра то ком мно го го ди на. На обо ду пар ка на ла зи 

го во ри ти а да се за из ре че но не од го ва ра.

ви и не ко ли ко је зе ра. Парк да нас има и свој зоо-врт а го ди-

се јед но од нај ве ћих ше та ли шта по ред мо ра, а парк по се ду је 

шње га по се ти ви ше од 40 ми ли о на љу ди.
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