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Се зо на го ди шњих од мо ра је пред на ма, али 
мно ги још ни су од лу чи ли где да от пу ту ју. 
Ево не ких пред ло га за ово го ди шњу се зо-

ну ко ји су ушли у ужи из бор не са мо због „бај ко-
ви те сце но гра фи је”, већ и због чи ње ни це да су 
це не при ме ре не про сеч ном срп ском џе пу.

У под нож ју пла ни не Цр ни врх, на 17 ки ло ме та-
ра од Бо ра, налази се је дан од ту ри стич ких би се-
ра овог кра ја – Бор ско је зе ро. Јед но од нај ква ли-
тет ни јих ве штач ких је зе ра на Бал ка ну на ста ло је 
1959. го ди не по ди за њем бра не и аку му ла ци јом 
во да ре чи це Ва ља Жо ни, Ма ре цо ве ре ке и де ла 
сли ва Злот ске ре ке. Ово бај ко ви то ме сто на ла зи 
се на над мор ској ви си ни од 438 ме та ра, а ње го ва 
кри стал но чи ста во да у лет њим ме се ци ма до би-

ја там но зе ле ну бо ју, док њен по вр шин ски слој 
до се же тем пе ра ту ру од 25 сте пе ни, што је чи ни 
из у зет но при јат ном за ку па ње. Сит но раз у ђе на и 
сли ко ви та оба ла и при о ба ље са уре ђе ним пла-
жа ма, ста за ма за шет њу, спорт ским те ре ни ма и 
дру гим са др жа ји ма, по ред од мо ра, омо гу ћа ва ју 
спорт ске, ре кре а тив не, из ле ти шне и кул тур не 
ма ни фе ста ци је, и та ко чи не Бор ско је зе ро јед-
ним од нај при влач ни јих ту ри стич ких ме ста у 
овом де лу Ср би је. 

Из ван ре дан по ло жај и до бра са о бра ћај на по-
ве за ност омо гу ћа ва ју ор га ни зо ва ње из ле та до 
Бо ра, Бре сто вач ке ба ње, Ла за ре вог ка њо на и 
пе ћи не, Фе ликс Ро му ли ја не, Рт ња, Ду ба шни це, 
Цр ног вр ха, вре ла Мла ве, ма на сти ра Гор њак... 
Бор ско је зе ро иде ал но је ме сто и за ри бо лов, те 
је отуд ово је зе ро ве о ма по пу лар но ме ђу ри бо-
лов ци ма, јер ни су рет ки ни ка пи тал ни уло ви.

На ис то ку Ср би је, на па ди на ма пла ни не Бе-
ља ни це, на ла зе се Ли си не. Сме ште не су на око 

20 ки ло ме та ра од Де спо тов ца, у је дин стве ном 
и пре див ном при род ном ам би јен ту. Ли си не су 
јед на од нај по пу лар ни јих де сти на ци ја у овом де-
лу зе мље, пр вен стве но због чи ње ни це да се ов-
де на ла зи је дан од нај леп ших во до па да у Ср би ји. 
На не ко ли ко сто ти на ме та ра од во до па да на ла зи 
се из вор ре ке Ве ли ко Вре ло. Из вор, ре ка и во до-
пад су од 1995. го ди не за шти ће ни уред бом Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је, као спо ме ник при ро де Ли-
си не. Ипак, нај по пу лар ни ја атрак ци ја је во до пад 
Ве ли ки бук, на око 400 ме та ра над мор ске ви си-
не, за ко ји се ду го сма тра ло да је нај ви ши во до-
пад у Ср би ји. Ко ли чи на во де ко ја се сли ва кре ће 
се од 120 па све до 10.000 ли та ра у се кун ди. Пут 
ко ји во ди пре ма Ли си на ма ни је баш иде ал ног 

ква ли те та. Све га на ки-
ло ме тар од Де спо тов ца 
на ла зи се Парк ми ни-
ја ту ра, у ко ме се мо гу 
ви де ти мо де ли сред-
њо ве ков них ма на сти ра. 
На от при ли ке сре ди ни 
пу та од Де спо тов ца до 
Ли си на је одва ја ње за 
Ре сав ску пе ћи ну, као и 
за ма на стир Ра ва ни цу. 
Пут до Ра ва ни це во ди 
пре ко Сењ ског руд ни-
ка, нај ста ри јег ак тив ног 
руд ни ка мр ког угља у 
Ср би ји. У по врат ку не 
тре ба про пу сти ти ни 
ма на стир Ма на си ју, 
сме штен на све га не ко-
ли ко ки ло ме та ра од Де-
спо тов ца. 

На пла ни ни Руд ник, 
из над се ла Вар ни це, 
За гра ђе, Дра гољ и Тру-
дељ, у оп шти ни Гор њи 
Ми ла но вац, из ди же се 
уз ви ше ње Остр ви ца. На 

овом вул кан ском ма си ву, ко ји до сти же ви си ну 
од 758 ме та ра, на ла зе се оста ци сред њо ве ков-
ног утвр ђе ња. Остр ви ца је сте је дин ствен при-
род ни фе но мен ко ји је 2009. го ди не про гла шен 
за спо ме ник при ро де. Чи ни је ме ша ви на пре-
див не при ро де и исто риј ског на сле ђа. Она и 
да нас из гле да не са вла ди во, сто га је те шко за ми-
сли ти да се на ње ном вр ху не ка да на ла зио град. 
У под нож ју се уоча ва ју оста ци зи ди на, пр вог од 
три пр сте на Остр ви це. Пр ви из во ри о Остр ви ци 
по ти чу с кра ја три на е стог ве ка, ма да зна чај ни-
јих по да та ка о гра ду не ма. Пут до вр ха Остр ви це 
са сто ји се из два де ла, а ус пи ња ње тра је око сат 
вре ме на. Да нас је ве ћи део твр ђа ве из гу бљен, 
очу ва ни су са мо фраг мен ти. Са врха Остр ви це 
пру жа се по глед на пре о ста ле де ло ве твр ђа ве. 
Ча ро бан по глед у да љи ну от кри ва по ла Ср би је 
на дла ну, па вре ди тру да кре ну ти на из лет и у 
осва ја ње ове де сти на ци је. 

Д. Гру јић

Упо знај те бла га Ср би је

Споменик природе Лисине
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актуелно

На сед ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО, 
одр жа ној 18. ма ја, чла но ви УО, по ред 
оста лог, усво ји ли су Из ве штај о ра ду 

РФ ПИО за 2016. го ди ну. При ли ком пред ста-
вља ња из ве шта ја, ди рек тор ка Фон да Дра га-
на Ка ли но вић ре кла је да су укуп ни при хо ди 
и при ма ња Фон да у 2016. го ди ни оства ре ни у 
из но су од 583,36 ми ли јар ди ди на ра, што пред-
ста вља 97,67 од сто пла ни ра них сред ста ва за 
2016. го ди ну и што је за 1,64 од сто, од но сно 
за 9,42 ми ли јар де ди на ра, ви ше у од но су на 
прет ход ну го ди ну.

– Бу џет ски де фи цит у из но су од 1,2 ми ли јар-
де ди на ра у 2016. го ди ни, за хва љу ју ћи по зи-
тив ном по слов ном ре зул та ту у 2015. го ди ни, 
по кри вен је не рас по ре ђе ним ви шком при-
хо да и при ма ња из ра ни јих го ди на та ко да је 
уку пан ре зул тат по сло ва ња Фон да на ну ли. У 
2017. го ди ну пре но си се 3,21 ми ли јар да ди на-
ра не у тро ше них сред ста ва и не рас по ре ђе ног 
ви шка при хо да и при ма ња из ра ни јих го ди на. 
На пла та до при но са ве ћа је но ми нал но за 3,99 
ми ли јар ди ди на ра у од но су на го ди шњи план, 
а 15,33 ми ли јар де ди на ра од из но са оства ре-
ног у прет ход ној го ди ни. Фи нан сиј ским пла-
ном за 2016. го ди ну би ло je пред ви ђе но 37,19 
од сто уче шћа до та ци ја у фи нан сиј ској струк-
ту ри Фон да, а по оства ре њу из но си ло je 35,18 
од сто. Фонд je по ву као за 10,15 ми ли јар ди 
ди на ра ма ње сред ста ва из бу џе та од пла ни ра-
ног – на ве ла је ди рек тор ка Фон да и до да ла да 
је уче шће не то пен зи ја у БДП у 2016. го ди ни 
сма ње но на 11,8 од сто.

Ди рек тор ка Ка ли но вић је ис та кла да је 
у 2016. го ди ни ви ше од 85 од сто фи ли ја-
ла Фон да оства ри ло ажур ност ре ша ва ња у 
ра спо ну од 90 до 100 од сто укуп ног бро ја 
при мље них зах те ва. Струк ту ра пен зи о не ра 
у 2016. го ди ни је на нај бо љем ни воу до са да, 
са 62 од сто ста ро сних, 17,5 од сто ин ва лид-
ских и 20,6 од сто по ро дич них пен зи о не ра, 
а про сеч на пен зи ја на ни воу Фон да за 2016. 
го ди ну из но си ла је 23.488,00 ди на ра, што је 
у од но су на про сеч ну пен зи ју за 2015. го ди-
ну ви ше за 1,26 од сто.

Ди рек тор ка Фон да на гла си ла је и да Фонд 
при ме њу ју ћи пре по ру ке ин тер не ре ви зи је 
уна пре ђу је сво је по сло ва ње, што се по твр-
ђу је и кроз све ма њи број пре по ру ка у из ве-
шта ји ма Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је.

Ко му ни ка ци ја гра ђа на с Фон дом у 2016. 
го ди ни, пре ма ре чи ма ди рек тор ке, би ла је 
ин тен зив на – за бе ле же но је ви ше од два 
ми ли о на по се та сај ту Фон да, од но сно за 12 
од сто ви ше у од но су на прет ход ну го ди ну, 
ви ше од 370.000 гра ђа на је ко ри сти ло елек-
трон ске сер ви се на сај ту Фон да, око 65.000 
гра ђа на се обра ти ло пи та њи ма Кон такт 
цен тру Фон да и до би ло од го во ре, а Фонд 
се при бли жио гра ђа ни ма и кроз уче шће на 
ви ше сај мо ва, пру жа ју ћи им ин фор ма ци је и 
прав ну по моћ.

Чла но ви УО на сед ни ци су усво ји ли и Из-
ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу РФ ПИО 
за 2016. го ди ну. Пре ма ре чи ма Ива на Ми ми-
ћа, ди рек то ра Сек то ра за фи нан сиј ске по-

сло ве РФ ПИО, уче шће тран сфе ра из бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је у укуп ним при хо ди ма и 
при ма њи ма Фон да има тен ден ци ју сма њи-
ва ња, са 48,2 од сто у 2012. го ди ни на 35,18 
од сто у 2016. го ди ни, а ка ко је об ја снио, уко-
ли ко се из у зму сред ства на ме ње на јед но-
крат ној ис пла ти од по 5.000 ди на ра из вр ше-
ној у 2016. го ди ни, ко ја ни је ре до ван рас ход 
Фон да, уче шће тран сфе ра би ло би још ни же 
и из но си ло би 34,2 од сто.

На кон де таљ ног из ла га ња о фи нан сиј ском 
по сло ва њу Фон да у 2016. го ди ни, го во ре ћи 
о де мо граф ским кре та њи ма у кон тек сту си-
сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве 
Фон да ПИО из нео је по да так да од нос бро ја 
ко ри сни ка пен зи је и оси гу ра ни ка у по след-
ње три го ди не из но си 1:1,4, а ка да би укуп но 
рад но спо соб но ста нов ни штво Ре пу бли ке у 
овом мо мен ту ушло у оси гу ра ње, мак си ма-
лан мо гу ћи од нос бро ја ко ри сни ка пен зи ја 
и оси гу ра ни ка био би 1:2,2. Дру гим ре чи ма, 
де мо граф ска си ту а ци ја и трен до ви у Ре пу-
бли ци Ср би ји оне мо гу ћа ва ју до сти за ње оп-
ти мал ног од но са бро ја ко ри сни ка пен зи ја и 
оси гу ра ни ка 1:3, ко ји би обез бе дио пот пу ну 
фи нан сиј ску са мо стал ност пен зиј ског си сте-
ма. Ка ко је за кљу чио Иван Ми мић, одр жи-
вост пен зиј ског си сте ма не мо же се по сти-
ћи без све о бу хват не на ци о нал не стра те ги је 
ко ја би обез бе ди ла ка ко еко ном ску та ко и 
де мо граф ску про гре си ју, а пр вен стве но по-
ве ћа ње за по сле но сти. В. К.

СА СЕД НИ ЦЕ УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Настављено смањење 
дотација из буџета

Из ла га ње Ива на Ми ми ћа, ди рек то ра Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве РФ ПИО
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у жижи

Ре сер ти фи ка ци о на про ве-
ра си сте ма ква ли те та и си сте-
ма без бед но сти ин фор ма ци ја у 
Ре пу блич ком фон ду ПИО спро-
ве де на је од 22. до 26. ма ја у 
раз ли чи тим ор га ни за ци о ним 
је ди ни ца ма. Оце на про ве ри ва-
ча сер ти фи ка ци о ног те ла СГС 
д.о.о. по пи та њу при ме не оба 
стан дар да у Фон ду је по зи тив-
на, што под ра зу ме ва до би ја ње 
но вих сер ти фи ка та за ове стан-
дар де, ко ји ће ва жи ти на ред не 
три го ди не. Кон ста то ва но је да 
не ма не у са гла ше но сти, већ су 
са мо да те пре по ру ке за уна пре-
ђе ње оба си сте ма.

– По ред то га што су про ве ри-
ва чи утвр ди ли да си стем ква ли-
те та и си стем без бед но сти ин-
фор ма ци ја у Фон ду за до во ља-
ва ју све зах те ве про пи са не ме-

ђу на род ним стан дар ди ма ИСО 
9001:2015 и ИСО 27001:2013, 
по себ но је ва жно на гла си ти да 
су кон ста то ва ли ве ли ки на пре-
дак Фон да од мо мен та уво ђе ња 
стан дар да у сво је по сло ва ње 
2014. го ди не до да нас, да је њи-
хо ва при ме на, уз ве ли ко ан га-
жо ва ње за по сле них, ути ца ла на 
про ме ну у на чи ну раз ми шља ња, 

по сло ва ња, пла ни ра ња бу ду ћих 
ак тив но сти, пре вен ци је по тен-
ци јал них не у са гла ше но сти. Ово 
је по себ но по хвал но има ју ћи у 
ви ду да је Фонд др жав на ин сти-
ту ци ја са ком плек сном де лат но-
шћу, чи ји си стем по кри ва те ри-
то ри ју це ле Ре пу бли ке и об у хва-
та раз гра на ту мре жу ко ју чи ни 
35 фи ли ја ла, 13 слу жби фи ли ја ла 
и 121 ис по ста ва. По ред олак ша-
ва ња ра да за за по сле не уз пре-
ци зно опи са не и де фи ни са не 
про це се ра да у свим сег мен ти ма 
по сло ва ња Фон да, при ме на ме-
ђу на род них стан дар да у ве ли кој 
ме ри ути че на ква ли тет услу-
га ко је се пру жа ју гра ђа ни ма и 
обез бе ђу је да чу ва ње и упра-
вља ње ин фор ма ци ја ма бу де на 
још ви шем ни воу – ис та кла је 
Ма ри ја Бал тић, во ђа Опе ра тив-

ног ти ма за ду же ног за ко ор ди-
на ци ју, са рад њу и пра ће ње ра да 
на ре а ли за ци ји Про јек та им пле-
мен та ци је и еду ка ци је за по сле-
них за при ме ну ова два ме ђу на-
род на стан дар да у Фон ду.

Ина че, сер ти фи кат за стан-
дард ква ли те та ИСО 9001 има 
око 3.000 фир ми у Ср би ји, а за 
стан дард без бед но сти ин фор-
ма ци ја ИСО 27001 са мо око 100.

Уна пре ђе ње ра да у свим сег-
мен ти ма, при бли жа ва ње ко ри-
сни ци ма и омо гу ћа ва ње да на 
нај бр жи и нај е фи ка сни ји на чин 
оства ре сво ја пра ва је су пер ма-
нент ни ци ље ви Фон да, и за то, 
ка ко ис ти че Ма ри ја Бал тић, по-
сто ји оче ки ва ње да ће и све на-
ред не про ве ре ме ђу на род них 
стан дар да ко је Фонд при ме њу је 
у ра ду би ти успе шне. В. К.

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

Алек сан дар Ву лин, са чел ни-
ци ма Фон да ПИО, по се тио је 
не дав но Дом за сме штај ста рих 
ли ца у Сме де ре ву у ко ме су ле-
ка ри Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
вр ши ли спе ци ја ли стич ке пре-
гле де ко ри сни ка.

Ми ни стар Ву лин је том при-
ли ком ре као да је за уна пре ђе-
ње ква ли те та услу га со ци јал не 
за шти те из дво јен зна ча јан но-
вац и да за то са оп ти ми змом 
оче ку је крај ове го ди не ка да ће 
ли цен ци ра ње свих др жав них 
до мо ва за ста ре би ти за вр ше но. 

– Ни је дан др жав ни дом за 
ста ре не мо же да се раз ли ку-
је од при ват ног до ма, мо же да 
бу де са мо бо љи. За то ула же мо 
у сва ку од на ших уста но ва и у 
сва ки наш дом. Сва ки дом за 
ста ре мо ра да бу де из гра ђен 
и во ђен у скла ду са нај ви шим 
мо гу ћим кри те ри ју ми ма ко ји 
су де фи ни са ни за ко ном и за те 
на ме не обез бе ђе на су зна чај на 
сред ства – ре као је ми ни стар 
Ву лин.

Оби ла зе ћи Дом за ста ре у 
Сме де ре ву, Ву лин је ис та као да 
се и у том до му, као и у дру ги ма, 
ко ри сте и не ке дру ге мо гућ но-
сти да би се по мо гло ко ри сни-
ци ма, па та ко ле ка ри Фон да 
ПИО у сво је сло бод но вре ме, 
ви кен дом, до ла зе у до мо ве и 
пре гле да ју ко ри сни ке. 

– На ши ко ри сни ци, за хва љу-
ју ћи овој ак ци ји ле ка ра Фон да 
ПИО, не ће мо ра ти да иду у Дом 
здра вља Сме де ре во, не ће гу би-
ти вре ме ни ства ра ти не по треб-
не тро шко ве. Циљ Ми ни стар-
ства и Фон да ПИО је сте да све 

што ра ди мо, ра ди мо у ко рист 
на ших ко ри сни ка – ми до ла зи-
мо код ко ри сни ка, не мо ра ју 
они да до ла зе код нас – на гла-
сио је Ву лин.

Ми ни стар је још јед ном ис та-
као да со ци јал на за шти та мо ра 
би ти до ступ на сви ма, без об-
зи ра на то у ко јој ло кал ној са-
мо у пра ви жи ве ли. Упра во због 
то га, Ми ни стар ство за рад је и 
ове го ди не опре де ли ло зна чај-
на сред ства за раз вој услу га со-
ци јал не за шти те у сва кој ло кал-
ној за јед ни ци, и то знат но ве ћа 
не го ла не. Ми ни стар ство је за 

услу ге у Сме де ре ву, за ге рон то-
до ма ћи це, за бо ра вак де це оме-
те не у раз во ју, про шле го ди не 
опре де ли ло осам ми ли о на ди-
на ра, а ове го ди не 14 ми ли о на, 
ре као је ми ни стар Ву лин.

Ка ко је на гла сио др Ди ка Ка-
је вић, ди рек тор Сек то ра за 
ме ди цин ско ве шта че ње, услу-
га ле ка ра РФ ПИО на ме ње на 
ко ри сни ци ма до мо ва за ста ре 
ус по ста вље на је пре две го ди-
не, то ком ко јих су ле ка ри спе-
ци ја ли сти Фон да пре гле да ли 
не ко ли ко сто ти на ко ри сни ка 
ге рон то ло шких цен та ра на те-
ри то ри ји це ле Ср би је. До са да 
су оф тал мо ло шки, кар ди о ло-
шки, не у роп си хи ја триј ски и ор-
то пед ски пре гле ди ор га ни зо ва-
ни у ге рон то ло шким цен три ма 
у Шап цу, Апа ти ну, Вр шцу, Бе о-
гра ду, Ки кин ди, Ја го ди ни, Кру-
шев цу и Обре нов цу, а ова за јед-
нич ка ак ци ја Фон да и уста но ва 
со ци јал не за шти те до при но си 
по бољ ша њу ква ли те та и оби ма 
услу га у со ци јал ној за шти ти ста-
рих и хро нич но обо ле лих осо-
ба, као и дру гих осо ба у ста њу 
со ци јал не по тре бе.

Г. О.

НО ВИ СЕР ТИ ФИ КА ТИ РФ ПИО ЗА МЕ ЂУ НА РОД НЕ СТАН ДАР ДЕ КВА ЛИ ТЕ ТА И БЕЗ БЕД НО СТИ ИН ФОР МА ЦИ ЈА

По хва ле за ста лан на пре дак у по сло ва њу Фон да

ЛЕ КА РИ ФОН ДА ПИО ПРЕ ГЛЕ ДА ЛИ КО РИ СНИ КЕ ДО МА ЗА СТА РЕ У СМЕ ДЕ РЕ ВУ

За ква ли тет ни ји жи вот ста рих

Обра ћа ње но ви на ри ма ми ни стра Алек сан дра Ву ли на у Сме де ре ву
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По зна то је да су пен зи-
је по љо при вред ни ка у 
про се ку знат но ни же од 

пен зи ја оста лих ка те го ри ја оси-
гу ра ни ка. На пи та ња за што је то 
та ко, шта ка жу про пи си, а шта 
прак са, од го во ре и раз ја шње ња 
да је нам Је ли ца Ти мо ти је вић, 
ди рек тор ка Сек то ра за од но се с 
јав но шћу Фон да ПИО.

– Пре све га је ва жно ре ћи 
да ви си на пен зи је свих пен зи-
о не ра, па и по љо при вред них, 
за ви си од два па ра ме тра – од 
осно ви це на ко ју се упла ћу је 
до при нос и од ду жи не, од но сно 
бро ја го ди на на вр ше ног ста жа 
оси гу ра ња за ко ји је до при нос 
упла ћен. Што је осно ви ца на 
ко ју се пла ћа до при нос ви ша, 
то је из нос пен зи је ви ши, и што 
је ве ћи број го ди на за ко је је 
до при нос упла ћен, то је из нос 
пен зи је ви ши – и ова „фор му ла” 
ва жи за све. Ка да су у пи та њу 
оси гу ра ни ци по љо при вред ни-
ци, За ко ном о до при но си ма за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
про пи са на је осно ви ца на ко ју 
пла ћа ју до при но се за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње. Нај ве-
ћи број оси гу ра ни ка по љо при-
вред ни ка до при нос мо ра да 
пла ћа на нај ни жу осно ви цу ко ја 
је про пи са на тим за ко ном, а она 
за 2017. го ди ну из но си 23.229 
ди на ра – об ја шња ва Је ли ца Ти-
мо ти је вић.

Јед на ка те го ри ја оси гу ра-
ни ка по љо при вред ни ка је су 
но си о ци по ро дич ног по љо-
при вред ног га здин ства, ко ји су 
об ве зни ци по ре за на при ход 
од са мо стал них де лат но сти и 
ко ји до при но се пла ћа ју или на 
лич ну за ра ду или на опо ре зи-
ву до бит – они мо гу да пла ћа ју 
до при нос на ви шу осно ви цу, та-
ко да они мо гу да ути чу и кроз 
упла ту осно ви це на ви си ну сво-
је пен зи је. По вр ши на по љо при-
вред ног га здин ства не ути че на 
ви си ну пен зи је.

Да би би ло ја сни је за што су 
из но си по љо при вред них пен-
зи ја ни жи у од но су на дру ге ка-

те го ри је, ва жно је на гла си ти да 
су у слу ча ју по љо при вред них 
пен зи о не ра, ка да се узме у об-
зир цео пе ри од ста жа оси гу ра-
ња на осно ву ко га су оства ри ли 
пра во на пен зи ју, ни же осно ви-
це на ко је су пла ћа ли до при но-
се то ком це лог пе ри о да ста жа 
оси гу ра ња, а та ко ђе има ју и ма-
ње го ди на ста жа оси гу ра ња за 
ко ји су упла ће ни до при но си, у 
од но су на дру ге две ка те го ри је 
оси гу ра ни ка – за по сле них и са-
мо стал них де лат но сти.

– Ста ти стич ки по да ци Фон да 
по ка зу ју да про се чан стаж ко-
ри сни ка ста ро сне пен зи је из 
ка те го ри је по љо при вред ни ка 
из но си 18 го ди на, ко ри сни ка 
из ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти 33 го ди не, а у слу ча ју 
пен зи о не ра из ка те го ри је за по-
сле них 34 го ди не. Да кле, вр ло 
је ма ли број по љо при вред них 
пен зи о не ра ко ји су пен зи ју 
оства ри ли са пу ним пен зиј ским 
ста жом, што ди рект но ути че на 
ви си ну пен зи је – на гла ша ва ди-
рек тор ка Сек то ра за од но се с 
јав но шћу.

Пре ма по да ци ма Фон да, све-
га 2,7 од сто ста ро сних пен зи-
о не ра из ка те го ри је по љо при-

вред ни ка оства ру је пра во са 
пен зиј ским ста жом од 35 и ви-
ше го ди на, док су код дру ге две 
ка те го ри је оси гу ра ни ка по да ци 
дра стич но дру га чи ји – у слу ча ју 
оси гу ра ни ка за по сле них у пи та-
њу је 62,2 од сто, а код оси гу ра-
ни ка са мо стал них де лат но сти 
51,4 од сто.

– Оси гу ра ни ци по љо при-
вред ни ци, углав ном, упла ћу-
ју до при нос то ли ко да ис пу не 
услов за ста ро сну пен зи ју, што 
по ва же ћем За ко ну о ПИО из-
но си нај ма ње 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња, и та да пре ста ну да 
упла ћу ју до при нос. С об зи ром 
на то да су За ко ном о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње про пи са не осно ви-
це, оба ве зе и ро ко ви за пла ћа-
ње до при но са и да не по сто ји 
мо гућ ност не ре дов ног пла ћа-
ња без об ра чу на ва ња ка ма те, 
ја сно је да су и по љо при вред ни 
оси гу ра ни ци, ка да оства ре пра-
во на пен зи ју, у оба ве зи да пла-
те дуг за све не у пла ће не до при-
но се са ка ма том, а та да на ста је 
до дат ни про блем, јер им се дуг, 
по за ко ну, од би ја од већ ни ског 
из но са пен зи је – ис ти че Ти мо-
ти је ви ће ва.

У Ре пу бли ци Ср би ји тре нут но 
има 190.849 по љо при вред них 
пен зи о не ра, а про сеч на пен зи ја 
из но си 10.653 ди на ра. Нај ни жи 
из нос пен зи је за га ран то ва не 
за ко ном за ка те го ри ју по љо-
при вред них пен зи о не ра из но-
си 10.735,97 ди на ра.

– Слич ност ова два из но са 
упра во ука зу је на то да је из нос 
пен зи је на кон об ра чу на ве ли кој 
ве ћи ни ко ри сни ка по љо при-
вред не пен зи је ре ал но ни жи од 
овог про пи са ног из но са нај ни-
же пен зи је, и да др жа ва, у скла-
ду са за ко ном, до ти ра по сто је ћу 
раз ли ку до за кон ског нај ни жег 
из но са – об ја шња ва на ша са го-
вор ни ца.

Чи ње ни ца да исти про пи си 
ва же и за по љо при вред ни ка са 
0,5 и са 100 хек та ра по љо при-
вред ног зе мљи шта, ве ћи ну ста-
вља у не рав но пра ван и те жак 
по ло жај. Из свих на ве де них раз-
ло га, над ле жна ми ни стар ства 
ин тен зив но ра де на из на ла же-
њу нај бо љег ре ше ња, ка ко би се 
про блем са ду го ви ма по љо при-
вред них пен зи о не ра и за кон-
ским про пи си ма ре шио на за све 
нај при хва тљи ви ји на чин.

В. К.

ИЗ МЕ ЂУ ОБА ВЕ ЗА И МО ГУЋ НО СТИ

За што су по љо при вред не 
пен зи је нај ни же
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на лицу места

Под сло га ном „До ђи те да 
за јед но за ко ра чи мо у 
дру гу мла дост” 24. и 25. 

ма ја на Бе о град ском сај му одр-
жан је че твр ти „Са јам за тре ће 
до ба 55 плус”. 

То ком два да на тра ја ња сај ма 
кроз ха ле Бе о град ског сај ма про-
шло је око 25.000 пен зи о не ра и 
пред ста ви ло се ви ше од 70 из ла-
га ча. Сви за ин те ре со ва ни мо гли 
су да до би ју са ве те струч ња ка о 
здра вој ис хра ни, пре вен тив ним 
пре гле ди ма, а сва ки од из ла га ча 
по ну дио је и по себ не по год но сти 
у сво јим обла сти ма де ло ва ња. Ту 
су би ла, као и про шле го ди не, и 
град ска пред у зе ћа ко ја су да ва-
ла сва по треб на оба ве ште ња у 
окви ру сво је де лат но сти.

Овај са јам на стао је са же љом 
да, у ду ху ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти, нај ста ри ји по ка-

жу шта мо гу као рав но прав ни 
чла но ви овог дру штва и да они 
мла ђи по ка жу ко ли ко бри ну о 

ста ри ји ма, а све ча но је отво рен 
из во ђе њем др жав не хим не „Бо-
же прав де”. 

Отва ра њу сај ма при су ство-
ва ли су ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 

ЧЕ ТВР ТИ СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА У БЕ О ГРА ДУ

За ба ва, пре гле ди, са ве ти на     јед ном ме сту

Дру ги са јам за пен зи о не ре 
одр жан је 26. и 27. ма ја у Но-
вом Са ду на Но во сад ском сај-
му, под сло га ном „За без бри-
жну ста рост”. 

Свој ин фо пулт на Сај му 
има ли су број ни из ла га чи, ин-
сти ту ци је, ор га ни за ци је, ме ди-
цин ске уста но ве, ком па ни је и 
удру же ња пен зи о не ра, као и 
Фонд ПИО.

По се ти о ци Сај ма на ин фо 
пул ту Фон да мо гли су да се 
ин фор ми шу о усло ви ма за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, да 
до би ју ли стинг о ста жу, а за по-
сле ни из Ди рек ци је ПФ и Фи-
ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад су им 
на зах тев из да ва ли пин ко до ве 
и пред ста ви ли елек трон ске 
сер ви се РФ ПИО.

Са јам је отво рио Ми лан Кр-
ко ба бић, ми ни стар без порт-
фе ља у Вла ди Ре пу бли ке Ср-
би је, ко ји је том при ли ком ис-
та као да нај ма ње што се мо же 
учи ни ти за пен зи о не ре на ова-
квим ма ни фе ста ци ја ма је сте 
то да им фир ме и ком па ни је 
омо гу ће по вољ ни ју ку по ви ну 
ро бе и услу га и да та ко по ка жу 

кор по ра тив ну дру штве ну од-
го вор ност.

– Са јам за пен зи о не ре је ма-
ни фе ста ци ја ко ја до би ја све 
ши ри зна чај, јер по ред Но вог 
Са да и Бе о града об у хва та и 
Ниш – ис та као је Кр ко ба бић.

При сут ни ма се обра тио и 
Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО, ко ји је 
на гла сио да је РФ ПИО и ове 
го ди не на сту пио на сај му са 
сво јим штан дом ка ко би при-

бли жио услу ге свим ко ри сни-
ци ма и оси гу ра ни ци ма. Ди-
рек тор ПФ је го во рио та ко ђе 
о го ди ни ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти, о стал ној ми си ји 
Фон да да ре дов но обез бе ђу је 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, 
као и о со ли дар ној по мо ћи и 
дру штве ном стан дар ду.

– Ове го ди не ће ви ше од 
12.000 пен зи о не ра оти ћи на 
ре ха би ли та ци ју у не ку од ба-
ња о тро шку Фон да, де ли мич-

но ће РФ ПИО фи нан си ра ти и 
Олим пи ја ду спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба – на гла-
сио је Имрић.

Сај му су при су ство ва ли, 
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, као и 
Ја дран ка Но ва ков, по моћ ни ца 
по кра јин ског се кре та ра за со-
ци јал ну по ли ти ку.

На штан до ви ма из ла га ча 
по ред број них ме ди цин ских, 
фар ма ко ло шких, пре храм бе-
них и дру гих про из во да на ме-
ње них пен зи о не ри ма, ор га ни-
зо ва не су и раз не ак тив но сти 
из обла сти со ци јал не за шти те, 
по мо ћи и не ге у ку ћи, здра вља, 
ис хра не, спор та, ре кре а ци је, 
ства ра ла штва, а по ну ђе не су 
им и ту ри стич ке и фи нан сиј ске 
услу ге, као и услу ге оси гу ра ва-
ју ћих ку ћа.

У про гра му су уче ство ва ли 
хо ро ви, фол клор на дру штва, 
ли те рар не сек ци је, а ме ђу 
уче сни ци ма су би ли и чла но-
ви КУД Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да. 

Драган Кораћ

Са јам за пен зи о не ре одр жан и у Но вом Са ду

Највеће интересовање за медицинске услуге

Инфо пулт Фонда ПИО био веома посећен
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Ко ри сни ци и за по сле ни у Ге рон то ло шком 
цен тру „Срем” уго сти ли су 5. ма ја Алек сан-
дра Ву ли на, ми ни стра за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је, за ко јег су при пре ми ли 
и при го дан про грам. 

У при су ству пред став ни ка ло кал не са мо-
у пра ве, ми ни стар је, као и при ли ком прет-
ход них по се та, об и шао ГЦ „Срем” и раз го-
ва рао са ру ко вод ством о ра ду уста но ве, а 
по себ но је би ло ре чи о збри ња ва њу осо ба 
ко је бо лу ју од Ал цхај ме ро ве бо ле сти. Ни је 
про пу ште на при ли ка да се за јед но под се те 
на зна чај ну по моћ ко ју ре сор но ми ни стар-
ство из два ја за рум ску уста но ву.

– Ми ни стар ство је за по след ње три го-
ди не за Ге рон то ло шки цен тар „Срем” из-

дво ји ло бли зу 13.500.000 ди на ра, јер је 
ово уста но ва у ко ју вре ди ула га ти. На ша 
по ли ти ка је да др жав ни до мо ви за ста ре 
не за о ста ју за при ват ним у Ср би ји, та ко да 
ула же мо знат на сред ства да би смо то омо-
гу ћи ли. По ред здрав стве не за шти те, ве о ма 
је ва жан и од нос за по сле них у до мо ви ма 
пре ма ко ри сни ци ма. За до вољ ни смо ка-
ко то функ ци о ни ше у Ру ми. Ви ди мо да су 
ко ри сни ци за до вољ ни, то се са ово ли ким 
бро јем љу ди ко ји ов де жи ве не мо же на-
ме сти ти за по се ту ми ни стра. У Ру ми ни сам 
пр ви пут и по зна то ми је ка кав је од нос за-
по сле них пре ма ко ри сни ци ма – ис та као је 
ми ни стар Ву лин.

Ми ни стар је об и шао уста но ву, а ко ри сни-
ци су се тру ди ли да га упо зна ју са ак тив но-

сти ма ко је има ју то ком рад не те ра пи је и у 
број ним сек ци ја ма.

Ди рек тор ГЦ „Срем” др Зо ран Сла ву је вић 
за хва лио је ми ни стру Ву ли ну на по се ти и 
до са да шњој по мо ћи, ис та кав ши да је рум-
ска уста но ва ли дер у ре ги о ну у пру жа њу со-
ци јал них услу га. Г. Ву ка ши но вић

пи та ња Алек сан дар Ву лин и 
гра до на чел ник Бе о гра да Си ни-
ша Ма ли.

– Град ска власт во ди од го-
вор ну со ци јал ну по ли ти ку и у 
по след ње две го ди не отво ре но 
је пет клу бо ва за пен зи о не ре. 
Ви ше од 650 ге рон то до ма ћи ца 
бри не о око 2.600 на ших ста ри-
јих су гра ђа на и то је на ша со ци-
јал на по ли ти ка од ко је не ће мо 
од у ста ти и на чин да ста ри ји ма 
ка же мо хва ла за све што су ура-
ди ли за наш град и зе мљу – ис-
та као је Си ни ша Ма ли на отва-
ра њу сај ма.

Алек сан дар Ву лин је на сај му 
ис та као да се овакви скупови 
сва ке го ди не ор га ни зу ју за то 
да у гра ду од два ми ли о на ста-
нов ни ка ни ко не бу де сам, јер 
ни јед но људ ско би ће не за слу-
жу је да бу де са мо, по го то во не у 
го ди ни ме ђу ге не ра циј ске со ли-
дар но сти.

Као и сва ки пут до сад, ва жно 
ме сто на Сај му имао је и Фонд 
ПИО. На ин фо пул ту Фон да по-
се ти о ци су мо гли да до би ју 
од го во ре и све по треб не ин-
фор ма ци је из обла сти оства ри-
ва ња пра ва из ПИО, да из ва де 
уве ре ње о по да ци ма уне тим у 
ма тич ну еви ден ци ју Фон да, тј. 
ли стинг, као и је дин стве ни пин 

код по мо ћу ко га на сај ту Фон да 
мо гу нео гра ни че ни број пу та 
да про ве ра ва ју сво је по дат ке 
из ма тич не еви ден ци је или да 
пра те кре та ње свог пред ме та. 
Исто та ко, по се ти о ци су мо гли 
да до би ју ин фор ма ци је о елек-
трон ским сер ви си ма, пре да ји 
при ја ве М-4 и да им се из ра чу на 
услов за сти ца ње пра ва на пен-
зи ју. РФ ПИО је на свом штан ду 
пру жао и здрав стве не услу ге у 
ви ду ме ре ња крв ног при ти ска 
и од ре ђи ва ња ше ће ра у кр ви, 
за ко је су пен зи о не ри би ли по-
себ но за ин те ре со ва ни. О то ме 
го во ри и чи ње ни ца да је то ком 
два са јам ска да на штанд Фон да 
био по себ но по се ћен – ско ро 
300 по се ти ла ца је ко ри сти ло 
не ку од ње го вих услу га. За ор га-
ни за ци ју уче шћа Фон да на сај-
му, као и до са да, био је за ду жен 
Сек тор за од но се с јав но шћу, на 
че лу са ди рек тор ком Је ли цом 
Ти мо ти је вић.

– Ово је јед на од број них са-
јам ских ма ни фе ста ци ја на ко ји-
ма је Фонд ПИО уче ство вао, у 
на ме ри да се пу тем свог ин фо 
пул та при бли жи гра ђа ни ма. 
Све је про те кло у нај бо љем 
ре ду, од ко му ни ка ци је са ор га-
ни за то ри ма, до ор га ни зо ва ња 
на ших за по сле них. Же ле ла бих 

да за хва лим ко ле га ма из прав-
не слу жбе, ма тич не еви ден ци-
је, Сек то ра ИТ, као и Сек то ра за 
од но се с јав но шћу, што су свој 
по сао рев но сно оба ви ли и још 
јед ном пред ста ви ли Фонд на 
нај бо љи на чин, као ин сти ту ци-
ју ко ја је увек на услу зи сво јим 
ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци-
ма – об ја шња ва Је ли ца Ти мо-
ти је вић.

Као и увек до сада, за по сле-
ни из Сек то ра за од но се с јав-
но шћу спро ве ли су ан ке ту за 
ис пи ти ва ње за до вољ ства ко-
ри сни ка. Пре ма ре зул та ти ма, 
две тре ћи не ис пи та них чи ни ли 
су пен зи о не ри, а оста ло оси гу-
ра ни ци и не за по сле ни. Ква ли-
те том услу га Фон да пру же них 
на сај му за до вољ но је 90 од сто 
ан ке ти ра них стра на ка, исти 
про це нат ис пи та ни ка се из ја-
снио да има по ве ре ња у Фонд 
ПИО, а сви ис пи та ни сма тра ју 
да би услу ге Фон да на овај на-
чин тре ба ло да бу ду до ступ не 
и убу ду ће. С об зи ром на до са-
да шње успе хе, та ко ће и би ти...

Са јам ски да ни пру жи ли су 
по се ти о ци ма и мо гућ ност да 
уче ству ју у број ним за бав ним 
ак тив но сти ма – дру жи ли су се, 
пе ва ли, пле са ли, уче ство ва ли 
у ра зно ли ким так ми че њи ма, у 
број ним ра ди о ни ца ма, слу ша ли 
пре да ва ња на те му здра вља и 
пра вил не ис хра не, про ве ра ва-
ли сво је здрав стве но ста ње на 
штан до ви ма на ко ји ма су се бес-
плат но оба вља ли ра зни ме ди-
цин ски пре гле ди и оства ри ва ли 
по пу сте на раз ли чи те про из во-
де и услу ге. Ве ли ко ин те ре со ва-
ње вла да ло је за све што се до га-
ђа ло на глав ној би ни, а по себ но 
тре ба на гла си ти, као нај за ни-
мљи ви ји део про гра ма, из бор за 
„Мис се ни ор”.

Ор га ни за то ри ове је дин стве-
не и нај ве ће ма ни фе ста ци је тог 
ти па у ре ги о ну би ли су ма га зин 
„Пен зи ја”, град Бе о град, за тим 
Днев ни цен три и клу бо ви Уста-
но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о-
град у са рад њи са Бе о град ским 
сај мом.

Дра га на Гру јић

РУ МА: МИ НИ СТАР ВУ ЛИН У ГЦ „СРЕМ”

За до вољ ни ко ри сни ци 

ЧЕ ТВР ТИ СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА У БЕ О ГРА ДУ

За ба ва, пре гле ди, са ве ти на     јед ном ме сту

Министар Вулин на штанду РФ ПИО

Директор установе др Зоран Славујевић 
и министар Вулин
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између два броја

Европ ско се ло у Зре ња ни ну
Т р а  д и  ц и  о  н а л -

на ма ни фе ста ци ја 
„Европ ско се ло”, ко-
јом се обе ле жа ва 
Дан Евро пе, а де ца 
из пред школ ских и 
школ ских уста но ва 
гра да Зре ња ни на 
пред ста вља ју и про-
мо ви шу раз ли чи те 
на ро де и др жа ве 
чла ни це Европ ске 
уни је, успе шно је 
одр жа на 5. ма ја у 
зре ња нин ској ха ли 
„Ме ди сон”. 

Ово го ди шњу ма ни фе ста ци ју отво ри ли су Ја дран ка 
Јок си мо вић (на сли ци), ми ни стар ка без порт фе ља за ду-
же на за европ ске ин те гра ци је, Оскар Бе не дикт, вр ши-
лац ду жно сти ше фа ЕУ де ле га ци је у Ср би ји, и Че до мир 
Ја њић, гра до на чел ник Зре ња ни на. Пред став ни ци Кан-
це ла ри је за европ ске ин те гра ци је и Фон да „Европ ски 
по сло ви” уру чи ли су овом при ли ком шко ла ма уче сни-
ца ма сер ти фи ка те и по кло не у ви ду књи га и лоп ти, а 
ђа ци ових шко ла су из ве ли не ко ли ко пе са ма и пле сних 
та ча ка.

Ко лек тив но вен ча ње
Кра јем ма ја ис пред Ста рог дво ра у Бе о гра ду одр жа но је де вет на е сто 

„Ко лек тив но вен ча ње”, ма ни фе ста ци ја ко ја је ове го ди не оку пи ла око 
100 па ро ва спрем них да ста ну на „лу ди ка мен”.

„Ко лек тив но вен ча ње” има за циљ да про мо ви ше брач ну за јед ни цу, 
као и да обо га ти кул тур ни и ту ри стич ки са др жај Бе о гра да. 

Че стит ке и ле пе же ље у за јед нич ком жи во ту мла ден ци ма је упу тио 
и за ме ник гра до на чел ни ка Ан дре ја Мла де но вић ко ји је по ру чио да је 
по ро ди ца основ на шег дру штва и да мо ра мо да је чу ва мо и не гу је мо.

Пр во ко лек тив но вен ча ње одр жа но је 1999. го ди не, за вре ме бом-
бар до ва ња НА ТО, и од та да се ор га ни зу је јед ном го ди шње, увек у ма ју. 

Ка ко је ра ни је на ја вље но, сва ки пар до био је по клон од спон зо ра, а 
нај срећ ни ји су у на град ној игри осво ји ли и пу то ва ње.

Пре се ље на Фи ли ја ла Срем ска Ми тро ви ца
Због ра до ва на на до град њи и ре кон струк ци ји по слов не 

згра де у ко јој је 60 од сто вла сни штво РФ ПИО а 40 од сто 
РФ ЗО, Фи ли ја ла РФ ПИО Срем ска Ми тро ви ца, ко ја по кри ва 
цео Срем ски округ, из ме ште на је на но ву ло ка ци ју. Ме наџ-
мент Фон да ПИО и Фи ли ја ле је бла го вре ме но осми слио 
и ор га ни зо вао из ме шта ње Фи ли ја ле на но ву ло ка ци ју на 
адре си Све тог Ди ми три ја 2 у Срем ској Ми тро ви ци (су сед-
на згра да), стро го во де ћи ра чу на да ко ри сни ци услу га РФ 
ПИО има ју што ма ње про бле ма при ли ком оства ри ва ња 
сво јих пра ва из ПИО у про це су пре се ље ња Фи ли ја ле. 

Упра во због то га цео по сао је успе шно и ефи ка сно оба-
вљен у ве о ма крат ком ро ку од око че ти ри-пет да на, уз мак си мал но ан га жо ва ње свих за по сле них. Мо же се 
ре ћи да је овај успех зна чај ни ји ако се зна да 80 од сто овог ко лек ти ва чи не же не, а да су, из ме ђу оста лог, 
пре се ли ли из по дру ма ста ре згра де ком плет ну ар хив ску гра ђу од 1.250 ме та ра у пот кро вље су сед не згра де.

У згра ди на но вој адре си слу жбе ни ци Фи ли ја ле су рас по ре ђе ни у при зе мљу и на дру гом спра ту, а ком-
плет на ар хи ва је у пот кро вљу, док је шал тер са ла из ме ште на у дво ри шни обје кат у окви ру ста ре згра де, 
где се на ла зе и про сто ри је за ме ди цин ско ве шта че ње. 

При зна ње оп шти ни 
Свр љиг 

На све ча но сти у Ма ти ци срп ској у Но вом 
Са ду не дав но су уру че на 24 при зна ња „Ка-
пе тан Ми ша Ана ста си је вић”. Је дан од до бит-
ни ка је и оп шти на Свр љиг ко ја је на пред лог 
Ане Бр на бић, ми ни стар ке за др жав ну упра-
ву и ло кал ну са мо у пра ву, по не ла ти ту лу нај-
бо ље ло кал не са мо у пра ве у про шлој го ди-
ни. По вод за до де лу при зна ња је до ма ћин-
ско по сло ва ње у 2016. го ди ни, до бар од нос 
пре ма по слу и гра ђа ни ма, као и ефи ка сан 
рад ка да су у пи та њу по сло ви ло кал не са-
мо у пра ве. При зна ње је при мио Ми ро слав 
Мар ко вић, по моћ ник пред сед ни ка оп шти-
не Свр љиг.

– Ве ли ка је част и при ви ле ги ја, али ујед но 
и ве ли ка оба ве за при ми ти ова ко пре сти жну 
на гра ду ка ква је „Ка пе тан Ми ша Ана ста си-
је вић”. Си гур но да нам ово при зна ње да је 
ве ли ки под стрек и мо ти ва ци ју да на ста ви-
мо са на шим мар љи вим ра дом – на гла сио је 
Ми ро слав Мар ко вић.

Ина че, до де ла на гра да при ре ђе на је у 
окви ру про јек та „Пут ка вр ху” и има за циљ 
афир ма ци ју при вред ног ства ра ла штва, 
пред у зет нич ке кул ту ре и дру штве них вред-
но сти у це ли ни. 

Тр сте ник: 
по моћ у ку ћи

Удру же ње „Жен ска ини-
ци ја ти ва”, ко јим успе шно 
ко ор ди ни ра Ве сна Ве љо-
вић Ми ло са вље вић, на-
ста вља ху ма ни про је кат 
„По моћ у ку ћи”. Про је кат 
се спро во ди на под руч ју 
тр сте нич ке оп шти не у са-
рад њи са На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва-
ње, Цен тром за со ци јал ни 
рад, Цр ве ним кр стом и па-
тро на жном слу жбом До ма 
здра вља „Др Са ва Ста но је-
вић”. Об у хва ће но је 27 ко-
ри сни ка, ста рих, бо ле сних 
и ин ва лид них ли ца, ко ји ма 
аде кват ну по моћ пру жа 
се дам ге рон то до ма ћи ца.

– Ве ли ки је број ли ца 
ко ји ма је по моћ за и ста 
пре ко по треб на, ми не 
мо же мо сви ма да иза ђе-
мо у су срет јер не ма ве ће 
фи нан сиј ске по др шке. Ко-
ри сни ци ма ко ји су укљу-
че ни у про је кат аде кват не 
услу ге сва ко днев но пру-
жа се дам ге рон то до ма ћи-
ца ко је су на еви ден ци ји 
НСЗ у се ли ма Пољ на, Оџа-
ци, Ду бље, у при град ском 
на се љу Оса о ни ца, док 
три ге рон то до ма ћи це по-
кри ва ју град Тр сте ник. 
Ге рон то до ма ћи це су пла-
ће не, има ју здрав стве но 
и со ци јал но оси гу ра ње 
и оба ве зне су да пру жа-
ју сва ко днев но услу ге 
ко ри сни ци ма у на ред на 
три ме се ца ко ли ко тра-
је про је кат – ка же Ве сна 
Ве љо вић Ми ло са вље вић, 
ко ор ди на тор ак тив но сти 
у удру же њу „Жен ска ини-
ци ја ти ва” у Тр сте ни ку.
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Про сеч на пла та у апри лу 49.635
Про сеч на не то за ра да (без по ре за и до при но са) ис пла-

ће на у апри лу 2017. го ди не у Ср би ји из но си 49.635 динарa. 
Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у апри лу 2017. го ди не 
из но си 68.246 ди на ра.

У од но су на прет ход ни ме сец, про сеч на бру то за ра да је 
ви ша за 3,9 од сто но ми нал но и за 3,1 ре ал но, док је про-
сеч на не то за ра да ви ша за 3,8 но ми нал но и за 3,0 од сто 
ре ал но.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, про сеч на бру то за ра да но ми нал но је ви ша за 
1,2, а ре ал но је ни жа за 2,7 од сто, док је про сеч на не то за ра да но ми нал но ви ша за 0,8 а ре ал но 
је ни жа за 3,1 про це нат.

Спа сов дан ска ли ти ја
Ли тур ги јом у 

Ваз не сењ ској цр-
кви и ли ти јом цен-
трал ним град ским 
ули ца ма обе ле же-
на је сла ва гра да 
Бе о гра да – Спа сов-
дан. 

На кон ли тур ги-
је, уз зво на са свих 
град ских и при-
град ских цр ка ва, 
кре ну ла је све ча-
на ли ти ја ули ца ма 
гра да у ко јој је би-
ло око 3.000 гра ђа-
на. Ко ло на се од Ваз не сењ ске цр кве кре та ла ули ца ма Кне за Ми ло ша, Кра ља Ми ла на, 
пре ко Те ра зи ја до Са бор не цр кве, да би се на кон то га вра ти ла до Ваз не сењ ске цр кве. 

По ред град ских зва нич ни ка и све ште ни ка, у по вор ци су би ли и при пад ни ци Вој ске 
Ср би је, број ни гра ђа ни, као и чла но ви ви те шког удру же ња Сви бор. 

Бе о град сла ви Спа сов дан као сво ју сла ву од ка да је де спот Сте фан Ла за ре вић 1403. 
го ди не гра ду дао ста тус пре сто ни це, у част об но ве и на прет ка. Ста ро за вет на сла ва 
сим бо лич но ука зу је на уз ди за ње – ваз не се ње гра да из пе пе ла и не у ни шти ву на ду и 
ве ру у бу дућ ност и пред ста вља је дан од де сет пра зни ка по све ће них Хри сту. 

Ноћ му зе ја  
у Но вом Са ду

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 
„Ноћ му зе ја” одр жа на је ове го ди-
не по 14. пут у 44 гра да Ср би је. 

Осим му зе ја и га ле ри ја, у но ћи 
му зе ја у Но вом Са ду уче ство ва-
ле су и ор га ни за ци је и удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. 

Та ко је Удру же ње дис тро фи-
ча ра Ју жно бач ког окру га уче-
ство ва ло пе ти пут на овој ма ни-
фе ста ци ји, ове го ди не за јед но са 
Удру же њем за по моћ МНРО гра да 
Но вог Са да, Удру же њем Мул тис 
Но ви Сад, ООИР Бе чеј, Дру штвом 
за це ре брал ну и деч ју па ра ли зу 
Срем ског окру га, као и са Удру же-
њем ди ја ли зи ра них и тран сплан-
ти ра них бу бре жних ин ва ли да Но-
ви Сад.

Чла но ви на ве де них удру же ња 
пред ста ви ли су сво је руч не ра-
до ве, де ку паж, штри ка не, хе кла-
не и тка не ра до ве, као и сли ке на 
плат ну.

Чла но ви ООИР Бе чеј пред ста-
ви ли су ра до ве са сво јих ра ди о ни-
ца, сли ке ра ђе не тех ни ком уље на 
плат ну, де ку паж и руч не ра до ве.

Ка ко ка же Алек сан дра Па но-
вић, се кре тар Удру же ња дис тро-
фи ча ра, њи хо ви по се ти о ци у Но-
ћи му зе ја су мо гли ви де ти прак-
ти чан рад на раз бо ју и штри ка ње 
пр сти ма.

Оп шти на Про ку пље  
по ма же за по шља ва ње

Ло кал на са мо у пра ва у Про ку пљу у окви ру 
про јек та „Обу ка код по зна тог по сло дав ца” 
обез бе ди ла је три ми ли о на ди на ра за за по-
шља ва ње 200 рад ни ка у ком па ни ји Ле о ни. 
Обу ку ко ја је у то ку и тра је два ме се ца по ха-
ђа ју ис кљу чи во ли ца са еви ден ци је На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње. По за вр шет-
ку сви ће до би ти рад на ме ста у овој ком па-
ни ји ко ја и на тај на чин по ма же сма њи ва ње 
не за по сле но сти у овој сре ди ни. 

Оп шти на Про ку пље и ком па ни ја Ле о ни, 
ко ја се ба ви про из вод њом ка бло ва за ауто-
мо бил ску ин ду стри ју, успе шно са ра ђу ју ду-
же вре ме. У про шлој го ди ни за јед нич ком 
са рад њом и ула га њи ма у окви ру по ме ну тог 
про јек та за по сле но је се дам сто ти на ли ца.

Ле о ни на има ве ли ке пла но ве за про ши-
ре ње про из вод них ка па ци те та на ју гу Ср би-
је. Пред ви ђа се, на при мер, да ће до кра ја 
ове го ди не у Про ку пљу би ти за по сле но још 
три хи ља де рад ни ка. Исто вре ме но, у ком па-
ни ји на ја вљу ју да ће у по го ни ма у Ма ло ши-
шту и Ни шу до кра ја ове го ди не би ти упо-
сле но још се дам хи ља да ли ца.

Отво рен ин клу зив ни парк
У Ужи цу је отво рен ин-

клу зив ни парк, ко ји је опре-
мљен спра ва ма за ве жба ње 
на отво ре ном а ко ји ће ко-
ри сти ти осо бе са ин ва ли-
ди те том свих уз ра ста. Из-
град њу пр вог ин клу зив ног 
пар ка у Ср би ји, фи нан сиј-
ски је по др жа ло Ми ни стар-
ство омла ди не и спор та 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је са 
862.500 ди на ра, а град Ужи-
це је из бу џе та из дво јио 
560.000 ди на ра.

– Ово је је дан од на чи на 
да се ОСИ ак ти ви ра ју и до-
при не су свом здра вљу, али 
и са мо по у зда њу. Ве о ма је зна чај но што се ин клу зив ни парк на ла зи на та ко ле пом ме сту, на ко ме 
ће осо бе са ин ва ли ди те том оства ри ва ти кон так те са оста лим гра ђа ни ма, чи ме се укла ња ју број не 
пред ра су де – ре кла је Та ња Се ла ко вић, пред сед ни ца Удру же ња мен тал но не до вољ но раз ви је них 
осо ба „Ан ђе ли”. 
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Нај зна чај ни ју ово го ди-
шњу са јам ску ма ни фе-
ста ци ју у обла сти по љо-

при вре де, 84. Ме ђу на род ни 
са јам у Но вом Са ду, све ча но 
је отво рио Иви ца Да чић, пр ви 
пот пред сед ник Вла де Ср би је. 
Он је на ја вио да ће Вла да на-
ста ви ти да по ма же ка ко по љо-
при вред не про из во ђа че, та ко 
и пре ра ђи вач ку ин ду стри ју у 
Ср би ји.

– По љо при вре да за на шу зе-
мљу, али и оста ле у ре ги о ну, 
има ве ли ки зна чај, има ју ћи у 
ви ду не са мо ње не до са да шње 
ре зул та те, већ и њен из у зе тан 
по тен ци јал за да љи раз вој – ре-
као је Иви ца Да чић, до да ју ћи да 
о то ме го во ри и удео по љо при-
вред них про из во да у укуп ном 
из во зу Ср би је. Том при ли ком, 
за хва лио је на уче шћу и са рад-
њи и при ја те љи ма из Бо сне и 
Хер це го ви не, ко ја је би ла зе-
мља парт нер на ово го ди шњем 
Сај му и на сту пи ла са 28 из ла-
га ча. На вео је и да ви ше од тре-
ћи не на шег из во за у БиХ и око 
јед не пе ти не бо сан ско хер це-
го вач ког из во за у Ср би ју чи не 
по љо при вред но-пре храм бе ни 
про из во ди.

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић на гла сио 
је да је по љо при вре да глав ни 

еко ном ски и раз вој ни по тен-
ци јал АП Вој во ди не, ко ји чи не 
1,75 ми ли о на хек та ра об ра ди-
вог зе мљи шта, вод ни по тен ци-
јал ка па ци те та за на вод ња ва ње 
нај ма ње 1,2 ми ли о на хек та ра, 
као и вред ни, еду ко ва ни и за 
об ра ду зе мље тра ди ци о нал но 
ве за ни љу ди.

Ка ко је Ми ро вић на вео, на 
бо ље и ефи ка сни је ко ри шће ње 
тог по тен ци ја ла усме ре на је и 
по ли ти ка ко ју, у ко ор ди на ци ји 
са Вла дом Ср би је, во ди По кра-
јин ска вла да. 

Гра до на чел ник Но вог Са да 
Ми лош Ву че вић ис та као је да 
је ово го ди шњи Са јам на пра-

вио ве ли ки ис ко рак у од но су на 
прет ход ни, и да му је вра ћен сјај 
и углед из ра ни јег пе ри о да. Још 
је дан „плус” ово го ди шњег сај ма 
је и бер за за по шља ва ња у агра-
ру, а град Но ви Сад да је пу ну по-
др шку ова квим до га ђа ји ма.

Не над Ка та нић, по моћ ник 
ми ни стра по љо при вре де и за-
шти те жи вот не сре ди на, на гла-
сио је да је Ми ни стар ство и ове 
го ди не по др жа ло На ци о нал ну 
из ло жбу сто ке, а по оце на ма 
мно гих ко ји уче ству ју ви ше од 
40 го ди на на Сај му, та из ло жба 
ни ка да ни је би ла бо ља. Ка та нић 
је до дао да је и из ло жба про из-
во да са озна ком ге о граф ског 

по ре кла и ор ган ске про из вод-
ње би ла ве о ма по се ће на и да 
ће Ми ни стар ство по др жа ти све 
ко ји се опре де ле за ба вље ње 
ова квим ви дом по љо при вред-
не про из вод ње.

Из вр шни ди рек тор Но во-
сад ског сај ма Бо рис Над лу кач 
кон ста то вао је да је По љо при-
вред ни са јам ове го ди не у пот-
пу но сти ис пу нио оче ки ва ња. 
Пред ста ви ло се ви ше од 1.500 
из ла га ча из 60 зе ма ља, а по се-
ти ло га је око 130.000 љу ди, од-
но сно за де сет по сто ви ше не го 
про шле го ди не, а по стиг ну ти 
по слов ни ре зул та ти су из ра же-
ни у ви ше де се ти на ми ли о на 
евра. Та ко ђе, пр ви пут на Сај му 
је успе шно ор га ни зо ва на и аук-
ци ја сто ке.

То ком тра ја ња сај ма, осим из-
ла га ња екс по на та, одр жан је ве-
ли ки број три би на, са ве то ва ња, 
окру глих сто ло ва, се ми на ра и 
пре да ва ња. Уру че на су и тра ди-
ци о нал на при зна ња за ква ли тет 
из ло же них по љо при вред них 
про из во да и жи вих екс по на та. 

Нај срећ ни ји по се ти лац 84. 
По љо при вред ног сај ма би ла је 
Ма ри ја Су нај ко из Ку ле ко јој је у 
по клон игри за по се ти о це при-
пао трак тор „бе ла рус 82.1” чи ја 
је про дај на це на 20.500 евра.

Ми ро слав Мек те ро вић

Пе та ре дов на сед ни ца Скуп-
шти не За дру жног са ве за Вој во-
ди не одр жа на је кра јем апри ла 
у Ма стер цен тру Но во сад ског 
сај ма. Скуп шти ни су при су-
ство ва ли, осим чла но ва Скуп-
шти не, пред став ни ка за дру га и 
за дру жних са ве за, и Вук Ра до-
је вић, по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду, во до при вре-
ду и шу мар ство, и Алек сан дар 
Бог да но вић, ди рек тор По кра-
јин ског фон да за раз вој по љо-
при вре де.

Вук Ра до је вић је том при ли-
ком ис та као да по сто ји по тре ба 
да се по љо при вред ни ци удру-
жу ју у пра ве об ли ке за дру гар-

ства, по тра ди ци о нал ним за-
дру жним прин ци пи ма. 

– Нео п ход но је да ши ра струч-
на јав ност из обла сти по љо при-
вре де ша ље ја сну по ру ку да је 
удру жи ва ње у зе мљо рад нич ке 
за дру ге ве о ма ва жно, јер су за-
дру ге, до не дав но, у сва ком се лу 
би ле стуб дру штве ног раз во ја. То 
смо и ми у По кра јин ском се кре-
та ри ја ту за по љо при вре ду вр ло 
ја сно пре по зна ли, јер смо кроз 
уче шће за дру га у свим на шим 
кон кур си ма по ка за ли да смо 
опре де ље ни за по др шку за дру-
жном сек то ру – из ја вио је ре сор-
ни се кре тар Ра до је вић и до дао 
да је си гу ран да ће, ка да се спо ји 

удру жи ва ње по љо при вред ни ка 
и по др шка за ин тен зив ну про-
из вод њу, и за по ди за ње скла-
ди шних и пре ра ђи вач ких ка па-
ци те та, до ћи и до по бољ ша ња 
по ло жа ја ин ди ви ду ал ног по љо-
при вред ни ка у Ср би ји.

С дру ге стра не, Ра ди слав Јо-
ва нов ин фор ми сао је чла но ве 
Скуп шти не о нај бит ни јим ак-
тив но сти ма Са ве за из ме ђу две 
ре дов не сед ни це Скуп шти не. 
Ис та као је да су то ком про шле 
го ди не за дру ге има ле озби љан 
по сао да ускла де сво ја ак та са 
но вим За ко ном о за дру га ма, 
те да се тај по сао успе шно ре-
а ли зу је. По ме нуо је и из у зет но 

до бру са рад њу Са ве за са По-
кра јин ским се кре та ри ја том за 
по љо при вре ду. 

Чла но ви Скуп шти не су у то ку 
ди ску си је на овој сед ни ци по-
хва ли ли рад Са ве за у обла сти 
за сту па ња ин те ре са за дру га 
пре ма над ле жним др жав ним 
ор га ни ма, као и у опе ра тив ној 
по мо ћи за дру га ма и при су ству 
на те ре ну.  

На сед ни ци Скуп шти не усво-
је ни су из ве шта ји о ра ду и дру-
ги из ве шта ји, а од лу че но је и да 
се до не те од лу ке са Скуп шти не 
про сле де над ле жним др жав-
ним ор га ни ма.  

М. Мек те ро вић 

Поклон игра за посетиоце увек актуелна

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ЗА ДРУ ЖНОГ СА ВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Зе мљо рад нич ке за дру ге стуб раз во ја се ла

ОДР ЖАН 84. МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ

Вра ћен углед из ра ни јег пе ри о да
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У ор га ни за ци ји Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, у Ни-
шу је почетком маја одр жан пр ви Са јам услу га 
со ци јал не за шти те. Ин те ре со ва ње за ову ма-
ни фе ста ци ју би ло је из у зет но ве ли ко а са ла 
До ма Вој ске Ср би је би ла је пре пу на. Са јам је 
отво рио се кре тар Ми ни стар ства Вла ди мир 
Илић, на гла ша ва ју ћи да со ци јал на за шти та 
пред ста вља од раз ква ли те та жи во та у јед ној 
за јед ни ци и не од но си се са мо на оне ко ји ма 
је по моћ не по сред но по треб на. 

– То је по моћ це лом дру штву. Кад по мог не-
те де ци оме те ној у раз во ју, по мо гли сте и њи-
хо вим по ро ди ца ма и њи хо вим при ја те љи ма. 
По себ на по др шка пру жа се ста ри ји ма, не за то 
што су си ро ма шни већ што им је по треб на до-
дат на па жња и по што ва ње. Со ци јал на за шти-
та у Ср би ји се раз ви ја, и по сле ду жег пе ри о-
да, пр ви пут про шле го ди не Ми ни стар ство је 
кроз на мен ске тран сфе ре по мо гло ло кал не 
са мо у пра ве да по ве ћа ју број и ква ли тет со ци-
јал них услу га за сво је гра ђа не. Чак 123 ло кал-
не са мо у пра ве, чи ји је про се чан при ход ма њи 
од ре пу блич ког про се ка, до би ло је 400 ми ли-
о на, а ове го ди не тај из нос је по ве ћан на 702 
ми ли о на ди на ра – ре као је Илић и на гла сио 
да је ова кав са јам нај бо ља пре зен та ци ја свих 

ви до ва услу га ко је со ци јал на за шти та мо же да 
по ну ди јер со ци јал на услу га ни је са мо обез бе-
ђи ва ње обро ка кроз на род не ку хи ње. 

На Сај му су се пред ста ви ле др жав не и при-
ват не уста но ве со ци јал не за шти те, не вла ди-
не и во лон тер ске ор га ни за ци је, обра зов не 
уста но ве спе ци ја ли зо ва не за рад са по себ-

ним гру па ма од ра слих и де це. На при год но 
осми шље ним штан до ви ма про фе си о нал ци и 
во лон те ри из до мо ва за ста ре, из спе ци јал них 
шко ла, клу бо ва за осо бе са ин ва ли ди те том, 
цен та ра за со ци јал ни рад, пред ста ви ли су свој 
рад, услу ге ко је пру жа ју, као и на чи не ка ко се 
по ста је њи хов ко ри сник.

Сво је ме сто на сај му имао је и Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
на ко ме су прав ни ци Фи ли ја ле Ниш да ва ли 
ин фор ма ци је из обла сти ПИО по се ти о ци ма 
сај ма, од го ва ра ли на пи та ња, да ва ли струч на 
прав на ту ма че ња, из да ва ли ли стин ге са по да-
ци ма из ма тич не еви ден ци је, као и пин ко до ве 
и на пра ви на чин пред ста ви ли услу гу Фон да. 

Ра де Рај ко вић, пред сед ник Скуп шти не гра-
да Ни ша, из ра зио је на ду да ће са јам по ста ти 
тра ди ци ја и да ће убу ду ће оја ча ти си стем со-
ци јал не за шти те у гра ду. Ина че, у град ском бу-
џе ту за ову го ди ну пред ви ђе но је 682 ми ли о-
на ди на ра за област со ци јал не за шти те. 

Оп шти ути сак по се ти ла ца и из ла га ча је сте 
да ова кви и слич ни ску по ви у осно ви има ју 
ху ма ност, бри гу о дру ги ма и за јед нич ку дру-
штве ну од го вор ност, па их и убу ду ће тре ба 
не го ва ти и раз ви ја ти. 

Љ. Гло го вац

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

Алек сан дар Ву лин, отво рио је, 
27. ма ја, у Атри ју му хо те ла „Га-
ле ри ја” у Су бо ти ци Са јам услу га 
со ци јал не за шти те, на ко ме се 
пред ста ви ло ви ше од 60 јав них 
и при ват них уста но ва у си сте му 
со ци јал не за шти те, као и ор га-
ни за ци је ци вил ног дру штва.

Ми ни стар Ву лин је ис та као да 
је су шти на и ме ра успе шно сти 
сва ког дру штва успех со ци јал не 
за шти те. Ње на свр ха је да ни ко 
не бу де сам и не оста не без по-
мо ћи, па је за то по ли ти ка Вла де 
да се ни јед но пра во у со ци јал ној 
за шти ти не ума њи већ у скла ду 
са мо гућ но сти ма по ве ћа. 

– На ред ним за кон ским ре-
ше њи ма ми оче ку је мо да ће 
чак не ка пра ва би ти и про ши-
ре на у ци љу за до во ља ва ња 
кон крет них по тре ба, а за хва-
љу ју ћи то ме што бо ље ра ди-
мо и има мо ви ше нов ца, ви ше 

ште ди мо па са мим тим мо же мо 
да да мо у со ци јал ну за шти ту. 
Сва ки еко ном ски опо ра вак ће 
се на пр вом ме сту осе ти ти нај-
пре код пен зи о не ра а он да у 
со ци јал ној за шти ти – ре као је 
ми ни стар Ву лин, на гла ша ва ју-
ћи да је су шти на со ци јал не за-
шти те да бу де те уз оно га ко ме 
је те шко и да бу де те на стра ни 
оно га ко па ти.

Је дан од про бле ма је сте што 
љу ди не зна ју на шта све има ју 
пра во, а вр ло че сто не зна ју ни 
где мо гу да се ан га жу ју и укљу-
че и ка ко они мо гу да по мог ну 
дру ги ма, на гла сио је ми ни стар. 
Со ци јал на за шти та ни је јед но-
смер на ули ца у ко јој ви оче ку-
је те по моћ. Услу ге со ци јал не 
за шти те су дво смер на ули ца у 
ко јој и ви мо же те да по мог не те, 

у ко јој мо же те во лон тер ски да 
се ан га жу је те, у ко јој мо же те да 
бу де те уз оне ко ји ма је по моћ 
за и ста по треб на, ре као је ми-
ни стар Ву лин отва ра ју ћи Са јам 
услу га со ци јал не за шти те. Ово 
је је дан од на чи на да по ка же мо 
шта смо све ура ди ли и ко је све 
услу ге сто је пред на шим ко ри-
сни ци ма, по ру чио је Ву лин. 

На Сај му услу га со ци јал не за-
шти те у Су бо ти ци и Фонд ПИО је 
имао свој пулт, на ко ме су за ин-
те ре со ва ним по се ти о ци ма пру-
же не ин фор ма ци је из обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, об ја шње ња, струч на 
по моћ и из да ва ни су пин ко до-
ви за ко ри шће ње елек трон ских 
сер ви са Фон да. Струч ну по моћ 
гра ђа ни ма пру жа ли су за по сле-
ни у Фи ли ја ли Су бо ти ца.

У окви ру Сај ма одр жан је и 
струч ни скуп на те му „Раз вој услу-
га у за јед ни ци – за јед нич ки пут у 
бу дућ ност” и Ба зар здра вља. 

 Г. О.

СА ЈАМ УСЛУ ГА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У СУ БО ТИ ЦИ

Ме ра успе шно сти сва ког дру штва

СА ЈАМ УСЛУ ГА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У НИ ШУ

Ху ма ност и бри га о дру ги ма

Изузетна посећеност нишког сајма

међугенерацијска солидарност

Министар Вулин говори на отварању сајма у Суботици
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међугенерацијска солидарност

Раз ви је не зе мље су на сто-
ја ле да од го во ре зах те-
ви ма ста ре ња, та ко што 

су ор га ни зо ва ле свет ске скуп-
шти не о ста ре њу, до но си ле 
по ли тич ке де кла ра ци је и ак-
ци о не пла но ве и фор му ли са ле 
ми ле ни јум ске ци ље ве. Ср би ја 
је сле ди ла њи хов при мер и до-
не ла На ци о нал ну стра те ги ју о 
ста ре њу, опре де љу ју ћи се да 
гра ди дру штво за све ге не ра ци-
је. Све сни чи ње ни це да је Ср би-
ја јед на од нај ста ри јих др жа ва 
Евро пе и све та, по про сеч ној 
ста ро сти ста нов ни ка, да су про-
бле ми ста ре ња и ста ро сти све 
број ни ји и све ве ћи, Ге рон то-
ло шко дру штво Ср би је (ГДС) се 
већ 44 го ди не ин тен зив но ба ви 
ре ша ва њем тих про бле ма.

ГДС је струч но на уч на и со-
ци јал но ху ма ни тар на ор га ни-
за ци ја ен ту зи ја ста, во лон те ра, 
ко ји сво јим зна њем, ис ку ством 
и дру гим ре сур си ма, на сто је да 
до при не су по ди за њу ква ли те та 
жи во та у ста ро сти. У том ци љу 
ГДС ор га ни зу је на ци о нал не ге-
рон то ло шке кон гре се (сва ке че-
твр те го ди не), окру гле сто ло ве, 
три би не, кон фе рен ци је, спро-
во ди ис тра жи ва ња, ре а ли зу је 
про јек те и има кон ти ну и ра ну 

из да вач ку де лат ност (на уч ни 
ча со пис „Ге рон то ло ги ја”, струч-
но ин струк тив на ге рон то ло шка 
еди ци ја, бил те ни и по себ на 
из да ња мо но гра фи ја, збор ни-
ка и при руч ни ка). У свом ра ду 
оства ру је са рад њу са свим ге-
рон то ло шким цен три ма, цен-
три ма за со ци јал ни рад, до мо-
ви ма и клу бо ви ма за ста ри је, 
са дру гим ор га ни за ци ја ма ко је 
се ба ве ста ри ји ма, са мре жом 
Ху ма нас, Са ве зом пен зи о не ра 
Ср би је, са здрав стве ним ге ри ја-
триј ским уста но ва ма, са Ин сти-
ту том „Ба тут”, Кан це ла ри јом за 
ста ре За во да за јав но здра вље, 

са Ин сти ту том за ге рон то ло ги ју 
и па ли ја тив но збри ња ва ње, са 
ре сор ним ми ни стар стви ма, ло-
кал ним са мо у пра ва ма итд. 

За кљу чак јед ног од ге рон то-
ло шких кон гре са је био да ста-
ри ји у Ср би ји има ју бу дућ ност 
уко ли ко се бу ду ра ђа ла де ца, 
уко ли ко се обез бе ди ме ђу ге не-
ра циј ска са рад ња и со ли дар-
ност и пре мо сти ме ђу ге не ра-
циј ски јаз. У скла ду с тим ГДС од 
по чет ка ра ди на под сти ца њу и 
не го ва њу ге рон то ло шког под-
млат ка. Та ко је, у окви ру Ко ми-
си је за на уч ни под мла дак, још 
апри ла 2005. го ди не фор ми ра-

на Сту дент-
ска сек ци ја. 
Ини ци ја ти ва 
за осни ва ње 
сек ци је, ко-
ја би оку пи ла 
сту ден те са 
и н  т е  р е  с о -
ва њи ма ве-

за ним за ста рост и ста ре ње, 
по те кла је од Ме ђу на род не ге-
рон то ло шке асо ци ја ци је (IAG). 
Од 70 зе ма ља чла ни ца IAG, Ср-
би ја и Цр на Го ра су се од мах 
свр ста ле ме ђу 15 зе ма ља ко је 
су при хва ти ле ову ини ци ја ти-
ву. Циљ сек ци је је пр вен стве но 
сен зи би ли за ци ја сту де на та за 
про бле ме ста рих, при бли жа-
ва ње мла дих и ста рих у ду ху 
ме ђу на род них пре по ру ка за 
ства ра ње дру штва за све ге не-
ра ци је, по ве зи ва ње сту де на та 
за ин те ре со ва них за пи та ња ста-
ре ња и ста ро сти, омо гу ћа ва ње 
раз ме не ин фор ма ци ја и ис ку-

ста ва и њи хо во по ве зи ва ње са 
слич ним сек ци ја ма и ор га ни за-
ци ја ма у ино стран ству.

Сту дент ска сек ци ја ГДС има ла 
је свог пред став ни ка на Пр вом 
свет ском сту дент ском ску пу, ор-
га ни зо ва ном у окви ру 18. Ме ђу-
на род ног ге рон то ло шког кон-
гре са у Бра зи лу, 2005. го ди не.

Чла но ви сек ци је су уче ство-
ва ли на окру глом сто лу, на ко ме 
се рас пра вља ло о ме сту и уло зи 
сту дент ске сек ци је у Ге рон то-
ло шком дру штву Ср би је, о мо-
гућ но сти ма да сту ден ти сво јим 
ан га жо ва њем по мог ну и уна-
пре де рад Дру штва и до при не су 
по бољ ша њу по ло жа ја ста ри јих 
осо ба. Кон ста то ва но је да сту-
ден ти, чи ја је пер спек ти ва рад 
са ста ри ји ма, ни су до вољ но упо-
зна ти са про бле ми ма ста ри јих у 
на шем дру штву, да не по се ду ју 
по треб на пред зна ња из обла сти 
ге рон то ло ги је и да не рас по ла-
жу по да ци ма ве за ним за де мо-
граф ску сли ку Ср би је, те ни су 
све сни иза зо ва ко ји их че ка ју у 
бу ду ћем на уч ном, струч ном и 
про фе си о нал ном ра ду. За то је 
је дан од за кљу ча ка да је нео п-
ход но оса вре ме ња ва ња по сто-
је ћег на став ног про гра ма из ове 
обла сти, ње го во про ши ри ва ње 
и при ла го ђа ва ње ре ал ној си-
ту а ци ји. Та ко ђе је по треб но на 
фа кул те ти ма ко ји не ма ју про гра-
мом пред ви ђе не пред ме те, ко ји 
се ба ве ге рон то ло шким те ма ма, 
ор га ни зо ва ти се ри је пре да ва-
ња, ко ја ће сту ден ти ма при бли-
жи ти ову те ма ти ку. Чла но ви Сту-
дент ске сек ци је су се са гла си ли 

да би укљу чи ва ње мла дих у рад 
ГДС би ло од ве ли ке ко ри сти, ка-
ко за њих, јер би им се пру жи ла 
при ли ка за сти ца ње но вих зна-
ња за њи хо ву лич ну про мо ци ју, 
та ко и за Ге рон то ло шко дру штво 
и ста ри је осо бе уоп ште, јер мла-
ди сво јим ра дом, енер ги јом, 
иде ја ма и ен ту зи ја змом мо гу да 
по мог ну у бор би за по бољ ша-
ње ква ли те та жи во та у ста ро сти. 
Ан кет но ис тра жи ва ње о ста во-
ви ма сту де на та БУ пре ма во лон-
тер ском ра ду уоп ште и по себ но 
пре ма во лон тер ском ра ду са 
ста ри јим ли ци ма, ко је је спро ве-
ла Сту дент ска сек ци ја ГДС, пред-
ста вља ло је по че так кам па ње 
под сти ца ња во лон тер ског ра да 
са љу ди ма тре ћег жи вот ног до-
ба. Ја ча ње со ли дар но сти ме ђу 
ге не ра ци ја ма и ме ђу ге не ра циј-
ска парт нер ства сма њу ју пред-
ра су де и сте ре о ти пе ве за не за 
ста ре ње и под сти чу уза јам но 
од го вор не од но се ме ђу ге не ра-
ци ја ма.

Ме ђу ге не ра циј ска са рад ња 
и со ли дар ност су нео п ход не 
на свим ни во и ма (у по ро ди ци, 
на ци ји, па и гло бал но) и од су-
штин ског су зна ча ја за из бе га-
ва ње ге не ра циј ске се гре га ци је 
и у из град њи дру штва за све 
уз ра сте. Исто вре ме но, ра ди се 
о дво смер ном про це су раз ме-
не на ма те ри јал ном, емо тив-
ном, са знај ном, ис ку стве ном и 
кул ту ро ло шком пла ну. Ин тер и 
ин тра ге не ра циј ски тран сфе ри 
има ју из у зе тан ин клу зив ни ка-
рак тер.

Дра га на Ди нић

УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У РАД ГЕРОНТОЛОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ

До дру штва за све ге не ра ци је

Мла ди сво јим ра дом, енер ги јом, 
иде ја ма и ен ту зи ја змом мо гу да 
по мог ну у бор би за по бољ ша ње 
ква ли те та жи во та у ста ро сти
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И Град ска оп шти на Ра ко ви ца 
мо же да па ри ра оста лим ак тив-
ним бе о град ским оп шти на ма 
по оби му за ни мљи вих и ко ри-
сних про гра ма и ак тив но сти ко-
је је при пре ми ла за сво је пен зи-
о не ре.

Од фе бру а ра се у Ра ко ви ци 
спро во ди про је кат „Те ле а си-
стен ци ја за гра ђа не оп шти не 
Ра ко ви ца”. Про је кат под ра зу ме-
ва да љин ску со цио-ме ди цин ску 
бри гу о ста ри ји ма са лак шим 
об ли ци ма де мен ци је и осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, што им да је 
мо гућ ност без бед ног остан ка у 
сво јим до мо ви ма. Овим про јек-
том се обез бе ђу је 24-ча сов но 
пра ће ње ста ри јих осо ба и бри-
га о њи ма, као и ло ци ра ње по 

по тре би. Услу га те ле а си стен ци-
је про мо ви ше не за ви сност осо-
ба у тре ћем до бу, а ак ци јом је 
об у хва ће но 25 ста рих ли ца ко-
ја ће има ти це ло днев ни мо ни-
то ринг. Ода бир ли ца из вр шио 
је Цен тар за со ци јал ни рад из 
Ра ко ви це у са рад њи са До мом 
здра вља Ра ко ви ца, по уна пред 
утвр ђе ним кри те ри ју ми ма.

Оп шти на Ра ко ви ца је то ком 
мар та и апри ла по кре ну ла ве-
ли ки број бес плат них шко ла, 
кур се ва и дру гих са др жа ја за 
сво је су гра ђа не, за ко је се при-
ја вио и ве ли ки број ста ри јих 
осо ба. Отво ре не су бес плат не 
шко ле ен гле ског је зи ка, јо ге, 
пле са, пе ва ња, буб ње ва, ги та ре, 
ша ха, кур се ви са мо од бра не, тае 

боа, као и бес плат на упо тре ба 
те ре та не Спорт ског цен тра Ра-
ко ви ца. Нај ве ће ин те ре со ва ње 
ста ри ји су гра ђа ни су по ка за ли 
за шко лу ен гле ског је зи ка, а ве-
ли ко за ни ма ње је би ло и за јо гу 
и плес. 

Што се ти че пла но ва за на-
ред ни пе ри од, ка ко на во де у 
Од се ку за ин фор ми са ње оп-
шти не Ра ко ви ца, у са рад њи са 
Се кре та ри ја том за со ци јал ну 
за шти ту гра да Бе о гра да пла ни-
ра ју да отво ре још је дан клуб за 
ста ре. Тре нут но се раз ма тра ју 
две ло ка ци је, јед на на Пе тло-
вом бр ду, дру га на Ви ди ков цу. 
Тре ба спо ме ну ти да је кра јем 
2015. го ди не отво рен пр ви клуб 
за ста ра ли ца на Ми ља ков цу. 

Од је се ни оп шти на Ра ко ви-
ца пла ни ра да по кре не но ви 
ци клус бес плат них са др жа ја за 
гра ђа не. По но во ће би ти отво-
ре на шко ла ен гле ског је зи ка и 
јо ге, али ће по ку ша ти да по кре-
ну и шко лу ра чу на ра. Ста ри ји 
ће има ти пра во да се при ја ве 
рав но прав но са оста лим су гра-
ђа ни ма и за све дру ге са др жа је 
ко ји бу ду по кре ну ти.

Ка ко ка жу над ле жни у оп-
шти ни Ра ко ви ца, при ме њу ју ћи 
ис ку ства оста лих оп шти на, од 
дру ге по ло ви не ав гу ста и ГО Ра-
ко ви ца пла ни ра ор га ни зо ва ње 
бес плат них из ле та за ста ри је 
су гра ђа не. Из ле ти ће тра ја ти 
све док вре мен ски усло ви бу ду 
до зво ља ва ли. Г. О.

Као и ве ћи на бе о град ских 
оп шти на, и Чу ка ри ца је 
мно штво сво јих про гра ма 

при ла го ди ла нај ста ри јим су гра-
ђа ни ма. Та ко су ви ше пу та до 
са да ор га ни зо ва ли бес плат ну 
обу ку за ко ри шће ње скај па и 
ин тер не та за сво је пен зи о не ре. 
Те ра ди о ни це су би ле из у зет-
но по се ће не, а одр жа ва не су у 
про сто ру Кул тур ног цен тра Чу-
ка ри ца, па ће ве ро ват но би ти и 
по но вље не.

Та ко ђе, оп шти на је два пут 
ор га ни зо ва ла за да ме, по себ но 
оне у „тре ћем жи вот ном до бу”, 
бес плат не ве жбе као пре вен-
ти ву за осте о по ро зу. Ве жбе су 
одр жа ва не ви кен дом у са ла ма 
КЦ Чу ка ри ца, а во ди ла су их 
струч на ли ца До ма здра вља, са-
зна је мо у Ин фор ма тив ној слу-
жби ГО Чу ка ри ца.

Бес плат ни из ле ти ор га ни зо-
ва ни су у ви ше на вра та. Чу ка-
рич ки се ни о ри су има ли при-
ли ку да оби ђу Фру шку го ру, а у 
окви ру тог пу то ва ња по се ти ли 
су ма на сти ре Кру ше дол, Но во и 
Ста ро Хо по во, за тим Но ви Сад, 
Пе тро ва ра дин, Срем ске Кар-
лов це. Би ли су и на Оплен цу где 

су об и шли цр кву Све тог Ђор ђа, 
Пе тро ву ку ћу, за тим То по лу и 
Аран ђе ло вац. 

За све же не ко је во ле јо гу и 
плес, оп шти на Чу ка ри ца је у 
ма ју ове го ди не ор га ни зо ва ла 
ра ди о ни це јо ге, кунг фу са мо-
од бра не, пле са и ме ди та ци је. 
Ра ди о ни це су се одр жа ва ле у 
пре по днев ним и по по днев ним 

тер ми ни ма на Ади Ци ган ли ји, 
а во ди ли су их сер ти фи ко ва ни 
ин струк то ри и тре не ри. 

За Чу ка ри чан ке ко је во ле 
груп не спор то ве и так ми че ња, 
од сре ди не ма ја по че ле су сек-
ци је од бој ке и сто ног те ни са 
ко је ће се и на да ље одр жа ва ти 
у са ли Фа кул те та за фи зич ко 
обра зо ва ње. По же ља ма по-

ла зни ца, у овом тер ми ну би ће 
одр жа ва не и ра ди о ни це из дру-
гих спорт ских ди сци пли на. Сек-
ци ја тра је од 17 до 18.30 ча со ва, 
а у истом тер ми ну одр жа ва ће се 
и на ред на два ме се ца. Сви ко ји 
же ле да се ба ве овом вр стом 
ре кре а ци је мо гу се при ја ви ти 
на те ле фон 011/ 3052-279. 

Г. О.

АК ТИВ НО СТИ БЕ О ГРАД СКИХ ОП ШТИ НА ЗА СТА РИ ЈЕ СУ ГРА ЂА НЕ

Чу ка ри ца – са др жа ји за 
да ме, и оста ле

Ра ко ви ца: уско ро још је дан клуб за ста ре
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По бед ник про шло го ди шњег тра ди ци о-
нал ног фе сти ва ла из вор ног ства ра ла штва 
у За је ча ру, Град ско удру же ње пен зи о не-
ра Кра гу је вац би ло је до ма ћин фе сти ва ла 
ове, 2017. го ди не. Фе сти вал пен зи о не ра 
Ср би је „Ја имам та ле нат” одр жан је 16. ма ја 
у про сто ри ја ма Кња жев ско-срп ског те а тра 
Јо а ким Ву јић.

Ово го ди шњи уче сни ци би ла су кул тур-
но-умет нич ка дру штва удру же ња пен зи-
о не ра из Кра гу јев ца, За је ча ра, Вра ња, Ле-
сков ца, Сме де рев ске Па лан ке и Вр њач ке 
Ба ње, ка же се кре тар ГУПК Да ни ца Љу јић.

Так ми ча ри су се над ме та ли у фол кло ру, 
пе ва њу и глу ми. Сва ко удру же ње на че лу 
са сво јим до ма ћи ном пред ста ви ло се пет-
на е сто ми нут ним про гра мом.

Ма ни фе ста ци ја је би ла так ми чар ског 
ка рак те ра, а пр во ме сто је при па ло Удру-
же њу за кул ту ру „Вр њач ки вез” из Вр њач ке 
Ба ње, ко ја је и до ма ћин на ред не го ди не.

По сле зва нич ног так ми че ња ор га ни зо-
ва но је дру же ње у про сто ри ја ма Град ског 
удру же ња Кра гу је вац. Одр жа ва ње овог 
фе сти ва ла фи нан сиј ски је по мо гла ло кал-
на са мо у пра ва. Д. Љ.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА  
ОП ШТИ НЕ МЕ РО ШИ НА 

За по зај ми це че ти ри 
ми ли о на ди на ра

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ме ро-
ши на одр жа ло је ре дов ну го ди шњу скуп-
шти ну, на ко јој су по ред де ле га та уче ство-
ва ли и пред сед ни ци ме сних кон фе рен ци ја. 
При су ство ва ли су и пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Ни ша и по сла ник у Скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је Ми ро љуб Стан ко-
вић, као и пред сед ник Удру же ња пен зи о не-
ра Про ку пља Ми ло ван Ву чи ће вић.  

На Скуп шти ни је ана ли зи ран рад ме ро-
шин ског удру же ња у 2016. го ди ни, као и за-
да ци за 2017. го ди ну.

Пред сед ник Удру же ња То ми слав Сте ва-
но вић по себ но је ис та као да је Удру же ње 
би ло до ма ћин 35. Су сре та пен зи о не ра То-
плич ког, Пи рот ског и Ни шав ског окру га на 
ко ји ма се оку пи ла ско ро тре ћи на Ср би је. 
Ово дру же ње је про те кло у игри, за ба ви и 
ве се љу на за до вољ ство свих уче сни ка.

По себ но је на гла ше но да је Удру же ње за 
сво је чла но ве ор га ни зо ва ло по зај ми це на 
се дам ме сеч них ра та без ка ма те. У прет ход-
ној го ди ни за по зај ми це је да то ви ше од че-
ти ри ми ли о на ди на ра, што је за јед ну ова ко 
ма лу оп шти ну ви ше не го им пре сив но. На 
Скуп шти ни је по хва љен рад Из вр шног од-
бо ра и ис так ну то да и да ље тре ба ра ди ти 
на за до вољ ство свих пен зи о не ра оп шти не 
Ме ро ши на. Т. С.

Сре ди ном  ма ја у Бо љев цу су 
одр жа ни већ тра ди ци о нал ни 
мај ски су сре ти пен зи о не ра Ти-

моч ке кра ји не. Би ло је при сут но око 
300 пред став ни ка свих удру же ња пен-
зи о не ра, град ских и оп штин ских, ка ко 
ста ро сних та ко и ин ва лид ских, из свих 
осам оп шти на За је чар ског и Бор ског 
окру га. При сут не пен зи о не ре је у име 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је по здра-
вио и скуп отво рио пред сед ник Бо жи-
дар Це кић. Че сти та ју ћи ор га ни за то ри-
ма на из у зет но до бро осми шље ном и 
од ра ђа ном по слу око одр жа ва ња ску-
па, пред сед ник Це кић је го во рио и о 
про бле ми ма са ко ји ма се пен зи о не ри 
су о ча ва ју.

– Чла но ви и јед ног и дру гог удру же ња, 
и ста ро сни и ин ва лид ски пен зи о не ри, су о-
ча ва ју се са истим про бле ми ма ко ји на ста ју 
због ло шег ма те ри јал ног по ло жа ја, од но сно 
скром них пен зи ја ко је нај ве ћи број при ма. 
Сма трам да ће за јед нич ким де ло ва њем обе 
ор га ни за ци је, ста ро сних пен зи о не ра и пен-

зи о не ра ин ва ли да ра да, мно ги про бле ми са 
ко ји ма се су о ча ва мо – здрав стве на за шти та, 
јед на кост, ма те ри јал ни по ла жај, би ти ре ша-
ва ни мно го кон струк тив ни је и бр же. Ор-
га ни зо ван за јед нич ки рад си гур но ће нам 
сви ма по мо ћи да ефи ка сни је оства ру је мо 
сво ја за кон ски сте че на пра ва, као и да ути-
че мо на до но ше ње за кон ских ре гу ла ти ва 
ко је ће нам у то ме по мо ћи. Др жа ва за и ста 

ула же на по ре за по бољ ша ње по ло жа ја 
свих ка те го ри ја гра ђа на, али ми мо ра мо 
да ин си сти ра мо још ви ше на за по шља-
ва њу осо ба са ин ва ли ди те том, бањ ском 
опо рав ку за ин ва лид ске пен зи о не ре и 
да се још бо ље ор га ни зу је мо око на бав-
ке огре ва и жи вот них на мир ни ца за све 
на ше чла но ве, а по себ но за нај у гро же-
ни је. Та ко ђе, сва ко у свом ме сту мо ра да 
ин си сти ра на мак си мал ној укљу че но сти 
ло кал не са мо у пра ве у наш рад, од но сно 
на то ме да ло кал на власт по ма же у сва-
ком, па и фи нан сиј ском сми слу ак тив но-
сти удру же ња и ор га ни за ци ја пен зи о не-
ра – на гла сио је у свом обра ћа њу на Мај-
ским су сре ти ма у Бо љев цу пред сед ник 

СИР Ср би је Бо жи дар Це кић. 
Том при ли ком пред сед ник Оп штин ске 

ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Бо ље вац, Во-
ји слав Ви јо ро вић, уру чио је, у име свих при-
сут них, Бо жи да ру Це ки ћу (на сли ци) злат ну 
По ве љу за по моћ и ве ли ки до при нос у ра ду 
свих ор га ни за ци ја пен зи о не ра и ин ва ли да 
ра да Ти моч ке кра ји не. В. А.

МАЈ СКИ СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА И ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ЗА ЈЕ ЧАР СКОГ И БОР СКОГ ОКРУ ГА

Све бо ља са рад ња

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Фе сти вал на род ног ства ра ла штва
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Оп штин ска ор га ни за ци ја удру же-
ња вој них пен зи о не ра Ср би је Зре-
ња нин одр жа ла је не дав но ре дов ну 
го ди шњу Скуп шти ну. Осим чла но ва, 
Скуп шти ни су при су ство ва ли и ви-
со ки го сти, пот пу ков ник Ра до ван 
Ја зић, на чел ник цен тра МО Зре ња-
нин, Го ран Јо ва но вић, пред став ник 
Сред њо ба нат ског управ ног окру-
га, Ја сми на Жи во вић Се љин, Та ња 
Ду ло вић, пред сед ни ца ГО Удру же-
ња ре зер вних вој них ста ре ши на 
Зре ња нин, Је ли ца Ер де љан и Ер не 
Денч из Удру же ња РВИ и по ро ди це 
по ги ну лих бо ра ца.  

Ду шан Мај кић, пред сед ник Скуп-
шти не, под нео је Из ве штај о ра ду 
Оп штин ског од бо ра за 2016. го ди-
ну, при че му се по себ но освр нуо на 
про бле ме у здрав стве ном, со ци јал-

ном и стам бе ном обез бе ђе њу. Гост 
из Глав ног од бо ра УВПС пред сед-
ник ИО, Зо ран Вуч ко вић, ин фор ми-
сао је при сут не о ра ду ор га на УВПС 
и на по ри ма ко је су чи ни ли у про-
те клих го ди ну да на на по бољ ша њу 
ста ту са и ре ша ва њу на го ми ла них 
про бле ма у бор би за оства ри ва ње 
сте че них пра ва вој них пен зи о не ра 
и о ни зу дру гих ак ту ел но сти.

За успе шну са рад њу и афир ма ци-
ју УВПС до де ље не су и за хвал ни це: 
Ко ман ди за раз вој ба нат ске бри га-
де, Ме сном од бо ру удру же ња пен-
зи о не ра МЗ „Д. Об ра до вић” Зре ња-
нин, Бра ни сла ву Же бе ља ну и Ра до ју 
Бан до ви ћу.

На кон зва нич ног де ла на ста вље-
но је за јед нич ко дру же ње.

Л. Ду бра вац

Пре ма ре чи ма Сте ва на 
Ра ди ши ћа, пред сед ни ка 
Оп штин ске ор га ни за ци-

је Са ве за ин ва ли да ра да Зре-
ња нин и пот пред сед ни ка СИР 
Вој во ди не, ко ри сни ци ин ва лид-
ских пен зи ја, чла но ви ње го ве 
ор га ни за ци је, ко ји су у мар ту 
под не ли зах тев на кон курс РФ 
ПИО за бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у ба ња ма Ср би је, пре-
за до вољ ни су ово го ди шњим 
из ме на ма Пра вил ни ка о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја РФ ПИО. Сви су мак си-
мал но ис ко ри сти ли мо гућ ност, 
ко ју су са да пр ви пут до би ли, 
да на ве ду у ко ју ба њу би же ле-
ли да бу ду упу ће ни. На вео је и 
да су за до вољ ни ра дом ко ми си-
ја ко је су фор ми ра не у окви ру 
над ле жно сти Фи ли ја ле РФ ПИО 
Зре ња нин и да оче ку је да ће 
око 300 пен зи о не ра из Фи ли ја-
ле оти ћи на бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју ове го ди не.

Сте ван Ра ди шић је с по но-
сом ис та као и да је ОО СИР 
Зре ња нин, ко ја бро ји 33 ме сне 
ор га ни за ци је и има око 5.500 

чла но ва, не дав но до би ла дру-
штве но при зна ње „Ка пе тан Ми-
ша Ана ста си је вић” за ху ма ност 
и не се би чан рад на по ди за њу 
дру штве ног стан дар да ин ва ли-
да ра да, за ре ги он сред њег Ба-
на та. На гра ду им је уру чио чу ве-

ни пе сник Пе ро Зу бац. Ра ди шић 
ка же да им ово при зна ње по-
себ но при ја јер је ре зул тат ви-
ше го ди шњег мар љи вог ра да и 
број них ак тив но сти на по бољ-
ша њу по ло жа ја ове ка те го ри је 
ста нов ни штва.

Тај рад је кон ти ну и ран, па су 
сво јим чла но ви ма већ ис по ру-
чи ли 1.500 куб них ме та ра др ва 
са от пла том у 16 по лу ме сеч них 
ра та и око 700 то на угља за на-
ред ну зи му. Ор га ни зо ва ли су 
за сво је чла но ве бо ра вак у Си-
ја рин ској ба њи са от пла том у 
де сет ме сеч них ра та, а ОО СИР 
Зре ња нин ће им су фи нан си ра-
ти и обез бе ди ти бес плат но ко-
ри шће ње ба зе на и ко ри шће ње 
од го ва ра ју ћих те ра пи ја. Та ко ђе, 
пред сед ник Ра ди шић ка же да 
јед ном ме сеч но њи хо ва ор га-
ни за ци ја „от ку пљу је” по зо ри-
шну пред ста ву у зре ња нин ском 
по зо ри шту ко јој при су ству је по 
300 чла но ва (то ли ко има се ди-
шта).   

Од Сте ва на Ра ди ши ћа смо са-
зна ли и да њи хо ва ор га ни за ци-
ја ове го ди не обе ле жа ва два ју-
би ле ја: 60 го ди на ра да и по сто-
ја ња, и 15 го ди на одр жа ва ња 
„Ба нат ске штру дли ја де”, ма ни-
фе ста ци је ко ја не гу је ба нат ску 
тра ди ци ју и оби ча је. При пре ме 
су већ у то ку. 

М. Мек те ро вић

БА РА ЈЕ ВО

По др шка ло кал не 
са мо у пра ве

Удру же ње пен зи о не ра „Пен зи о нер” из Ба ра је ва чи ји је 
пред сед ник Јо ван ка Цвет ко вић има од лич ну са рад њу са 
град ском оп шти ном Ба ра је во. Пред сед ник оп шти не Сло бо-
дан Ада мо вић на сто ји да ло кал на са мо у пра ва ко ли ко год је 
у мо гућ но сти по ма же и фи нан сиј ски и на сва ки дру ги на чин 
рад пен зи о нер ске ор га ни за ци је. Та ко успе ва ју да сва ке го-
ди не одр же оп штин ско спорт ско так ми че ње пен зи о не ра у 
ви ше ди сци пли на. Град ска оп шти на Ба ра је во фи нан сиј ски 
по ма же пен зи о не ри ма у ор га ни за ци ји из ле та до ме ста ко је 
же ле да по се те и до са да је ор га ни зо ва но шест из ле та. 

Оп шти на је, та ко ђе, до де ли ла про сто ри је за клуб пен-
зи о не ра у ко ме се нај ста ри ји оку пља ју ра ди дру же ња, 
али ту ор га ни зу ју и из ло жбе, одр жа ва ју ра ди о ни це у ци-
љу еду ка ци је пен зи о не ра. Не из о ста је ни по моћ у па ке-
ти ма за нај у гро же ни је пен зи о не ре што све до чи о то ме 
да оп шти на Ба ра је во не пре ста но во ди бри гу о ста ри јој 
по пу ла ци ји, ка же пред сед ни ца удру же ња „Пен зи о нер” 
Јо ван ка Цвет ко вић. Ј. Ц.

ЗРЕ ЊА НИН

Скуп шти на вој них пен зи о не ра

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ЗРЕ ЊА НИН

Мак си мал но ис ко ри шће на 
мо гућ ност ода би ра ба ња

Сте ван Ра ди шић по но сан на зна чај но дру штве но при зна ње
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Нај ста ри ји ре дов ни сту-
ден ти у Ср би ји има ју од 
56 до 62 го ди не. Они не 
при па да ју ка те го ри ји ве-
чи тих већ су свој су срет с 
ин дек сом од ла га ли ду го 
го ди на, не ки и де це ни ја ма. 
Ду шан Пе јин (на слици, 80) 
из Чо но пље, на до мак Сом-
бо ра, има че ти ри ин дек са и три фа кул тет ске 
ди пло ме По љо при вред ног фа кул те та: основ-
них сту ди ја, пост ди плом ских, ма стер и ма ги-
стар ских сту ди ја.

Пре не пу них го ди ну да на на но во сад ском 
По љо при вред ном фа кул те ту од бра нио је 
рад на те му „Ис хра на кра ва му за ра по ве ћа-
ним ни во и ма су вих ре за на ца ше ћер не ре-
пе”. Рад је од бра нио пред ко ми си јом у ко јој је 
био и ње гов мен тор, ина че ро ђен 11 го ди на 
на кон Пе ји но вог упи са на фа кул тет. Пе јин је 
пр ву ди пло му сте као још 1963. на По љо при-
вред ном фа кул те ту, а на у ци се по све тио по-
сле пен зи о ни са ња – 1993.

Ка да је осно вао фир му за про јек то ва ње по-
љо при вред них обје ка та и њи хо ву са ни тар ну 
за шти ту, Пе јин се вра тио на у ци. Мо рао је да 

за по сли ин же ње ра за-
шти те би ља. Ре шио је да 
упи ше ма стер сту ди је из 
ове обла сти, а ма стер рад 
на те му „Штет ни ин сек ти 
и гло да ри на крм ним кул-
ту ра ма Бач ке” од бра нио 
је 2012, и то де сет ком.

– На ње му сам ра дио 
500 да на, и за то вре ме сва ки дан сам јео по 
јед ну чо ко ла ду с ле шни ци ма. Укуп но сам по-
јео 50 ки ло гра ма мо је оми ље не по сла сти це. 
За тим сам од лу чио да ура дим и ма ги стар ски 
рад и до ка жем да ре зан ци ре пе мо гу да за-
ме не ку ку руз у ис хра ни кра ва му за ра, ка да је 
ње го ва це на ви со ка – об ја снио је Пе јин.

Љу бав пре ма уче њу и зна њу пре не ла му је 
мај ка Ани ца, ко ја је би ла учи те љи ца у Чо но-
пљи. Ка же да је у би о скоп мо гао да иде са мо 
под усло вом да јој пре при ча сва ки филм ко ји 
је гле дао, а ка да је тре ба ло да на у чи пе сми-
цу на па мет, мо рао је да је на пи ше, а не да је 
ре ци ту је. 

– То је био њен на чин вас пи та ња. И од лич-
но је по сту пи ла – при се ћа се Пе јин.

М. Ч.

ЧО НО ПЉА 

Ду шан ни же ди пло ме

НАЈ СТА РИ ЈИ БА ЈИ НО БА ШТАН СКИ 
ПЧЕ ЛАР

Се дам де сет го ди на 
са ко шни ца ма

Не зна се тач но ко ли ко има пче ла ра у 
оп шти ни Ба ји на Ба шта. Око 200 њих оку-
пља ју три удру же ња, „По лен”, „Омо ри ка” и 
„Та ра”, али се про це њу је да је знат но ви-
ше оних ко ји ни су ни у ка квом члан ству. 
За си гур но се зна да је Ве ли зар Ве љо Ву-
ка ши но вић из се ла Је ло ви ка нај ста ри ји 
пче лар у овом де лу Под ри ња. За га зио је у 
86. го ди ну, али од пче ла ре ња не од у ста је.

– Мој отац Ра до мир био је сто лар. Јед-
ном ком ши ји пче ла ру дав не 1941. го ди не 
на пра вио је про зор, а овај му је пла тио 
ро јем пче ла. Та ко је на ше до ма ћин ство 
по че ло да се ба ви пче лар ством – при ча 
Ве љо Ву ка ши но вић.

Тре нут но Ве љо има 40 ко шни ца. Ка же, 
то је не ка гра ни ца за јед но до ма ћин ство 
ко је се ба ви ра зним по љо при вред ним по-
сло ви ма. Мно ги зна ју да је мед овог вре-
ме шног пче ла ра ква ли те тан па га углав-
ном про да код ку ће. Не кад је у Ко сто је-
ви ћи ма по сто ја ла пче лар ска по дру жни ца 
за пче ла ре из тог ме ста, Ја кља, Је ло ви ка и 
До бо ти на. Оку пља ла је око 30 пче ла ра, Ве-
љо је био се кре тар по дру жни це.

– Да на шње пче ла ре ње пу но се раз ли-
ку је од не ка да шњег. Сад је те шко одр-
жа ти пче ле у жи во ту. На па да ју их раз не 
бо ле сти, ма сов на пр ска ња хе ми ка ли ја ма 
су по мор за њих. Ра ни је је би ло до вољ но 
обез бе ди ти им хра ну, ма ло на ди ми ти ду-
ва ном про тив пче ли ње ва ши, и то је све. 
Сад су и рет ке го ди не са до бр ом па шом. 
У се ћа њу ми је оста ла 1956. го ди на. Та да 
сам имао про се чан при нос од 100 ки ло-
гра ма по ко шни ци. Сад се бо љи при нос 
мо же оства ри ти са мо ако се ко шни це се-
ле. Ја то ни сам ни кад ра дио, пче ли њак ми 
је ста ци о ни ран де це ни ја ма на истом ме-
сту – ве ли Ве љо Ву ка ши но вић.

М. Ан дрић

Ве ли зар Ве љо Ву ка ши но вић (десно)
са Слав ком Пе тр о ви ћем, 
пред сед ни ком удру же ња „По лен”

Уз при су ство број них го сти ју, удру же-
ње „Су пер же не“ из Те ши це при год-
ном све ча но шћу обе ле жи ло је три 

го ди не по сто ја ња и успе шног ра да. Ово 
удру же ње, осно ва но мар та 2014. го ди не, 
по ста ло је не за о би ла зан уче сник свих зна-
чај ни јих ак тив но сти, не са мо у овом алек-
си нач ком се лу већ и ши ре. За хва љу ју ћи 
по др шци Ме сне за јед ни це, вред не Те ши-
чан ке уче ство ва ле су на број ним ма ни фе-
ста ци ја ма, од оп штин ског до ре пу блич ког 
ни воа, и по ка за ле сво је уме ће у ку ли нар-
ству, по себ но у при пре ми слав ских ко ла ча, 
као и у из ра ди руч них ра до ва. 

Пред сед ни ца удру же ња Ми ра Бог да но-
вић по себ но је по но сна због уче шћа на ре-
пу блич ком так ми че њу у пра вље њу ај ва ра 

„Иза ђи ми на те глу“, на ко ме су за у зе ле че-
твр то ме сто и би ле про гла ше не за нај ве се-
ли ју еки пу.

– Ве о ма смо за до вољ не про шлом го ди-
ном, јер смо има ле до ста ак тив но сти и уче-
ство ва ле смо на број ним ма ни фе ста ци ја ма 
и у ху ма ни тар ним ак ци ја ма. Јед но од нај-
зна чај ни јих де ша ва ња би ло је над ме та ње 
„Иза ђи ми на те глу“, где смо се по сле по бе-
де на оп штин ском ни воу ква ли фи ко ва ле за 
за вр шно так ми че ње на Зла ти бо ру. И на Зла-
ти бо ру смо од лич но про шле јер смо у кон-
ку рен ци ји 20 еки па осво ји ле че твр то ме сто. 
Уз то, би ле смо ме ђу пр вих пет по уре ђе но-
сти штан да и осво ји ле злат ну ме да љу за нај-
ве се ли ју еки пу – ка же пред сед ни ца „Су пер-
же на“, Ми ра Бог да но вић. С. Илић

Из ло же ни слав ски ко ла чи

СУ ПЕР ЖЕ НЕ ИЗ ТЕ ШИ ЦЕ КОД АЛЕК СИН ЦА

Нај вред ни је и нај ве се ли је
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На по љи ма ко ја се на ла-
зе из ме ђу се ла Це ро-
вац и не ка да шње Зе-

мљо рад нич ке за дру ге „Со бо-
ви ца” код Кра гу јев ца, 20. ма ја 
обе ле же на је пр ва успе шна 
бер ба бе ле шпар гле у на шој 
зе мљи. У ту част при ре ђе на је 
и ма ла све ча ност под на зи вом 
„Шпар гли ја да”, и то по ред за-
са да овог, за на ше под не бље, 
нео бич ног и по ма ло не по зна-
тог по вр ћа.

Про из вод њу бе ле шпар гле на 
по вр ши ни од че ти ри и по хек та-
ра, у бли зи ни род ног се ла свог 
оца, ор га ни зо ва ли су Ма ри ја и 
Мар ко Ми ла но вић, ко ји су ро ђе-
ни и од ра сли у Не мач кој. О овој 
нео бич ној њи ви, по кри ве ној 
бе лом фо ли јом, бри ну дво ји ца 
Шу ма ди на ца, Мир ко Ми нић и 
Мар ко Си мић. Иако по ти чу из 
Шу ма ди је где се ово по вр ће ни-
ка да ни је је ло, а по го то во га ји ло, 
при хва ти ли су иза зов и ус пе ли 

су да са вла да ју по чет ну тех но ло-
ги ју про из вод ње шпар гле.

– У за пад но е вроп ским зе мља-
ма, а по себ но у Не мач кој, бе ла 
шпар гла је из у зет но по пу лар на, 
али је на ма ре ла тив но не по зна та. 
Цео про је кат је по чео као екс пе-
ри мент. На да мо се да ће се про-
из вод ња про ши ри ти и да ће дру-
ги про из во ђа чи има ти ин те ре са 
да фор ми ра ју соп стве не за са де. 
Ве ру јем да ће до ма ћа шпар гла 
по ста ти не што по че му ће Ср би ја 

би ти пре по зна тљи ва – ка же Мир-
ко Ми нић, ди рек тор пред у зе ћа 
ко је је по че ло ор га ни зо ва ну про-
из вод њу бе ле шпар гле у Ср би ји.

– Шпар гла је ви ше го ди шња 
биљ ка и раз ви ја се из ра са да. 
Са ди се у бан ко ви ма и по кри ва 
фо ли јом, да не би би ла из ло же-
на сун че вој све тло сти јер би у 
том слу ча ју по ста ла зе ле на и 
про ме ни ла укус. Она ра сте ис-
под зе мље и чим из би је на по-
вр ши ну вре ме је за бер бу – ка-
же Мар ко Си мић, чи ји је за да так 
да по не мач ком си сте му бри не 
о уз го ју бе ле шпар гле.

На кон бра ња бе ла шпар гла не 
зах те ва по себ ну об ра ду и мо гу-
ће ју је при пре ми ти и по слу жи ти 
на раз не на чи не. Бер ба шпар-
гле по чи ње у апри лу и на сва ка 
три да на овај за сад мо же да се 
бе ре. Про се чан при нос у пу ном 
ро ду је из ме ђу пет и шест то на 
по хек та ру. Ово по вр ће ва жи за 
здра во, ан ти ок си дант но и са ма-
ло ка ло ри ја. Иако у Ср би ји још 
не ма ин ду стриј ске про из вод ње, 
шпар гла са ма њих по се да већ 
има куп це у ино стран ству.

М. Сан трач

У До му при ја тељ ства у Рад ми-
ров цу, се лу уда ље ном 20 ки ло-
ме та ра од Свр љи га, овог ма ја 
одр жа на је 22. тра ди ци о нал на 
ма ни фе ста ци ја „Иде ње у здра-
вац”. Мај ске пра зни ке ор га ни-
за то ри, Ка ра те клуб „Дер вен”, 
удру же ње „Ко бра” из До ње То-
по ни це и Ме сна за јед ни ца Рад-
ми ро вац на леп на чин су ис ко-
ри сти ли за по вра так у при ро ду. 
По ред чла но ва по ме ну тих удру-
же ња и ор га ни за ци ја у по хо ду 
бра ња здрав ца уче ство ва ли су 
и го сти из Фран цу ске, Ен гле ске 

и Ма ле зи је и мно ги при ја те љи и 
љу би те љи при ро де.

– На ста вља мо тра ди ци ју на-
ших пре да ка ко ји су ве ро ва ли 
да бра ње и уно ше ње биљ ке 
здра вац у ку ћу до но си ње ним 
уку ћа ни ма здра вље, сна гу и 
ду го веч ност. То се ра ди у пе-
так пре Ђур ђев да на ка да се 
бе ре здра вац од ко јег се пле ту 
вен чи ћи за ку ћу и окућ ни цу, за 
ов це, кра ве и дру ге жи во ти ње 
ко је до ма ћи ни га је. Та кви су 
оби ча ји у се ли ма Да ви до вац, 
Рад ми ро вац, Га ли ба би нац, Ла-

бу ко во и у го то во свим на се љи-
ма у свр љи шком кра ју. И овом 
ак ци јом смо ука за ли на здрав 
жи вот, ак тив но сти и бо ра вак 
у при ро ди и укљу чи ли мла де 

сна ге – ка же Бо јан Па вло вић, 
је дан од ор га ни за то ра ове ле-
пе, про лећ не ма ни фе ста ци је у 
свр љи шком кра ју.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ – РАД МИ РО ВАЦ

Иде ње у здра вац

Са све ча но сти ко ју су ор га ни зо ва ли Ма ри ја и Мар ко Ми ла но вић

„ШПАР ГЛИ ЈА ДА” У ЦЕ РОВ ЦУ КОД КРА ГУ ЈЕВ ЦА

Срп ска
пре сто ни ца
бе ле шпар гле

хроника
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Лон дон ским  
оп шти на ма ши ри  
се мре жа мла дих  
во лон те ра во ђе них 
иде јом о су зби ја њу 
уса мље но сти кроз  
упо зна ва ње и  
збли жа ва ње са 
ста ри јим љу ди ма 
из су сед ства

Од ри и По ли су при ја те љи-
це. Са ста ју се ре дов но, 
јед ном не дељ но и сва ки 

пут је исто, при чи ни кад кра ја. 
– Ужи вам у то ме да по се ћу-

јем Од ри – при ча 30-го ди шња 
По ли. – Див но смо се спри ја те-
љи ле. Има мо мно го то га за јед-
нич ког, обе во ли мо по зо ри ште, 
чи та ње, би скви те са ђум би ром, 
ре ша ва ње укр ште ни ца... 

Од ри, у сво јим по зним осам-
де се тим, тра жи ре чи да из ра зи 
оду ше вље ње.

– Ово је као ма ги ја – го во ри 
оза ре но, па он да спо ми ње ка-
ко ју је зи мус, за Бо жић, сва ког 
да на че као по не ки ма ли по клон 
од По ли и ње ног су пру га. – То-
ли ко ле пих ства ри и па жње – не 
мо же до вољ но да се на хва ли.

А њих две се ве ро ват но ни кад 
не би сре ле, а ка мо ли здру жи-
ле, да ни је Ини ци ја ти ве Се вер-
ног Лон до на и ње ног по кре та ча 
Алек са Сми та ко ји је пла си рао 
иде ју о ме ђу ге не ра циј ском умре-
жа ва њу, као на чи ну бор бе про-
тив уса мље но сти у ми ли он ском 
гра ду, где се љу ди је два зна ју, чак 
и кад жи ве вра та до вра та.

Овај 35-го ди шњак, са ис ку-
ством у по ли ти ци и ме ди ји ма, а 
про те клих шест го ди на пот пу но 
по све ћен до бро твор ном ра ду, 
во ли да на гла си да оно чи ме се 
ње го ва ор га ни за ци ја ба ви не 
пред ста вља по моћ ста ри ји ма у 
кла сич ном сми слу.

Су шти на је у уза јам но сти и то 
је но ви на у при сту пу про бле-
му ко ји у ма њој или ве ћој ме ри 
по га ђа све уз ра сте, а нај ви ше 
при пад ни ке две ста ро сне крај-
но сти.

Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју 
да су љу ди од 75 го ди на на ви ше 
нај у са мље ни ја по пу ла циј ска 
гру па у Бри та ни ји, а на дру гом 
и тре ћем ме сту су мла ди од 21 
до 25, од но сно од 25 до 35 го-
ди на.

По вр шно гле да но, де ле их 
све то ви. Они пр ви по ву че ни у 
ти ши ну сво јих по зних го ди на и 
прак тич но не ви дљи ви, дру ги, у 
нај бо љем жи вот ном до бу, чи ни 
се да има ју све и сву да их има, 
али осе ћај са мо ће, упр кос све-
му, пра ти и њих и та ко, по пут 
та на не ни ти, спа ја две ина че по 
све му раз ли чи те ге не ра ци је. 

Ка ко Алекс Смит об ја шња ва, 
ак ти ви сти ор га ни за ци је, кроз 
раз ли чи те про гра ме, до во де 
у ве зу јед не и дру ге да „за јед-
но про во де вре ме и де ле но ва 
ис ку ства, по ма жу ћи сва ком да 
осе ти при пад ност гра ду ко ји се 
убр за но и не пре кид но ме ња”.

Спе ци фич ност ра да за сно-
ва ног на ме ша ви ни груп ног 
уче шћа (дру штве ни клу бо ви) и 
по је ди нач ног ан га жо ва ња (про-
грам За во ли те су се да) је сте и у 
са мим во лон те ри ма ко ји су за-
по сле ни, већ има ју ка ри је ре и 
во де вр ло ужур бан жи вот.

Две пот пу не су прот но сти. С 
јед не стра не су ста ро се де о ци ко-
ји де це ни ја ма жи ве у истом де лу 
гра да и ту има ју ко ре не, али су 
из гу би ли кон так те, а с дру ге, мла-
ди жи те љи или при до шли це, са 
сто ти на ма ве за али без емо тив-
ног си дра за ме сто и крај.

Ни шта при род ни је не го да 
се уза јам но до пу њу ју, та ко да је 
при ја тељ ско по ве зи ва ње, без 
ди ле ме, на обо стра ну до бро бит. 
По ме ну та во лон тер ка По ли, чи-
је је дру же ње са Од ри при ка-
за но на сај ту ор га ни за ци је, уз 
ви ше слич них, ле пих при ме ра, 
ис ти че да се обра ћа при ја те љи-
ци кад год јој тре ба са вет и увек 
чу је не што му дро и ко ри сно.

Њи хо во ре дов но ви ђа ње, јед-
ном не дељ но, део је про грам-
ске ше ме у сег мен ту „је дан на 
је дан”. При ли ком по пу ња ва ња 
при ја ве во лон те ри се из ја шња-
ва ју о то ме ка кав ни во и про фил 
за ду же ња мо гу да при хва те.

Јед ном не дељ но, је дан сат 
од но си се на кућ не по се те, али 
по ред то га по сто ји чи тав низ ак-
тив но сти и де ша ва ња, рад ним 
да ни ма, ви кен дом, у ве чер њим 
са ти ма, би ло да је реч о те мат-
ским клу бо ви ма, ча со ви ма ку-

ва ња, шко ли пле са, сли ка ња, 
уче њу но вих тех но ло ги ја и че му 
све још не, или пак из ла сци ма, у 
паб, у шет њу, парк.

Уко ли ко во лон те ри има ју не ка 
по себ на ин те ре со ва ња или за-
ни мљи ву про фе си ју пре по руч-
љи во је да то на по ме ну, ка ко би 
мо жда мо гло да бу де ко ри сно и 
за рад. То се, ме ђу тим, не од но си 
на стру ке из обла сти ме ди ци не 
или со ци јал ног ста ра ња.

Свр ха во лон тер ске ак ци је Се-
вер ног Лон до на, за јед но са се-
стрин ском ор га ни за ци јом по кре-
ну том у ју жном де лу гра да, пре ко 
Тем зе, ни је обез бе ђи ва ње еле-
мен тар них по треп шти на и не ге 
за жи вот. То пре пу шта ју дру ги ма. 
Њи хов је циљ да до при не су ква-
ли те ту, да учи не жи вот ста ри јих 
„вред ним жи вље ња, кроз отва-
ра ње но вих мо гућ но сти, при ја-
тељ ста ва и хо ри зо на та”.

Пре ма по да ци ма са сај та, до 
кра ја 2016. го ди не, укуп но 4.000 
во лон те ра из обе ор га ни за ци је 
и исто то ли ко њи хо вих но во-
сте че них при ја те ља на шли су 
за јед нич ки је зик у дру же њу и 
про на ла же њу сво јих но вих хо-
ри зо на та.

Д. Дра гић

МЕ ЂУ ЉУД СКЕ СПО НЕ БРИ ШУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ РАЗ ЛИ КЕ

Нео че ки ва на при ја тељ ства

Од ри и По ли на бо жић ној за ба ви 

погледи
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ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ве ли ка Бри та ни ја 
би тре ба ло да пре-
ста не да др жав ни 
део пен зи је ис пла-
ћу је и нај бо га ти јим 
„се ни о ри ма”, и на тај 
на чин до ђе до сред-
ста ва да по диг не 
оп шти ни во пен зи ја, 
пре по ру ка је вла ди у 
Лон до ну ко ја до ла зи 
из клу ба раз ви је них 
и до бро сто је ћих, 
Ор га ни за ци је за еко ном ску са рад њу и раз-
вој (ОЕЦД).

У Бри та ни ји да нас сва ко има пра во на 
др жав ну пен зи ју кад до стиг не од ре ђе-

но жи вот но до ба, под 
усло вом да је нај ма ње 
30 го ди на упла ћи вао 
за пен зиј ско оси гу ра-
ње, без об зи ра на лич-
но имов но ста ње. Та 
пен зи ја је за та мо шње 
при ли ке скром на – 690 
фун ти (800 евра) ме сеч-
но, што је са мо 16 од сто 
про сеч не пла те – а пре-
ма ра чу ни ци ОЕЦД, кад 
би се де сет од сто нај бо-

га ти јих то га од ре кло (или им се то ус кра ти-
ло) уште да оства ре на на тај на чин би ла би 
до вољ на да 90 од сто дру гих до би је при мет-
ну по ви ши цу.

ОЕЦД: Бо га ти ма не тре ба пен зи ја

НЕ МАЧ КА: Ра сту пла те и пен зи је

УКРА ЈИ НА: 
Про сек – 
70 евра

Укра ји на је већ ду го у ве сти ма због сво-
је по ли тич ке кри зе (са ме ђу на род ним ди-
мен зи ја ма), али и због по су ста ле еко но-
ми је ко ја се упра во из вла чи из дво го ди-
шње ре це си је, а не дав на по се та чел ни ка 
ММФ-а па жњу је скре ну ла и на не за ви дан 
по ло жај ве ћи не укра јин ских пен зи о не ра.

ММФ је од Ки је ва за тра жио да сма њи 
тро шко ве пен зиј ског фон да, ко ји из др жа-
ва мал те не тре ћи ну ста нов ни ка. За пен зи-
је од ла зи 11 од сто БДП, док „ме ђу на род-
на фи нан сиј ска по ли ци ја” из Ва шинг то на 
сма тра да је си стем на са да шњим те ме-
љи ма нео др жив. Тра жи се пре све га да 
се по ву че по ли тич ки не по пу ла ран по тез 
и по диг не жи вот на гра ни ца за пре ста нак 
рад ног ве ка, ко ја је са да 60 го ди на за му-
шкар це и 57 за же не (у про се ку, Укра јин-
ци се пен зи о ни шу са 58,6 и 56 го ди на).

Про сеч на пен зи ја је ина че око 70 евра, 
а вла да је не дав но мак си мал ну пен зи ју 
огра ни чи ла на 366 евра.

МА ЂАР СКА: 
Пред из бор ни 
по клон

М а  ђ а р  с к и 
п е н  з и  о  н е  р и , 
њих не што ма ње 
од три ми ли о на 
ко ји су тре ћи на 
укуп ног бро ја 
ста нов ни ка, кра-
јем ове го ди не би мо гли да при ме спе ци-
јал ни по клон у ви ду јед но крат ног бо ну са, 
под усло вом да тем по ра ста БДП не бу де 
ма њи од 3,5 од сто и бу џет ски де фи цит 
оста не у пред ви ђе ним па ра ме три ма.

Ово је на ја ва ма ђар ског ми ни стра еко-
но ми је, ко ја је про ту ма че на као удва ра-
ње пен зи о не ри ма уочи из бо ра пла ни-
ра них за април 2018. го ди не. Вла да ју ћа 
пар ти ја пре ми је ра Вик то ра Ор ба на ина-
че до бро сто ји у би рач ком те лу, док се 
обе ћа ње чи ни ре ал ним, с об зи ром на 
то да ак ту ел не про це не пред ви ђа ју да 
ће ово го ди шњи раст пре ба ци ти че ти ри 
од сто. Пла ни ра ни де фи цит је 2,4 од сто 
БДП, а пен зи о не ри ма је обе ћа но и да ће 
би ти ком пен зи ра ни и за не што ве ћу ово-
го ди шњу ин фла ци ју од пла ни ра не сто пе 
од 1,6 од сто. За пен зи је се у Ма ђар ској 
тро ши 10 од сто БДП.  М. Б.

Не мач ке пен зи је по ра шће ове го ди не за 3,6 од-
сто, као ре зул тат по ра ста пла та у нај ве ћој европ ској 
еко но ми ји.

Пен зиј ске по ви ши це при том не ће би ти исте у ис-
точ ном и за пад ном де лу зе мље: на те ри то ри ји не-
ка да шње Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке по ве ћа ње ће 
би ти 1,9 од сто, док ће у и да ље си ро ма шни јој не ка-
да шњој со ци ја ли стич кој Ис точ ној Не мач кој, тај по-
раст би ти 3,6 од сто. Раз лог за ово раз ли ко ва ње је 
же ља да се ума ње еко ном ске и со ци јал не раз ли ке 
из ме ђу два де ла да нас ује ди ње не зе мље. Тре нут но 
пен зи је на ис то ку из но се 94,1 од сто од за пад них, а по сле нај но ви јег по ве ћа ња по ра шће на 
95,7 од сто. Пен зи је се у Не мач кој ина че ин дек си ра ју са по ра стом пла та, ко је ра сту бр же у 
ње ном ис точ ном не го за пад ном де лу, где је ве ћи на ста нов ни штва.

РУ МУ НИ ЈА:  Бо ље у 2017. 

Ве ће пен зи је – за 5,3 од сто обе ћа не су за 
ову го ди ну и Ру му ни ма, где се број пен зи о-
не ра про шле го ди не не што сма њио, не до-
ду ше зна чај но ни у про цен ти ма ни у ап со-
лут ним број ка ма, и где је на 10 за по сле них 
де вет пен зи о не ра.

Ви си на пен зи је та мо се од ре ђу је на по чет-
ку сва ке го ди не, при че му се оне сто од сто 

ин дек си ра ју са сто пом ин фла ци је и 50 од сто 
са ре ал ном сто пом по ра ста про сеч них пла-
та. Про сеч на ру мун ска пен зи ја да нас је око 
210 евра, а и та мо је глав ни про блем „де мо-
граф ска тем пи ра на бом ба”: по ве ћа ње уде ла 
ста ри јих од 65 у укуп ном бро ју ста нов ни ка, 
што вр ши при ти сак на по сто је ћи пен зиј ски 
си стем чи не ћи га ду го роч но нео др жи вим.
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кроз Србију

Ђур ђев дан ски су сре ти, 
ма ни фе ста ци ја по зна ти-
ја под на зи вом „Мо ли тва 

под Ми џо ром”, и ове го ди не за-
по че ли су 6. ма ја тра ди ци о нал-
ном ли ти јом и мо ли твом у се лу 
Вр тов цу, оби ча јем ко ји ко ре не 
ву че још из па ган ских вре ме на.

За вет ну мо ли тву ове 
го ди не сво јим на сту-
пом обо га ти ли су чла-
но ви шко ле фол кло ра 
и блех ор ке стар Дар-
мар. 

Дан ка сни је у Бал та 
Бе ри лов цу усле дио је 
при вред но-ту ри стич-
ки део ма ни фе ста ци-
је, ет но фе сти вал ко ји 
пред ста вља сво је вр-
сну пре зен та ци ју ста-
ро пла нин ске кул ту ре 
и тра ди ци је. Оку пи ло 
се ви ше сто ти на уче-
сни ка про гра ма и го-
сти ју из Кња жев ца, 
пот пла нин ских и окол них се ла, 
али и из број них гра до ва у окру-
же њу. Па жњу по се ти ла ца нај ви-
ше су при вла чи ли број ни штан-
до ви са тра ди ци о нал ним спе-
ци ја ли те ти ма. На јед ном ме сту 

мо гли су се ви де ти и про ба ти 
про из во ди од ле ко ви тог би ља и 
шум ских пло до ва са ђур ђев дан-
ске тр пе зе, ко је су при пре ма ли 
уче сни ци над ме та ња за нај бо-
љу тр пе зу.

У се лу се сла ви ло про ле ће, 
ожи вља ва ње тра ди ци је сто ча-

ре ња, ка да нај ста ри ји чо ба нин 
у име оста лих чо ба на по ла же 
за кле тву – да ће увек и у сва ко 
вре ме чу ва ти ста до на Ста рој 
пла ни ни. По ред спо рт ских и 
за бав них чо бан ских игра ри ја, 

упри ли че но је и так ми че ње у 
при пре ма њу ста рих је ла, тзв. 
тр пе за се ла: па суљ са мај чи ном 
ду ши цом, ва су љи ца, по сна су-
ва пу ње на па при ка, мо ру зни ца 
(хлеб од про ја ног бра шна), пи та 
зе ља ни ца, љу те ни ца, си ре ви, а 
од слат ки ша ва ни ли це, пу сли це 

и слич но. На шао се ту, на рав-
но, и нај чу ве ни ји спе ци ја ли тет 
овог кра ја бел муж (на пра вљен 
од про ји ног бра шна и мла дог 
си ра). Струч ни жи ри иза брао је 
по бед ни ке у при пре ма њу бел-

му жа и јаг ње ће чор бе, про гла-
си ли су нај у ку сни ји сир и нај-
леп шу тр пе зу.

На ве ли кој по зор ни ци – ли-
ва ди по ред Тр го ви шког Ти мо ка 
ис пред се о ске шко ле сме њи ва-
ли су се уче сни ци бо га тог умет-
нич ког про гра ма: фол клор ни 

ан сам бли, пе ва чи и ин-
стру мен та ли сти.

Ова де ша ва ња ни за ла 
су се до 17. ма ја ка да је 
на све ча ној ака де ми ји 
обе ле жен дан оп шти не 
Кња же вац ко ји се сла ви 
у знак се ћа ња на осло-
бо ђе ње од тур ске вла-
да ви не (1838). Уру че на 
су и нај ви ша оп штин ска 
при зна ња – мај ске на-
гра де нај за слу жни јим 
гра ђа ни ма.

– Љу бав пре ма овом 
гра ду да је нам ене р ги ју 
и во љу за но ве по бе де, 
а у на шем вре ме ну по-

бе да је сва ки но ви хек тар под 
во ћем, сва ко ста до ова ца, сва ко 
но во рад но ме сто – ка зао је том 
при ли ком пред сед ник оп шти не 
Кња же вац Ми лан Ђо кић.

Дра гић Ђор ђе вић

По во дом 8. ма ја, пра зни ка оп-
шти не ко ји се сла ви у знак се ћа-
ња на 8. мај 1833. го ди не ка да 
је свр љи шка на хи ја при по је на 
Кне же ви ни Ср би ји, у Свр љи гу 
је одр жа на 21. оп штин ска из ло-
жба ова ца свр љи шког со ја. Од-
га ји ва чи, њих 25, из ло жи ли су 
бли зу 200 гр ла свр љи шке пра-
мен ке, и то: у ка те го ри ји ова ца 
21 ко лек ци ју, у ка те го ри ји дви-
ски 11 ко лек ци ја и у ка те го ри ји 
ов но ва 21 гр ло. У ре ви јал ном 
де лу при ка за не су две вр сте ко-
за: ал пи но и бал кан ска.     

Свр љи шко под руч је је брд ско-
пла нин ско, по год но за раз вој сто-
чар ства и за то се ула жу зна чај на 
сред ства и по ма же сто ча ри ма да 
уве ћа ју сво ја ста да. Вла да Кр стић, 
пред сед ник Фон да за раз вој по-

љо при вре де, ка же да је са мо за-
хва љу ју ћи сти му ла тив ним сред-
стви ма за у ста вље но сма ње ње 
бро ја ова ца.

– Тре нут но се у обо ри ма га ји 
око 12.000 ова ца, јед но ста бил-
но ста до и око 1.500 је већ ума-
ти че но. И мла ди љу ди уз од ре-
ђе не сти му ла ци је хва та ју се у 
по сао и по ве ћа ва ју сво ја ста да. 
Ула га ња су еко ном ски ис пла-
ти ва и мно го зна че  ка да нам се 
се ла по ла ко пра зне – ка же Је-
ле на Три фу но вић, пред сед ни ца 
оп шти не.  

Сто ча ри ма се обра тио и на-
род ни по сла ник, пред сед ник 
Под од бо ра за мар ги нал на и нај-
не ра зви је ни ја под руч ја Ср би је 
Ми ли ја Ми ле тић, ко ји је ка зао да 
свр љи шка пра мен ка има ква ли-

тет, кван ти тет, тр жи ште, ву ну, ме-
со и мле ко. И да ље тра је бор ба 
да се из јед на чи по ло жај сто ча ра 
у цен тра лом де лу Ср би је и у Вој-
во ди ни, ка да је у пи та њу до дат-
на по моћ за ума ти че на гр ла. На-
и ме, иако је исти за кон на це лој 
те ри то ри ји, сто ча ри у Вој во ди ни 
мно го ра ни је до би ја ју сред ства 
за ума ти че на гр ла у од но су на 
сто ча ре у оста лим де ло ви ма Ср-
би је, ка зао је Ми ле тић.

На ово го ди шњој из ло жби 
ова ца до де ље но је ви ше на гра-
да у кон ку рен ци ји ова ца, ов но-
ва и дви ски. Шам пи он ска и по-
бед нич ка гр ла на ово го ди шњој 
из ло жби при ка зао је Де јан Ми-
лен ко вић из свр љи шког се ла 
Плу жи на. У кон ку рен ци ји дви-
ски по бе ди ла је ко лек ци ја Сла-

во љу ба Вуч ко ви ћа из Мер џе ла-
та, а код ова ца ко лек ци ја Би ља-
не Са вић из Свр љи га. Нај бо ља 
млеч ност из ме ре на је код ова ца 
вла сни ка Ра до ва на Ар си ћа из 
Гр бав ча. По бед ник у кон ку рен-
ци ји ов но ва по оце ни ко ми си је 
је гр ло вла сни ка Хра ни сла ва Јо-
ва но ви ћа из се ла Плу жи на. Сви 
уче сни ци из ло жбе до би ли су 
за хвал ни це, а ко за ри ма: Де ја ну 
Ми ти ћу из Пре ко но ге, До бри ци 
Ми тић из Окру гли це и Хра ни-
сла ву Ми ла но ви ћу из Ни шев ца 
уру че не су ре ви јал не на гра де. 
По ред оп штин ске смо тре, свр-
љи шки сто ча ри ре дов но уче-
ству ју и на мно гим сај мо ви ма и 
ма ни фе ста ци ја ма са ко јих до но-
се зна чај на при зна ња.

С. Ђор ђе вић

ОДРЖАНА OПШТИНСКА ИЗЛОЖБА ОВАЦА 

Смотра сврљишке праменке

МАЈ СКЕ СВЕ ЧА НО СТИ У КЊА ЖЕВ ЦУ

У сла ву про ле ћа и при ро де

Традиционална литија у селу Вртовцу
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На тре ћој ре ги о нал ној Олим-
пи ја ди спор та, здра вља и кул ту-
ре тре ћег до ба, у Сме де рев ској 
Па лан ци, пен зи о не ри су се так-
ми чи ли у пет спорт ских ди сци-
пли на: у фуд ба лу – шу ти ра ње 
пе на ла, ко шар ци – сло бод на 
ба ца ња, пи ка ду, бр зом хо да њу 
и ша ху. До ма ћин Олим пи ја де 
би ла је Оп штин ска ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске 
Па лан ке. 

По ред до ма ћи на, на овом 
спорт ском так ми че њу оку пи-
ли су се љу ди тре ћег до ба из 
ме сног од бо ра пен зи о не ра 
Аза ње (ко ји су чла но ви ор га-

ни за ци је пен зи о не ра из гра да 
на Ја се ни ци), Удру же ња пен-
зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла-
на, док пред став ни ци Град-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 
Сме де ре ва ове го ди не ни су 
уче ство ва ли на Олим пи ја ди. 
Нај ста ри ји уче сник Олим пи-
ја де био је осам де сет ше сто-
го ди шњи Не дељ ко Си мић из 
еки пе Ве ли ка Пла на.

До ма ћи ни су на Олим пи ја ди 
има ли две еки пе, па су так ми-
ча ри еки пе „Па лан ка два” осво-
ји ли пр во ме сто у шу ти ра њу 
пе на ла на гол. У овој ди сци пли-
ни Аза ња је би ла дру га, Ве ли ка 

Пла на тре ћа, док је че твр то ме-
сто при па ло еки пи „Па лан ка је-
дан”. У сло бод ним ба ца њи ма на 
кош пр во ме сто осво ји ла је еки-
па Аза ње, док су дру го и тре ће 
ме сто осво ји ли па ла нач ки пен-
зи о не ри, а че твр то Ве ли ка Пла-
на. У пи ка ду без прем ца пр во 
ме сто осво ји ла је еки па Аза ње, 
у бр зом хо да њу нај бо ља је би ла 
еки па „Па лан ка два”, а у игри на 
64 цр но-бе ла по ља пр во и дру-
го ме сто осво ји ли су пен зи о не-
ри „Па лан ке је дан и два”, тре ћи 
су би ли ша хи сти Ве ли ке Пла не, 
док је че твр то ме сто при па ло 
Аза њи.

По сле за вр шет ка свих так ми-
че ња по ди сци пли на ма, про гла-
шен је све у куп ни по бед ник Ре-
ги о нал не олим пи ја де. То је еки-
па пен зи о не ра „Па лан ка два”. 
До ма ћин на ред не Олим пи ја де 
је удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Ве ли ка Пла на. Ина че, ге-
не рал ни по кро ви тељ ово го ди-
шње Олим пи ја де био је Цен тар 
за раз вој спор та и ама те ри зма 
у спор ту Сме де рев ске Па лан ке, 
чи ји је ди рек тор, Фи лип Еф тов-
ски, ка пи те ни ма по бед нич ких 
еки па уру чио ме да ље, пе ха ре и 
ди пло ме.

Сл. Ко стан ти но вић

При вред но-ту ри стич ка ма-
ни фе ста ци ја Са јам ме да и 
ви на у Не го ти ну се ор га-

ни зу је већ 12 го ди на и је ди ни је 
та кав фе сти вал ко ји се при ре ђу-
је на отво ре ном. То ком да на по-
се ти о ци ма се пру жа при ли ка да 
ужи ва ју у про из во ди ма од ме да, 
а ви на ри је се у цен тар де ша ва ња 
уво де у ве чер њим са ти ма ка да се 
при ре ђу је пра ва вин ска при ча, уз 
за ни мљи ве са др жа је и му зи ку. 

Са јам ме да и ви на је ор га ни-
зо ван на цен трал ном град ском 
тр гу у Не го ти ну, а оку пио је пре-
ма гру бим про це на ма око 150 
из ла га ча. Пче ла ри су би ли од-
лич но за сту пље ни јер сма тра ју 
да на из ло жба ма ова квог ти па 
сти чу но ве мо гућ но сти за по-
спе ши ва ње про из вод ње, а она 
је из се зо не у се зо ну све успе-
шни ја. На не го тин ском сај му 
би ли су за сту пље ни из ла га чи из 
го то во свих вин ских ре ги ја Ср-
би је, за тим из су сед не Бу гар ске 
и Ру му ни је. Би ла је то ре ги о нал-
на по ну да али и по твр да да пре-
ко гра нич на са рад ња да је до бре 
ре зул та те. 

Ме ђу број ним из ла га чи ма на 
Сај му ме да и ви на нај за сту пље-

ни ји су би ли ви на ри из Кра ји не, 
што је и оче ки ва но. 

– Ова ма ни фе ста ци ја је при ли-
ка да са гле да мо по ло жај и ме сто 
у лан цу про из вод ње ви на, ко ја у 
Кра ји ни има ве ков ну тра ди ци ју. 
Ми има мо је дин стве но под не бље 
у Евро пи и оно је на ша пред ност 
и на ша шан са – по ру чио је кра-
јин ски ви нар Ни ко ла Мла де но-
вић Ма таљ, пред сед ник Удру же-
ња ви на ра Не го тин ске Кра ји не. 

И ове го ди не сло ган Ме ђу на-
род ног сај ма ме да и ви на у Не-
го ти ну је био „Они ви де мед и 

ви нО”, а ње го ви ор га ни за то ри 
под по кро ви тељ ством оп шти не 
би ли су Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, 
Дру штво пче ла ра „Хај дук Вељ ко” 
и Удру же ње ви на ра Не го тин ске 
Кра ји не. 

То ком тра ја ња Сај ма у окви ру 
Мај ских све ча но сти на цен трал-
ној град ској би ни сме њи ва ли су 
се уче сни ци му зич ких про гра ма, 
а ма ни фе ста ци ји су по се бан тон 
да ли  по зна ти здра ви ча ри, ина че 
ви те зо ви ви на, Ми ша Ћи рић, Вин-
ко Ло зић и Ни ко ла Цу цуљ.

Ј. Ста но је вић

РЕ ГИ О НАЛ НА ОЛИМ ПИ ЈА ДА ТРЕ ЋЕГ ДО БА У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Па ла нач ки пен зи о не ри по бед ни ци

МАЈ СКИ СА ЈАМ МЕ ДА И ВИ НА У НЕ ГО ТИ НУ

Је дин стве но под не бље 
за про из вод њу ви на Ви на ри ја  

Ми кић  
ап со лут ни 
по бед ник  
Сај ма
Нај бо ље уре ђе ни штанд на 
12. Сај му ме да и ви на у Не-
го ти ну има ла је Ви на ри ја 
„Рав ни ца” из Ин ђи је, ко јој 
је у ка те го ри ји де серт них 
ви на при па ла злат на ме да-
ља за ви но „Бе ли бер мет” 
из 2016. го ди не. 
У ка те го ри ји бе лих ви на, 
злат ном ме да љом на гра-
ђе но ви но је „Shar do nay”, 
про из ве де но у Ви на ри ји 
Ви мид у Ви дров цу код Не-
го ти на. 
У ка те го ри ји цр ве них ви на 
нај бо ље оце ње но ви но 
је „Мер ло-ба рик”, 2015. 
го ди не, за ко је је злат-
ном ме да љом на гра ђе на 
Ви на ри ја Ми кић из Реч ке. 
Тој ви на ри ји је при па ло и 
при зна ње за ро зе из 2016. 
го ди не – сре бр на ме да ља, 
та ко да је Ви на ри ја Ми кић 
про гла ше на и за ап со-
лут ног по бед ни ка Сај ма 
ме да и ви на Не го тин 2017. 
го ди не.

Код фон та не бож јег пи ћа смењивали су се бројни учесници 
програма



31. мај 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА22

пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Дру же ње у Темишвару 
на Дан Евро пе

Са рад ња чла но ва Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-
шти не и Асо ци ја ци је се ни о ра у Те ми шва ру тра је и уна пре ђу је 
се го ди на ма. Ки кин ђа ни су че твр ти пут бо ра ви ли у го сти ма 
код вр шња ка у Ру му ни ји упра во 9. ма ја, на Дан Евро пе. Њих 
53 има ло је при ли ку да раз гле да Те ми швар и с бро да ко јим су 
пло ви ли Бе ге јом.

Овом до га ђа ју прет хо ди ла је по се та те ми швар ском Ге рон-
то ло шком цен тру, где су са до ма ћи ни ма при ре ди ли кул тур-
но-за бав ни про грам за ко ри сни ке ове уста но ве. Хор, фол-
клор, гру па пе ва ча, во кал ни и ин стру мен тал ни со ли сти ки-
кинд ске „Сун ча не је се ни” при ре ди ли су јед но сат ни кон церт, 
а то ли ко је тра јао и на ступ до ма ћи на.

На за јед нич ком обе ду раз ме ње не су здра ви це и по кло ни. 
Пен зи о не ри из Те ми шва ра уз вра ти ће Ки кин ђа ни ма дру же ње 
тра ди ци о нал но на Да ни ма лу да је, у ок то бру. С. З.

КРУ ШЕ ВАЦ

По зај ми це и број не 
олак ши це

За не пу не две го ди не, у Кру шев цу је го то во 400 пен зи о не-
ра по че ло да упла ћу је „чла на ри ну” у по се бан Фонд за по зај-
ми це и по смрт ни не ко ји је осно ван у Удру же њу пен зи о не ра 
ко јем ина че  при па да око 8.000 нај ста ри јих жи те ља. Ре дов-
ним из два ја њем од је дан до че ти ри од сто ме сеч них при ма-
ња, пен зи о не ри обез бе ђу ју мо гућ ност да узму бес ка мат не 
по зај ми це од 8.000 ди на ра. 

ЛО ЗНИ ЦА

Про јек том до по мо ћи 
град ске упра ве

Удру же ње пен зи о не ра уну тра шњих по сло ва Ло зни це (УПУ-
ПОЛ) већ не ко ли ко го ди на пру жа фи нан сиј ску и дру гу по моћ 
нај у гро же ни јим чла но ви ма. Ове го ди не из дво је но је укуп но 
28 чла но ва ста ри јих од 70 го ди на, ко ји има ју здрав стве них 
про бле ма, по је ди ни жи ве и са ми, а пен зи је су им би ле ни же 
од про сеч них у 2016. го ди ни.

У ци љу пру жа ња по мо ћи овој ка те го ри ји чла но ва, Удру-
же ње је из ра ди ло про је кат оства ри ва ња со ци јал но-ху ма-
ни тар них ак тив но сти из обла сти со ци јал не за шти те за чи ју 
ре а ли за ци ју су би ла по треб на и нов ча на сред ства од 109.804 
ди на ра. 

– С об зи ром на то да Удру же ње не ма до вољ но фи нан сиј-
ских сред ста ва за спро во ђе ње овог про јек та, при ја ви ли смо 
се на јав ни кон курс гра да за фи нан си ра ње про је ка та удру же-
ња гра ђа на – ка же се кре тар Удру же ња Зо ран Си ма нић.

Град ска упра ва гра да Ло зни це по др жа ла је тај про је кат и 
одо бри ла сред ства у ви си ни од 80.000 ди на ра, а оста так по-
треб не сво те фи нан си ра ли су из соп стве них из во ра. З. С.

МЛА ДЕ НО ВАЦ

Уго сти ли Сур чин це
Пен зи о не ри Мла де нов ца уго сти ли су сре ди ном ма ја ко ле-

ге из сур чин ског Удру же ња пен зи о не ра. Мла де нов ча ни су 
го сте, ко ји су прет ход но об и шли Ава лу и Ко смај, до че ка ли 
у ба њи Сел терс. За јед но су об и шли ба њу, а за тим су дру же-
ње на ста ви ли уз му зи ку и ру чак. Око 130 пен зи о не ра из оба 
удру же ња дру жи ло се и по чет ком ма ја у Сур чи ну, а ове по се-
те би, ка ко ка жу, тре ба ло да по ста ну тра ди ци о нал не. Г. Ј.

До са да је пе де се так при пад ни ка тре ћег до ба ко ри сти ло 
по зај ми це, а до бра вест је да је од фор ми ра ња Фон да ис-
пла ће на са мо јед на по смрт ни на. Ина че, у овој ор га ни за ци ји, 
осно ва ној још 1937, пен зи о не ри има ју број не дру ге олак ши-
це и по моћ, укљу чу ју ћи и на бав ку угља на де сет ме сеч них 
ра та.

Про це њу је се да у Кру шев цу има го то во 30.000 пен зи о не-
ра. О тро шку Фон да ПИО, њих 239 ће ове го ди не ићи на ре-
ха би ли та ци ју у ба ње, а у се ди шту Удру же ња, у Оби ли ће вој 32, 
три пу та сед мич но ра ди здрав стве на ам бу лан та. Ту су и фри-
зе ри за чи је услу ге тре ба из дво ји ти са мо – 85 ди на ра. М. Ч.

Успомена из Румуније 
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БЕ О ГРАД

Кон церт ду хов не  
му зи ке по све ћен 
жр тва ма Ве ли ког ра та

ЛО ЗНИ ЦА

Пр во мај ско дру же ње 
И ове го ди не Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ло зни-

це ор га ни зо ва ла је тра ди ци о нал ни су срет ор га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да и срод них удру же ња из ви ше гра до ва и оп шти на 
Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске (Шид, Но ва Па зо ва, Ста ра Па зо ва, 
Љу бо ви ја, Бо га тић, Обре но вац, Кру пањ, Вр бас, Ба ња Ко ви-
ља ча, Би је љи на и до ма ћин Ло зни ца).

Го сти су по се ти ли ма на стир Тро но шу, Тр шић и Ба њу Ко-
ви ља чу, а по здра вио их је пред сед ник ГО ИР Ло зни ца Ми ло-
је Ни ко лић. Он је на гла сио зна чај ова квих су сре та у сва ко-
днев ној ко му ни ка ци ји и раз ме ни ис ку ста ва у ра ду. Та ко ђе је 
ис та као и зна чај ну по др шку Град ске упра ве Ло зни це у ра ду 
ор га ни за ци је. Сви го сти су по не ли ле пе ути ске из Ло зни це уз 
обе ћа ње да ће на пр во мај ски ура нак до ћи и сле де ће го ди не, 
ка же Пе тар По по вић, се кре тар ГО ИР Ло зни ца. П. П. 

СРЕМСКИ КАР ЛОВ ЦИ

Клуб бри не о  
нај ста ри ји ма

Клуб пен зи о не ра „Брат ство-је дин ство” из Срем ских Кар-
ло ва ца обез бе ђу је низ по год но сти за сво је чла но ве у ви ду 
на бав ке огре ва, хра не, пла ћа ња из ле та, ле кар ских пре гле да. 
Не дав но су обез бе ди ли и по год но сти за бо ра вак у ба ња ма и 
ле чи ли шти ма.

Сви за ин те ре со ва ни пен зи о не ри тог клу ба мо гу са по след-
њим че ком од пен зи је оти ћи у про сто ри је клу ба, До си те ја 
Об ра до ви ћа 32, и под не ти зах тев за пен зи о нер ску кар ти цу 
ко ја им обез бе ђу је низ по пу ста при ли ком ку по ви не, као и ни-
же це не бо рав ка и ле че ња у ба ња ма. Г. О.

БЕ О ГРАД

Сре ђи ва ње дво ри шта 
у до му „Ка ра бур ма”

У до му „Ка ра бур ма”, ко ји ра ди у окви ру Уста но ве Ге рон то-
ло шки цен тар Бе о град, 11. ма ја ор га ни зо ва на је ве ли ка ак ци-
ја сре ђи ва ња дво ри шта. Ак ци ју су по др жа ли ме на џер и за-
по сле ни ком па ни је „Ni el sen”, во де ће мул ти на ци о нал не ор га-
ни за ци је на тр жи шту за мар ке тин шка ис тра жи ва ња, чла но ви 
клу ба пен зи о не ра „Па ли лу ла” и „Ста ри град”, ста на ри до мо ва 
„Ста ци о нар”, „Бе жа ниј ска ко са” и „Во ждо вац”, као и ста на ри и 
за по сле ни до ма ћи на.

Вред ни во лон те ри фар ба ли су клу пе, жар ди ње ре, бан де ре, 
бе тон ске кан те за от пат ке, сре ђи ва ли ба ште и са ди ли цве ће 
ис пред дво ри шних гар со ње ра.

До га ђај су по др жа ли и по здра ви ли чел ни љу ди оп шти не 
Па ли лу ла, управ ни ци свих до мо ва, као и ди рек тор ка УГЦБ, 
Су за на Ми шић. Г. О.

Хор се ни о ра АКУД „Ло ла” одр жао је сре ди ном ма ја кон церт 
ду хов не му зи ке у цр кви Све тог Ђор ђа на Ба но вом бр ду у Бе-
о гра ду. Под ди ри гент ском па ли цом мр Ми ло ва на Пан чи ћа, 
со ли ста је био Не над Не нић, ба ри тон, а то ком јед но ча сов-
ног про гра ма по све ће ног жр тва ма Ве ли ког ра та пу бли ка је 
има ла при ли ку да ужи ва у фан та стич ном из во ђе њу ду хов не 
му зи ке на ко ме би мо гли да им по за ви де и про фе си о нал ни 
хо ро ви. В. А.
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конкурси

Уор га ни за ци ји Удру же ња „Сна га при ја-
тељ ства“ – Amity и Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да 29. ма ја одр жа но је пу то пи-

сно ве че ста ри јих „Шет ња кроз вре ме“. То-
ком пу то пи сне ве че ри до де ље не су „Дра-
га но ве на гра де 2017“ за нај бо ље пу то пи-
се ста ри јих, 
про мо ви са ни 
су ауто ри и 
пу бли ка ци ја 
„Шет ња кроз 
вре ме“. У пу-
б л и  к а  ц и  ј и 
ко ја из ла зи 
тре ћу го ди-
ну за ре дом, 
пред ста вље но је ово го ди шњих 15 на гра-
ђе них и 15 по хва ље них ра до ва. Ово је би ла 
пр ва од че ти ри пу то пи сне ве че ри ко је ће 
би ти одр жа не и у Но вом Са ду, Ни шу и Кра-
гу јев цу. Циљ Кон кур са „Дра га но ва на гра да“ 
је сте да по др жи ак тив но ста ре ње, тј. да до-
при не се ства ра њу окру же ња у ко ме ће ста-
ри ји – њи хо ве ми сли, емо ци је, зна ње и жи-
вот но ис ку ство – би ти по што ва ни на на чин 
на ко ји то уисти ну за слу жу ју. Про мо ви шу ћи 
њи хо ве пу то пи сне при че и пе сме, же ли мо 
да ство ри мо про стор за раз ме ну ис ку ста ва, 
успо ме на и по ру ка, у ко ме ће ста ри ји има ти 
при ли ку да бу ду и оста ну ак тив ни, да чу ју 
јед ни дру ге и да их дру штво чу је. Јер, „ни су 
бит не го ди не ва шег жи во та, бит но је ка кав 
жи вот жи ви те у го ди на ма ко је има те.“

Кон курс за „Дра га но ву на гра ду“осно ван 
је у знак се ћа ња на Дра га на Ку ку, оца су о-
сни ва ча ове на гра де, Бебе Кука. Тре ће го-
ди не од осни ва ња при сти гли си ра до ви 192 
ауто ра из 67 гра до ва/оп шти на ши ром Ср-
би је и  шест зе ма ља из окру же ња. Нај мла ђи 
аутор има 60, а нај ста ри ји 92 го ди не и ве о-
ма су ра зно ли ких за ни ма ња – по чев од до-

ма ћи ца, за на тли ја, слу жбе ни ка, про свет них 
рад ни ка, умет ни ка, адво ка та, ин же ње ра... 

До но си мо спи сак на гра ђе них ауто ра.
Ка те го ри ја: Нај бо ља жен ска пу то пи-

сна при ча – оце њи ва но 39 ра до ва
I на гра да: Је ле на Ло пу ши на „Парк срп ске 

хе ро и не“, Зе мун
II на гра да: Би ља на Бе нић, „Љу бља на, Блед 

и Бо хињ или при ча о при ја тељ ству“, Апа тин
III на гра да: Љу би ца Жи кић, „Пу тем ви на и 

се ћа ња“, Кра гу је вац
Ка те го ри ја: Нај бо ља му шка пу то пи сна 

при ча – оце њи ва но 25 ра до ва
I на гра да: Алек сан дар Да мја но вић, „Зе-

мља из у зет них при род них ле по та – Нор ве-
шка“, Но ви Сад

II на гра да: Бра ни слав Ба не До цин, „Пар че 
не ба“, По жа ре вац

III на гра да: Ви то мир Ћур чин, „Су срет у Ве-
ро ни“, Зре ња нин

Ка те го ри ја: Нај бо ља при ча о пу то ва њу 
по Ср би ји – оце њи ван 31 рад

I на гра да: Ди ми три је Ја ни чић, „Улич ни ту-
ри ста или шет ња кроз про шлост“, Бе о град

II на гра да: То ми слав Мил ко вић, „До ли ном 
Пчи ње“, Гроц ка

III на гра да: Ра до ван Ву чић Са ко вић, „За ра-
сто ше ста зе на ше“, Кра гу је вац

Ка те го ри ја: Нај бо ља при ча о пу то ва њу 
у ино стран ство – оце њи ва но 55 ра до ва

I на гра да: Зла та Ра кић, „У зе мљи Џин гис 
Ка на и ди вљих ко ња“, Но ви Сад

II на гра да: Љи ља на Пан те лић Но ва ко вић, 
„Мо ли тва на је зе ру Ла до га“, Бе о град

III на гра да: Ми о мир Па вло вић, „Та хи ћан-
ска чор ба“, Ниш

Ка те го ри ја: Нај бо ља пу то пи сна пе сма 
– оце њи ва но 39 ра до ва

I на гра да: Љу бо мир О. Ву јо вић, „Хи лан-
дар“, Бе о град

II на гра да: Бра ни слав М. Ву ко вић, „Гр да-
нов гроб“, Бе ра не, Цр на Го ра

III на гра да: Да не По лић, „Пу то ва ње у мла-
дост“, Ва ље во. Г. О.

Мор на рич ки офи цир Пе тар Ду кић, пу-
ков ник рат не мор на ри це бив ше СФРЈ, по-
чео је да пи ше књи ге так по пен зи о ни са њу. 
За вре ме слу жбо ва ња, про ме нив ши 12 на-
се ља у ко ји ма је ста но вао, ни је ни по ми-
шљао на ли те рар но пред ста вља ње сво јих 
до го дов шти на и успо ме на на лич но сти са 
ко ји ма је ста са вао и до жи вео ле пе али и 
не при јат не тре нут ке. Из ње га је из би ла бу-
ји ца ути са ка, пре суд но под стак ну та рат ним 
стра хо та ма 1992. рас па дом во ље не Ју ге. 
На ме ра вао је да то из не се у ро ма ну и та ко 

се оти снуо у спи са тељ ске во де, по чет нич ки 
не ве што. Кад је ва ља но из бру сио стил, сво-
ју гра ђу за ро ман по чео је успе шно да пре-
та че у збир ке при по ве да ка.

Пе тар Ду кић жи ви у Ба нат ском Ве ли ком 
Се лу, у ки кинд ској оп шти ни, и до са да је 
из дао три књи ге. Пр ву „Су зе и гар га на те” 
штам пао је ла не, у ле то.

Две сво је но ве књи ге Ду кић је про мо ви-
сао 9. ма ја ове го ди не у Ки кин ди, до при но-
се ћи та ко обе ле жа ва њу Да на по бе де над 
фа ши змом. Пред ста вља њу књи га „Е, мој 

ад ми ра ле” и „Ла ла” при су ство вао је и пр ви 
се кре тар ам ба са де Ру ске Фе де ра ци је Сер-
геј Ла шчук.

Да ни кад ни је ка сно, Пе тар Ду кић по-
твр ђу је ти ме што је ру ко пис за но ву књи гу 
при ча већ са здао. У њој ће би ти ре чи и о 
то ме ка ко је овај не ка да шњи члан ко њич-
ког клу ба „Гра ни чар” из Но вог Са да и на да 
др жав не ре пре зен та ци је у ја ха њу, до спео у 
рат ну мор на ри цу, ма шин ске стру ке, уме сто 
у ко њи цу ЈНА.

С. За ви шић

БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО: ПУ КОВ НИК ПО ЧЕО ДА ПИ ШЕ У ПЕН ЗИ ЈИ

Ни кад ни је ка сно

НА КОН КУРС ЗА ДРА ГА НО ВУ НА ГРА ДУ ПРИ ЈА ВИ ЛА СЕ 192 АУТО РА

Про гла ше ни по бед ни ци

Нада Сатарић, десно, са сарадницима (Удружење „Сна га при ја тељ ства“ – Amity)
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?И. Ј., Ниш: Пре два ме се ца ми је пре ми ну ла мај ка, ко ја је 

би ла ста ро сни пен зи о нер. Отац има ма лу пен зи ју и пре-
шао би да при ма ње ну. Ко ја је про це ду ра? Да ли је пре то га 

нео п ход но да за вр ши мо оста вин ску рас пра ву, по што не ма мо 
по тре бе за тим? Да ли зах тев ПИО фон ду мо же да се под не се 
без овог па пи ра?

?П. П. Кња же вац: Као ин ва лид ски пен зи о нер са мо стал не 
де лат но сти да ли имам пра во да бу дем по моћ ни рад ник, 
ку рир у фир ми, ма лој тр го вин ској рад њи ко ју отва ра мој 

ро ђе ни брат? Не бих при мао пла ту, са мо бих по ма гао у пре по-
днев ним са ти ма кад на ста је гу жва. По ста ром за ко ну је по сто-
ја ло пра ви ло а по но вом за ко ну не знам ка ко иде и да ли тре ба 
да се на пра ви не ки уго вор о ра ду да не би ин спек ци ја ка зни ла 
вла сни ка и ме не.

?М. Г., Ниш: Пет го ди на сам хра ни те љи ца. Да ли и где мо гу 
да упи шем стаж ко ји сам оства ри ла на осно ву хра ни тељ-
ства?

?М. М., Ло зни ца: Имам 42 го ди не, до са да ни сам упла ћи ва-
ла ни ка кав стаж, а ни сам за по сле на. Ин те ре су је ме ка ква 
је про це ду ра за упла ту ста жа за се бе. Ко ји је нај ма њи из-

нос и ко ли ко нај ма ње го ди на мо ра да се упла ћу је да бих мо гла 
да ко ри стим пен зи ју? 

?М. Ћ., Бе о град: Пре че ти ри го ди не сам оти шао у ин ва лид-
ску пен зи ју. По сло да вац ми ни је упла тио стаж за две го ди-
не, а сво јом кри ви цом ни сам ре гу ли сао не ке упла те за по-

љо при вред ни стаж. До био сам при вре ме но ре ше ње по ко ме 
ми се од би ја од ми ни мал не пен зи је 33 од сто. Да ли ћу до би ти 
ко нач но ре ше ње и да ли бих мо гао да са да упла тим стаж на 
осно ву по љо при вре де? Да ли то зна чи да пен зи ја мо же и да 
се сма њи?

?З. К., Бе о град: Пен зи о ни са ни сам ин ва лид и имам 54 го ди-
не. Ра дио сам око че ти ри го ди не са пре ки ди ма у Ру си ји. 
На осно ву до го во ра на ше вла де и Ру ске Фе де ра ци је, ин те-

ре су је ме да ли имам пра во на по ве ћа ње осно ви це и шта ми је 
по треб но. По се ду јем ста ри па сош, а и по дат ке да смо пу то ва ли 
у вре ме санк ци ја из Те ми шва ра. 

По ро дич на пен зи ја удов ца

Пра во на рад ин ва лид ског 
пен зи о не ра

Хра ни тељ ски стаж

Самостална упла та до при но са

На кнад на упла та ста жа оси гу ра ња

Стаж на вр шен у Ру си ји

Од го вор: Ваш отац мо же да 
оства ри пра во на по ро дич-
ну пен зи ју уко ли ко има на вр-
ше них 58 го ди на жи во та, a за 
по кре та ње по ступ ка ни је по-
треб но ре ше ње о оста вин ској 
рас пра ви. Уз по пу њен зах тев 

под но си се из вод из ма тич-
не књи ге вен ча них и из вод из 
ма тич не књи ге умр лих. Из нос 
по ро дич не пен зи је за јед ног 
чла на по ро ди це се од ре ђу је у 
ви си ни 70 од сто по кој ни ко ве 
пен зи је.

Од го вор: Ко ри сни ку ин ва-
лид ске пен зи је ко ји се за по сли 
или поч не да оба вља са мо стал-

ну де лат ност, не об у ста вља се 
ауто мат ски ис пла та ин ва лид ске 
пен зи је, већ се он из во ди на 

Од го вор: Ли це ко је је за кљу-
чи ло уго вор о хра ни тељ ству 
има пра во да му се тај пе ри од 
при зна у стаж оси гу ра ња. Стаж 
оси гу ра ња по осно ву уго во ра о 
хра ни тељ ству за ви си ис кљу чи-
во од ви си не пла ће ног до при-
но са за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, а не од вре мен ског 
пе ри о да тра ја ња уго во ра. Стаж 
оси гу ра ња се ра чу на та ко што 
се из нос уго во ре не на кна де де-

ли са нај ни жом осно ви цом за 
пла ћа ње до при но са ко ја ва жи 
у мо мен ту упла те до при но са. 
Упис ста жа ко ји је оства рен ра-
дом по уго во ру о хра ни тељ ству 
вр ши Фонд. Зах тев за упис ста-
жа под но си се фи ли ја ли Фон да 
ко ја је над ле жна пре ма ме сту 
ста но ва ња. Уз зах тев тре ба при-
ло жи ти ко пи ју лич не кар те и 
до каз о пре стан ку оба вља ња 
уго во ре них по сло ва. 

Од го вор: До при но се за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
мо же те са мо стал но да упла ћу-
је те по чл. 15 За ко на о ПИО, уз 
на по ме ну да се ове упла те вр ше 
ме сеч но на осно ви цу ко ју са ми 
ода бе ре те од 13 по ну ђе них. 
Осно ви це се ускла ђу ју на сва ка 
три ме се ца о че му се са ми ин-
фор ми ше те на огла сној та бли у 
над ле жној фи ли ја ли или пре ко 

на шег сај та (www.pio.rs). Уко ли-
ко се од лу чи те за овај вид оси-
гу ра ња, по треб но је да под не-
се те зах тев над ле жној фи ли ја ли 
ПИО, а обра зац зах те ва, као и 
до дат не ин фор ма ци је о овом 
оси гу ра њу мо же те да по гле да те 
на на шем сај ту. За оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју 
по треб но је нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња.

Од го вор: Уко ли ко оси гу ра-
ник ни је из ми рио дуг по осно-
ву не у пла ће них до при но са пре 
под но ше ња зах те ва за пен зи ју, 
у то ку по ступ ка оства ри ва ња 
пра ва об ра чу на ва се уку пан из-
нос ду га, а оси гу ра ник се по зи-
ва да се из ја сни о на чи ну из ми-
ре ња оба ве за. С об зи ром на то 
да се у ре ше њу о оства ри ва њу 
пра ва на пен зи ју на во ди на чин 
из ми ре ња ду га по осно ву не у-
пла ће них до при но са и да се ис-
пла та пен зи је вр ши по до не том 

ре ше њу, ни је мо гу ће на кнад но 
ме ња ти на чин упла те. Ка да се 
из ми ри це ло ку пан дуг, до но си 
се дру го ре ше ње ко јим се утвр-
ђу је нов из нос пен зи је. Ко нач но 
ре ше ње о оства ри ва њу пра ва 
на пен зи ју Фонд до но си ка да се 
от кло не сви раз ло зи при вре ме-
но сти ре ше ња, а ка ко има те још 
две го ди не за ко је по сло да вац 
ни је упла тио до при но се, ре ше-
ње ће би ти при вре ме но и на кон 
што из ми ри те дуг по осно ву по-
љо при вред не де лат но сти.

Од го вор: Стаж на вр шен у дру-
гој др жа ви при зна је се ако оси гу-
ра ник по се ду је од го ва ра ју ће до-
ка зе о ра ду у тој зе мљи и уко ли ко 
ино стра ни ор ган со ци јал ног оси-
гу ра ња по твр ди тај стаж. Спо ра-

зум о со ци јал ном оси гу ра њу са 
Ру ском Фе де ра ци јом још ни је по-
чео да се при ме њу је, јер је у то ку 
уса гла ша ва ње про це ду ра у ве зи 
са при ме ном спо ра зу ма о со ци-
јал ном оси гу ра њу.

по нов ну оце ну рад не спо соб-
но сти. Ко ри сни ку се упу ћу је по-
зив за ле кар ски пре глед ра ди 
по нов не оце не рад не спо соб-
но сти, а у за ви сно сти од оце не 
ор га на ве шта че ња, од лу чи ће се 
о ње го вом пра ву на ин ва лид ску 
пен зи ју. Пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју пре ста ће и об у ста ви ће 
се ис пла та ин ва лид ске пен зи је: 
ако се утвр ди да ин ва лид ност 
ви ше не по сто ји. Уко ли ко се 
утвр ди да ин ва лид ност и да ље 

по сто ји, не ће пре ста ти пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју и пен-
зи ја ће се и да ље ис пла ћи ва ти, 
а ко ри сник мо же на ста ви ти да 
ра ди.

Ко ри сник ин ва лид ске пен зи-
је ко ји за кљу чи уго вор о де лу 
или оба вља при вре ме не и по-
вре ме не по сло ве, не ће се из-
во ди ти на по нов ну оце ну рад не 
спо соб но сти, ни ти ће му се об-
у ста вља ти ис пла та ин ва лид ске 
пен зи је.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: јеленак, Америго, готика, отакати, рика, ав, чв, ја, а, Ентони, Верн, кп, и, его, л, нон, Спа, ас, отет, тепати, 
бакалин, овако, а, Рива, к, ати, Арт, вицеви, а, Амати, кр, Анит. БЕЛА УКРШТЕНИЦА: карабини, омарина, новинари, трајати, Раша, Инд, 
Ал, нат, о, Онтарио, фор, Оски, а, намет, на, ру, ак, златнина, игла, стр, вок, стил, Алекса, о. АНАГРАМ: Снежана Берић.

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

У овој укрштеници сами уписујете црна поља. Њихов 
број назначен је у заградама.

ВОДОРАВНО: 1. Врста кратке пушке (мн.) (0), 2. Велика 
жега, спарина (1), 3. Журналисти (0), 4. Опстајати (1), 5. 
Рударски град у Истри – Река у Индији и Пакистану (1) 6. 
Хемијски симбол за алуминијум – Шав на женској чарапи 
– Ознака за обим (2),  7. Покрајина у Канади (1) 8. Избачај 
лопте напред у фудбалу – Прадавни становници Средње 
Италије (1), 9. Ознака за алт – Порез, дажбина (2), 10. 
Хемијски симбол за натријум – Ознака за Руму – Аероклуб 
(скр.) (2), 11. Златни предмети (0), 12. Шиваћи прибор – 
Страница (скр.) (1), 13. Вокатив (скр.) – Начин писања (1), 
14. Име песника Шантића – Хемијски симбол за кисеоник..

УСПРАВНО: 1. Назив за противнапад (0),     2. Неморално 
– Једна звезда (1), 3. Врста малог гуштера издуженог 
тела – Бодља на грани – Карике на ланцу (2), 4. Женско 
име – Град и покрајина у Грчкој – Ознака за карат (2), 5. 
Узвишени подијум, трибина – Цинцар – Иницијали писца 
Сремца (2), 6. Терати неки инат – Једнака, истоветна (1), 
7. Место у Словенији – Справа за мерење углова (мн.) 
(2), 8. Ознака Италије –Ознака имагинарне јединице 
– Прва нота солмизације – Десето слово ћирилице – 
Мушко име (4).

АНАГРАМ
СРЕЋНА ЖЕНА БИ....
...волела да слуша како пева Екстра Нена.

N 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ВРСТА 
БИЉКЕ

ПУНЕ 
ЕМОЦИЈА

ПРОПАГАНДНИ 
ЛИСТИЋ

АМЕРИЧКА 
КЊИЖЕВНИЦА

СТАРОГРЧКА 
БОГИЊА

ИМЕ  
КЊИЖЕВНИЦЕ   

КРИСТИ

ОЗНАКА 
ЗА КОТОР

ЈЕДАН ВЕЛИКИ 
ИНСЕКТ

ИМЕ  
МОРЕПЛОВЦА 

ВЕСПУЧИЈА

ГОТСКО 
ПИСМО

ВРСТА  
ВРБЕ

ПРЕСИПАТИ 
ТЕЧНОСТ 

ИЗ БУРЕТА

ЖИВОТИЊСКИ 
УРЛИК

АВЕНИЈА     
(СКР.)

НЕМАЧКИ   
ПРЕДЛОГ

28. И 3. 
СЛОВО

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ВЕШТА 
ВАРКА

ПРВО 
СЛОВО

ИЗВРШНИ 
КОМИТЕТ

ИМЕ ГЛУМЦА   
КВИНА

ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛ

ФРАНЦ.  ПИСАЦ,      
ЖИЛ

КИЛОПОНД    
(СКР.)

ДРУГО, 
ИНО

ОЗНАКА 
ЗА ИСТОК

ПИСАЦ,   
ВИКТОР

НАПУСТИТИ

ОЗНАКА ЗА 
ЛИТАР

ИМЕ ПЕВ.    
ПРАВО

ЗАВРШНИ 
УДАРАЦ 
У БОКСУ

БАЊА У   
БЕЛГИЈИ

ЗЛА,  
НЕВАЉАЛА

ПРВАК, 
ШАМПИОН

СИЛОМ 
УЗЕТ

ЈЕДНО 
НАРЕЧЈЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

УМИЛНО 
ГОВОРИТИ

ПРЕБИВАЊЕ

ТРГОВАЦ 
НА МАЛО

НА ОВАЈ    
НАЧИН

ОЗНАКА 
АУСТРИЈЕ

САКРИВАТИ

ФРАНЦ. 
ГЛУМИЦА, 
ЕМАНУЕЛА

СИМБОЛ 
КАЛИЈУМА

КУХИЊСКИ 
ПРИБОР

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

КОЊИ У 
ПЕСМИ

АРТУР   
ОДМИЛА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ШАЛЕ, 
АНЕГДОТЕ

ИНДУСТРИЈА 
ТЕПИХА 

(СКР.)

ПРВО 
СЛОВО

ПОРОДИЦА 
ГРАДИТ. 

ВИОЛИНА

РЕОМИР

СИМБОЛ 
ЗА КРИПТОН

ТУЖИТЕЉ   
СОКРАТА



Да ли сте зна ли ... Афо ри зми 
Не жу ри ка ци љу. Та мо је крај.
Жи вот је биљ ка без га рант ног ли ста.
Ако же лиш не ког пре ћи, бу ди пр ви, а не тре ћи.
Ко би да жи ви од ре чи, го збе се мо ра од ре ћи.
Апла у ди ра ти, зна чи тап ка ти у ме сту.
Ко лев ка љу бо мо ре је – љу бав.
Жи вот не ма це ну. За то га и не це ни мо.
Ко зна да уце ни, ње му је све у це ни.

Сте во Бзди лик

Мо лим за реч
Пен зи о не ри ма је нај дра жи сел фи два пу та ме сеч но, с по шта ром.
Мла ди су по ста ли за ви сни ци. Од де ди не пен зи је.
Те ле ви зи ја ми сли на пен зи о не ре. Стал но ре при зи ра „Бо љи жи вот” 

и „Срећ не љу де”.
Же на ми је змај. Ју че је у сво јој та шни ус пе ла да про на ђе мо-

бил ни за ма ње од по ла са та.
Пен зи о не ри су све не по вер љи ви ји. Не ку пу ју хлеб док не ис пип ка ју 

све век не у са мо по слу зи.
Има пен зи о не ра ко ји се на да ју да ће им по сле „тре ћег до ба” 

по но во до ћи оно пр во.
Пен зи о не ри та ман ре ше да лај ку ју сво ју пен зи ју, кад оно не ко им 

је ре се то вао.
Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Да би по стао са ти ри чар мо рао је да оде код оштра ча да му на-

о штри –је зик!
Не по знат сам у Ср би ји. Ра дим као – кул тур ни рад ник.
Пли ва са мо леђ ним сти лом јер је увек имао – за ле ђи ну!
У пра ву сте, али то уоп ште не ћу да узмем у об зир.

Ду шан Стар че вић

На ра те
Смр кло му се. Зна да ће су тра све би ти обе ло да ње но.
Бо ље ка мен спо ти ца ња не го ка мен о вра ту.
Ка ко се је мо, та ко смо и ра се ја ни.
Не ко ме ће тек на кра ју ту не ла да се смрк не пред очи ма.
Лак ше је на ћи де те ли ну са че ти ри ли ста, не го до бру та шту.
Да ни је ба ба и жа ба, ни ка да не би смо су ми ра ли ре зул та те.
Не узи мај те зло за го то во. Мо же и на ра те.
Мла ди ра ни је за вр ша ва ју шко ле. Ку пу ју ди пло ме уна пред.
Ста на ри су са чу ва ли згра ду. Од се бе са мих!

Зо ран Бог да но вић

Ла ви ринт
Не знам шта ћу са пра зним џе по ви ма. Има те ли ви не ку иде ју?
Сва ком пре ма за слу зи. Ње го ва кћи је на Јеј лу, мо ја на ка за ну.
Пра њем нов ца опе ре се сва чи ји пр љав образ.
Зна мо одав но где је бра ва. Али где се за ту рио кључ?
Имам по сла пре ко гла ве, ре че фан том ка.
И у ла ви рин ту наш пра вац је ве ли ка ениг ма.

Ра ди во је Јеф тић Јен ки

Из ми шљо ти не
При ча се да смо не бе ски на род, али сум њам да смо баш ми па-

ли с Мар са!
И до бро де ло, учи ње но под при си лом, ни је на ше.
Сло бод но ми шље ње јед ног бун тов ни ка вред ни је је од ла ска-

ња ми ли о на по да ни ка.
Ако вам у се би ни је до бро, исе ли те се!
Хе ро ји мо гу би ти пе сни ци; пе сни ци мо ра ју би ти хе ро ји.
Ослу шку јем глас ра зу ма. И он мно го му ти ра!

Рад ми ло Мић ко вић
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– да се на че твр ту го ди шњи цу по-

– да вам пир, на зив за бе смрт но би-

– да је Де ли блат ска пе шча ра нај ве-

– да је бе о град ски Храм Све тог 

Вил со на пре ма Ср би ји ко ја је у Ве ли ком ра ту под не ла нај ве-

себ но оних са про сто ра Бал ка на и Укра ји не. 

по зла ће ним кр стом од 12 ме та ра, а уз то при сут но је још 18 

ћу жр тву – из гу би ла је 28 од сто ста нов ни штва.

по зла ће них кр сто ва и 49 зво на раз ли чи тих ве ли чи на.

чет ка Пр вог свет ског ра та, 28. ју ла 

ће над људ ских спо соб но сти, ко га је, 

ћа кон ти нен тал на пе шча ра Евро пе? 

Са ве је дан од нај ве ћих пра во слав-

1918. го ди не, по на ло гу та да шњег 

из ме ђу оста лих, на филм ском плат ну 

Ова про стра на област по вр ши не од 

них хра мо ва на све ту? Храм се гра-

аме рич ког пред сед ни ка Ву дроа Вил-

бри ли јант но оте ло тво рио Ге ри Олд-

око 300 ки ло ме та ра ква драт них, спе ци јал ни ре зер ват при-

дио ис кљу чи во од до бро вољ них 

со на, срп ска за ста ва за ви јо ри ла на Бе лој ку ћи и свим јав ним 

ман у ре жи ји Френ си са Фор да Ко по ле, по ти че од срп ске 

ро де, про сти ре се у че ти ри оп шти не: Ко вин, Али бу нар, Бе ла 

при ло га и ма да још ни је пот пу но 

и др жав ним згра да ма у САД? Овај је дин стве ни до га ђај остао 

ре чи ко ја је оп ште при хва ће на у свим свет ским је зи ци ма? 

Цр ква и Вр шац. 

за вр шен, је дан је од нај по зна ти јих сим бо ла Бе о гра да. Укуп-

је за бе ле жен као не за бо ра ван чин аме рич ког пред сед ни ка 

Вам пир је би ће из ми то ва и ле ген ди сло вен ских на ро да, по-

на ви си на Хра ма је 82 ме тра, са ку по лом ви си не 70 ме та ра и 

– да је ру ски пу ков ник Ни ко лај Ра јев-

– да је Ср би ја на кон Ру си је нај ве ћи 

– да је да на шња Срем ска Ми тро ви ца, а не-

ски, за ко га се сма тра ло да је Тол сто јев 

про из во ђач ма ли на на све ту? На око 

ка да шњи Сир ми јум, вр ху нац раз во ја до жи ве-

ро ђак, а ко ји је ин спи ри сао Тол сто ја да 

15.000 хек та ра Ср би ја га ји око тре ћи ну 

ла у тре ћем ве ку ка да је има ла ста тус јед не од 

ство ри лик гро фа Врон ског из култ ног 

свих ма ли на ко је се про из ве ду у све ту.

че ти ри пре сто ни це по зног Рим ског цар ства?

ро ма на Ана Ка ре њи на, по ги нуо бра не ћи Ср би ју од Ту ра ка 
бли зу срп ског се ла Гор њи Адро вац?


