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Ок то бар је ове го ди не оби ло вао кул тур-
ним до га ђа њи ма. По ку ша ће мо чи та о-
ци ма украт ко да при бли жи мо бар не ка 

од њих.
За вре ђу је па жњу вест да је Му зеј са вре ме не 

умет но сти у Бе о гра ду, по сле де сет го ди на ре-
но ви ра ња, по но во отво рио вра та љу би те љи ма 
умет но сти. По се ти о ци, и то не са мо из глав ног 
гра да, има ли су при ли ку да то ком пр ве не де ље 
ра да об но вље ног зда ња на ушћу Са ве у Ду нав 
по гле да ју из ло жбу „Се квен це – Умет ност Ју го-
сла ви је и Ср би је из збир ки Му зе ја са вре ме не 
умет но сти”. Са мо пр вог да на из ло жбу је раз гле-
да ло 4.500 по се ти ла ца, а пр ве не де ље ра да (до 
27. ок то бра) Му зеј ни је за тва рао вра та ни у ноћ-
ним са ти ма.

И љу би те љи пи са не ре чи су, као и сва ке го ди-
не, кра јем ок то бра има ли раз ло га да до ђу у Бе о-
град – на 62. Ме ђу на род ни са јам књи га. Под сло-
га ном „Кључ је у књи га ма” по се ти о ци ма се пред-
ста ви ло 450 из ла га ча из Ср би је и ино стран ства. 
Са јам су све ча но отво ри ли аустриј ски пи сац 
Карл Мар кус Га ус и ака де мик Ми ро Вук са но вић. 
По ча сни гост ово го ди шњег сај ма би ле су че ти ри 
зе мље са не мач ког го вор ног под руч ја: Не мач ка, 
Аустри ја, Швај цар ска и Лих тен штајн. Мно ги са-
вре ме ни ауто ри из ове че ти ри зе мље ко је об је-
ди њу је је дан је зик – не мач ки има ли су при ли ку 
да на Сај му књи га пред ста ве сво ја де ла. 

Али, ни је са мо Бе о град сте ци ште кул тур них 
де ша ва ња. У Но вом Са ду је сре ди ном ок то бра 
све ча ном сед ни цом обе ле жен Дан Га ле ри је Ма-
ти це срп ске. Отва ра њем из ло жбе „Ар се ни је Те о-
до ро вић и срп ска цр ква у Бу ди му” про сла вље но 
је 170 го ди на по сто ја ња те ин сти ту ци је. Из ло жба 
са др жи 73 ико не – део ико но ста са Са бор не цр-
кве у Бу ди му, ко ја је сру ше на не ко ли ко го ди на 
по сле Дру гог свет ског ра та. Ипак, са чу ва на је 
умет ност ко ја све до чи о исто ри ји Ср ба у Бу дим-
пе шти у 19. ве ку. Све ико не су кон зер ви ра не, ре-
ста у ри ра не и по сле ове из ло жбе, од но сно на кон 
10 ме се ци из ла га ња у но во сад ској Га ле ри ји Ма-
ти це срп ске, би ће вра ће не у Ма ђар ску.

Ок то бар је из гле да по себ но ин спи ра ти ван 
ме сец за ства ра ла штво, па је у ве ћи ни гра до ва 

и ма њих ме ста Ср би је би ло за ни мљи вих до га ђа-
ја. Та ко су чла но ви око 150 кул тур но-умет нич ких 
дру шта ва сре ди ном ме се ца одр жа ли јед но ча-
сов ни де фи ле кроз пе де сет гра до ва Ср би је, али 
и ино стран ства, и из ве ли ко ре о гра фи је ен то му-
зи ко ло шког на сле ђа са ових про сто ра. Циљ је 
био ука зи ва ње на зна чај ама те ри зма ко ји је увр-
штен и у ду го роч ну стра те ги ју раз во ја кул ту ре. 
Осим у Ср би ји, ак ци ја је одр жа на у Ба ња лу ци, 
Ву ко ва ру, за тим Те ми шва ру, Бе чу, Бу дим пе шти, 
Есе ну, Па ри зу и То рон ту.

По след ње не де ље ок то бра у Кра гу јев цу је одр-
жан 18. ин тер на ци о нал ни џез фе сти вал – JazzFest. 
Љу би те љи џез му зи ке има ли су при ли ку да ужи-
ва ју у сјај ном ре пер то а ру и ин те ре сант ним из во-
ђа чи ма. Фе сти вал је све ча но отво рио су бо тич ки 
омла дин ски бенд „Из прин ци па”, а пу бли ци се то-
ком два фе сти вал ска да на пред ста ви ло шест му-
зич ких гру па. На сту па ли су умет ни ци из Ита ли је, 
Ка на де, Не мач ке, Аустри је и Тур ске.

Ср би ја је сво ју умет ност пред ста ви ла и у ино-
стран ству. У згра ди Ми си је Ре пу бли ке Ср би је 
при ЕУ у Бри се лу сре ди ном ок то бра пред ста-
вље на је из ло жба „Иво Ан дрић пи сац и ди пло-
ма та”. Из ло жба је би ла део дво днев ног ме ђу на-
род ног про гра ма ко ји су у част 125 го ди на од 
ро ђе ња по зна тог ју го сло вен ског но бе лов ца и 
ди пло ма те ор га ни зо ва ли Ми си ја Ре пу бли ке Ср-
би је при ЕУ, Му зеј гра да Бе о гра да и бри сел ска 
Кан це ла ри ја Ауто ном ног ре ги о на Фри у ли Ве не-
ци ја Ђу ли ја. Ова из ло жба је би ла по ку шај да се 
две ка ри је ре Иве Ан дри ћа, књи жев на и ди пло-
мат ска, укр сте и ме ђу соб но јед на дру гу од бра-
не – књи жев ност од по ли ти ке, а ди пло ма ти ја од 
лич ног ста ва пи сца.

При ре ди ла: Д. Гру јић

Кул тур на де ша ва ња 
у ок то бру
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актуелно

У Ди рек ци ји Ре пу блич ког 
фон да ПИО 24. ок то бра 
2017. го ди не одр жан је 

рад ни са ста нак ко ме су при су-
ство ва ли Не го ван Стан ко вић, 
др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
Бе ри слав Ве кић, др жав ни се-
кре тар у Ми ни стар ству здра-
вља, Бра ни слав Ми тро вић, 
пред сед ник Управ ног од бо ра 
Ре пу блич ког фон да ПИО, Дра-
га на Ка ли но вић, ди рек тор ка 
Ре пу блич ког фон да ПИО, са 
са рад ни ци ма, Зо ран Па но вић, 
ди рек тор За во да за со ци јал-
но оси гу ра ње, као и го сти из 
Аустри је – Ман фред Ан дер ле, 

пред сед ник За во да за пен зиј-
ско оси гу ра ње, Вин фред Пин-
ге ра, ге не рал ни ди рек тор За-
во да за пен зиј ско оси гу ра ње, 
и Оли вер Хи лер, ата ше за рад 
и со ци јал на пи та ња у ам ба са ди 
Ре пу бли ке Аустри је у Бе о гра ду.

Те ма са стан ка би ло је да-
ље уна пре ђе ње и про ши ре ње 
ина че до бре са рад ње ко ја већ 
го ди на ма по сто ји у де лу со ци-
јал ног оси гу ра ња из ме ђу пен-
зиј ских фон до ва две др жа ве.  

Спо ра зум о со ци јал ном оси-
гу ра њу Ср би је и Аустри је, ко јим 
се ре гу ли ше оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња и ис пла та тих пра ва, 
пот пи сан је 1996. го ди не и на-

кон то га до дат но над гра ђи ван 
и пре ци зи ран кроз раз го во ре 
ор га на за ве зу.

По ка за тељ до бре и успе шне 
са рад ње сва ка ко су и Ме ђу на-
род ни са ве то дав ни да ни, ко је 
је Фонд ПИО пр ви пут ор га ни-
зо вао упра во са аустриј ским 
пен зиј ским за во дом, ок то бра 
2010. го ди не. То су са да већ тра-
ди ци о нал на са ве то ва ња ко ја је 
Фонд, на кон то га, ус по ста вио и 
са дру гим др жа ва ма.

Аустри ја је пр ва од др жа ва 
ван ре ги о на бив ше СФРЈ ко ја 
по ка зу је ин те ре со ва ње за елек-
трон ску раз ме ну по да та ка о ко-
ри сни ци ма пра ва. Ус по ста вља-
ње ова кве вр сте раз ме не по да-

та ка умно го ме би олак ша ло и 
уна пре ди ло рад и са рад њу два 
фон да и, пре све га, би ло зна чај-
но за ве ли ки број ко ри сни ка и 
оси гу ра ни ка ко ји има ју стаж у 
две др жа ве.

Ср би ја ис пла ћу је пен зи је 
за 1.933 ко ри сни ка ко ји има-
ју пре би ва ли ште у Аустри ји, 
а Аустри ја вр ши ис пла те за 
27.000 пен зи о не ра са пре би ва-
ли штем у Ср би ји. Про це њу је се 
да је око 300.000 оси гу ра ни ка 
из Ср би је ко ји тре нут но ра де 
у Аустри ји, од но сно ко ји су и 
да ље рад но ак тив ни, а ко ји ће 
би ти ко ри сни ци сра змер них 
пен зи ја.

Г. О.

СА СТА НАК ПРЕД СТАВ НИ КА ПЕН ЗИЈ СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

Про ши ре ње до бре са рад ње

Са сусрета у Београду: српски и аустријски стручњаци разговарали о могућностима унапређења сарадње

Пре ми јер ка Ана Бр на бић и гра до на чел-
ник Бе о гра да Си ни ша Ма ли пред ста ви ли 
су 30. ок то бра бес плат не се ни ор кар ти це за 
бе о град ске пен зи о не ре. 

Том при ли ком пре ми јер ка је за хва ли ла 
пен зи о не ри ма на раз у ме ва њу и на ја ви ла 
ис пла ту по мо ћи од 5.000 ди на ра у на ред-
них де сет да на, као и по ве ћа ње пен зи ја 
од пет од сто од 1. ја ну а ра сле де ће го ди-
не. Пред сед ни ца Вла де је та ко ђе на ја ви ла 
да ће од сле де ће го ди не, ка да се уче шће у 
БДП све де на 11 од сто, мо ћи да се поч не са 
уки да њем За ко на о сма ње њу пен зи ја и са 

по нов ним ускла ђи ва њем пен зи ја два пу та 
го ди шње.

Пред ста вље не пер со на ли зо ва не кар-
ти це ко је ва же од 1. но вем бра омо гу ћи ће 
нај ста ри јим Бе о гра ђа ни ма оства ри ва ње 
број них по пу ста. Пен зи о не ри не ће сно си ти 
тро шко ве из ра де се ни ор кар ти ца. 

Нај ста ри ји Бе о гра ђа ни ће са се ни ор 
кар ти ца ма има ти мо гућ ност да оства ре 
уште де, јер ће ку по ви на на сни же њи ма 
би ти до ступ на на ве ли ком бро ју про дај-
них ме ста, а оче ку је се и да ће се тек ши-
ри ти мре жа тр го ва ца код ко јих ће мо ћи 

да се па за ри уз се ни ор кар ти цу по ни жим 
це на ма.

По мо ћу кар ти це пен зи о не ри ће мо ћи да 
до би ју ин фор ма ци је о број ним по пу сти ма 
ко је град Бе о град ну ди сво јим се ни о ри ма, 
а би ће мо гу ћа и пре тра га ба зе про дав ни ца 
на сај ту кар ти це за пен зи о не ре. Г. О. 

Пен зи о не ри ма по пет хи ља да 
ди на ра у на ред них де сет да на
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међународна сарадња

Ре пу блич ки фонд ПИО је 
сре ди ном ок то бра уго-
стио тро ји цу струч ња ка 

из За во да за пен зиј ско оси гу ра-
ње Аустри је (Pen si on sver sic he-
rung san stalt). По вод по се те би-
ла је екс перт ска раз ме на, ко ја 
се ове го ди не пр ви пут ор га ни-
зу је из ме ђу пен зиј ских фон до ва 
Ср би је и Аустри је. У Фон ду ПИО 
од 9. до 13. ок то бра бо ра ви ли су 
То мас Пол цер, во ђа де ле га ци је, 
Вол фганг Ка рас, во ђа гру пе у 
Оде ље њу за ме ђу на род не уго-
во ре, и Мар кус Дра јер, струч ни 
са рад ник у Оде ље њу за ме ђу на-
род не уго во ре. Пред став ни ци 
Фон да ПИО ће у Аустри ји бо ра-
ви ти по чет ком но вем бра.

То ком по се те го сти из Аустри-
је об и шли су го то во све сек то ре 
Фон да у Ди рек ци ји у Бе о гра ду, 
а нај де таљ ни је су се, сва ка ко, 
упо зна ли са ра дом Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО и 
оде ље ња у окви ру овог сек то-
ра, по го то во Оде ље ња за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма. 
По се ти ли су та ко ђе и Фи ли ја лу 
за град Бе о град и Слу жбу 1 на 
Но вом Бе о гра ду, као и Ди рек-

ци ју По кра јин ског фон да у Но-
вом Са ду, а упри ли че на им је и 
по се та За во ду за со ци јал но оси-
гу ра ње.

Ка ко су ис та кли аустриј ски 
струч ња ци, то ком по се те су 
до би ли мно го ин фор ма ци ја о 
ра ду Фон да ПИО и уочи ли мно-
го слич но сти са на чи ном на 
ко ји пен зиј ски за вод у Аустри-
ји функ ци о ни ше. 
Уочи ли су, та ко ђе, 
и раз ли ке. Јед на 

од њих од но си се на за кон ски 
рок за до но ше ње ре ше ња – он 
у Аустри ји из но си шест, а у Ср-
би ји два ме се ца. За тим, за до-

при но се је у Ср би ји над ле жна 
По ре ска упра ва, а у Аустри ји 
по кра јин ска Бо ле снич ка ка са. 
У Аустри ји, та ко ђе, не по сто ји 
одво је но оде ље ње ко је се ба ви 
ис пла том пен зи ја, већ за по сле-

ни ко ји до но си ре ше ње у си-
стем уно си по треб не по дат ке и 
„пу шта” пен зи ју. Ве о ма зна чај на 
раз ли ка је и то да ре фе рен ти у 
аустриј ском фон ду има ју оси гу-
ра ни ке за ко је су за ду же ни пре-
ма њи хо вим да ту ми ма ро ђе ња, 
и ко је ре дов но лич но ин фор ми-
шу о свим за кон ским про ме на-
ма у овој обла сти, о усло ви ма 
за оства ри ва ње пра ва итд., што 
им умно го ме олак ша ва да љи 
по сао, од но сно скра ћу је вре ме 
по треб но за спро во ђе ње по-
ступ ка оства ри ва ња пра ва.

Из ме ђу пен зиј ских фон до ва 
Ср би је и Аустри је се од 2010. го-
ди не успе шно ор га ни зу ју Ме ђу-
на род ни са ве то дав ни да ни, па 
та ко Вол фган гу Ка ра су и То ма су 
Пол це ру ово ни је би ла пр ва по-

се та Ср би ји и Фон ду ПИО, јер су 
се већ не ко ли ко пу та на ла зи ли 
у уло га ма са ве то да ва ца. За раз-
ли ку од њих, Мар ку су Дра је ру је 
ово био пр ви су срет са на шим 
Фон дом и пр ви бо ра вак у Ср би-
ји. На кра ју пе то днев не по се те 
го сти из Аустри је из ра зи ли су 
за до вољ ство бо рав ком у на шој 
зе мљи, де таљ ним ин фор ма ци-
ја ма ко је су до би ли о ра ду Фон-
да ПИО, као и го сто љу би во шћу 
свих ко ле га са ко ји ма су има ли 
при ли ке да се срет ну.

В. Ка дић

ЕКС ПЕРТ СКА РАЗ МЕ НА СРП СКОГ И АУСТРИЈ СКОГ ПЕН ЗИЈ СКОГ ФОН ДА

Циљ по се та струч ња ка 
– уна пре ђе ње ра да

Раз ли ка у пен зи ја ма му шка ра ца и же на
Још јед на за ни мљи вост ко ју су из не ли екс пер ти из аустриј ског 
пен зиј ског за во да је сте да про сеч на ста ро сна пен зи ја му шка ра ца 
у Аустри ји из но си око 1.600, а же на око 1.000 евра. Раз лог ова ко 
ве ли ке раз ли ке је ду жи на оства ре ног ста жа оси гу ра ња. На и ме, 
же на ма ко је има ју де те за кон ски је омо гу ће но да ра де по ла рад ног 
вре ме на све док де те не по ђе у шко лу, а уко ли ко им то по сло да вац 
одо бри – и ду же. По ред то га, услов за ста ро сну пен зи ју же не ис пу-
ња ва ју пет го ди на ра ни је у од но су на му шкар це.

Томас Полцер, Маркус Драјер, Јулијана Липовац (преводилац) и Волфганг Карас

По се та По кра јин ском фон ду
Прет по след њег да на екс перт ске раз ме не го сти из Аустри је 
има ли су при ли ку да се упо зна ју са ра дом Ди рек ци је По кра-
јин ског фон да ПИО. Ру ко во ди о ци По кра јин ског фон да до че-
ка ли су екс пер те из Аустри је и по ја сни ли им да је По кра јин ски 
фонд са став ни део РФ ПИО, као и да на те ри то ри ји АП Вој во ди-
не, по ред Ди рек ци је, ра ди 11 фи ли ја ла, шест слу жби и 24 ис по-
ста ве. Аустриј ски го сти су са зна ли и да По кра јин ски фонд има 
430.000 пен зи о не ра, од ко јих су 21.000 ко ри сни ци ино стра них 
пен зи ја, а 604 пен зи је се ис пла ћу ју ко ри сни ци ма у Аустри ји.
На кон са стан ка са ру ко вод ством, об и шли су Сек тор за оства-
ри ва ње пра ва из ПИО, од но сно Оде ље ње за ПИО по ме ђу на-
род ним уго во ри ма, ка да су са за по сле ни ма раз го ва ра ли о 
по је ди но сти ма у ве зи са оства ри ва њем пра ва по спо ра зу му са 
Аустри јом. Јед на од по себ них те ма су би ли оси гу ра ни ци по љо-
при вред ни ци у Аустри ји. И то ком ове по се те ис так ну то је да је 
екс перт ска раз ме на ви ше стру ко зна чај на за уна пре ђе ње ра да 
фон до ва обе зе мље.
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И ове го ди не је се њи ме се ци у РФ ПИО 
ре зер ви са ни су за одр жа ва ње ме ђу-
на род них са ве то дав них да на са но-

си о ци ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња дру гих др жа ва. У ме се цу за на ма одр-
жа ни су да ни раз го во ра са пред став ни ци ма 
Хр ват ског за во да за ми ро вин ско оси гу ра-
ње (ХЗМО), као и са пред став ни ци ма Фе-
де рал ног за во да за МИО/ПИО БиХ и Фон да 
ПИО Ре пу бли ке Срп ске. По чет ком но вем-
бра за ин те ре со ва ни гра ђа ни ко ји има ју на-
вр шен стаж у Ма ђар ској има ће при ли ку да 
се по са ве ту ју и са ма ђар ским са ве то дав ци-
ма у Но вом Са ду.

ХЗМО и РФ ПИО 
Као и прет ход них го ди на, и сед ми да ни 

раз го во ра из ме ђу РФ ПИО И ХЗМО, ко ји су 
би ли за ка за ни за 3. ок то бар у Бо ру и 4. у 
Бе о гра ду, успе шно су ре а ли зо ва ни. По себ-
но у Бе о гра ду, сви тер ми ни су би ли по пу-
ње ни, а при мље ни су и сви гра ђа ни ко ји 
ни су има ли за ка зан до ла зак. За два да на 
раз го во ра пред став ни ци ХЗМО (Те о до ра 
Ма ри но вић, Лен ка Пи рић и Сан дра Вуг да-
лић) и РФ ПИО при ми ли су око 80 стра на ка 
и, што је нај ва жни је, гра ђа ни су до би ли све 
по треб не са ве те и ин фор ма ци је.

Пре ма ре чи ма Те о до ре Ма ри но вић, 
пред став ни це ХМЗО, осо бе ко је су се ја ви ле 
за ове са ве то дав не да не нај че шће су има-
ле пи та ња у ве зи са оства ри ва њем пра ва на 
хр ват ску пен зи ју, под ко јим усло ви ма мо-
гу да је оства ре и ка да. Она је на ве ла да је 
од ре ђе ни број стра на ка под нео зах тев за 
утвр ђи ва ње пе ри о да оси гу ра ња ко ји су на-
вр ше ни у Хр ват ској.

– Ова те ма се ти че гра ђа на ко ји су још у 
рад ном од но су на под руч ју Ре пу бли ке Ср-
би је, али ће за сле де ће две-три го ди не ис-
пу ни ти усло ве за оства ри ва ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју у јед ној или у дру гој др-
жа ви. На дам се да је ве ћи на гра ђа на за до-
вољ на и да су до би ли ва лид не од го во ре на 
сво ја пи та ња – ре кла је Ма ри но вић.   

Пред став ни ци Хр ват ског за во да би ли су 
из у зет но за до вољ ни на чи ном ор га ни за ци је 
и од зи вом стра на ка. По себ но су по хва ли ли 
са рад њу са ко ле га ма из Ср би је, јер су ме ђу-
соб но ре ши ли ур ген ци је ко је су има ли, а та 
са рад ња је из у зет но бит на за до бро бит оси-
гу ра ни ка и ко ри сни ка пен зи је.

По ред хр ват ских струч ња ка, стран ка ма 
су на рас по ла га њу би ли и са ве то дав ци из 

на шег Фон да: Сла ђа на Миљ ко вић, Ми ли ца 
Ра до њић и Ми лош Пан те лић из Слу жбе 1 
Фи ли ја ле за град Бе о град, и Ма ри ја Сто ја-
но вић, Јо ва на Бо жи но вић, Ива на Ни ко ла је-
вић и Ја сна Сто ја но вић из фи ли ја ле у Бо ру.

И стран ке с ко ји ма смо раз го ва ра ли о 
ути сци ма са да на раз го во ра са Хр ват ском, 
углав ном су за до вољ не. Рад ми ла Ћу му ра, 
пен зи о нер ка из Срем ске Ми тро ви це, ка же 
да је до шла да раз ре ши не ке не до у ми це.

– До би ла сам ин ва лид ску пен зи ју 50 од-
сто, па сам до шла да се рас пи там да ли ћу 
и ка да мо ћи да при мам пу ну пен зи ју. Ус пут 
сам се рас пи та ла и за му же вље ву пен зи ју, и 
он је ин ва лид. Су пруг ни је до био ни ди на ра 
пен зи је за пе ри од од 1991. до 2002. го ди не. 
У овом тре нут ку ни су ус пе ли да ми ре ше тај 
про блем, али су до да ли да ће оба ве зно све 
да про ве ре. Ипак, све је до бро про те кло и 
сви су би ли фер и ко рект ни, ве о ма љу ба зни 
пре ма ме ни – ис та кла је на ша са го вор ни ца.

Пен зи о нер ка из Бе о гра да Еви ца Ву и шак 
до шла је да јој се по ја сни ре ше ње ко је је до-
би ла, јер ни је би ла њи ме за до вољ на. Ре кла 
нам је да су јој са ве то дав ци об ја сни ли све 
што ју је за ни ма ло, као и да су од го во ри ли 
на сва ко ње но пи та ње.

Бо сна и Хер це го ви на,  
Ре пу бли ка Срп ска и Ср би ја

Тре ћи са ве то дав ни да ни са пен зиј ским 
фон до ви ма Бо сне и Хер це го ви не успе шно 
су ре а ли зо ва ни 24. ок то бра у Но вом Са ду 
и 25. ок то бра у Бе о гра ду. Три ти ма са ве то-
да ва ца – из до ма ћег РФ ПИО, Фе де рал ног 
за во да за МИО/ПИО (Гор да на Го гић и Ми-

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА СА ХР ВАТ СКОМ И БиХ

Нај че шћа пи та ња о  
оства ри ва њу пра ва

Атмосфера на данима раз го во ри ма са БиХ у Но вом Са ду

Стручњаци нашег и хрватског пензијског фонда
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ра Ше во) и Фон да ПИО Ре пу бли ке Срп ске 
(Та тја на Ва но вац и Бра но Си ма нић), пру-
жи ли су ин фор ма ци је и прав не са ве те за 
око 100 стра на ка, а раз ме њен је и ве ћи 
број ур ген ци ја.

Да ни раз го во ра у Но вом Са ду
У Но вом Са ду, у про сто ри ја ма Ди рек ци-

је По кра јин ског фон да ПИО око 40 гра ђа на 
обра ти ло се са ве то дав ци ма ра ди од го во ра 
на пи та ња и бес плат них прав них са ве та из 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња. 

По ред са ве то да ва ца из Фон да ПИО Ре-
пу бли ке Срп ске и Фе де рал ног за во да за 
МИО/ПИО, на рас по ла га њу гра ђа ни ма 
би ли су Зо ри ца Са вић и Са ша Сти ја ко вић 
из Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, и Ма ја Гру-
ји чић из Ди рек ци је По кра јин ског фон да 
ПИО у Но вом Са ду. Цео про цес ра да ак-
тив но су пра ти ли Ми лен ко Гле ђа, ди рек-
тор Сек то ра за оства ри ва ње пра ва из ПИO, 
Ми ле Ћу ли брк, на чел ник Оде ље ња за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма, и Љи ља на 
Ру до вић, са вет ник – шеф Ка би не та ди рек-
то ра ПФ ПИО, ко ји су би ли на рас по ла га њу 
и при сут ним но ви на ри ма за сва пи та ња у 
окви ру ове те ме.

Пре ма ре чи ма Ми лен ка Гле ђе, осим не-
по сред них раз го во ра са гра ђа ни ма и у не-
ким слу ча је ви ма на тај на чин ре ша ва ња 
за сто ја у по ступ ку код ПИО фон до ва ових 
др жа ва, за тим ин фор ми са ња гра ђа на о 
усло ви ма за оства ри ва ње не ког пра ва или 
раз ја шње ња не ких њи хо вих не до у ми ца, то-
ком са ве то дав ног да на ре ша ва ни су и пред-
ме ти за ко је по сто је ме ђу соб не ур ген ци је и 
за мол ни це за убр за ње по ступ ка.

– Са Бо сном и Хер це го ви ном оста ло је 
не ре ше них још око 340 по сту па ка пре ра чу-
на пен зи ја оства ре них из ме ђу 1992. и 2004. 
го ди не, где је у пен зи ју ура чу нат и срп ски 
стаж оства рен у БиХ. Те пен зи је, за ко је су 
да нас раз ме ње ни спи ско ви, ушле су у пре-
ра чун ка ко би сва ка стра на пла ти ла свој 
стаж, и при кра ју је ре ша ва ње овог про бле-
ма – ис та као је Ми лен ко Гле ђа.

Та тја на Ва но вац, на чел ни ца Оде ље ња за 
оства ри ва ње пра ва при ме ном ме ђу на род-
них уго во ра у Фон ду ПИО Ре пу бли ке Срп-
ске, пр ви пут је уче ство ва ла на са ве то дав-
ним да ни ма.

– Љу ди су углав ном пи та ли ка да ће оства-
ри ти усло ве за од ла зак у пен зи ју и мо же ли 
се не што ура ди ти по пи та њу ви си не пен зи-
је, за тим и ка да ће кре ну ти ис пла та пен зи ја 
у слу ча је ви ма пре ра чу на пен зи је. Ми слим 
да су стран ке би ле за до вољ не на шим оп хо-
ђе њем и ор га ни зо ва њем ова квих раз го во-
ра – ре кла је Ва но вац.

Ову кон ста та ци ју нај ре чи ти је је по твр ди-
ла Пле ма Шу ћур из Су бо ти це, ко ја је до шла 
у Но ви Сад да се ин фор ми ше о усло ви ма 
оства ри ва ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
код Фон да ПИО Ре пу бли ке Срп ске.

– Још ни сам у пен зи ји, а на про ле ће би 
тре ба ло да оства рим то пра во. До шла сам 
да про ве рим усло ве под ко ји ма мо гу оти ћи 
у по ро дич ну пен зи ју. Оду ше вље на сам ова-
квом ор га ни за ци јом – сјај на је. Ниг де ни сам 
ус пе ла да оства рим та кву ко му ни ка ци ју и 
ниг де ни сам до би ла ова кве ин фор ма ци је. 
Же лим да јав но по хва лим ова кав на чин ра-
да на шег фон да ПИО – на гла си ла је Пле ма 
Шу ћур.

Дан ка Ро сић, пен зи о нер ка из Ве тер ни ка 
ко ја је на вр ши ла 21 го ди ну ста жа у Фе де ра-
ци ји, ка же да је при ма ла не што ма ло ви ше 
од 13.000 ди на ра пен зи је у Ср би ји, а да јој је 
по сле при зна ва ња де ла ста жа у Фе де ра ци-
ји пен зи ја оста ла иста. До шла је да про ве ри 
за што је то та ко. 

Без об зи ра на од го вор ко ји су до би ли од 
са ве то да ва ца, ве ли ка ве ћи на гра ђа на ко ји 
су до шли на раз го вор у Ди рек ци ју ПФ Но-
ви Сад из ја ви ли су да су за до вољ ни ор га ни-
за ци јом ова квих раз го во ра и да са та квом 
прак сом тре ба на ста ви ти. 

Са ве то дав ни да ни  
у Бе о гра ду

По ред са ве то да ва ца из Бо сне и Хер це-
го ви не, на рас по ла га њу гра ђа ни ма у Бе о-
гра ду би ли су Је ле на Пан те лић из Слу жбе 

1 Фи ли ја ле за град Бе о град РФ ПИО на Но-
вом Бе о гра ду, и Сла ђа на Ко ва че вић и Ива-
на Пет ко вић из Фи ли ја ле за град Бе о град у 
Ње ма њи ној.

Пре ма ре чи ма Гор да не Го гић, пред став-
ни це Фе де рал ног за во да за МИО/ПИО, и 
стран ке у Београду су углав ном, уз ин фор-
ма ци ју о усло ви ма за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, тра жи ле и по моћ око убр за ња 
по ступ ка, за тим ин фор ма ци је о то ку по-
ступ ка уко ли ко су већ под не ле зах тев, као 
и о утвр ђи ва њу ста жа.

– Ве ру јем да смо, по го то во код стра на ка 
ко је су под не ле зах тев или чи ји су пред ме-
ти тре нут но у то ку, ус пе ли да ус по ста ви мо 
ква ли тет ну ве зу и да су стран ке до би ле све 
по треб не ин фор ма ци је. По себ но сам за до-
вољ на са рад њом са ко ле га ма из Ср би је јер 
то је из у зет но ва жно за по бољ ша ње од но са 
и ква ли те та ра да – ис та кла је Гор да не Го гић.

А стран ке су има ле раз ли чи та пи та ња и 
про бле ме. Бран ка Шљи вар из Бе о гра да до-
шла је да се рас пи та у ве зи са пен зи јом из 
Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не.

– До шла сам да пи там да ли сам оства ри-
ла услов за пен зи ју у Бо сни и Хер це го ви ни 
и до би ла сам од го вор да тре ба да са че кам 
до сво је 64. го ди не, од но сно до сеп тем бра 
иду ће го ди не. Са ве то дав ци су би ли ве о ма 
љу ба зни и до ћи ћу и сле де ће го ди не ако бу-
де би ло по тре бе. Ми слим да је ве о ма до бро 
што се ови да ни раз го во ра ор га ни зу ју из го-
ди не у го ди ну, не са мо због ме не, већ и због 
дру гих стра на ка, да мо гу лак ше да до ђу до 
од го во ра и ре ше сво је не до у ми це – ре кла 
је Бран ка Шљи вар.

Иви ца Ћи рић, оси гу ра ник из Бе о гра-
да, ка же да је ра дио у Са ра је ву од ок то бра 
1977. до 1979. го ди не, те је же лео да ре гу-
ли ше не ке не пра вил но сти у ве зи са тим 
пе ри о дом ста жа. Ис та као је да су са ве то-
дав ци узе ли све у об зир, да су би ли ве о ма 
љу ба зни, и да је за до во љан од го во ром и 
ин струк ци ја ма ко је је до био.

– Ми слим да одр жа ва ње ових да на има 
сми сла за љу де ко је жи ве у Ср би ји а део 
свог рад ног ве ка су про ве ли у не кој дру гој 
зе мљи, да на ли цу ме ста ре ше про бле ме и 
на вре ме при пре ме сва по треб на до ку мен-
та за пен зи ју – за кљу чио је Иви ца Ћи рић. 

За јед нич ки ути сак свих струч ња ка је сте 
да су са ве то дав ни да ни из у зет но ко ри сни 
због раз ме њи ва ња зна ња, прак се, ис ку ства, 
као и уна пре ђи ва ња са рад ње са ко ле га ма 
из дру гих др жа ва, јер је то од из у зет не ва-
жно сти за стран ке и за ре ша ва ње њи хо вих 
про бле ма.

За це ло куп ну ор га ни за ци ју Да на раз го во-
ра и ове го ди не би ла је за ду же на Алек сан дра 
Ба нић, на чел ни ца Оде ље ња за ПИО по ме-
ђу на род ним уго во ри ма. Тех нич ку по др шку 
про фе си о нал но су пру жи ли за по сле ни у ИТ 
сек то ру, а у ор га ни за ци ји су уче ство ва ли и за-
по сле ни у Сек то ру за од но се с јав но шћу.

Дра га на Гру јић
Ми ро слав Мек те ро вић

Београд: саветодавци из Фонда ПИО Републике Српске одговарају на питања странака
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Бе не фи ци ра ни стаж, или 
пра вил ни је – стаж ко ји се 
ра чу на са уве ћа ним тра-

ја њем, „при ви ле ги ја” је оси гу-
ра ни ка ко ји ра де на на ро чи то 
те шким, опа сним и за здра вље 
штет ним рад ним ме сти ма, као и 
оси гу ра ни ка ко ји оба вља ју та кве 
по сло ве на ко ји ма се на кон на-
вр ше них од ре ђе них го ди на жи-
во та не мо же оче ки ва ти да свој 
по сао, од но сно про фе си о нал ну 
де лат ност оба вља ју успе шно. 

Утвр ђи ва њем ста жа оси гу ра-
ња ко ји се ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем, ови оси гу ра ни ци мо-
гу у од ре ђе ним окол но сти ма да 
оства ре пра во на пен зи ју ра ни је, 
а бе не фи ци ра ни стаж им та ко ђе 
ути че и на ме сеч ни из нос пен-
зи је. Рад на ме ста на ко ји ма се 
стаж ра чу на са уве ћа ним тра ја-
њем утвр ђе на су од го ва ра ју ћим 
пра вил ни ком, ко ји осим рад них 
ме ста утвр ђу је и сте пе не уве ћа-
ња ста жа, као и на чин њи хо вог 
утвр ђи ва ња и ре ви зи је. 

Тра ја ње ста жа мо же се уве ћа-
ти за нај ви ше 50 од сто у од но су 
на ефек тив но тра ја ње, осим у 
слу ча ју про фе си о нал них вој них 
слу жбе ни ка. Њи ма се у слу ча ју 
ан га жо ва ња у ору жа ним ак ци-
ја ма вре ме про ве де но у тим ак-
ци ја ма, као и на ле че њу, или у за-
ро бље ни штву, ра чу на као стаж 
оси гу ра ња у дво стру ком тра ја-
њу. Сте пен уве ћа ња озна ча ва се 
бро је ви ма, па та ко, на при мер, 
сте пен уве ћа ња 12/14 озна ча ва 
да се стаж оси гу ра ња ра чу на та-
ко да се сва ких 12 ме се ци ефек-
тив ног ра да ра чу на као 14 ме се-
ци ста жа оси гу ра ња.

При утвр ђи ва њу пра ва на пен-
зи ју, бе не фи ци ра ни стаж се утвр-
ђу је пре ма за кон ским про пи си-
ма ко ји су при ме њи ва ни у Ре-
пу бли ци Ср би ји у вре ме ка да је 
стаж на вр шен. Ови про пи си су се 
с вре ме ном ме ња ли и са сва ком 
из ме ном до но си ли но ве усло ве 
под ко ји ма се стаж утвр ђи вао са 
уве ћа ним тра ја њем, a та ко ђе је 
би ло и из ме на у по гле ду на чи-
на ње го вог ра чу на ња. Та ко је до 
кра ја 1972. ва жио про пис по ко-
ме се стаж ура чу на вао са уве ћа-
ним тра ја њем са мо у слу ча ју да 
је ње го во укуп но тра ја ње ду же 

од пет го ди на. Од 1973. го ди не 
тог огра ни че ња ви ше ни је би ло, 
па се стаж ра чу нао са уве ћа њем 
без об зи ра на укуп но тра ја ње. 
Ме ђу тим, за кон чи ја је при ме на 
по че ла 1. ја ну а ра 1997. го ди не 
вра тио је ово огра ни че ње са до-
дат ним по о штре њем – по чев од 
тог да на бе не фи ци ра ни стаж се 
ура чу на ва са мо ако је ње го во 
укуп но тра ја ње ду же од 10 го ди-
на. Ипак, у слу ча ју да је код оси-
гу ра ни ка утвр ђе на ин ва лид ност, 
укуп но тра ја ње ра да од пет го ди-
на на рад ним ме сти ма за ко ја је 
пред ви ђен бе не фи ци ра ни стаж, 
до вољ но је за ње го во ра чу на ње 
у уве ћа ном тра ја њу.

Оси гу ра ни ци ко ји су ко ри сти-
ли бо ло ва ње за вре ме ра да на 
ме сти ма на ко ји ма се стаж ра чу-

на са уве ћа ним тра ја њем тре ба 
да зна ју да су се и про пи си ко ји 
ре гу ли шу ути цај бо ло ва ња на 
ра чу на ње тог ста жа ме ња ли. До 
кра ја 1987. го ди не бо ло ва ње ни-
је ути ца ло на ра чу на ње бе не фи-
ци ра ног ста жа, од но сно оси гу ра-
ни ку се ком пле тан пе ри од ра да 
ра чу нао са уве ћа ним тра ја њем 
без об зи ра на тра ја ње од су ства 
с по сла. По чев од 1. ја ну а ра 1988. 
го ди не, бо ло ва ње ко је је у то ку 
ка лен дар ске го ди не тра ја ло кра-
ће од ме сец да на ни је од ути ца ја 
на ра чу на ње бе не фи ци ра ног ста-
жа, али се од су ство ва ње са по сла 
ко је пре ла зи ме сец да на од би ја 
од укуп ног тра ја ња бе не фи ци ра-
ног ста жа. Ова кав на чин ра чу на-
ња при ме њи ван је до кра ја 1990. 
го ди не. Да кле, у овом пе ри о ду се 
„опра шта” од су ство с по сла у тра-
ја њу до јед ног ме се ца, без об зи-

ра на то да ли је бо ло ва ње би ло 
кон ти ну и ра но, или је оси гу ра ник 
од су ство вао са по сла у ви ше кра-
ћих пе ри о да. По чев од 1991. го-
ди не сва ко од су ство с по сла због 
бо ле сти пред ста вља раз лог да се 
у пе ри о ди ма бо ло ва ња стаж оси-
гу ра ња ра чу на са мо у ефек тив-
ном тра ја њу.

Оси гу ра ник са бе не фи ци-
ра ним ста жом мо же ра ни је да 
оства ри пра во на пен зи ју, и то 
на раз ли чи те на чи не. Оси гу ра-
ни ци ко ји су на вр ши ли бе не-
фи ци ра ни стаж чи је је тра ја ње 
нај ма ње 2/3 укуп ног ста жа оси-
гу ра ња, има ју пра во на сни же ње 
ста ро сне гра ни це. На сва ких пет 
го ди на про ве де них на рад ном 
ме сту са ко е фи ци јен том 12/14 
ста ро сна гра ни ца се сни жа ва за 

јед ну го ди ну, на сва ке че ти ри за 
12/15, три за 12/16 и на сва ке две 
го ди не за 12/18. Ово сни же ње 
од но си се са мо на оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну, али не и на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју. 
Да кле, сни же ње се ра чу на од 65 
го ди на жи во та за му шкар це, а од 
61 го ди не и шест ме се ци за же-
не у то ку 2017. го ди не, од но сно 
од 62 го ди не жи во та за же не у 
то ку 2018. го ди не. Оси гу ра ник 
ко ји по овом осно ву оства ри 
пра во на ста ро сну пен зи ју до-
би ја ту пен зи ју у „пу ном” из но су, 
без ика квих ума ње ња. Ста ро сна 
гра ни ца мо же да се сни жа ва нај-
ви ше до 55 го ди на жи во та, осим 
за за по сле не на рад ним ме сти ма 
са ко е фи ци јен том 12/18 ко ји мо-
гу да оства ре пра во на ста ро сну 
пен зи ју и са 50 го ди на жи во та. 
Та ко ђе, овај стаж се ура чу на ва 

и за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју са на вр ше них 45 
го ди на ста жа оси гу ра ња, без об-
зи ра на го ди не жи во та, као и за 
сти ца ње пра ва на пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју.

Тра ја ње бе не фи ци ра ног ста жа 
од ути ца ја је и на пра ва за по сле-
них ко ји при па да ју та ко зва ним 
по себ ним ка те го ри ја ма оси гу ра-
ни ка – по ли циј ске слу жбе ни ке, 
при пад ни ке оба ве штај них аген-
ци ја, за по сле не на из вр ше њу 
кри вич них санк ци ја, при пад ни ке 
Вој ске Ср би је и дру ге, ко ји има ју 
мо гућ ност да пра во на пен зи ју 
оства ре под по себ ним, по вољ-
ни јим про пи си ма, у слу ча ју да су 
на овим по сло ви ма про ве ли пе-
ри од про пи сан За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. У 
2017. го ди ни, тај пе ри од је 12 го-
ди на и шест ме се ци ефек тив ног 
ра да на по сло ви ма са уве ћа ним 
тра ја њем ста жа, док ће у 2018. 
го ди ни би ти по треб но 13 го ди на. 
Уз овај услов, оси гу ра ни ци из ове 
ка те го ри је тре ба да има ју нај ма-
ње 54 го ди не и 8 ме се ци жи во та 
и 22 го ди не и шест ме се ци ста жа 
оси гу ра ња у 2017. го ди ни, од но-
сно нај ма ње 55 го ди на жи во та 
и 23 го ди не ста жа оси гу ра ња у 
2018. го ди ни, ка ко би оства ри ли 
пра во на ста ро сну пен зи ју.

Оси гу ра ни ци ко ји су оба-
вља ли са мо стал ну де лат ност 
та ко ђе има ју пра во на стаж са 
уве ћа ним тра ја њем уко ли ко 
су оба вља ли по сло ве за ко је је 
та кав стаж пред ви ђен. У слу ча-
ју да је утвр ђе но оба вља ње та-
квих по сло ва, они су у оба ве зи 
да упла те уве ћан до при нос за 
ПИО, ка ко би им се стаж ра чу-
нао са уве ћа њем. Исто уве ћа ње 
до при но са ва жи и за дру ге по-
сло дав це, па се за то свим оси-
гу ра ни ци ма су ге ри ше да пре 
од ла ска у пен зи ју про ве ре сво-
је по дат ке ре ги стро ва не у ма-
тич ној еви ден ци ји Фон да, јер и 
у слу ча ју да су сви дру ги усло ви 
ис пу ње ни, тра ја ње ста жа не ће 
би ти уве ћа но уко ли ко по сло да-
вац ни је ис пу нио сво ју оба ве зу 
и упла тио до при но се, а за тим о 
то ме до ста вио Фон ду ПИО од-
го ва ра ју ће при ја ве М-4.

Ми ро слав Ми рић

УТВР ЂИ ВА ЊЕ СТА ЖА СА УВЕ ЋА НИМ ТРА ЈА ЊЕМ

Бе не фи ци ра ни стаж

реч струке
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између два броја

Под сти ца ји вој во ђан ским
сто ча ри ма

На осно ву рас пи са них кон кур са за опре ма ње и уво ђе ње 
ЕУ стан дар да у сто чар ске фар ме, ше зде сет по љо при вред-
ни ка је сре ди ном ок то бра до би ло под сти цај на сред ства 
Вла де Вој во ди не у укуп ној вред но сти од 65 ми ли о на ди-
на ра: мла ђи од 40 го ди на, же не но си о ци по љо при вред них 
га здин ста ва и по љо при вред ни ци ко ји ра де у оте жа ним 
усло ви ма ра да и до дат но су фи нан сиј ски по др жа ни. На овај 
на чин тре ба да се ство ре усло ви да по љо при вред ни ци на 
тр жи ште из не су ква ли те тан про из вод или по лу про и звод, 
да бу ду кон ку рент ни ји, по ста ну еко ном ски сна жни ји. Уго во-
ре о до би је ним сред стви ма по љо при вред ни ци ма је уру чио 
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.

Ни же осно ви це осигурања 
Под се ћа мо гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је да од упла те за но вем бар 2017. 

ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко је су у од но су на прет ход ни пе ри од ни же за 1,6 од сто (због 
ускла ђи ва ња са кре та њем за ра да у прет ход ном квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч не спре ме 
ко ју има ју. По За ко ну о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца из но си 
35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де из прет ход ног тро ме сеч ја, што је 23.074 ди на ра, а нај ви ша 
пет про сеч них пла та, од но сно 329.635 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је 26 од сто, што зна чи да ће се ме сеч ни из да так 
кре та ти у ра спо ну од 5.999,24 до 85.705,10 ди на ра. Ови из но си при ме њи ва ће се за упла те до при но-
са за но вем бар и де цем бар 2017. и ја ну ар 2018. го ди не.

Суб вен ци је по љо при вред ним 
га здин стви ма

У ло кал ној са мо у пра ви Ме две ђе, ва ро ши на ју гу Ср би је, по себ ну 
па жњу по кла ња ју при мар ној по љо при вред ној про из вод њи. По чет-
ком ок то бра по де ље на су сред ства за 138 по љо при вред них про из-
во ђа ча на ме ње на за под сти цај при мар не по љо при вред не про из-
вод ње и раз вој се ла у оп шти ни на оба ла ма ре ке Ја бла ни це.

Пред сед ник оп шти не Ме две ђа др Не бој ша Ар сић уру чио је уго-
во ре вла сни ци ма по љо при вред них га здин ста ва у Ме две ђи. Укуп на 
вред ност ис пла ће них сред ста ва је око че ти ри ми ли о на и 248.000 ди-
на ра.

Бу џе том за те ку ћу 2017. го ди ну за под сти цај по љо при вред не про-
из вод ње из дво је но је око 10 ми ли о на ди на ра, на ме ње них за под сти-
цај раз во ја сто чар ства, во ћар ства и ме ли о ри за ци је на на шем те ре ну. 

Бор ба за 
ква ли тет ни ји 
жи вот

Ме ђу на род ни дан сле пих 
обе ле жен је цен трал ном ма-
ни фе ста ци јом у сме де рев-
ском Ре ги о нал ном цен тру. 
При су ство ва ли су пред став-
ни ци Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, гра да Сме де-
ре ва и ор га ни за ци ја сле пих и 
сла бо ви дих осо ба из два де се-
так гра до ва Ср би је.

По во дом Ме ђу на род ног 
да на сле пих, ко ји се под на зи-
вом Дан бе лог шта па обе ле-
жа ва 15. ок то бра ши ром све та 
као дан за по ди за ње све сти 
јав но сти о без бед но сти и са-
мо стал но сти сле пих и сла бо-
ви дих осо ба, про чи тан је Про-
глас Са ве за сле пих Ср би је. То 
је ујед но и по зив над ле жним 
уста но ва ма и ин сти ту ци ја-
ма и свим за ин те ре со ва ним 
ком па ни ја ма и гра ђа ни ма да 
се у на ред ном пе ри о ду на ста-
ви за јед нич ка бор ба за бо љи 
и ква ли тет ни ји жи вот осо ба 
оште ће ног ви да. 

Обе ле жа ва ње Да на бе лог 
шта па ор га ни зо ва ли су Са вез 
сле пих Ср би је и ГО Са ве за 
сле пих Ср би је – Сме де ре во, 
уз по др шку ре сор ног Ми ни-
стар ства, гра да Сме де ре ва и 
Ре ги о нал ног цен тра.

То ком ма ни фе ста ци је у Ре-
ги о нал ном цен тру за про фе-
си о нал ни раз вој за по сле них 
у обра зо ва њу би ли су из ло-
же ни руч ни ра до ви сле пих и 
сла бо ви дих чла ни ца Град ске 
ор га ни за ци је Са ве за сле пих 
Сме де ре во.

Све ви ше мла дих пче ла ра
Удру же ње пче ла ра „Ки кин да”, јед но од нај ста ри јих у Ср-

би ји, обе ле жа ва осам де це ни ја ра да. Тим по во дом при ре-
ђе на је и ре дов на го ди шња из ло жба на Град ском тр гу. Чла-
но ви су из ло жи ли сво је про из во де и раз ме ни ли ис ку ства 
са го сти ма из Хр ват ске и Ру му ни је.

Ра ду је по да так да су ме ђу из ла га чи ма би ли и уче ни ци 
Основ не шко ле „Јо ван По по вић” у Ки кин ди (на сли ци) чи ја 
сек ци ја пче лар ства де лу је две го ди не. Овим мла дим пче-
ла ри ма, има их два де се так, при дру жи ће се уско ро и њи хо-
ви вр шња ци из дру гих шко ла. Мла ди на ра штај је то на го-
ве стио и ли те рар ним ра до ви ма чи ји нај у спе шни ји ауто ри 
су на гра ђе ни.

Пен зи о не ри су нај мно го број ни ји чла но ви Удру же ња 
пче ла ра „Ки кин да” и они су нај ан га жо ва ни ји у при до би ја-
њу мла дих сна га.

Кон такт цен тар 
у КЦС

По чет ком ок то бра у Кли нич ком 
цен тру Ср би је (КЦС), у ци љу уна пре-
ђе ња ко му ни ка ци је и по бољ ша ња 
ква ли те та здрав стве них услу га, по-
чео је да ра ди Кон такт цен тар. По-
зи вом на број 011/360-9999 рад ним 
да ни ма од се дам до 19 ча со ва гра-
ђа ни мо гу да до би ју све сер ви сне 
ин фор ма ци је ко је се од но се на рад 
ме ди цин ских слу жби По ли кли ни ке 
КЦС, да за ка за ни пре глед от ка жу, из 
објек тив них раз ло га, од но сно да га 
за ка жу за дру ги тер мин. 

На кон 19 ча со ва по зи ви упу ће ни 
на број Кон такт цен тра пре у сме ра-
ва ју се на опе ра то ре у те ле фон ској 
цен тра ли КЦС ко ји ће по том омо гу-
ћи ти те ле фон ску ве зу са де жур ним 
слу жба ма у КЦС. 

Под се ћа мо и да се пре глед код 
иза бра ног ле ка ра, пе ди ја тра, ги не-
ко ло га или сто ма то ло га мо же за ка-
за ти пре ко На ци о нал ног кон такт 
цен тра Ми ни стар ства здра вља по-
зи вом на број 011/362-0000, сва ког 
рад ног да на од осам до 20 ча со ва, 
а за тим иза бра ни ле ка ри у до му 
здра вља да ље за ка зу ју све пре-
гле де у бол ни ца ма или кли нич ким 
цен три ма.
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Про сеч на пла та у сеп тем бру 48.212 ди на ра
Про сеч на не то за ра да (без по ре за и до при но са) у Ср би-

ји ис пла ће на у сеп тем бру 2017. го ди не из но си ла је 48.212 
ди на ра, а бру то за ра да 66.438 ди на ра, са оп штио је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку.

У од но су на ав густ, про сеч не бру то и не то за ра де ви ше 
су за 2,1 од сто но ми нал но, од но сно за два од сто ре ал но.

Про сеч не бру то и не то за ра де су у сеп тем бру у по ре ђе-
њу са истим ме се цом про шле го ди не ви ше за 3,6 од сто но-
ми нал но, од но сно за 0,4 од сто ре ал но.

То по ла: 54. Опле нач ка бер ба 
По чет ком ок то бра у То по ли је одр жа на 54. Опле нач ка 

бер ба, као и Са бор на род ног ства ра ла штва. То ком три да-
на То по ла, пре сто ни ца гро жђа и ви на, по ну ди ла je нај леп-
ше пло до ве из воћ ња ка и ви но гра да, а го сти су до шли из 
свих кра је ва Ср би је и из ино стран ства.

То по ла у вре ме бер бе уго сти ви ше од 200.000 по се ти ла-
ца. У се ли ма у под но жи ју Оплен ца во ћар ство је тра ди ци ја, 
у овом тре нут ку по се ду ју ви ше од 800 хек та ра са мо под 
ви но гра ди ма и ви ше од 6.500 хек та ра под во ћем. Сва ке 
го ди не из во зе око 25.000 то на во ћа у Ру си ју, а има ју и 3.500 ре ги стро ва них га здин ста ва, од то га 284 
пра ве ма ле фа бри ке.

Во ће из То по ле је на це ни и мо же се на ћи ши ром Ср би је, али и у ино стран ству где се го ди шње 
из ве зе 50.000 то на.

Ауто мат ска 
ове ра 
здрав стве них 
кар ти ца 

Oд по чет ка ок то бра по сло-
дав ци мо гу да ове ре књи жи це 
рад ни ка без од ла ска на шал-
те ре Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње (РФ ЗО). 
Тач ни је, рад ни ци ма за ко је су 
пла ће ни до при но си др жа ва ће 

Пр ви 
„Зр-Би зНет” 
у Зре ња ни ну 

Уни ја по сло да ва ца Ср би је - по сло-
дав ци Зре ња нин и ло кал на са мо у пра-
ва Зре ња ни на ор га ни зо ва ли су кра-
јем сеп тем бра пр ви дво днев ни са јам 
„Зр-Би зНет”, под сло га ном „По ве жи се”. 
Циљ ове ма ни фе ста ци је је да по ве же 
при вред ни ке и пред у зет ни ке ка ко би 
се до го во ри ли око но вих по сло ва и 
око за јед нич ког на сту па пре ма ве ли-
ким ком па ни ја ма. При о ри тет Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је је пру жа ње по др-
шке ма лим и сред њим пред у зе ћи ма 
јер су она нај ви тал ни ји и нај чвр шћи 
део на ше при вре де. Ове го ди не Вла да 
је из дво ји ла 18,2 ми ли јар де ди на ра за 
по моћ ма лим и сред њим пред у зе ћи-
ма, од че га 7,6 ми ли јар ди не по врат них 
сред ста ва.

Но ва при вред на ма ни фе ста ци ја 
одр жа на у зре ња нин ском „Ме ди со ну” 
оку пи ла је 65 из ла га ча: при вред ни ка, 
за на тли ја, пред став ни ка др жав них ин-
сти ту ци ја, не вла ди них ор га ни за ци ја, 
ба на ка, оси гу ра ва ју ћих ку ћа, стру ков-
них удру же ња и обра зов них уста но ва. 

Лу ча ни: стал ни по сао за труд ни це 
Хе миј ска ин ду стри ја „Ми лан Бла го је вић – На мен ска” у Лу ча ни ма, ко ја за по шља ва 1.300 рад ни-

ка а од то га 350 же на, на нај бо љи на чин по ка зу је по ве ћа ну бри гу за при пад ни це леп шег по ла. По 
по врат ку са труд нич ког и по ро диљ ског од су ства, шест рад ни ца фа бри ке са че ка ће рад но ме сто. 

По сле уго во ра на од ре ђе но вре ме, бу-
ду ће мла де ма ме пот пи са ле су уго вор о 
стал ном рад ном од но су. Ра ни је су то већ 
ура ди ле две труд ни це.

У лу чан ској фа бри ци ис ти чу да је то 
њи хов скро ман до при нос уна пре ђе њу 
род не рав но прав но сти и под сти ца њу 
ра ста на та ли те та и да ће им та кав на чин 
за по чи ња ња стал ног рад ног од но са же-
на и труд ни ца по ста ти прак са у на ред-
ном пе ри о ду. 

Но вац за уста но ве со ци јал не 
за шти те 

По кра јин ски се кре тар за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју 
и рав но прав ност по ло ва Пре драг Ву ле тић уру чио је 4. ок то-
бра 25 уго во ра ди рек то ри ма уста но ва со ци јал не за шти те за 
сме штај ко ри сни ка чи ји је осни вач По кра јин ска вла да. Уго во-
ри ко ји су до де ље ни на ме ње ни су из ра ди про јект но-тех нич ке 
до ку мен та ци је.

На и ме, је дан од нај ве ћих про бле ма у овим уста но ва ма је сте 
из ра да про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је, па је од лу ка По-
кра јин ског се кре та ри ја та би ла да се, на кон ре ба лан са, сред-
ства усме ре за те на ме не.

Пре драг Ву ле тић је том при ли ком ре као да је од лу ком Скуп-
шти не АПВ о ре ба лан су бу џе та за 2017. го ди ну бу џет По кра-
јин ског се кре та ри ја та уве ћан за 44 ми ли о на ди на ра, те да су та 
сред ства усме ре на ка уста но ва ма со ци јал не за шти те. 

ауто мат ски ове ра ва ти здрав-
стве не елек трон ске кар ти це. 

Но ви ин фор ма ци о ни си стем 
РФ ЗО пре у зи ма по дат ке По-
ре ске упра ве о пла ће ном до-
при но су и ауто мат ски ове ра ва 
здрав стве ну кар ти цу. И фир ма 
и рад ник мо гу елек трон ски да 
про ве ре да ли је ове ре на здрав-
стве на ле ги ти ма ци ја.

На овај на чин за са да се ове ра-
ва ви ше од три ми ли о на здрав-
стве них кар ти ца, а од сре ди не 
2018. то ће ва жи ти за све оси гу-
ра ни ке. Да кле, око 150.000 пред-
у зе ћа по ште ђе но је ста рог на-
чи на ове ре, а ме ђу три ми ли о на 
гра ђа на ко ји ма ће здрав стве не 
кар ти це би ти ове ра ва не на ова-
кав на чин су и сви пен зи о не ри, 
је дан део не за по сле них, као и 
де ца до на вр ше них 18 го ди на 
жи во та, школ ска де ца и сту ден ти 
до кра ја про пи са ног шко ло ва ња, 
а нај ка сни је до 26 го ди на, за тим 
ли ца ста ри ја од 65 го ди на...

Тре ба на гла си ти да ова кав на-
чин ове ре још не ва жи за оси гу-
ра ни ке са мо стал них де лат но-
сти и по љо при вред ни ке ко ји 
здрав стве не књи жи це и да ље 
ове ра ва ју по ста рој про це ду ри.
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поводом Дана старијих

Иза нас је још је дан ме сец 
со ли дар но сти са ста ри-
ји ма, у окви ру ко га је 

обе ле жен и Ме ђу на род ни дан 
ста рих, ове го ди не по све ћен 
про мо ви са њу уче шћа ста ри-
јих осо ба у по ро ди ци, ло кал ној 
за јед ни ци и дру штву, од но сно 
афир ма ци ји њи хо вог до при но-
са окру же њу у ко ме жи ве.

Кам па ња Ује ди ње них на ци-
ја под на зи вом „Ко рак у бу дућ-
ност: пре по зна ва ње та ле на та, 
до при но са и уче шћа ста ри јих 
у дру штву” под се ти ла је свет 
на зна чај ис ку ства и до при но са 
ста ри јих и под ста кла нас да тра-
жи мо нај бо ље на чи не њи хо вог 
уче шћа у раз ли чи тим аспек ти-
ма жи во та, у скла ду са њи хо вим 
пра ви ма, по тре ба ма и же ља ма.

Про ду же ње жи вот ног ве ка 
пред ста вља је дан од нај ве-
ћих успе ха чо ве чан ства, али и 
јед ну од нај ве ћих дру штве них 
тран сфор ма ци ја. Због исто вре-
ме ног па да на та ли те та, свет 
ће убр зо има ти ви ше ста рих 
љу ди не го де це и мла дих. Из 
тог раз ло га ста ре ње ста нов-
ни штва је и је дан од нај ве ћих 
јав но здрав стве них иза зо ва, 
јер су ста ре осо бе под ве ћим 
ри зи ком од обо ле ва ња од хро-
нич них бо ле сти и че сто има ју 
ви ше здрав стве них про бле ма 
исто вре ме но.

Оче ку је се да до 2050. го ди не 
ап со лут ни број љу ди ста ри јих 
од 60 го ди на по ра сте са 605 ми-
ли о на на две ми ли јар де, док ће 
се у истом пе ри о ду број осо ба 

ста ри јих од 80 го ди на уве ћа ти 
ско ро че ти ри пу та и из но си ће 
395 ми ли о на. Број оних ко ји су 
ста ри ји од 65 го ди на у на ред-
них пет го ди на пре ма ши ће број 
де це мла ђе од пет го ди на, а до 
2050. го ди не и број де це мла ђе 
од 14 го ди на.

Ка да је Евро па у пи та њу, ви ше 
од 160 ми ли о на љу ди је ста ри је 
од 60 го ди на. Пред ви ђа се да ће 
у ЕУ до 2060. го ди не оче ки ва ни 
жи вот ни век му шка ра ца би ти 
про ду жен на 84,5 го ди на, а жи-
вот ни век же на на чак 89 го ди-
на. Оче ку је се да ће се у истом 
пе ри о ду утро стру чи ти број осо-
ба ста ри јих од 80 го ди на – са 22 
ми ли о на (пре ма про це ни из 
2008. го ди не) на 61 ми ли он.

Пред ви ђа ња за Ср би ју ка жу 
да ће у на ред не две и по де це-
ни је удео осо ба ста ри јих од 65 
го ди на до сти ћи 25,2 од сто, од-
но сно да ће сва ки че твр ти ста-
нов ник Ср би је има ти ви ше од 
65 го ди на. Исто вре ме но, оче ку-
је се да се удео мла ђих од 15 го-
ди на у укуп ној по пу ла ци ји сма-
њи на 11,7 од сто, што зна чи да 
се и да ље на ста вља ин тен зи ван 
про цес де мо граф ског ста ре ња.

То што љу ди да нас жи ве ду же 
у бо љем здра вљу и оста ју ду же 
ак тив ни јед но је од нај ве ћих 
ци ви ли за циј ских до стиг ну ћа, 
па ипак ве ћи на зе ма ља ко ја се 
су о ча ва са про ме ном струк ту ре 
ста нов ни штва тр пи ве ли ки де-
мо граф ски при ти сак. Ста ре ње 
ста нов ни штва се од ра жа ва на 
раз ли чи те аспек те и под руч ја 

дру штва и еко но ми је, а у ве ли-
ком бро ју зе ма ља, укљу чу ју ћи 
и на шу, по тен ци јал не пре пре ке 
за рав но прав но уче шће ста ри-
јих су си ро ма штво, ло ше здра-
вље, ни зак ни во обра зо ва ња, 
не до ста так пре во за – не при сту-
пач не услу ге, и дис кри ми на ци ја 
по осно ву ста ро сног до ба.

Мно ги со ци о ло зи пред ви ђа-
ју да ће у на ред ним де це ни ја ма 
мо ра ти да се ус по ста ви не ки но-
ви „со ци јал ни спо ра зум”, као и 
ра ди кал ни за о крет у на чи ну на 
ко ји ста ри ји љу ди жи ве. У том 
сми слу, не ке зе мље већ раз ми-
шља ју о мо гућ но сти при ла го-
ђа ва ња рад них ме ста ста ри јим 
рад ни ци ма, о то ме да им тре ба 
омо гу ћи ти флек си бил но рад но 
вре ме и по сте пе ни, фа зни од-
ла зак у пен зи ју; дру ге се ори-
јен ти шу на бр жи раз вој сер ви са 
по др шке за ста ри је, а раз ви је-
ни је пак на то да ста ри је осо бе 
чи не ра сту ћу гру пу по тро ша ча 
са спе ци фич ним по тре ба ма, ко-
ја, с об зи ром на њи хов број, има 
зна чај ну ку пов ну моћ.

Исто вре ме но, по треб но је и 
ме ња ти сли ку о ста ри јим осо-
ба ма, ста ре ње се и да ље по сма-
тра као про блем јер се њи хов 
по тен ци јал пре ви ђа, као што 
и ста ри ји љу ди мо ра ју да про-
ме не соп стве ну пер цеп ци ју. 
Са ста ре њем дру штва по ста је 
ва жни је и ула га ње у мла де ге-
не ра ци је јер њи хов еко ном ски 
про спе ри тет омо гу ћа ва за јед-
ни ци да по др жи оне ко ји за ви се 
од ту ђе по мо ћи.

Ка да је реч о Ср би ји, оно што 
је по треб но ура ди ти од мах је-
сте бр жи раз вој сер ви са по др-
шке ста ри ји ма у ло кал ним за-
јед ни ца ма, по себ но у се о ским 
сре ди на ма, као и про ши ре ње 
тих сер ви са уво ђе њем но вих 
услу га – мо гућ но шћу да на јед-
ном ме сту мо гу да до би ју ку ва-
ни оброк, да при јат но про ве ду 
вре ме, да ју веш на пра ње, као и 
да до би ју раз ли чи те здрав стве-
не услу ге, на при мер. Свр ха ова-
квих цен та ра је сте да ста ри ји 
што ду же мо гу да жи ве не за ви-
сно и да са мо стал но ор га ни зу ју 
жи вот у свом до му и окру же њу 
на ко је су на ви кли. По ред то га, 
по себ но тре ба обра ти ти па жњу 
и на бр жи раз вој сер ви са за па-
ли ја тив ну не гу.

Про гла сив ши 2017. го ди ном 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, 
Вла да Ср би је је отво ри ла те-
му ме ђу ге не ра циј ске со ли дар-
но сти и по ка за ла да је све сна 
иза зо ва са ко ји ма се дру штво 
су о ча ва. По ру ка је да ста ри ји 
тре ба да бу ду вред но ва ни као 
про дук тив ни чла но ви дру штва 
ко ји до при но се за јед ни ци, а да 
со ли дар ност ме ђу ге не ра ци-
ја ма не зна чи са мо еко ном ску 
по моћ, већ пре све га ме ђу соб-
ни су жи вот, са рад њу и раз у ме-
ва ње.

Све нас че ка ста рост, па ни је 
на од мет да на вре ме раз ми сли-
мо о то ме и већ са да пре ду зме-
мо не ке ва жне ко ра ке за до бро-
бит и по је ди на ца и за јед ни це.

Д. Гру јић

ЗНА ЧАЈ ИС КУ СТВА И ДО ПРИ НО СА СТА РИ ЈИХ ОСО БА

Све
нас
че ка
ста рост
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Ско ро по ло ви на  
ста ри јих  
Но во бе о гра ђа на 
жи ви у ста рач ким 
до ма ћин стви ма

На кон фе рен ци ји за ме ди-
је одр жа ној 10. ок то бра 
у Бе о гра ду пред ста вљен 

је Из ве штај о ис тра жи ва њу по-
тре ба ста рач ких до ма ћин ста ва 
Но вог Бе о гра да. Ис тра жи ва ње 
је спро ве ло удру же ње „Сна га 
при ја тељ ства” – Amity у пе ри о-
ду од мар та до ју на 2017. го ди не 
на ре пре зен та тив ном узор ку од 
666 ста ри јих ко ји жи ве у ста рач-
ким до ма ћин стви ма на Но вом 
Бе о гра ду.

По пу ла ци о ни фонд Ује ди-
ње них на ци ја фи нан си рао је 
део тро шко ва ис тра жи ва ња, и 
штам па ње пу бли ка ци је „При гу-
ше на све тла гра да – Сту ди ја о 
по ло жа ју и по тре ба ма ста рач-
ких до ма ћин ста ва Но вог Бе о-
гра да”, у ко јој је об ја вљен из ве-
штај о на ла зи ма и пре по ру ке.

На оп шти ни Но ви Бе о град 
жи ви ви ше од 38.000 ста ри јих 
љу ди, а то је ве ћи број од укуп-
ног бро ја ста нов ни ка у 110 оп-
шти на у Ср би ји по је ди нач но, по 
по пи су ста нов ни штва из 2011. 
го ди не. Ме ђу 81.000 до ма ћин-
ста ва на Но вом Бе о гра ду, сва-
ко ше сто је ста рач ко, од но сно 
ско ро по ло ви на ста ри јих Но-
во бе о гра ђа на жи ви у ста рач-
ким до ма ћин стви ма, где су све 
осо бе ста ре 65 и ви ше го ди на, 
а нај ви ше њих у са мач ким ста-
рач ким до ма ћин стви ма. У окви-
ру ис тра жи ва ња ин тер вју и са но 
је 605 осо ба ста рих 65 и ви ше 
го ди на, ко је жи ве у ста рач ким 
до ма ћин стви ма, и оба вље ни 
су раз го во ри у фо кус гру па ма 
и пу тем ду бин ских ин тер вјуа са 

још 61 ста ри јом осо бом из исте 
гру па ци је.

– За хвал ни смо они ма ко ји су 
се ода зва ли на шем по зи ву и до-
зво ли ли нам да уђе мо у њи хо ве 
ста но ве и при ча мо са њи ма о 
жи во ту и иза зо ви ма сва ко днев-
ног жи вље ња ста ри јих. За хвал-
ни смо и они ма ко ји нас ни су 
пу сти ли да уђе мо – сва ко тре ће 
ста рач ко до ма ћин ство ни је нам 
до зво ли ло улаз, јер су нам ти-
ме по ка за ли у ко ли ком стра ху и 
зеб њи жи ве са ми, бо је ћи се да 
их не ко не зло у по тре би, по кра-
де – на ве ла је на кон фе рен ци ји 
На де жда Са та рић, пред сед ни-
ца Управ ног од бо ра удру же ња 
„Сна га при ја тељ ства” – Amity и 
ко а у тор ка пу бли ка ци је.

Др На та ли ја Пе ри шић, про-
фе сор ка Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
та ко ђе ко а у тор ка пу бли ка ци је, 
пред ста вља ју ћи ре зул та те ис-
тра жи ва ња, по ред оста лог, на-
ве ла је да ме ђу ста ри јим осо ба-
ма ко је жи ве са ме 80 од сто чи не 
же не. Чак 37 од сто ис пи та ни ка 
ста ро је 80 и ви ше го ди на, а 111 
ис пи та них осо ба има ви ше од 

85 го ди на. Го то во 40 од сто ис пи-
та ни ка пру жа фи нан сиј ску по-
др шку сво јим срод ни ци ма, а са-
мо јед на пе ти на ста ри јих жи ви 
са при хо ди ма ве ћим од 40.000 
ди на ра. Ис тра жи ва ње по ка зу-
је и да су же не мно го че шће у 
не по вољ ни јем по ло жа ју ка да је 
реч о при хо ди ма, об ја сни ла је 
На та ли ја Пе ри шић.

Још не ки од кључ них на ла-
за ис тра жи ва ња по ка зу ју да је 
нај ве ћа пре пре ка са ко јом се 
ста ри ји су о ча ва ју у сва ко днев-
ном функ ци о ни са њу одр жа ва-
ње хи ги је не ста на, као што су 
пе гла ње, пра ње, чи шће ње, а са 
овом пре пре ком су сре ће се 37 
од сто ис пи та ни ка. Сва кој че-
твр тој ста ри јој осо би иза зов је 
од ла зак код ле ка ра, пла ћа ње 
ра чу на, на бав ка по треп шти на. 
За де вет од сто њих по треб не су 
услу ге ге рон то до ма ћи це, а ове 
услу ге ко ри сти ма ње од јед ног 
про цен та ста ри јих. Они ко ји 
има ју срод ни ке, у 65 од сто слу-
ча је ва се на њих и осла ња ју, 27 
од сто се осла ња на при ја те ље, 
24 од сто на ком ши је, а са мо по 
је дан про це нат на Цен тар за со-

ци јал ни рад, удру же ња, ло кал-
не по ли тич ке пар ти је, од но сно 
два од сто на ло кал ну власт.

– Су штин ски за кљу чак овог ис-
тра жи ва ња био би да су ста ри ји 
ак тив ни ко ли ко год им то њи хо ве 
мо гућ но сти до зво ља ва ју, и да су 
рав но прав ни чла но ви дру штва 
са аспек та сво јих до при но са, а да 
дру штво кон стант но ба лан си ра 
и на сто ји да им пру жи или вра ти 
са мо оно што баш мо ра – на гла-
си ла је На де жда Са та рић.

Она је на ве ла да су на осно ву 
ис тра жи ва ња фор му ли са не и 
че ти ри кључ не пре по ру ке: кон-
ци пи ра ње и им пле мен ти ра ње 
кон цеп та ак тив ног ста ре ња у 
за јед ни ци, ак тив но под сти ца ње 
ка па ци те та по ро ди це за бри-
гу о ста ри ји ма, про мо ви са ње 
ци вил них ини ци ја ти ва, као и 
раз ви ја ње но вих и уна пре ђе ње 
по сто је ћих сер ви са за ста ри је у 
ло кал ним за јед ни ца ма. У окви ру 
сва ке од пре по ру ка утвр ђе не су 
кон крет не ме ре чи је се уво ђе ње 
и при ме на сма тра по треб ним у 
свр ху по бољ ша ња по ло жа ја и 
за до во ља ва ња по тре ба ста ри-
јих у гра ду. В. Кадић

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА AMITY 

Срод ни ци нај бо љи осло нац

У кра гу је вач ком За во ду за сме штај од-
ра слих ли ца „Ма ле Пче ли це” све ча но је 
отво рен ре но ви ра ни пе ти па ви љон ко ји 
ће но си ти на зив „Сун цо крет”, на ме њен за 
сме штај 160 нај ста ри јих ко ри сни ка. Све ча-
ном отва ра њу објек та у ко ме ће се на ла зи ти 

оде ље ње пси хо ге ри ја три је, при су ство ва ли 
су пред став ни ци Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
епи скоп шу ма диј ски Јо ван, пред став ни ци 
гра да Кра гу јев ца и Шу ма диј ског управ ног 
окру га. Ре но ви ра ње објек та фи нан си ра но 

је соп стве ним сред стви ма За во да, а уло же-
но је око два де сет ми ли о на ди на ра. По ред 
но во о тво ре ног пе тог па ви љо на на ла зи се 
нај са вре ме ни ји фи зи кал ни цен тар у Шу ма-
ди ји. 

М. Сан трач

Отво рен ре но ви ра ни пе ти па ви љон у За во ду „Ма ле Пче ли це”

Пред ста вљање из ве штаја о ис тра жи ва њу по тре ба ста рач ких до ма ћин ста ва Но вог Бе о гра да
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поводом Дана старијих

ПО ВО ДОМ МЕ СЕ ЦА СТА РИХ У ЉУ БО ВИ ЈИ 

Дру же ње пен зи о не ра 
из два ре ги о на

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Љу бо ви-
ји, по во дом ок то бра, ме се ца ста рих, ор га ни зо ва ла 
је 14. ок то бра дру же ње пен зи о не ра на ко ме је би ло 
ви ше од 500 ве те ра на из два ре ги о на за пад не Ср би-
је, ужич ког и ма чван ског.

– Већ го ди на ма ор га ни зу је мо ова ква дру же ња. У 
го сте су нам до шли пен зи о не ри из Ужи ца, Ча је ти не, 
Ма лог Звор ни ка, Ло зни це, Бо га ти ћа, Шап ца, Ла за-
рев ца, Кра ље ва и из Ре пу бли ке Срп ске, из Бра тун-
ца и Сре бре ни це – ка же Ми ли сав Ђо кић, пред сед-
ник љу бо виј ског удру же ња пен зи о не ра и до ма ћин 
де ша ва ња, до да ју ћи да се овим ску по ви ма по ка зу је 
да удру же ња тре ба да слу же и за оку пља ња пен зи о-
не ра на ко ји ма се они дру же, упо зна ју, ве се ле, то их 
окре пљу је и про ду жа ва им жи вот.

– На дру же ње у Љу бо ви ји, ко је је увек до бро ор га-
ни зо ва но, до ла зим већ пет го ди на са пен зи о не ри ма 
из Шап ца. Ве о ма ми го ди што сам уче сник овог ску па 
на ко јем увек има и осо ба ста ри јих од 80 го ди на, ко је 
во ле да до ђу у ову ле пу ва рош на Дри ни, да се дру-
же и про ве ду уз пе сму и свир ку, да се ра зо но де уз 
бо га то по слу же ње – ка же Дра го љуб Ву ја нић, су ди ја 
у пен зи ји из се ла Ли по ли ста у Ма чви, не да ле ко од 
Шап ца. М. М.

По во дом 90 го ди на од 
осни ва ња пен зи о нер-
ског „На род ног чи та-

ли шта” у Ди во ти ну, у обла сти 
Пер ник у Бу гар ској, и ме се ца 
ста рих, у овој бал кан ској зе мљи 
сре ди ном ок то бра при ре ђе но 
је не за бо рав но ме ђу на род но 
дру же ње пен зи о не ра ју га Ср би-
је и Бу гар ске. 

До ма ћин овог су сре та при-
пад ни ка тре ћег до ба из Ја бла-
нич ког управ ног окру га и обла-
сти Пер ник би ла је пред сед ни-
ца Са ве за пен зи о не ра обла сти 
Пер ник Ка тја Ев ти мо ва Хри сто-
ва.

Област Пер ник има око 50.000 
пен зи о не ра, а са ма град ска оп-
шти на ко ја бро ји 116.000 ста-
нов ни ка има око 25.000 пен зи о-
не ра. У овом пре ле пом гра ду на 
оба ла ма пи то ме ре ке Стру ме, у 
Омла дин ском кул тур но-ин фор-
ма тив ном цен тру при ре ђен је 
за јед нич ки кон церт бу гар ских 
и срп ских пе ва ча и фол кло ра ца. 

На при је му у част го сти ју са ју-
га Ср би је чу ле су се из ван ред не 
иде је о бу ду ћој са рад њи две ју 
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја. О 
то ме су го во ри ли То дор ка Ки рил 
Ра де но ва, пред сед ни ца удру же-
ња пен зи о не ра из Ди во ти на, 
Ка тја Хри сто ва из пер нич ког 
удру же ња, као и Ки рил Ле о нов 
за ре ги о нал но удру же ње обла-

сти Пер ник. Том при ли ком до ма-
ћи не је по здра вио пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Ле-
сков ца и Ја бла нич ког управ ног 
окру га Бра ти слав Здрав ко вић.

Ме ђу на род ни скуп при пад-
ни ка тре ћег, „злат ног до ба”, ка ко 
ис ти чу Бу га ри, пра ти ла је број-
на но ви нар ска еки па из Пер ни-
ка и Со фи је.

То ком зва нич них су сре та и 
дру же ња а на кон ве ле леп ног 
кон цер та, чу ли су се и озбиљ ни 
пред ло зи о ства ра њу уни је пен-
зи о не ра бал кан ских зе ма ља.. 

Ди ми триј Ки си мов, ге не рал-
ни се кре тар пред сед ни штва Бу-
гар ске асо ци ја ци је пен зи о не ра, 
ис та као је да по сто је ве ли ке мо-
гућ но сти пре ко гра нич не са рад-
ње у ре а ли за ци ји ва жних про је-
ка та ко јом би се до не кле по мо-
гло ста ри ји ма у пре ва зи ла же њу 
њи хо вих со ци јал них, еко ном-
ских и здрав стве них про бле ма. 

– На ме ра ва мо да већ на ред-
не, 2018. го ди не по во дом Ме-
ђу на род ног да на ста рих, 1. ок-
то бра, у Со фи ји ор га ни зу је мо 
пр ви Кон грес пен зи о нер ских 
ор га ни за ци ја Бал ка на – ис та као 
је, из ме ђу оста лог, Ки си мов.

То ком не за бо рав ног дру же-
ња у Пер ни ку раз ме ње ни су 
сим бо лич ни по кло ни са пу но 
ме ђу соб ног ува жа ва ња.

Т. Сте ва но вић

По во дом пр вог ок то бра – Ме ђу-
на род ног да на ста ри јих осо ба, по-
след њег да на сеп тем бра у Ле сков цу 
је одр жа на ве о ма по се ће на три би на 
под на зи вом „Ста рост ни је бо лест 
– Ути цај ме ди ја на пре ва зи ла же ње 
про бле ма ста рих осо ба”.  

Увод ни чар три би не био је но ви нар, 
мр То ми слав Сте ва но вић, а ве ли ком 
ин те ре со ва њу по се ти ла ца ове сво је-
вр сне књи жев не ве че ри до при не ли 
су и чла но ви му зич ко-по ет ске сек ци је 
Удру же ња пен зи о не ра из Ле сков ца.

Ор га ни за то ри три би не – ин тер-
ак тив ног са гле да ва ња про бле ма 

ста ри јих осо ба, би ли су ле ско вач ки 
Цен тар за еко но ми ку до ма ћин ства 
и Удру же ње пен зи о не ра гра да Ле-
сков ца.

Нај ви ше ре чи је би ло о ре ша ва-
њу по те шко ћа у за по шља ва њу рад-
ни ка, на до мак „тре ћег до ба”, ко ји 

су за хва љу ју ћи че сто 
рђа вој при ва ти за ци ји 
дру штве них фир ми на 
ју гу Ср би је оста ли без 
по сла као тех но ло шки 
ви шак. Од 56 при ва ти-
зо ва них фир ми у Ја-
бла нич ком управ ном 
окру гу са 47 њих је, у 
по след њих пет го ди-
на, рас ки нут ку по про-
дај ни уго вор, од но сно 

при ва ти за ци ја, из ме ђу оста лог, због 
не са гле да ва ња со ци јал ног ста ту са 
за по сле них. 

Истог да на је у Ге рон то ло шком 
цен тру у Ле сков цу за нај ста ри је су-
гра ђа не, ста на ре До ма за ста ре, из-
ве ден при го дан кул тур но-за бав ни 
про грам.  Т. С.

МЕ ЂУ НА РОД НИ СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ УДРУ ЖЕ ЊА ЈУ ГА СР БИ ЈЕ И БУ ГАР СКЕ У ПЕР НИ КУ

Дру же ње за не за бо рав

Бу гар ке у Ди во ти ну до че ку ју ле ско вач ке пен зи о не ре

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДА Н СТА РИ ЈИХ ОСО БА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Ста рост ни је бо лест...
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АК ТИВ НО СТИ СА ВЕ ЗА 
ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Смо тра хо ро ва 
у Су бо ти ци

Већ тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Смо-
тра хо ро ва Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не 
ове го ди не је одр жа на у Су бо ти ци у ор га ни-
за ци ји Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра. 

Све ча но сти су при су ство ва ли Ми лан 
Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, Дра ги ца Лу чев, пред сед ни ца 
ГУП Су бо ти ца, Не над Ива ни ше вић, др жав-
ни се кре тар у Ми ни стар ству гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре, Или ја 
Ђу ка но вић и На та ша Алек сић из ло кал не 
са мо у пра ве, као и чла но ви град ских и оп-
штин ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра Вој-
во ди не и го сти.

При сут не су по здра ви ли Дра ги ца Лу чев 
и Ми лан Не на дић, по же лев ши им успе шне 
на сту пе и дру же ње. На смо три је на сту пи-
ло 14 хо ро ва из Вој во ди не и го сти из Ни ша 
и Ле сков ца, ко ји су из ве ли по три пе сме, а 
мо гле су се чу ти мно ге ста ро град ске и на-
род не пе сме из Ср би је и окол них зе ма ља.

По се бан ути сак на пу бли ку су оста ви-
ли на сту пи хо ра ГУП Су бо ти ца, хо ра КУД 
пен зи о не ра „Иси дор Ба јић” Но ви Сад, хо-
ра КУД Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да, и на ступ хо ра пен зи о не ра из Ни ша. 

Д. Ко раћ

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са-
да и Цен тар за по ро дич ни сме штај и усво-
је ње Но ви Сад са ра ђу ју на ре а ли за ци ји 
про јек та „Раз ви ја ње ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње и со ли дар но сти”. 

Про је кат, ко ји тра је до ју на 2018, по др-
жа ли су Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-

ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и По кра-
јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну по ли ти-
ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва. 
У окви ру про јек та ре а ли зу ју се еду ка тив-
не, ли ков не и ре кре а тив не ак тив но сти у 
ко је су укљу че ни чла но ви Удру же ња пен-
зи о не ра и де ца и мла ди ко ји су на по ро-
дич ном сме шта ју.

Та ко је не дав но ор га ни зо ван из лет на 
По по ви цу на Фру шкој го ри, где су пен зи о-
не ри и де ца уче ство ва ли у ре кре а тив ним 
ак тив но сти ма, ше та ли и дру жи ли се а за-
тим за јед но ру ча ли у До му пен зи о не ра.

Дра ги ца Зе лен ба ба из Удру же ња пен зи-
о не ра ис та кла је да је циљ овог про јек та 

ин тер ак ти ван од нос из ме-
ђу де це и ста ри јих су гра-
ђа на, у ко јем пен зи о не ри 
мо гу де ци пре не ти сво је 
жи вот но ис ку ство, зна ње 
и прак тич не ве шти не, и 
при том и до би ти па жњу 
де це чи ме се сма њу је со-
ци јал на изо ло ва ност ста-
ри јих су гра ђа на и да је до-
при нос ме ђу ге не ра циј ској 
са рад њи и со ли дар но сти.

Је ли ца Ма рић, са вет-
ни ца за хра ни тељ ство у 
Цен тру, на гла си ла је да 

се ова са рад ња на ста вља ак тив но сти ма у 
Удру же њу, ра дом драм ске сек ци је чи ји ће 
ре зул тат би ти ве ли ка ме ђу ге не ра циј ска 
пред ста ва за јав ност, те ли ков не ра ди о ни-
це и еду ка тив не сек ци је где ће мла ди и де-
ца под у ча ва ти пен зи о не ре ка ко се ко ри-
сте мо бил ни те ле фо ни и ком пју те ри.

Дра ган Ко раћ

На ини ци ја ти ву Кан це ла ри је за људ-
ска и ма њин ска пра ва Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, а у ор га ни за ци ји Удру-

же ња гра ђа на „Сна га при ја тељ ства” – Amity, 
по во дом Да на ста ри јих осо ба ор га ни зо ва-
на је во жња бро дом по Са ви и Ду на ву за нај-
ста ри је су гра ђа не.

За мно ге „пут ни ке” ово је би ла је дин-
стве на при ли ка да ви де ле по те сво га гра-
да и са ре ка. Сви су би ли ус хи ће ни и ни су 
зна ли че му пре да се ди ве, да ли при род-
ним ле по та ма или оном што је људ ска ру-
ка ство ри ла. Ви де ли су ка ко из гле да ју Ка-
ле мег дан и Не бој ши на ку ла са Ду на ва, са 
Са ве су раз гле да ли Са бор ну цр кву, Аду, 
ви де ли ка ко те че град ња Бе о гра да на во-
ди и мно го то га још. Ди ви ли су се ле по ти 
мо сто ва и све вре ме је вла да ло до бро рас-
по ло же ње.

Је дан ста ри го спо дин на кра ју пло вид бе 
ре че: „Ро ђен сам у Бе о гра ду и све вре ме 
жи вим ту, али ни сам знао да је мој во ље ни 
град то ли ко леп са на ших ле по ти ца Са ве и 
Ду на ва”.

Пло вид ба је ис ко ри шће на за по де лу за-
хвал ни ца нај ак тив ни ји ма у ши ро кој ле пе зи 
ху ма ни тар ног де ло ва ња. 

Из лет ни ци из ра жа ва ју за хвал ност ини ци ја-
то ри ма и ор га ни за то ри ма на овом из у зет ном 

да ру ста рим Бе о гра ђа ни ма а по во дом њи хо-
вог да на и ме се ца, уз ма лу су ге сти ју да би пло-
вид ба мо гла и да се про ду жи пре ма Пу пи но-
вом мо сту, низ Ду нав бар до Вин че и уз Са ву 
пре ма Остру жни ци. М. Ра до са вље вић  

ПЛО ВИД БА БЕ О ГРАД СКИМ РЕ КА МА ЗА НАЈ СТА РИ ЈЕ СУ ГРА ЂА НЕ

По глед на Бе о град са Са ве и Ду на ва

На кра ју пло вид бе за јед нич ки сни мак 

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СО ЛИ ДАР НО СТИ У НО ВОМ СА ДУ

Из лет на По по ви цу
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представљамо

Удру же ње пен зи о не ра Ле сков-
ца и Ја бла нич ког управ ног окру га 
уочи Да на осло бо ђе ња Ле сков ца, 
11. ок то бра, обе ле жи ло је 71 го-
ди ну по сто ја ња и успе шног ра да. 
Овом при ли ком при ре ђен је бо-
гат кул тур но-за бав ни про грам у 
ле ско вач ком До му пен зи о не ра а 
уче ство ва ле су му зич ко-по ет ске 
сек ци је пен зи о не ра Клу ба при ја-
те ља ста рих и КУД „Не вен” из овог 
гра да. Све ча но сти су при су ство ва-
ли пред став ни ци пен зи о нер ских 
ор га ни за ци ја из ви ше гра до ва 
Ср би је и по бра тим ских ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра из Ма ке до ни је и 
Бу гар ске. 

Го сте су у име Ле сков ча на по здра ви ли Бра-
ти слав Здрав ко вић, пред сед ник ле ско вач ког 
удру же ња, Ма ри на Ма ној ло вић, ди рек тор ка 
фи ли ја ле РФ ПИО у Ле сков цу, и Ли ди ја Си-
на ди но вић, по моћ ни ца гра до на чел ни ка Ле-
сков ца. 

Овом све чар ском оку пља њу при су ство ва-
ли су и пред став ни ци пен зи о нер ских ор га-
ни за ци ја из Про ку пља, Бла ца, Пи ро та, Ни ша, 
Ме две ђе, Вра ња, Гра ча ни це, као и сви пред-
став ни ци ме сних од бо ра пен зи о не ра гра да 
Ле сков ца и Ја бла нич ког управ ног окру га.

Нај ве ћим апла у зом до че ка не су го шће, пен-
зи о нер ке из Удру же ња по слов них же на „Аве-
ни ја” из Гра ча ни це. Гор да на Ђо рић, пред сед-
ни ца тог удру же ња, го во ри ла је о оте жа ном 
ра ду пен зи о нер ских удру же ња на Ко сме ту, 
што због не до стат ка сред ста ва, што због не-
до вољ но про сто ра, а пре све га због не мо гућ-
но сти без бри жног дру же ња.

– У срп ској Гра ча ни ци да нас не ма до ма пен-
зи о не ра, ста ри љу ди су углав ном са ми, не ма ју 
где али ни са ким да се дру же. Ста рих на Ко-
сме ту је ина че све ма ње, мно ги су за сво јом 
де цом кре ну ли пут цен трал не Ср би је, док 

дру ги пак, оп те ре ће ни сва ко дне-
ви цом и бри гом за су тра шњи цу, 
али и због бес па ри це, ни су у мо-
гућ но сти да се ова ко ква ли тет но 
ор га ни зу ју као њи хо ве ко ле ге пен-
зи о не ри у Ле сков цу – на гла си ла је 
Гор да на Ђо рић, пред сед ни ца овог 
удру же ња са се ве ра КиМ.

Слич не при че о ко сов ској сва-
ко дне ви ци ис при ча ле су и пен-
зи о нер ке Ко виљ ка Трај ко вић, 
Љи ља на Ар сић и Је ле на Ар сић 
из Гра ча ни це. То ком раз го во ра са 
њи ма ро ди ла се иде ја о мо гу ћем 
по кре та њу ак ци је спон зор ства за 
из град њу до ма ста рих и бо ле сних 

у Гра ча ни ци, ко ји би, по пут Ге рон то ло шког 
цен тра у Ле сков цу, трај но збри ња вао ста ре и 
бо ле сне, по не кад, на жа лост, и за бо ра вље не 
од нај бли жих.

У све ча ном по здрав ном го во ру, са до ста 
емо ци ја, Гор да на Ђо рић обра ти ла се ко ле га ма 
пен зи о не ри ма из Ле сков ца и дру гих гра до ва 
цен трал не Ср би је, иза звав ши по ко ју су зу али 
и огро ман апла уз.

Дру же ње уз игру и пе сму пен зи о нер ки Гра-
ча ни це са ле ско вач ким пен зи о не ри ма и њи-
хо вим го сти ма тра ја ло је до ве чер њих са ти.   
 То ма Сте ва но вић 

Тра ди ци о нал ни су сре ти пен зи о не ра 
три окру га, Ни шав ског, То плич ког и 
Пи рот ског, одр жа ни су не дав но у Ни-

шу. Прак са је да се сва ке го ди не ма ни фе ста-
ци ја одр жа ва у дру гом окру гу па је до ма ћин 
ових 36. су сре та би ло Удру же ње пен зи о не-
ра гра да Ни ша. Осим пред став ни ка ова три 
окру га, ску пу су при су ство ва ли и го сти из 
цен трал не Ср би је и Вој во ди не. 

И ово го ди шњи су сре ти би ли су при ли-
ка за дру же ње, али и за озби љан раз го вор 
о ак тив но сти ма за по бољ ша ње стан дар-
да нај ста ри је по пу ла ци је. У рад ном де лу 
ску па во ђе на је рас пра ва о пи та њи ма од 
жи вот ног зна ча ја. На гла ше но је да пен зи о-
не ри мо ра ју ак тив но и стал но да уче ству ју 
у ства ра њу усло ва за по бољ ша ње свог со-
ци јал ног ста ту са. Го сти ма је до бро до шли-
цу и при ја тан бо ра вак у гра ду на Ни ша ви 
по же лео до ма ћин ску па, Вла сти мир Го цић, 
пред сед ник Удру же ња ни шких пен зи о не ра.  

Из ме ђу оста лих, на ску пу је го во рио и 
Ми ло ван Ву чи ће вић, пред сед ник Са ве за 
удру же ња пен зи о не ра ју го и сточ не Ср би је, 

ко ји је по ру чио да пен зи о не ри Ср би је мо-
ра ју да бу ду је дин стве ни. Он је под се тио да 
ви ше од 700.000 њих при ма пен зи ју чи ји је 
из нос ма њи од 23.000 ди на ра, што их до-
во ди на иви цу ег зи стен ци је. За ре ша ва ње 
ова квих и слич них пи та ња по треб но је да 
Са вез пен зи о не ра Ср би је за сту па ин те ре се 

и за ла же се за бо љи жи вот члан ства, ре као 
је Ву чи ће вић.

По сле рад ног де ла су сре та на ста вље но 
је дру же ње и за јед нич ка за ба ва. До ма ћин 
на ред них су сре та пен зи о не ра је оп шти на 
Бла це из То плич ког окру га.

Љ. Гло го вац

СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ ТРИ ОКРУ ГА

Ни шли је би ле до бри до ма ћи ни

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКОВ ЦА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 71 ГО ДИ НУ РА ДА 

Уго сти ли и вр шња ке из Гра ча ни це

Дру же ње пен зи о не ра до ка сних по по днев них са ти
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Са вез ин ва ли да ра да Зре-
ња нин про сла вио је не-
дав но, под по кро ви тељ-

ством Скуп шти не гра да Зре-
ња ни на, 60 го ди на по сто ја ња 
и ра да. Пре ма ре чи ма Сте ва на 
Ра ди ши ћа, ду го го ди шњег пред-
сед ни ка Оп штин ске ор га ни за-
ци је СИР Зре ња нин и пот пред-
сед ни ка СИР Вој во ди не, све ча-
ној сед ни ци су при су ство ва ли 
број ни го сти и око 100 чла но ва, 
пред став ни ка свих ме сних ор-
га ни за ци ја. Из ме ђу оста лих, 
на све ча но сти су би ли и Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца СИР 
Вој во ди не, Стан ко Ним че вић, 
пот пред сед ник СИР Ср би је и 
пред сед ник СИР Су бо ти це, и 
Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел-
ни ца Оде ље ња за фи нан сиј ске 
и оп ште по сло ве у Фи ли ја ли РФ 
ПИО Зре ња нин. 

Ста на Сви ла ров ис та кла је 
овом при ли ком да је зре ња-
нин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да је дан од осни ва ча Са ве за 
ин ва ли да ра да Вој во ди не.

– Ду ги низ го ди на од лич но ме-
ђу соб но са ра ђу је мо и спро ве ли 

смо мно го за јед нич ких ак тив но-
сти. Ре ци мо, 2009. го ди не, ка да 
је Ми ни стар ство ра да по че ло 
са про јект ним фи нан си ра њем 
ак тив но сти осо ба са ин ва ли ди-
те том у Ср би ји, на шу пр ву ак тив-
ност по све ће ну за по шља ва њу 
ОСИ за јед но смо ре а ли зо ва ли у 
Зре ња ни ну, Су бо ти ци и Но вом 
Са ду – на ве ла је Ста на Сви ла ров.

Стан ко Ним че вић је оце нио 
да је СИР Зре ња нин јед на од 
нај ак тив ни јих ор га ни за ци ја чи-
ји про јек ти су ви со ко вред но-
ва ни у СИР Вој во ди не али и на 
ло кал ном ни воу.

Ова ор га ни за ци ја да нас оку-
пља ви ше од 5.500 чла но ва у 32 
ме сне ор га ни за ци је и по кри ва 
сва на се ље на ме ста у оп шти ни 
Зре ња нин. У по след њој де ка ди, 
кроз про јект но фи нан си ра ње, 
успе шно су оку пља ли број но 
члан ство на раз ли чи тим до га-
ђа ји ма чи ји је циљ за јед нич ка 
ак тив ност ин ва ли да ра да. Јед но 
од та квих ви ше го ди шњих про-
грам ских оку пља ња је и ме ђу-
на род на ма ни фе ста ци ја по све-
ће на очу ва њу тра ди ци је Ба на та 
у ку ли нар ству по зна та као „Ба-
нат ска штру дли ја да” на ко јој су 

уче ство ва ли и ин ва ли ди ра да 
из Ма ђар ске и Ру му ни је. Та ко-
ђе, ор га ни зо ва ли су и ли ков не 
ко ло ни је за чла но ве ко ји има ју 
скло но сти ка умет нич ком из ра-
жа ва њу. Ор га ни зу ју сва ке го ди-
не и бањ ски опо ра вак за 300-
500 сво јих чла но ва на от пла ту у 
пет ме сеч них ра та. Уче ство ва ли 
су на сај мо ви ма за по шља ва-
ња на ме ње ним ОСИ на ко ји ма 
је до сад по сао до би ло ви ше од 
200 ових осо ба. Сва ко га ме се-
ца ОО СИР Зре ња нин от ку пљу-
је це лу по зо ри шну пред ста ву и 
бес плат но до де љу је кар те сво-
јим чла но ви ма.

Осим ду го го ди шње ква ли-
тет не са рад ње са Фон дом ПИО 
ова ор га ни за ци ја је ус по ста ви-
ла и не гу је успе шно са рад њу и 
са свим пред став ни ци ма вла сти 
од ло кал ног до ре пу блич ког ни-
воа.

На кра ју све ча не сед ни це до-
де ље не су на гра де и при зна ња 
нај ак тив ни јим чла но ви ма и го-
сти ма за успе шну са рад њу и по-
моћ у до са да шњем ра ду.   

Ми ро слав Мек те ро вић

У Алек син цу је 23. ок то бра одр жа на 
сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је са 
ру ко вод стви ма оп штин ских ор га ни за-
ци ја из Алек син ца, За је ча ра, Кња жев ца, 
Бо љев ца и Со ко ба ње. При сут ни ма, би-
ло је око 200 чла но ва, обра тио се пред-
сед ник СИР Ср би је, Бо жи дар Це кић (на 
слици), члан Са ве та Вла де Ср би је и Ве ћа 
са мо стал них син ди ка та, и упо знао их са 
ме ра ма ко је Са вез пред у зи ма за по бољ-
ша ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том. 

– Ми као Са вез на сто ји мо да на ша ор га ни-
за ци ја уђе у фи нан сиј ске пла но ве што ве ћег 
бро ја др жав них ин сти ту ци ја и ло кал не са мо-
у пра ве да би смо сво јим чла но ви ма обез бе-
ди ли по моћ јер сви зна мо са ка квим се про-
бле ми ма сва ко днев но су о ча ва ова ка те го ри ја 
ста нов ни штва – ис та као је Це кић у Алек син цу.

У Бо ру су 18. ок то бра одр жа ни се дам на е сти 
су сре ти пен зи о не ра ин ва ли да ра да За је чар-
ског и Бор ског окру га у кул тур но-умет нич ком 

ства ра ла штву. У тро ча сов ном про гра му на по-
зор ни ци су се сме њи ва ли пе ва чи, сви ра чи и 
фол кло ри сти, као и ка зи ва чи на род них умо-
тво ри на, ле ген ди и драм ских тек сто ва. На сту-
пи ло је ви ше од 300 из во ђа ча по де ље них у 12 
еки па.

Пен зи о не ри Кња жев ца су сво јим це ло куп-
ним про гра мом за ди ви ли при сут ну пу бли ку 
и по бра ли огром не апла у зе а на гра ђе ни су за 
из во ђе ње хор ског про гра ма, ста рог фол кло-
ра, из вор них пе са ма и ре ци та ци ја.  М. С.

СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Ли ков на ко ло ни ја у 
Ба њи Ју на ко вић

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не не-
дав но је у Ба њи Ју на ко вић одр жао 
осму ли ков ну ко ло ни ју СИР Вој во ди-
не, као део ре дов них ак тив но сти ко-
је фи нан си ра Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња.

До ма ћин смо тре би ла је Оп штин ска 
ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Апа тин.

Ли ков ној ко ло ни ји су при су ство-
ва ли и Ста на Сви ла ров, пред сед ни-
ца СИР Вој во ди не, Стан ко Ним че вић, 
пот пред сед ник СИР Ср би је, Сте ван 
Ра ди шић, пот пред сед ник СИР Вој во-
ди не, Рат ко Бо гић, пред сед ник ООИР 
Апа тин, као и 30 пред став ни ка оп-
штин ских ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да Вој во ди не, од ко јих је њих 15 и 
сли ка ло.

Дра ган Ко раћ

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Скуп у Алек син цу, смо тра у Бо ру

Нај ак тив ни ји чла но ви до би ли су по кло не

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 60 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА САВЕЗА ИНВАЛИДА РАДА ЗРЕ ЊА НИН

Ак тив но сти ви дљи ве у  
гра ду и По кра ји ни
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на лицу места

По во дом 23. го ди шњи це 
фор ми ра ња Удру же ња 
вој них пен зи о не ра Ср-

би је, Град ски од бор из Пи ро та 
одр жао је 16. ок то бра све ча ну 
сед ни цу у чи та о ни ци пи рот ске 
На род не би бли о те ке.

Сед ни ци је при су ство ва-
ло три де се так чла но ва, вој них 
пен зи о не ра са под руч ја Пи рот-
ског окру га, као и го сти из Бе-
о гра да, ге не рал-пот пу ков ник 
у пен зи ји Љу бо мир Дра га њац, 
пред сед ник Удру же ња вој них 
пен зи о не ра Ср би је, и Зво ни мир 
Пеј чић, пу ков ник у пен зи ји.

На сед ни ци су би ли и го сти 
из гра да, ме ђу ко ји ма Дра га на 
Тон чић, на чел ни ца Пи рот ског 
окру га, Оли ве ра Ан тић, ди рек-
тор ка Фи ли ја ле ПИО Пи рот, 
Ма ри ја Стан ко вић, ди рек тор ка 
Ду нав оси гу ра ња Пи рот, и Ђор-
ђе Ми тић, пред сед ник Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Пи рот.

Пре по чет ка сед ни це Љу бо-
мир Дра га њац је уру чио при-
зна ња, за хвал ни це и пла ке те 
нај за слу жни јим, нај ак тив ни јим 
чла но ви ма Град ског удру же-
ња вој них пен зи о не ра. За хвал-

ни це су до би ли Дра ган Жив-
ко вић, Бо ри слав Алек сов ски, 
То ми слав Пе тре ски и До бри 
Гра ди мир, а Пла ке ту Удру же ња 
вој них пен зи о не ра Ср би је до-
би ли су Ста ни ша Ми тов и Бо бан 
Лу кић. За хвал ни цу са мо ти ви ма 
пи рот ског ћи ли ма за ука за ну 
по моћ у ра ду пи рот ском Удру-
же њу од до ма ћи на је до био Љу-
бо мир Дра га њац. При зна ње му 

је у име Град ског од бо ра УВПС 
уру чио пред сед ник Дра ган Пе-
тро вић. 

Пе тро вић је крат ко го во рио 
о ра ду и ак тив но сти ма Град ског 
удру же ња вој них пен зи о не ра 
Ср би је. Он је по ред оста лог ис-
та као да на под руч ју Пи рот ског 
окру га жи ви бли зу че ти ри сто-
ти не вој них пен зи о не ра и ужи-
ва ла ца вој них пен зи ја, нај ве ћи 

број у Пи ро ту. У Удру же ње је 
учла ње но 279 пен зи о не ра. Би-
је мо бит ку, ка зао је Пе тро вић, 
да учла ни мо све пен зи о не ре и 
оста ле но си о це вој них пен зи ја. 

– Про бле ма има али их ре-
ша ва мо сук це сив но и успе шно. 
По себ но во ди мо бри гу о бо ле-
сним и из не мо глим чла но ви ма, 
оби ла зи мо их уз скром не по-
кло не, али им пру жа мо по моћ и 
у оства ри ва њу њи хо вих пра ва 
– ка зао је Пе тро вић.

Вид но уз бу ђен што се тог ок-
то бар ског пре по дне ва на шао 
ме ђу пен зи о не ри ма Град ског 
удру же ња у Пи ро ту ко је по сти-
же вид не ре зул та те и јед но је од 
нај бо љих у Ср би ји, оку пље ни-
ма се обра тио и ге не рал Дра га-
њац. Го во рио је о ста ту су вој них 
пен зи о не ра, о то ме да ви ше од 
де сет хи ља да њих не ма ре ше но 
стам бе но пи та ње и да им је је-
ди ни из вор при хо да пен зи ја, од 
ко је шко лу ју де цу и уну ке. Бо ри-
ће мо се за наш ста тус, за на ше 
бо ље су тра, ка зао је при ли ком 
по се те Пи ро ту ге не рал Дра га-
њац. 

С. Па на ки јев ски

За хва љу ју ћи са рад њи са До мом здра вља 
Сме де рев ска Па лан ка, Оп штин ска ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра из гра да на Ја се ни ци обез-
бе ди ла је за сво је чла но ве бес плат не пре-
гле де. Здрав стве ни рад ни ци До ма здра вља 
и Клу ба здра вља, ка ко у са мом гра ду, та ко и у 
се ли ма оп шти не Сме де рев ска Па лан ка, оби-
ла зе бо ле сне пен зи о не ре, оба вља ју бес плат-
не пре гле де, ме ре им крв ни при ти сак и ни во 
ше ће ра у кр ви. Уз то, Ор га ни за ци ја пен зи о-
не ра је из соп стве них сред ста ва обез бе ди ла 
100 па ке та жи вот них на мир ни ца и у са рад-
њи са Оп штин ским Цр ве ним кр стом још 40, 
ко је је по де ли ла бо ле сним и со ци јал но нај у-
гро же ни јим чла но ви ма.

Пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра 
Сло бо дан Б. Пан тић ис ти че да је КУД пен-
зи о не ра „До ња Ја се ни ца” имао зна ча јан 
на ступ на Ме ђу на род ном фе сти ва лу фол-

кло ра у Грч кој, као и на су сре ти ма тре ћег 
до ба у Аран ђе лов цу. Уско ро ће на сту па ти и 
у Мла де нов цу. 

Успе шни су би ли и пен зи о не ри спо р ти-
сти ко ји су на ово го ди шњој Олим пи ја ди 
тре ћег до ба у Вр њач кој Ба њи за у зе ли 16. 
ме сто, док су ша хи сти би ли ше сти, што је 
сва ка ко нај ве ћи успех од ка да уче ству ју на 
овом так ми че њу.

Ина че, сва ког ме се ца ор га ни зу ју се за ба-
ве за чла но ве, а 73 пен зи о не ра из оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка опо ра вља ће се у не-
кој од ба ња Ср би је о тро шку Фон да ПИО. 
Упо ре до са овим ак тив но сти ма те че ис по-
ру ка пи ле ти не и ме да уз от пла ту на ви ше 
ме сеч них ра та, на бав ка огре ва за ову го ди-
ну, као и при пре ме за на бав ку угља и др ва 
за на ред ну го ди ну. 

Сл. Ко стан ти но вић

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Здра вље за нај ста ри је

Ста ни ша Ми тов при ма пла ке ту

У ПИ РО ТУ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГО ДИ ШЊИ ЦА ФОР МИ РА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

За хвал ни це и пла ке те 
нај ак тив ни ји ма
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Ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја „Ши пу-
ри ја да”, одр жа на у се лу Но во Ко ри-
то 21. ок то бра, по ред ме шта на из 

кња же вач ке оп шти не оку пи ла је и го сте из 
Бу гар ске. Има ла је так ми чар ски, ре ви јал ни, 
умет нич ки и еду ка тив ни ка рак тер. 

Ову, је да на е сту по ре ду ма ни фе ста ци ју 
ко ја про мо ви ше жи вот на се лу и екс пло а-

та ци ју рас по ло жи вих, а не ис ко ри шће них 
ре сур са из при ро де, ор га ни зо ва ли су МЗ 
Но во Ко ри то, удру же ње гра ђа на „Ши пу рак” 
и Ате ље То пли ца у са рад њи са ту ри стич ком 
ор га ни за ци јом.

На „Ши пу ри ја ди” су уче ство ва ла по љо-
при вред на га здин ства у ко ји ма се пра ве 
про из во ди од ши пу ра ка – од џе мо ва и мар-
ме ла де, до со ко ва, си ру па, ли ке ра и ра ки је. 
Ма ни фе ста ци ја ко ја се одр жа ва од 2006. го-
ди не у пр ви план ста вља ле ко ви та свој ства 
ове ја ко рас про стра ње не биљ ке на под-
руч ју оп шти не Кња же вац. Је дан од ци ље ва 
„Ши пу ри ја де” је сте по др шка не за по сле ним 
же на ма да кроз ма лу кућ ну про из вод њу 
обез бе де при стој не при хо де.

Из Ту ри стич ке ор га ни за ци је Кња же вац 
на гла ша ва ју да је циљ овог оку пља ња ожи-
вља ва ње се ла и про на ла же ње на чи на да 
љу ди оста ну у овом кра ју и ту при вре ђу ју. 

У по след њих не ко ли ко го ди на ме шта ни су 
по че ли да са де ши пу рак без бо дљи ко ји 
да је ве ли ке при но се, а ула га ње је са мо око 
ора ња и ре за ња. Ове го ди не је био ре кор-
дан от куп ши пур ка, по це ни од ше зде сет до 
осам де сет ди на ра по ки ло гра му, а бра ли су 
га мла ди, не за по сле ни, ђа ци, до ма ћи це и 
пен зи о не ри.

И ове го ди не ме шта ни су на број ним 
штан до ви ма у згра ди За дру жног до ма из-
ло жи ли ра зно вр сне про из во де од ши пу-
ра ка ко је су по се ти о ци мо гли да про ба ју и 
ку пе. Ор га ни зо ван је бо гат кул тур ни про-
грам, на гра ђе ни су нај у спе шни ји уче сни ци 
ли те рар ног и ли ков ног кон кур са. Одр жа-
но је и так ми че ње у ка те го ри ја ма нај леп-
ши ши пу рак, нај бо ља мар ме ла да од ши-
пу ра ка, нај о ри ги нал ни ји ре цепт, нај леп ше 
уре ђе на те зга.

Д. Ђор ђе вић

Шест удру же ња у обла сти 
по љо при вре де до би ло је сред-
ства из аграр ног бу џе та оп шти-
не Не го тин, пре ма одо бре ним 
про гра ми ма за ус по ста вља ње 
и ја ча ње де лат но сти за ко је су 
се опре де ли ла. Јед но од њих 
је Удру же ње про из во ђа ча ви-
на са ге о граф ским по ре клом 
„Не го тин ска кра ји на” ко је ће са 
суб вен ци јом од 600.000 ди на ра 
ре а ли зо ва ти обу ке из про из-
вод ње ви на и гро жђа за сво је 
чла но ве, али и за мар ке тинг и 
про мо ци ју не го тин ских ви на 
на тр жи шти ма Бе о гра да и Но-
вог Са да. Реч је о удру же њу ко-
је је по сле оп се жне про це ду ре 
Ми ни стар ства по љо при вре де, 
апри ла 2016. го ди не, усво ји ло 
Ела бо рат о про из вод њи ви на са 
озна ком ге о граф ског по ре кла 
„Не го тин ска кра ји на” и од та да 
ви но гра да ри и ви на ри са под-
руч ја оп шти на Не го тин и Кла-
до во има ју основ за успе шни ју 

про из вод њу ви на стан дард ног 
ква ли те та у ве о ма ја кој до ма ћој 
кон ку рен ци ји. 

Пре о ста ла сред ства од рас-
по де ље них не што ви ше од 1,2 
ми ли о на ди на ра до би ли су: 
Дру штво пче ла ра „Хај дук Вељ-
ко”, Удру же ње ку пи на ра ис точ-
не Ср би је, Удру же ње во ћа ра 
„Во ћар” Кар бу ло во, Удру же ње 
од га ји ва ча до ма ћих жи во ти ња 
„Хај дук Вељ ко” и Цен тар за ор-
ган ску про из вод њу. 

Ре ше ња о суб вен ци ја ма до-
де ље на су и јед ној гру пи но-
си ла ца по љо при вред них га-
здин ста ва за ин те ре со ва них за 
нов ча ну по др шку ло кал не са-
мо у пра ве. Ове го ди не при ја ве 
за суб вен ци је под не ла су 354 
по љо при вред на га здин ства, а 
у до са да шњем пе ри о ду је, на 
осно ву до де ље них ре ше ња о 
суб вен ци ји, ре а ли зо ван 141 
зах тев. Ме ре по др шке од но си-
ле су се на суб вен ци о ни са ње у 

пче лар ству, сто чар ству, ра тар-
ству и по вр тар ству, ви но гра-
дар ству и ви нар ству и во ћар-
ству.  

Јо ван ка Ста но је вић

ПО ДР ШКА ПО ЛИ ТИ ЦИ РУ РАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА ОП ШТИ НЕ НЕ ГО ТИН

Суб вен ци је за кра јин ске по љо при вред ни ке

У НО ВОМ КО РИ ТУ КОД МИ НИ ЋЕ ВА ОДР ЖА НА „ШИ ПУ РИ ЈА ДА”

Про мо ци ја 
здра ве хра не и 
се о ског ту ри зма

Под сти цај  
ме ра ма 
ру рал ног  
раз во ја
Од 28 ми ли о на ди на ра 
опре де ље них за по љо при-
вред не суб вен ци је, нај ви-
ше, 23,5 ми ли о на ди на ра, 
пла ни ра но је за под сти ца је 
ме ра ма ру рал ног раз во ја у 
оп шти ни Не го тин. Три ми ли-
о на ди на ра из но се пла ни-
ра на сред ства за ди рект на 
пла ћа ња, док је за по себ не 
под сти ца је из дво је но упо ла 
ма ње сред ста ва – 1,5 ми ли-
о на ди на ра. 
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погледи

Ко ли ко са мо брач них рас пра ва по чи-
ње та ко што она ње му не што го во ри, 
а он је „не слу ша” (а за пра во не чу је)... 

А тек да не спо ми ње мо из ко ли ко до мо ва 
сва ко днев но од је ку ју опо ме не ста ри јим 
уку ћа ни ма да сма ње тон на те ле ви зо ру. 
Или, пак, мла ди ма да ути ша ју му зи ку од ко-
је ће „сви у ку ћи по лу де ти”.

Окру же ни смо зву ком, раз ли чи тим зву-
ци ма, не пре кид но, чак и кад их не при ме-
ћу је мо они су сву да око нас. Не ки нас зву ци 
раз дра жу ју, не ки сми ру ју, праг осе тљи во-
сти је у ве ли кој ме ри ин ди ви ду а лан. Ипак, 
оп ште ва же ћа чи ње ни ца је сте да на ше дра-
го це но чу ло слу ха то ком го ди на сла би и да 
што смо ста ри ји сла би је чу је мо.

У овој ге не рал ној исти ни, ме ђу тим, кри је 
се и вар ка. Је сте да сла бље ње слу ха пред-
ста вља део про це са ста ре ња, али то не 
зна чи да мла ди ни су та ко ђе угро же ни, са-
мо што је у њи хо вом слу ча ју глав ни кри вац 
бу ка.

Са да шње ге не ра ци је мла дих, пот пу но 
сра слих са бу ком, зву ком, му зи ком, ко ји жи-
ве са слу ша ли ца ма у уши ма 24 са та днев но, 
у озбиљ ном су ри зи ку од трај ног оште ће-
ња слу ха, упо зо ри ла је не дав но и Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја.   

И за јед не и дру ге, и за ста ри је и за мла ђе, 
ка рак те ри стич но је да на про блем ре а гу ју 
на сли чан на чин, не схва та ју га или под све-
сно иг но ри шу, усва ја ју ћи обра сце по на ша-
ња ко ји ма по ку ша ва ју да у ко му ни ка ци ји 
за ма ски ра ју или убла же хен ди кеп.

По сле ди ца та квог ста ва је сте да се ве ћи-
на љу ди ле ка ру обра ти чи та вих де сет го ди-
на (у про се ку) од по ја ве пр вих зна ко ва сла-
бље ња слу ха, и док стиг ну на пр ви пре глед 
већ има ју озбиљ но оште ће ње, а слу шне 
апа ра те ко ри сти ма ње од пе ти не оних ко-
ји ма су по треб ни.

А пр ви зна ци, по го то во кад го во ри мо о 
ста ри ји ма, је су два при ме ра са по чет ка тек-
ста. Че сти про бле ми са око ли ном, по тре ба 
да се по ја ча звук, за пит ки ва ње да се по но ви 
из го во ре но.

Сла бље ње слу ха пр во се ре ги стру је на 
ви со ким фре квен ци ја ма, не ра за зна ју се 
ви со ки то но ви зна чај ни за раз у ме ва ње 
го во ра. Та ко се до ла зи у си ту а ци ју да осо-
ба чу је де ли мич но, од но сно „при ма” са мо 
ни ске и сред ње то но ве, али не раз у ме нај-
бо ље и он да тра жи да јој се ре че ни ца по-
но ви.

Сви зна мо ка ко то из гле да у сва ко днев-
ном жи во ту и ка ко се бр зо и ла ко гу би стр-
пље ње са ста ри јим чла но ви ма по ро ди це 
ка да им исту ствар тре ба ви ше пу та об ја-
шња ва ти. А они он да, да би се бе по ште де-
ли нер во зе ужур ба них, пре за по сле них по-
то ма ка, по сте пе но од у ста ју да пи та ју би ло 
шта, ин стинк тив но се по вла че и та ко то ну у 
изо ла ци ју.  

Ле ка ри стал но упо зо ра ва ју да про блем 
са слу хом не зна чи са мо те шко ће у спо ра зу-
ме ва њу, већ пре лом ну тач ку у од но су пре-
ма све ту, по и ма њу све та уоп ште.

Спо соб ност да чу је мо др жи нас мен тал-
но буд ним, кад то из гу би мо, наш мо зак гу би 
под сти цај, ка же се у јед ној сту ди ји Уни вер-
зи те та „Џон Хоп кинс” где је ис тра жи ва на и 
уста но вље на ве за из ме ђу оште ће ња слу ха 
и мен тал ног про па да ња, од но сно сла бље-
ња ког ни тив них функ ци ја.

И ода тле све кре ће низ бр до. Со ци јал на 
ис кљу че ност (слух је кључ ни део со ци јал не 
ин тер ак ци је), гу би так кон та ка та, де пре си-
ја. Ни је ви ше реч са мо о дру же њу. Са осла-
бље ним слу хом чо век је се бе ли шио мно гих 
угод них тре ну та ка и у соп стве ном дру штву, 
пре пу шта ња при јат ној му зи ци или зву ко ви-
ма при ро де, цвр ку ту пти ца.

За тим до ла зи гу би так си гур но сти. С об зи-
ром на то да се цен тар за рав но те жу на ла зи у 
уну тра шњем уху, оште ће ње чу ла слу ха ути че 
и на по ре ме ћен осе ћај за про стор, због че га 
се тро стру ко уве ћа ва ри зик од па да. Ри зи ци 
су за пра во ви ше стру ки. Већ сам из ла зак на 
ули цу но си опа сност, јер осо бе са сла би јим 
слу хом не ће ре ги стро ва ти окол не зву ко ве, 
про пу сти ће мо жда не ке упо зо ра ва ју ће сиг-
на ле, си ре ну ауто мо би ла, не чи ји уз вик или 
аларм. Све сне све га то га, оне ку ћу на пу шта ју 
све ре ђе и та ко се још ви ше изо лу ју.

Про блем, ина че, у при лич но ве ћем по-
стот ку по га ђа му шкар це не го же не, али баш 
због сво је сло же но сти угро жа ва брач ну 
или парт нер ску за јед ни цу не за ви сно од то-
га ко је у пи та њу.

Ка да се све то има у ви ду пот пу но је нео-
бја шњив из у зет но ма ли про це нат ко ри сни-
ка слу шних апа ра та. Од но сно, нео бја шњи ва 
је њи хо ва не до ступ ност. Ужа сно су ску пи, и 
у на шим усло ви ма где ста ју од 250 до 2.500 
евра (уз уче шће Фон да за нај о снов ни је мо-
де ле), и у Аме ри ци где је по је ди нач на це на 
од 900 до 3.500 до ла ра.

„Па, ни је у пи та њу ра кет на тех но ло ги ја”, 
на пи сао је не дав но чи та лац „Њу јорк тај мса” 
у ко мен та ру по во дом ини ци ја ти ве у Кон гре-
су САД да здрав стве но оси гу ра ње по кри ва 
тро шко ве за ова нео п ход на по ма га ла.  

Исти ни за во љу, има ту још не што. И са ми 
па ци јен ти вр ло не ра до при хва та ју ове апа-
ра те, те шко се на њих при ви ка ва ју, сме та ју 
им и до жи вља ва ју их као не ки пе чат ста-
ро сти. Тек они ма ло број ни ко ји ма фи нан-
сиј ске мо гућ но сти до пу шта ју да на ба ве вр-
хун ске ми ни ја тур не спра ви це, прак тич но 
не ви дљи ве, има ју при ви ле ги ју да по но во 
осе те пу но ћу жи во та и ужи ва ју у свим бо-
ја ма зву ко ва.

Д. Дра гић

Оште ће ње слу ха не по га ђа  
са мо ста ри је, а слу шне апа ра те 
ко ри сти ма ње од пе ти не  
оних ко ји ма су по треб ни

Слу ша мо,
а не чу је мо

ПРО БЛЕМ ЧИ ЈЕ ЈЕ РАЗ МЕ РЕ 
ТЕ ШКО СА ГЛЕ ДА ТИ
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Шта је то по себ но у пет 
обла сти све та у ко ји ма 
ви ше љу ди не го дру где 
до жи ви сто ту

По сто ји мно го ре це па та, 
пре по ру ка и са ве та ка ко 
да се до жи ви сто та, ма да 

је, ста ти стич ки, по раст ду го веч-
но сти гло бал ни тренд: оче ки-
ва ни жи вот ни век се у про се ку 
про ду жа ва за две го ди не сва ке 
де ка де.

По сто ји, ме ђу тим, пет де ло ве 
све га у ко ји ма има ви ше сто го-
ди шња ка не го би ло где дру где, 
где је је дан век жи во та уоби ча-
јен, не због то га што та мо шњи 
љу ди чи не не ке по себ не на по-
ре да то по стиг ну, не го за то што 
јед но став но жи ве свој жи вот.

Реч је о фе но ме ну „пла вих 
зо на”, кон цеп ту ко ји је уста но-

вио но ви нар „На ци о нал не ге о-
гра фи је” Ден Бу ет нер и о ње му 
на пи сао три бест се лер књи ге, 
по став ши при том и за го вор ник 
жи вот ног сти ла ко ји по ве ћа ва 
шан се да на овом све ту про ве-
де мо мо жда ви ше го ди на не го 
што нам је за пи са но у ге ни ма.

Бу ет нер, на и ме, под се ћа на 
сту ди је ко је су утвр ди ле да је са-
мо око 20 од сто про сеч ног жи-
вот ног ве ка од ре ђе но ге ни ма, 
док је оста ло за слу га од ре ђе-
ног жи вот ног сти ла. Пет „пла вих 
зо на сре ће” про на шао је по сле 
јед но де це ниј ског ис тра жи ва ња 

у ко јем су му аси сти ра ли де мо-
гра фи, би о ло зи, ну три ци о ни сти 
и дру ги спе ци ја ли сти. Твр ди да 
их не ма ви ше ни ти ће их би ти.

Оне су на Сар ди ни ји (Ита ли ја), 
Оки на ви (Ја пан), Хо хан чи (Ко-
ста ри ка), Ика ри ји (Грч ка) и Ло ма 
Лин ди (Ка ли фор ни ја, САД).

У уну тра шњо сти Сар ди ни је, 
дру гог (по сле Си ци ли је) нај ве-
ћег остр ва Ме ди те ра на, де сет 
пу та је ве ћи број сто го ди шња ка 
од аме рич ког про се ка, на нај ју-
жни јем ја пан ском ар хи пе ла гу 
је пет пу та ма ња сто па ср ча них 
обо ље ња, на за ба че ном по лу о-
стр ву Ко ста ри ке да на шњи пе-
де се то го ди шња ци мо гу да ра-
чу на ју да ће на пу ни ти је дан век, 
на грч ком остр ву ко је је име до-
би ло по мит ском ју на ку ко ји се 
ве штач ким кри ли ма пре ви ше 
при бли жио сун цу ни ко не па ти 
од ста рач ке за бо рав но сти, док 

су у ка ли фор ниј ском гра ду од 
24.000 ста нов ни ка ду го веч ни 
са мо при пад ни ци Адвен ти стич-
ке цр кве (сед мог да на).

Ден Бу ет нер је жи вот не на-
ви ке ста нов ни ка „пла вих зо на” 
де таљ но ис пи ти вао на узор ку 
од њих 263 и на шао не ко ли ко 
за јед нич ких ка рак те ри сти ка 
ко ји их чи не срећ ни јим од свих 
дру гих – ка рак те ри сти ка ко-
је чи не њи хо ву сва ко дне ви цу 
и оно што се нај че шће опи су је 
као „жи вот ни стил”.

Шта им да кле омо гу ћа ва да 
нас над жи ве и да бу ду здра ви и 

ак тив ни и на свој сто ти ро ђен-
дан?

Пр ви за кљу чак је да је ула-
зни ца за ду жи жи вот хра на. 
Жи те љи „пла вих зо на” 95 од сто 
сво јих ка ло ри ја до би ја ју је ду ћи 
по вр ће, во ће, и жи та ри це – све 
оно што тр пе зи ну ди биљ ни 
свет. Не пре ска чу ме со, али оно 
је на сто лу са мо кад се не што 
про сла вља и у сва ком слу ча ју 
не че шће од је дан пут не дељ но. 
Из ме ђу обро ка, те ле сна енер-
ги ја се до пу ња ва гриц ка њем 
ра зних вр ста ора ха и се мен ки.

Је ду ћи, ни кад сто мак не на-
пу не до кра ја, пре ста ну да је ду 
чим уто ле глад. А глав на „хра на 
ду го веч но сти” су па суљ, со ја и 
дру ге ма ху нар ке, ко је обез бе-
ђу ју све ор га ни зму нео п ход не 
хран љи ве са стој ке и ели ми ни-
шу по тре бу за про те и ни ма жи-
во тињ ског по ре кла.

Иако је у свих пет „пла вих зо-
на” нај здра ви је пи ће чи ста во-
да, у оним ме ди те ран ским то је 
и ви но, ре дов но али уме ре но, и 
нај че шће, по што је при лич но ја-
ко, раз ре ђе но во дом.

Фи зич ка ак тив ност се под ра-
зу ме ва, али она се не оба вља 
зно је њем у те ре та ни, већ је не-
што при род но у оба вља њу сва-
ко днев них по сло ва. Ду го веч ни 
по пра ви лу са ми уз га ја ју нај ве-
ћи део сво је хра не, што зах те ва 
жи вот у стал ном по кре ту.

Нај зад, реч је о за јед ни ца ма 
чи ји се при пад ни ци ме ђу соб но 

че сто су сре ћу и дру же, о „ми-
кро дру штви ма” (за јед ни це ду-
го веч них има ју до 10.000 при-
пад ни ка) ко је су одо ле ле гло ба-
ли за ци ји ко ју Ден Бу ет нер, због 
штет них на ви ка ко је до но си, 
про гла ша ва „глав ним не при ја-
те љем ду го веч но сти”.

Бу ет нер у сво јим књи га ма ну-
ди на пр ви по глед јед но ста ван 
ре цепт за дуг век: „До бро је ди те, 
ви ше се кре ћи те и ви ше се дру-
жи те и во ли те”. Лек ци је из „пла-
вих зо на” раз ра ђу је, ме ђу тим, у 
сле де ћих не ко ли ко прин ци па. 

Пр ви је да се тре ба „кре та-
ти при род но”: нај ду го веч ни ји 
ста нов ни ци оаза ду го веч но сти 
жи ве у окру же њу где им је то 
по тре ба и не што што чи не без 
раз ми шља ња и пла ни ра ња.

Нео п ход но је за тим жи во-
ту да ти не ки сми сао: зна ти шта 
тре ба да се ура ди кад се про бу-

ди те „обез бе ђу је нај ма ње се дам 
до дат них го ди на”.

Не жу ри те, јер ће те та ко из-
бе ћи стрес. Је ди те са мо док не 
уто ли те глад („пра ви ло 80 од-
сто”). Не тре ба да бу де те ве ге та-
ри јан ци, али ме со вам ни је нео-
п ход но ви ше од пет пу та ме сеч-
но. Ча ша до две ви на не шко де. 
Ужи вај те у дру штву и бу ди те по-
све ће ни сво ји ма, су пру зи, де ци, 
уну ци ма, (и оче куј те да они бу ду 
по све ће ни ва ма)...

Дру гим ре чи ма, кре и рај те 
соп стве ну „пла ву зо ну”.

М. Бе кин

ЗА НИ МЉИ ВО ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ

Пла ве зо не сре ће

Окинава (Јапан)Икарија (Грчка)
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кроз Србију

Рум ски ва шар је у ок то бру 
на пу нио 270 го ди на, па је 
по во дом ју би ле ја у За ви-

чај ном му зе ју Ру ма ор га ни зо ва-
на из ло жба, при ка зан је филм 
и одр жан струч ни скуп по све-
ћен тој ма ни фе ста ци ји. Ва шар 
се одр жа ва сва ког тре ћег у ме-
се цу без об зи ра на вре мен ске 
при ли ке и нај ве ћи је у Ср би ји и 
окру же њу.

На ју би лар ном, ок то бар ском, 
би ло је не ко ли ко де се ти на хи-
ља да љу ди ко ји су про да ва ли, 
ку по ва ли или са мо гле да ли до-
ма ће жи во ти ње, кућ не љу бим-
це, ме ха ни за ци ју, ре зер вне де-
ло ве, на ме штај, те пи хе, огрев, 
во ће, по вр ће... Про дав ци су 
хва ли ли ро бу и до зи ва ли куп це. 
Цве ће из Пла ти че ва, по су ђе из 
Зла ку се, чва р ци са Зла ти бо ра, 
му зи ка ис под ша три и ми ри си 
пе че не јаг ње ти не, пра се ти не и 
ме са са ро шти ља...

Зва нич но, пр ви ва шар је одр-
жан 10. ок то бра 1747. ка да је ца-
ри ца Ма ри ја Те ре зи ја Ру ми до-
де ли ла ста тус тр го ви шта. При ви-
ле ги ја се са сто ја ла у то ме да се 
ва ша ри мо гу одр жа ва ти че ти ри 
пу та го ди шње – на Цве ти, Спа-
сов дан, Ми хољ дан и на дан Св. 
Пе тра и Па вла. На ва ша ри ма у 

Ру ми, у то вре ме су ро бу ну ди ли 
до ма ће за на тли је и пу ту ју ћи тр-
гов ци Гр ци, та ко да је убр зо био 
по знат и ван гра ни ца ца ре ви не. 
Из ме ђу два свет ска ра та уз ва-
ша ре је ор га ни зо ван и за бав ни 
про грам, а од 1957. го ди не одр-
жа ва се сва ког тре ћег у ме се цу. 

По ред гра ђа на Ср би је и бив-
ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, 
на рум ском ва ша ру су ре дов ни 
по се ти о ци и Ру си, Укра јин ци, 
Ру му ни, Бу га ри... По је ди ни про-
дав ци до ла зе на сва ки ва шар 
три, че ти ри и пет де це ни ја. И 
свих го ди на про да ју на истом 
ме сту, та ко да куп ци зна ју где их 
мо гу про на ћи. 

Ал ва ри Ђур ђу ло ви из Ки-
кин де до ла зе у Ру му већ 52 
го ди не.

– Де да је не ка да на ва шар до-
ла зио ко ли ма са ко њи ма и 132 
ки ло ме тра од Ки кин де до Ру ме 
пре ла зио је за не де љу да на. Ба-
ви мо се овим за на том 90 го ди на 
и на на шим те зга ма је све руч но 
ра ђе но. Нај бо ље се у Ру ми про-
да ју ће тен ал ва и же ле бом бо не 
– ка же Ми ло рад Ђур ђу лов.

Ис пред њи хо ве те зге био је 
пен зи о нер Ми о драг Па вло вић 
из Но ћа ја, ко ји до ђе на сва ки 
ва шар да ку пи же ни сви ле не 
бом бо не и да под ша тр ом је де 
шкем би ће или јаг ње ти ну.

На сва ком ва ша ру из ло же ни 
су и про из во ди кор пар ско-пле-
тар ске рад ње из Гло бо де ра крај 
Кру шев ца.

– На ша по ро ди ца овим за на-
том се ба ви ви ше од 50 го ди на. 
Све руч но пле те мо и у се зо ни, 
од мар та до ок то бра, нај ви ше 
про да је мо ба штен ске гар ни ту-
ре. Ме ђу тим, ста ри за на ти из у-
ми ру, па се пла шим да ће и овај 
наш за јед ну де це ни ју – ка же Ра-
де Ша ра но вић. 

У Ру му, ина че, до ла зе за на-
тли је ко јих не ма на дру гим ме-
сти ма – са ра чи, опан ча ри, ву-
но вла ча ри, ка зан џи је, тер зи је, 
ћур чи је... И то је је ди но ме сто на 
ко јем мо же те ку пи ти ком плет ну 
опре му за ко ње и ко ла. 

На сва ки ва шар до ђе и два-
де се так уго сти те ља. „Ву ле та” из 
Ко це ље ве на ју би лар ном ва-
ша ру ис пе као је и про дао око 
пе де сет јаг ња ди и пра са ди, а 
до бро су про шли и дру ги уго-
сти те љи.

Рум ски ва шар се већ ду го не 
одр жа ва са мо тре ћег у ме се цу, 
не го про да ја поч не два да на ра-
ни је. Ако сте про пу сти ли ју би-
лар ни ва шар у Ру ми, сле де ћи је 
3. но вем бра.

Г. Ву ка ши но вић

У Ха ли спор то ва у Тр сте ни-
ку не дав но је одр жан 6. Са јам 
ло ва, ри бо ло ва и се о ског ту-
ри зма. Ор га ни за то ри су би ли 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, Ло-
вач ко удру же ње и Спорт ски 
цен тар, а по кро ви тељ оп шти-
на Тр сте ник. Ма ни фе ста ци ју је 
све ча но отво рио пред сед ник 
оп шти не Тр сте ник, Алек сан дар 
Ћи рић, а пред ста ви ло се ви ше 
од 30 из ла га ча.

По се ти о ци Сај ма има ли су 
при ли ке да у дво днев ном тер-
ми ну ви де али и да ку пе не што 
од из ло же не опре ме, пред ста-

вље на је и до ма ћа ра ди ност, 
ста ри за на ти. То ком Сај ма одр-
жа на су и пре да ва ња ве за на за 

лов и ри бо лов, као и пре да ва ња 
о ло вач ком оруж ју и му ни ци ји. 
Пра те ћи део про гра ма би ла је 

спе ци ја ли зо ва на из ло жба па са 
пти ча ра и го ни ча, за тим из ло-
жба за ни мљи вих фо то гра фи ја 
из ло ва и де мон стра ци ја ве шти-
не пла ни на ре ња.

На Сај му су би ли и пред став-
ни ци до ма ћин ста ва са под руч ја 
тр сте нич ке оп шти не ко ја се већ 
ду же вре ме ба ве се о ским ту ри-
змом. У кул тур но-умет нич ком 
де лу про гра ма уче ство ва ли су 
чла но ви КУД „Тра ди ци ја” из Тр-
сте ни ка, са зна је мо од ди рек то-
ра Ту ри стич ке ор га ни за ци је Тр-
сте ник Вла ди ми ра Јев ти ћа.

Д. Ивановић

У РУ МИ ЗНА ЧА ЈАН ЈУ БИ ЛЕЈ: 270 ГО ДИ НА ВА ША РА

Од сви ле них бом бо на до 
руч но ра ђе ног на ме шта ја

ТР СТЕ НИК

Са јам ло ва, ри бо ло ва и се о ског ту ри зма
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По во дом 15. ок то бра, Ме-
ђу на род ног да на же на 
на се лу, на ини ци ја ти ву 

Жен ске од бор нич ке мре же СО 
Свр љиг, у се лу Цр но ље ви ца 
одр жан је пр ви Са јам зим ни це 
и здра ве хра не. Са јам је ор га ни-
зо ва ла Зе мљо рад нич ка за дру га 
„Свр љи жан ка” уз по др шку оп-
шти не Свр љиг, а глав ну уло гу 
има ле су же не, до ма ћи це са се-
ла, за дру га ри и пред у зет ни це 
ко је су пред ста ви ле свој му ко-
трп ни сва ко днев ни рад. 

На ово го ди шњем сај му уче-
ство ва ло је 60 же на ко је су из-
ло жи ле те гле пек ме за, џе ма, 
слат ка, ај ва ра, са ла та, во ћа, 
по вр ћа, со ко ва, шум ских пло-
до ва, а на штан до ви ма су ви си-
ле и су ве па при ке, лук и по не-
ки украс. Јер, је сен је и пу ни су 
по дру ми и ам ба ри. Же не су све 
ово про из ве ле у сво јим ба шта-
ма и њи ва ма, што пред ста вља 
здра ву хра ну са Свр љи шких 
пла ни на, Де ви це, Ра па ља, при-
пре мље ну на тра ди ци о нал ни 
на чин.    

Отва ра ју ћи ма ни фе ста ци ју, 
на род ни по сла ник Ми ли ја Ми-
ле тић по здра вио је се о ске же-
не и на гла сио да су оне вред не, 

рад не и спо соб не да се хра бро 
бо ре са свим про бле ми ма. По-
сле оби ла ска штан до ва Ми ли ја 
Ми ле тић, ко ји је и пред сед ник 
Под од бо ра за не раз ви је на и 
мар ги нал на под руч ја Скуп шти-
не Ср би је, ка зао је да се и у 
Скуп шти ни раз го ва ра ло о по-
ло жа ју же на на се лу као нај у-
гро же ни је ка те го ри је дру штва. 
Же на је стуб до ма ћин ства и по-
ро ди це на се лу и вре ме је да се 
за кон ским и ра зним ула га њи ма 
и под сти цај ним сред стви ма по-
мог не да се она еко ном ски  оја-
ча, по ста не пред у зет ни ца и да 
жи ви од свог ра да, по ру чио је 
Ми ле тић.  

Ов да шње же не до ста оче ку ју 
и од ЗЗ „Свр љи жан ка“ ко ја по чи-
ње озбиљ но да ра ди у ин те ре су 
за дру га ра. Дра ги ца Ри стић, ди-
рек тор ка за дру ге, ре кла је да је 
ово по че так и увод у са рад њу са 
„Свр љи жан ком“, ко ја ће им по-
мо ћи да сво је про из во де пла си-
ра ју и на тр жи ште. 

Та тја на Ла за ре вић, пред сед-
ни ца Ор га ни за ци о ног од бо ра 
ово го ди шњег сај ма и по бор-
ник за пра ва же на у оп штин-
ском пар ла мен ту, ис та кла је 
зна чај ова квих ску по ва на се лу 

ко ји афир ми шу рад же на ко ји 
је го то во не ви дљив. Кроз рад, 
же не би за јед нич ки тра жи ле 
и бо ри ле се за сво ја пра ва, а 
не са мо да нас да ту ми под се-
ћа ју на на ше ко ле ги ни це ко је 
жи ве на се лу и од се ла. И оста-
ле уче сни це на сај му, Су за на, 
Сла ђа на, Бу ба, Сла ви ца, Зла та, 
Сев да, Не ве на, Љи ља, Ју ца, Бо-
жи ца, Ми лин ка има ју слич но 
ми шље ње и све су углав ном 
за до вољ не што су се и на овај 
на чин пред ста ви ле. И пра те ћи 
кул тур но-умет нич ки про грам 
био је по све ћен же ни и се лу, 
ње ним оба ве за ма у на ди да ће 
оне има ти срећ ни ју бу дућ ност. 
У Цен тру за ту ри зам, кул ту ру и 

спорт Свр љиг одр жа на је три-
би на о со ци јал ном и здрав-
стве ном по ло жа ју же на. 

На сај му је би ло до ста по се-
ти ла ца, ме шта на, по сла ни ка, 
го сти ју из су сед ног Ни ша и про-
ла зни ка, јер се Цр но ље ви ца 
на ла зи на др жав ном пу ту пре-
ма Ба би ном зу бу и ту ри стич кој 
де сти на ци ји на Ста рој пла ни ни. 
Ка ко са зна је мо, има ин те ре со-
ва ња при вред ни ка да дуж пу-
та пре ма Ба би ном зу бу отво ре 
уго сти тељ ске објек те и ми ни-
мар ке те, ка ко би се ту ри сти од-
мо ри ли, по пи ли ка фу и ку пи ли 
свр љи шке спе ци ја ли те те и су-
ве ни ре.

С. Ђор ђе вић

На де ве том Сај му ства ра ла-
штва се о ских же на у Вој во ди ни, 
одр жа ном у цен тру Бач ке Па-
лан ке, сво је ру ко тво ри не пред-
ста ви ло је ви ше од две сто ти не 
удру же ња же на из це ле Вој во-
ди не. Са јам је ор га ни зо ван уочи 
Ме ђу на род ног да на се о ских же-
на, 15. ок то бра.

Циљ ма ни фе ста ци је је сте да се 
пред ста ви жен ски ак ти ви зам на 
ло кал ном ни воу, уз афир ми са ње 
по тен ци ја ла и ве шти на же на из 
ру рал них под руч ја Вој во ди не и ука зи ва ње 
јав но сти на њи хо ве при вред но-еко ном ске и 
ту ри стич ке ка па ци те те.

– Же не са се ла ве о ма су скром не и че сто 

не зна ју да је то што оне ра де ве о ма вред но. 
Ми смо ту да им ука же мо на чи ње ни цу да, 
ако се до бро ор га ни зу ју, од свог ра да мо гу 
ле по и да жи ве – на гла ша ва ди рек тор ка по-

кра јин ског За во да за рав но прав-
ност по ло ва, Ди а на Ми ло вић.

По кра јин ски се кре тар за со-
ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва, Пре драг 
Ву ле тић, по звао је при вред ни ке 
из Вој во ди не да се до 15. но вем-
бра ја ве на кон курс Се кре та ри ја та 
и да за по сле же не жр тве на си ља.

– Сви по сло дав ци ко ји за по сле 
же не ко је су пре тр пе ле би ло ко-
ји вид на си ља до би ће од Се кре-
та ри ја та го ди шњу бру то пла ту за 

сва ку за по сле ну же ну – ис та као је Ву ле тић.
Са јам ства ра ла штва се о ских же на у Вој во-

ди ни за вр шен је на сту пом кул тур но-умет нич-
ких дру шта ва. М. Мек те ро вић

БАЧ КА ПА ЛАН КА

Значај ства ра ла штва се о ских же на

У ЦР НО ЉЕ ВИ ЦИ КОД СВР ЉИ ГА ОДР ЖАН СА ЈАМ ЗИМ НИ ЦЕ И ЗДРА ВЕ ХРА НЕ  

Ма ни фе ста ци ја по све ће на 
же ни на се лу
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пензионерски кутак

ГЦ „СРЕМ” РУ МА 

Ве се ло са мла ди ма
Де ца из Пред школ ске уста но ве „По ле та рац” по се ти ла су 

ко ри сни ке ГЦ „Срем” то ком обе ле жа ва ња ме се ца ста рих. 
Дру же ње је дру го га да на на ста вље но у про сто ри ја ма „По ле-
тар ца”, где су се до бро за ба ви ли и ма ли ша ни и чла но ви хо ра 
и фол кло ра рум ске уста но ве за ста ре.

То ком ок то бра у Ге рон то ло шком цен тру су бо ра ви ли и 
пред став ни ци Цр ве ног кр ста из Ста ре Па зо ве и пен зи о нер-
ке из Ин ђи је са пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве из тог 
срем ског ме ста. Они су до не ли по кло не за ста ре, а по ве ли су 
и де цу из ОШ „Пе тар Ко чић” и КУД „Со ко” из Ин ђи је, ко ја су из-
ве ла при го дан про грам.

По во дом пра зни ка у ок то бру, бе ле жи мо и до ла зак глум ца 
Ми ла на Ду ди ћа са при ја те љи ма у рум ски ГЦ „Срем”, у чи јој су 
пе сми и игри ко ри сни ци ужи ва ли.  Г. В.

КИ КИН ДА

Оби ла зак ер ге ле  
у Ке ле би ји

Ло кал на са мо у пра ва у Ки кин ди фи нан си ра ла је јед но днев-
ни из лет за око 240 пен зи о не ра до ер ге ле ко ња у Ке ле би ји 
код Су бо ти це. Нај ста ри ји жи те љи ки кинд ске оп шти не раз гле-
да ли су објек те, ме ђу ко ји ма и Му зеј за пре жних во зи ла, и сви 
су се про во за ли па рад ним ко чи ја ма (на сли ци), а нај хра бри ји 
и нај спрет ни ји су и ја ха ли ко ње. За го сте из се вер ног Ба на та 
при ре ђен је бес пла тан ру чак.

СУР ЧИН

Из ле ти за пен зи о не ре 
Ду го пла ни ра ни из ле ти ко је за нај ста ри је са овог под руч ја 

ор га ни зу је Град ска оп шти на Сур чин, по че ли су да се ре а ли зу-
ју 10. ок то бра. Пр ва је на пут кренула гру па од око 120 до ба-
но вач ких пен зи о не ра (на слици).

Из лет ни ци су об и шли Му зеј ва зду хо плов ства у Сур чи ну, 
за тим ма на стир Фе нек у Ја ко ву. Пут је да ље во дио ка Бо љев-
ци ма, где су пен зи о не ри об и шли Стај ко ву ет но ку ћу а за тим је 
усле ди ло раз гле да ње На у тич ког се ла у Бо љев ци ма. За из лет-
ни ке је ор га ни зо ва но и кр ста ре ње Са вом на ка та ма ра ни ма а 
по том им је при ре ђе но при год но осве же ње.

ЗЕ МУН

Из лет на Фру шку го ру
Три ста зе мун ских пен зи о не ра пу то ва ло је по чет ком ок то-

бра на Фру шку го ру. Најстарији житељи су ужи ва ли у оби ла-
ску фру шко гор ских ма на сти ра Опо во и Кру ше дол, а за тим су 
на ста ви ли пут Срем ских Кар ло ва ца. Ово је био још је дан у 
ни зу из ле та ко је је за сво је нај ста ри је су гра ђа не омо гу ћи ла 
оп шти на Зе мун.

Ово је прилика да се најстарији подсете и на све оста ле 
бес плат не про гра ме ко је је оп шти на Зе мун при пре ми ла за 
пен зи о не ре, од тер ми на за пли ва ње у ха ли Пин ки, пре ко 
ка ра та за по зо ри ште, обу ка за рад на ра чу на ру, ра ди о ни-
ца, итд. 

Сви зе мун ски пен зи о не ри ко ји су за ин те ре со ва ни за јед но-
днев ни из лет мо гу да се при ја ве у оп шти ни Зе мун или у не кој 
од зе мун ских ме сних за јед ни ца. Те ле фон за ин фор ма ци је је 
011/3774-470. Г. О.

У пла ну су и бес плат ни из ле ти за пен зи о не ре из Беч ме на и 
Ја ко ва и низ дру гих ак тив но сти. Сур чин ски пен зи о не ри за-
ин те ре со ва ни за овај вид дру же ња мо гу да се ја ве у оп шти-
ну и да се при ја ве за бес плат на пу то ва ња (тел. 011/8443-214, 
имејл uslu zbi gra dja na@ sur cin.rs).  Г. О.

При ли ком ис пра ћа ја из Ки кин де гра до на чел ник Па вле 
Мар ков по же лео је сре ћан пут уче сни ци ма из ле та и на ја вио 
да ће убу ду ће ова квих по кло на би ти и два пу та го ди шње. Ка-
ко је у по зи ву за из лет на ве де но, циљ ова квих ак ци ја је да се 
су гра ђа ни ма у тре ћем жи вот ном до бу омо гу ћи да об но ве и 
обо га те сво је зна ње о ле по та ма Ср би је кроз дру же ње на пу-
то ва њи ма. С. З.
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БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Из лет у Мр ча јев це
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе ле во де ор га ни зо ва ла 

је из лет у Мр ча јев це на Ку пу си ја ду и у ба њу Гор ња Треп ча. 
Ку пу си ја да је би ла ве о ма по се ће на и не зна се ко ли ко је тог 

да на ску ва но ку пу са у огром ним гли не ним лон ци ма, а це ли 
Мр ча јев ци и око ли на ми ри са ли су на свад бар ски ку пус. Из лет-
ни ци су ужи ва ли у ва шар ској ат мос фе ри и из у зет но бо га том 
кул тур но-умет нич ком про гра му, јер су се се о ска дру штва так-
ми чи ла у игри, пе сми и чи ја је но шња ори ги нал ни ја. М. Р.

ЈА ГО ДИ НА

Пен зи о не ри ве жба ли 
Ме ђу на род ни дан ста-

ри јих осо ба, 1. ок то бар, 
обе ле жен је у Ја го ди ни на 
ин те ре сан тан и пре све га 
прак ти чан и еду ка ти ван 
на чин. На и ме, за хва љу ју-
ћи по др шци Ја го дин ског 
спорт ског са ве за и број-
них спон зо ра, у Аква пар ку 
је одр жа но пра во спорт-
ско-ре кре а тив но дру же ње. 
По зи ву се ода звао за ви дан 
број чла но ва Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Ја го ди не 
ужи ва ју ћи у ве жба њу, дру же њу и но вим са зна њи ма о здра вој 
ис хра ни.

Сло ган ово го ди шње кам па ње „Ко рак у бу дућ ност, пре по зна-
ва ње та лен та и уче шће ста ри јих у дру штву” по зив је да се ова 
по пу ла ци ја по др жа ва у свим аспек ти ма жи во та у скла ду са њи-
хо вим пра ви ма, по тре ба ма и же ља ма. Ово је био дан ка да се 
ста ри ма вра ћа на да да ни су за бо ра вље ни и са ми. А. Ђ.

ГЦ ОБРЕ НО ВАЦ 

Су сре ти са шко лар ци ма
По во дом обе ле жа ва ња ме се ца ста рих ли ца, у Ге рон то ло-

шком цен тру у Обре нов цу то ком ок то бра одр жа но је ви ше 
су сре та обре но вач ких осно ва ца са ко ри сни ци ма дом ског 
сме шта ја. Пр ви су се пред ста ви ли ма ли фол кло ра ши из КУД-а 
„Дра ган Мар ко вић” из За бреж ја спле том ига ра из Шу ма ди је и 
Вој во ди не, пе сма ма и ре ци та ци ја ма. Уче ни ци Основ не шко ле 
из Дра жев ца на сту пи ли су са при год ним ске че ви ма из школ-
ских пред ста ва а хор је от пе вао не ко ли ко пе сма. За тим им је у 
го сте до шло 50 уче ни ка дру гих раз ре да ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај”. Из ве ли су адап ти ра ну пред ста ву за пр ва ке а у му зич ком 
де лу про гра ма пе ва ли су о сло зи и љу ба ви и оста ви ли пре леп 
ути сак на при сут не ко ри сни ке. У пла ну је и го сто ва ње мла ђих 
раз ре да осно ва ца из Ба ри ча са при год ним кул тур но-за бав-
ним про гра мом. М. А.  

ВА ЉЕ ВО

Ва љев ци обе ле жи ли 
сла ву

Град ско удру же ње пен зи о не ра Ва ље ва обе ле жи ло је 14. 
ок то бра сво ју сла ву, По кров пре све те Бо го ро ди це. Ва љев ци 
су до че ка ли де ле га ци је ко ле га из Срем ских Кар ло ва ца, Зе му-
на, Ба ње Ко ви ља че, Ми о ни це, Љи га, Уба, Лај ков ца и Осе чи-
не. При сут ни су би ли и го сти из град ских ин сти ту ци ја и ло-
кал не упра ве гра да Ва ље ва. На кон чи но деј ства све ште ни ка 
Ва љев ске епар хи је и ло мље на слав ског ко ла ча, при сут не су 
по здра ви ли ста ре ши на хра ма, отац Дра го мир, и пред сед ник 
удру же ња, Ан дри ја Ђи лас. Уз бо га ту тр пе зу и до бро рас по ло-
же ње, дру же ње се на ста ви ло уз пе сму и игру. 

Удру же ње је 10. ок то бра би ло успе шан ор га ни за тор и до-
ма ћин Ми ни-олим пи ја де Ко лу бар ског окру га.  Љ. Д.
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манифестације

Ок то бар, ме сец со ли дар но-
сти са ста ри ји ма, при ли ка је 
да се уна пре ди са рад ња јав ног 
и ци вил ног сек то ра, од но сно 
да се ја ча парт нер ство из ме-
ђу ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва у ре ша ва њу 
бит них дру штве них пи та ња за 
ста ри је љу де.

У том ду ху, де сет го ди на кам па-
ње „Ста ре ње зах те ва де ло ва ње” 
обе ле же но је по се том Ми ни стар-
ству за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња. Чла ни це 
Мре же Ху ма наС са ста ле су се, као 
де ле га ци ја ста ри јих же на, 11. ок-
то бра са по моћ ни ком ми ни стра, 
Ми ло шем Јан ко ви ћем.

По моћ ник ми ни стра је том 
при ли ком ре као да ће и у 2018. 
го ди ни из бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је би ти из дво је но 700 ми ли о-

на за услу ге у за јед ни ци, 120 ми-
ли о на за про јек те ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва и 100 ми ли о-
на за про јек те удру же ња осо ба 
са ин ва ли ди те том, као и да ће 
ту би ти про сто ра за по др шку 
ак тив но сти ма удру же ња ко је су 
усме ре не на ста ри је.

На та ша То до ро вић из Цр ве-
ног кр ста Ср би је упо зна ла је по-
моћ ни ка ми ни стра са кључ ним 
ак тив но сти ма ЦК ко ји ма се пру-
жа по др шка ста ри ји ма у це лој 
Ср би ји. Чла ни це де ле га ци је су 
ис та кле зна чај укљу чи ва ња ци-
вил ног сек то ра и са мих ста ри-

јих у про цес кре и ра ња за ко но-
дав них окви ра ра ди уна пре ђе-
ња по ло жа ја ста ри јих, пру жа ња 
по др шке чла но ви ма по ро ди це 
ко ји бри ну о сво јим бо ле сним 
ста ри јим чла но ви ма, као и ства-
ра ња по год ни јег окви ра за под-
сти ца ње со ли дар но сти ме ђу ге-
не ра ци ја ма, а ти ме и осно ва за 
ко хе зив но дру штво.

Ис тра жи ва ње о по ло жа ју ста-
ри јих у гра ду ре а ли зу је се уз 
фи нан сиј ску по др шку По пу ла-
ци о ног фон да Ује ди ње них на-
ци ја – УН ФПА и об у хва та ви ше 
од 1.000 ста ри јих из 16 гра до ва. 
Циљ је да се на осно ву до би је-
них по да та ка из ра де пре по ру ке 
за по бољ ша ње ква ли те та жи во-
та ста ри јих же на и му шка ра ца 
ко ји жи ве у гра до ви ма Ср би је. 

Ј. Оцић

У Вр њач кој Ба њи од 29. сеп-
тем бра до 3. ок то бра одр-
жа на је ју би лар на, де се та 

Олим пи ја да тре ћег до ба под 
сло га ном „За ак тив ну и кре а тив-
ну ста рост”. 

Олим пи ја ду су по др жа ли 
Ми ни стар ство за омла ди ну и 
спорт, Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Спорт ски са вез 
Ср би је, Олим пиј ски ко ми тет 
Ср би је чи ји је пред сед ник, Бо-
жи дар Маљ ко вић, био у Вр-
њач кој Ба њи на Олим пи ја ди. 
Вре ме шне олим пиј це по се ти ла 
је и Кар ла Ро бин Хер ши, стал-
на ко ор ди на тор ка Ује ди ње них 
на ци ја у Ср би ји. Олим пи ја ду је 
отво рио др жав ни се кре тар Ми-
ни стар ства за омла ди ну и спорт 
Пре драг Пе ру ни чић, у при су-
ству Ђу ре Пе ри ћа, пред сед ни-
ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је, 
осни ва ча По кре та тре ћег до ба, 
и Ва се Бе ло бр ко ви ћа, пред сед-
ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра 
Олим пи ја де.

Ма ни фе ста ци ја је из го ди не 
у го ди ну све по се ће ни ја, па је у 
Вр њач ку Ба њу при сти гло ви ше 
од 1.200 углав ном ста ри јих гра-
ђа на. Ве ћи на је уче ство ва ла у 
ра зним так ми че њи ма. Нај ви ше 
њих, око хи ља ду, над ме та ло се 

у окви ру спорт ског про гра ма: у 
ри бо ло ву, ша ху, бр зом хо да њу, 
пи ка ду, стре ља штву, фуд ба лу и 
ко шар ци. Јед но од нај ма сов ни-
јих так ми че ња је шта фе та, где је 
пра ви ло „бр зо хо дај, ал’ не тр чи” 
и ту се, на бањ ској про ме на ди, 
опро ба ло чак 120 еки па од по 
че ти ри чла на, а сва ка је мо ра ла 
у са ста ву да има и же не и му-
шкар це. Уче ство ва ли су и Ми-
ли ца Ива но вић (90) из Мла де-
нов ца и Ми ло рад Ми ло са вље-

вић (92) из Гроц ке, ко ји су би ли 
и нај ста ри ји олим пиј ци.

На олим пи ја ди је уче ство-
ва ло и ви ше од 60 књи жев них 
ства ра ла ца и сли ка ра у окви ру 
Олим пиј ског су сре та пи са ца и 
Сли кар ске ко ло ни је, и ско ро 
сто из во ђа ча кул тур но-умет-
нич ког про гра ма (КУД „Вр њач ки 
вез” и КУД „Хлеб жи во та”). Пе де-
се так ђа ка пр ва ка обе ле жи ло је 
по че так школ ске го ди не у „сво-
јој” тр ци „На сло во, на сло во...” 

у окви ру ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње. Здрав стве не три би не и 
„Ба зар здра вља” ре а ли зо ва ло је 
20 еду ка то ра и сто ти нак во лон-
те ра. До бро су би ли по се ће ни 
и пра те ћи про гра ми олим пи-
ја де, по пут из ле та до пла ни не 
Гоч, еду ка тив них пре да ва ња из 
обла сти здрав ства, за тим из-
ло жбе, књи жев не ве че ри, би-
о скоп ске пред ста ве, на сту пи 
пе ва ча, сви ра ча, ре ци та то ра, 
глу ма ца... В. А.

ДО БО ЉЕГ ПО ЛО ЖА ЈА СТА РИ ЈИХ У ДРУ ШТВУ

Са рад ња јав ног и ци вил ног сек то ра 

Пред став ни це мре же Ху ма нас са Ми ло шем Јан ко ви ћем

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

Го ди не 
ни су пре пре ка
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. С., Зе мун: По сле пен зи о ни са ња уз ис пу ње ње усло ва за 
пен зи ју на ста вио сам са ра дом и упла ћи вао до при но се за 
ПИО. Шест го ди на сам упла ћи вао, а по след ње две ни сам. 

При по ку ша ју да ми се пен зи ја уве ћа за упла ће ни до при нос ре-
че но ми је да пр во мо рам да на ми рим не у пла ће ни до при нос 
уз за те зну ка ма ту, што из но си по при лич ну сво ту, те ми се не 
ис пла ти да на ста вим са зах те вом. Ко ја су мо ја пра ва? 

?С. М., Бе о град: До био сам при вре ме но ре ше ње са из но сом 
пен зи је од 36.000 ди на ра. Ка да бих мо гао да оче ку јем ко-
нач но ре ше ње и ко ли ко нов ца ми пре по ру чу је те да одва-

јам на стра ну ако евен ту ал но бу дем мо рао да вра тим део. Уко-
ли ко ко на чан из нос бу де ма њи од при вре ме ног, да ли то мо же 
да се вра ти и на ра те, од би ја њем од пен зи је?

?Ј. К., Ниш: По ро дич ни сам пен зи о нер са пен зи јом од 9.100 
ди на ра. Је дан по сло да вац хо ће да ме за по сли на по вре ме-
ни по сао по уго во ру о де лу. Имам 22 го ди на рад ног ста жа, 

за ни ма ме да ли ће ми упла та до при но са код овог по сло дав ца 
до про сеч не ме сеч не за ра де у Ре пу бли ци по ве ћа ти пен зиј ски 
основ за рад ни стаж? 

?Н. Л., Па ра ћин: Ка ко мо гу да про ве рим да ли ми је упи сан 
стаж и по ко јој осно ви ци, бу ду ћи да сам био про фе си о нал-
но вој но ли це у ЈНА на под руч ју бив ше Ју го сла ви је. Где се 

до би ја ју ти по да ци? 

?З. К., Бе о град: По што имам пре ки де у ста жу, да ли по сто ји 
мо гућ ност да от ку пим рад ни стаж ко ји ми фа ли за сти ца-
ње пен зи је? 

?М. С., Ниш: Де те ту и ме ни као удо ви ци при зна то је пра во 
на по ро дич ну пен зи ју по сле смр ти су пру га 1. мар та 2006. 
го ди не. По што у тре нут ку ње го ве смр ти ни сам има ла про-

пи са не го ди не жи во та, ин те ре су је ме да ли ка да на пу ним од-
ре ђе не го ди не мо гу да под не сем зах тев за по ро дич ну пен зи ју?

Пре ра чун пен зи је

Шта до но си ко нач но ре ше ње

Пра во на рад по ро дич них 
пен зи о не ра

По да ци о ста жу и за ра да ма за вој не 
оси гу ра ни ке

Пре ки ди у ста жу оси гу ра ња

Пра во удо ве на по ро дич ну пен зи ју

Од го вор: Сход но чла ну 120 
Законa о ПИО, пра ва из ПИО се 
оства ру ју и ко ри сте сра змер-
но пе ри о ди ма оси гу ра ња за 
ко ји су упла ће ни до при но си 
за ПИО. Уко ли ко до при но си 
ни су упла ће ни за сав пе ри од 
оси гу ра ња, об у ста вља се 1/3 
пен зи је, док се на тај или дру ги 
на чин не на ми ре не у пла ће ни 
до спе ли из но си до при но са. Ви 

има те пра во да Вам се до не се 
ре ше ње у сми слу чла на 121, 
став 1 За ко на о ПИО, по осно-
ву ста жа на вр ше ног по сле пен-
зи о ни са ња за ко ји су упла ће ни 
до при но си, уз при ме ну чла на 
120 и об у ста ву 1/3 пен зи је за 
до при но се ко ји ни су упла ће ни. 
Од зах те ва за по нов но од ре ђи-
ва ње пен зи је мо же те од у ста ти 
у то ку це лог по ступ ка. 

Од го вор: При вре ме но ре-
ше ње о пен зи о ни са њу до но си 
се ка да су ис пу ње ни ми ни мал-
ни усло ви за сти ца ње пра ва 
на пен зи ју, а ко нач но ре ше ње 
Фонд до но си по слу жбе ној ду-
жно сти ка да се от кло не раз ло-
зи при вре ме но сти ре ше ња, од-
но сно ка да се при ба ве сви по-
да ци ко ји су по треб ни за до но-
ше ње ко нач ног ре ше ња. По што 
од тих по да та ка ко ји не до ста ју 
за ви си да ли ће из нос по ко-
нач ном ре ше њу би ти ви ши или 

ни жи од тре нут ног, не мо же мо 
Вам од го во ри ти ко ли ка ће би-
ти раз ли ка у пен зи ји. У слу ча ју 
да је из нос по ко нач ном ре ше-
њу ве ћи не го по при вре ме ном, 
Фонд ис пла ћу је ко ри сни ку раз-
ли ку у пен зи ји од да на сти ца ња 
пра ва на пен зи ју. Ако је пен зи ја 
по ко нач ном ре ше њу ма ња не-
го што је би ла по при вре ме ном, 
ко ри сник је ду жан да вра ти ви-
ше ис пла ће ни из нос, јед но крат-
но или об у ста вом 1/3 од пен зи-
је до на ми ре ња ду га. 

Од го вор: Од 1. ја ну а ра 2015. 
го ди не, ко ри сни ци ма по ро дич-
не пен зи је ко ји оба вља ју по сло-
ве по уго во ру о де лу, аутор ском 
уго во ру и слич но, не ће се об-
у ста вља ти ис пла те по ро дич не 
пен зи је, под усло вом да из нос 
оства ре не уго во ре не на кна де 
на ме сеч ном ни воу не пре ла зи 
из нос нај ни же осно ви це у оси-
гу ра њу за по сле них, ва же ће у 
мо мен ту упла те до при но са. Упи-
си ва ње овог ста жа вр ши Фонд, 
на осно ву при ја ва и од ја ва са 

оси гу ра ња и упла ће них до при-
но са, тј. под не тих при ја ва М-4. 

По треб но је над ле жној фи-
ли ја ли пре ма пре би ва ли шту 
под не ти зах тев за упис ста жа 
и уз зах тев при ло жи ти уго вор 
ко ји је за кљу чен са ис пла ти о-
цем уго во ре не на кна де и ко пи-
ју лич не кар те. По овом осно ву 
ће те има ти ви ше ста жа оси гу ра-
ња, а из нос ста ро сне пен зи је ће 
за ви си ти и од за ра да и осно ви-
ца оси гу ра ња ко је су оства ре не 
за цео стаж оси гу ра ња.  

Од го вор: Стаж се мо же про-
ве ри ти под но ше њем зах те ва за 
из да ва ње уве ре ња о по да ци ма 
уне тим у ма тич ну еви ден ци ју о 
оси гу ра ни ци ма. У том уве ре њу 
ће би ти на ве де ни сви по да ци 
ко ји ма Фонд рас по ла же за пе-
ри о де ка да сте би ли вој ни оси-
гу ра ник у вој ним по шта ма у 
Ср би ји. Уко ли ко у том уве ре њу 
евен ту ал но не до ста ју по је ди ни 
по да ци о Ва шем оси гу ра њу у 
Ср би ји, мо же те зах те вом да се 
обра ти те Ми ни стар ству од бра-
не, Сек то ру за људ ске ре сур се, 
Упра ви за ка дро ве, у Не ма њи-
ној 15 у Бе о гра ду. Ка да оси гу ра-
ник под не се зах тев за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју, Фонд по 
слу жбе ној ду жно сти по тра жу је 
не до ста ју ће по дат ке о ста жу и 
за ра да ма оси гу ра ни ка. За пе-

ри о де ка да сте би ли вој ни оси-
гу ра ник у дру гим ре пу бли ка ма 
бив ше СФРЈ, по дат ке по тра жу је-
те у тим др жа ва ма.

На по ми ње мо да се стаж ко-
ји су про фе си о нал на вој на ли-
ца оства ри ла у пе ри о ду од 1. 1. 
1973. го ди не до да ту ма утвр ђе-
ног спо ра зу мом о со ци јал ном 
оси гу ра њу са ре пу бли ка ма бив-
ше СФРЈ (са Сло ве ни јом и Хр-
ват ском 8. 10. 1991, са БиХ 6. 3. 
1992, са Ма ке до ни јом 1. 4. 1992. 
и са Цр ном Го ром 1. 1. 2002. го-
ди не) при зна је на те рет фон да 
др жа ве – бив ше ре пу бли ке, чи-
је др жа вљан ство има про фе си-
о нал но вој но ли це, без об зи ра 
на те ри то ри ји ко је ре пу бли ке 
се на ла зи ла вој на по шта у ко јој 
је оба вља ло ак тив ну вој ну слу-
жбу. 

Од го вор: Пре ма ва же ћим 
за кон ским про пи си ма о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
не по сто ји мо гућ ност да оси гу-

ра ник јед но крат ном упла том 
до при но са до ку пи стаж оси гу-
ра ња ко ји му не до ста је да би 
ис пу нио услов за пен зи ју.

Од го вор: Ако је удо ва у мо-
мен ту смр ти су пру жни ка би-
ла мла ђа од 45 го ди на жи во та, 
она мо же да оства ри пра во на 
по ро дич ну пен зи ју ако по сле 
смр ти брач ног дру га де ца има-
ју пра во на по ро дич ну пен зи ју 
по смр ти ро ди те ља, а удо ва вр-
ши ро ди тељ ску ду жност пре ма 
тој де ци. У том слу ча ју пра во на 

по ро дич ну пен зи ју удо ви це ни 
се у од но су на да тум пре стан ка 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју де-
те ту, тј. уко ли ко у мо мен ту пре-
стан ка пра ва де те ту удо ва има 
на вр ше них нај ма ње 45 го ди на 
жи во та, по ро дич ну пен зи ју ће 
оства ри ти ка да на вр ши за ко-
ном про пи са не го ди не, тј. 53 го-
ди не жи во та.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: истрага, сиротан, инстант, д, толар, опера, о, ран, оп, анимато, стк, Мол, ељ, Кено, Кипар, з, ученици, ла, Ака, 
иританс, ћар, нар, ета, к, Даница, арик, дк, макетар, анатема. БЕЛА УКРШТЕНИЦА: сулудост, уточиште, директор, срастати, кантари, ит, Атина, 
Пистоја, р, пире, п, Омо, и, хе, Цана, Рид, Естонија, старатељ, Антоан, аноа, мач. СИНОНИМНА ЗАГОНЕТКА (федер, ирис, крај, улив, слап) фикус.

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

Бела укрштеница се решава тако што сами уписујете црна 
поља. Њихов број назначен је у заградама.
ВОДОРАВНО: 1. Махнитост (0), 2. Прибежиште (0), 3. 
Управитељ школе (0), 4. Расти заједно са другом биљком 
(0), 5. Уређаји за мерење (1), 6. Индустрија текстила (скр.) 
– Главни град Грчке (1), 7. Град у средњем делу Италије (1), 
8. Ознака за разред – Јело од кромпира – Хемијски симбол 
фосфора (2), 9. Река на југу Етиопије – Ознака интензитета – 
Хемијски симбол за хелијум (2), 10. Скраћено женско име – 
Енглески филмски режисер, Керол (1), 11. Држава у Европи 
(0), 12. Тутор (0), 13. Страно мушко име (2), 14. Врста бика са 
Целебеса – Врста хладног оружја (1).
УСПРАВНО: 1. Поступак у суду – Ознака за алт (1), 2. 
Правити себи пут – Замашћен (1), 3. Француско мушко 
име – Природно, неусиљено (1), 4. Повећати брзину 
неких радњи – Највећа крвна жила (1), 5. Тирани, деспоти 
– Рт у Италији у Јонском мору (2), 6. Градић у Хрватској – 
Уједначеност кретања (1), 7. Скуп од сто особа – Опасна 
звер (1), 8. Енглеска позоришна глумица, Елен – Ознака за 
ампер – Стара мера за дужину – Ознака за челик (3). 

СИНОНИМНА ЗАГОНЕТКА
ОПРУГА – ПЕРУНИКА – СВРШЕТАК – 

УШЋЕ – ВОДОПАД.
Наведеним речима треба пронаћи њихове синониме,  

тј. речи истог значења. Прва слова тих речи дају  
назив једне собне биљке.

 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

НАША РАНИЈА   
КЊИЖЕВНИЦА

МУШКИ 
ПОТОМАК

ГРАД У 
СРБИЈИ

ДЕО 
МОТОРА

ДЕЛО ФР. 
ПИСЦА 

ШАТОБРИЈАНА

ФАРИЧКА 
ДРЖАВА

СТРУЧЊАЦИ    
АНТРОПО-   

ЛОГИЈЕ

ИСТРАЖНИ 
ПОСТУПАК

СИРОМАШАН    
ЧОВЕК

БРЗА 
ХРАНА(СТР.)

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

СТ.СЛОВ     
НОВАЦ       

ГЛИСТА 
ПАРАЗИТ

МУЗИЧКО 
СЦЕНСКО ДЕЛО

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

МУШКО 
ИМЕ

ПРЕВРЕМЕН
ОЗНАКА 
ЗА МЕГА

ОПУС 
(СКР.)

СТАНОВН.     
АМЕРИКЕ

ОДСЕЧНО    
(МУЗ.)

САВЕЗ  
ТРГОВИН.   
КОМОРА 

(СКР.)

МЕСТО 
НА ТИСИ

ОБЛАСТ  
КАНА

7. И 14. 
СЛОВО

ФР. КЊИЖ.   
РЕЈМОН

ПОЉОПР.    
ЕКОНОМ.

ДРЖАВА    
СРЕДОЗЕМНОГ    

МОРА

ОЗНАКА 
ЗА ЗАПАД

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ЂАК  
(МН.)

СИМБОЛ  
ЗА ЛАНТАН

ГРАД У   
ИЗРАЕЛУ

НАУКА 
О МИРУ

ГУТЉАЈ 
ТЕЧНОСТИ

ИРИТАЦИОНО 
СРЕДСТВО

ДОБИТ,   
КОРИСТ 

(ТУР.)

ЈУЖНО 
ВОЋЕ

СПОРТ.   
ЛИСТИЋ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

КРАЉИЦА 
У ШАХУ

ГРЧКО  
СЛОВО

ШКОТСКО 
ОСТРВО

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

МУШКО 
ИМЕ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
МАКСИМОВИЋ

ПРЕВЛАКА 
НА МАЛАКИ

КАНАЛ ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ    

У АЗИЈИ

ОЗНАКА 
ДАНСКЕ

СИМБОЛ 
ЗА ТЕЛУР

ИЗРАЂИВАЧ    
МАКЕТА

АНАТЕМИСАЊЕ



Да ли сте зна ли ... Раз вој не мо гућ но сти
Да ни је пре ве ли ких же ља, раз о ча ре ња би би ла ма ња. 
Не гу би те на ду. Без ње би вам би ло још те же. 
Ка ко по бе ћи од кри зе? Са мо ако ни је у ва ма.
Пред ност не раз ви је них је у мо гућ но сти ма ве ћег раз во ја.
Афо ри зми су моз(г)аич ки по глед на свет. 
Раз ли ка из ме ђу про фи те ра и про ле те ра је ка пи тал на. 
Ис ку ство је стал на прак са у ко јој се сти чу и учвр шћу ју зна ња. 
Сло бо ду го во ра угро жа ва ју и ћу то ло зи.

Сло бо дан Ду чић

Ле ко ви те ми сли
Стру ја ће да по ску пи. Сад опет мо рам да се гре јем уз же ну!
Ако пе ка ри не ће да пе ку цр ни хлеб, он да не ка бу ду на „бе лом 

хле бу”.
У на шој по љо при вре ди не вре де за ко ни ако не ра ди – мо ти ка.
Ма ло лет ни ци ће у про вод по сле 23 ча са мо ћи са мо са ро ди те-

љи ма. Не вре ди, ро ди те љи у то вре ме већ спа ва ју.
Има мо књи гу по гла ви ста нов ни ка. Са мо при ли ком ту че.
При тр жи шној еко но ми ји пулс се опи па ва по – нов ча ни ку.
Стан дард ми ли чи на тек про хо да лу бе бу. Стал но па да!

Ду шан Стар че вић

Оп ти ми зам
Ако ствар но до ђе бо ља бу дућ ност, не ће мо мо ћи да се хва ли мо 

ста рим до брим вре ме ни ма.
За бра ње но је да бу де све до зво ље но.
Па тим од хро нич ног оп ти ми зма, а ни сам по ли ти чар. Има ли ми 

ле ка, док то ре?
Ве ли ка људ ска глу пост уме успе шно да вре ђа здрав људ ски ра зум.
Ни је про блем ни да ти ни узе ти кре дит. Вра ћа ње је дру га те ма.
Уза луд ме при слу шку је те. Од ме не ни про фе со ри на ис пи ти ма ни су 

има ли шта да чу ју.
Ми лен Ми ли во је вић

Мо зга ли це
Ма ло би то га би ло бо ље да ни је сна ге во ље.
Зна но је да нај ви ше хо ће они ко ји не зна ју шта хо ће.
Љу ди пу ни се бе не ма ју при ја те ља. Они са су је том дру гу ју. 
Ко се не сме је, све ма ње га има.
Из гу бље ни сте ако сте без на де.
У сва кој тр ци је пре суд но ко је иза вас.
Не тре ба се на све на ви ка ва ти. Пре ђе вам у на ви ку.
По сва ђа те ли се са со бом, пре ви ше њих ће би ти на ва шој стра ни.

Пе ко Ла ли чић

Мо лим за реч
Пен зи о не ри су ра ни је с пра зним кор па ма ула зи ли у са мо по слу гу, 

а са да из ла зе.
Чим је чуо да је де да до био по ви ши цу пет по сто, унук му је из-

дик ти рао број свог те ку ћег ра чу на.
Сви при ча ју са мо о па ра ма, по ста ли смо је дан ве ли ки џеп сет.
Здра ва хра на има јед ну ма ну. Це на јој је не здра ва.
Но во го ди шња ра све та мо же да збу ни Де да Мра за, па да нам до ђе 

два ме се ца ра ни је.
Де јан Па та ко вић
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– да је, пре ма ле ген ди, цвет цр ве ног 

– да је ага пе (грч. ве че ра љу ба ви 

стре лом. Ка да је Ал тео, на по кон, отво рио вра та, угле дао је 

сли, го спо да ри и ро бо ви, на ко јој је сва ко био до бро до шао. 

пре ле пи там но цр ве ни цвет... Да нас се цр ве ни ама ри лис сма-

С вре ме ном је то пре шло у тра ди ци ју и ага пе по ста је сим бол 

ама ри ли са на стао као сти дљи ва ним фа? 

или го зба љу ба ви) био оби чај за јед-

На и ме, Ама ри лис се ја ко за љу би ла у Ал-

нич ког де ље ња хра не и пи ћа ко ји су 

теа, па сти ра са сна гом Хер ку ла и ле по том 

упра жња ва ли ра ни хри шћа ни? Сма тра 

Апо ло на. На жа лост, ње на осе ћа ња ни су 

се да про ис хо ди из ста ри јих је вреј ских или ме ди те ран ских 

уз вра ће на. Об у че на у бе ло, по ја вљи ва ла се на Ал те о вим 

оби ча ја. Ста ри оби чај у ра ном хри шћан ству би ла је тр пе за 

вра ти ма 30 но ћи за ре дом, сва ки пут про ба да ју ћи сво је ср це 

за ко јом су се де ли сви, и бо га ти и си ро ма шни, де ца и од ра-

тра сим бо лом по но са и бли ста ве љу ба ви.

уни вер зал не (сви ма до ступ не) хри шћан ске љу ба ви.

– да је Ар хи мед из Си ра ку-

– да је аскур ђел по јам ко ји се 

зе, је дан од тро ји це нај ге ни-

ко ри сти за му шког пре тка сед-

јал ни јих ма те ма ти ча ра свих 

мог ко ле на? Аскур ђел је на зив 

вре ме на, из ме ђу оста лог, 

за ро ди те ља кур ђе ла, ко ји пред-

из у мео и Ар хи ме дов ви јак? 

ста вља ро ди те ља на вр де де, ко-

У тре ћем ве ку пре но ве ере, овај грч ки на уч ник сми слио је 

ји је опет ро ди тељ чу кун де де. 

ка ко да мон ти ра ду гач ки спи рал ни ви јак у ци лин дар и на тај 

Жен ске ва ри јан те овог пој ма за 

на чин „пум па” во ду. Ар хи ме дов ви јак, ка ко је овај уре ђај ка-

прет ке су аскур ђе ла, кур ђе ла, на вр ба ба и чу кун ба ба. Бе ли 

сни је на зван, и да нас се ко ри сти, по себ но у ин ду стриј ским 

орао и бе ла пче ла су на зи ви за срод ни ке, тј. прет ке 16. ко-

по стро је њи ма – за ма ни пу ла ци ју пра шка стим ма те ри ја ма и 

ле на уна зад.

гра ну ла ти ма, а у по љо при вре ди је при ме њен у го то во сва-
ком ком бај ну. У по је ди ним де ло ви ма све та ова на пра ва и да-
нас слу жи за на вод ња ва ње или пре ме шта ње во де с јед ног 
ме ста на дру го.   


