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Ме ђу на род ни дан то ле-
ран ци је – 16. но вем бар 
обе ле жа ва се ши ром 

пла не те, под се ћа ју ћи да има мо 
пра во да бу де мо оно што је смо, 
као што и дру ги љу ди има ју пра-
во на сво ју по себ ност. 

Пре ма Де кла ра ци ји УН, уста-
но вље ној 1995. го ди не у Па ри зу, 
то ле ран ци ја зна чи при хва та-
ње чи ње ни це да људ ска би ћа, 
при род но раз ли чи та по из гле-
ду, по ло жа ју, го во ру, по на ша њу 
и вред но сти ма, има ју пра во да 
жи ве и бу ду то што је су. То ле ран-
ци ја ни је ни по пу стљи вост ни 
ин ди фе рент ност. То је по што ва-
ње и ува жа ва ње бо га те ра зно-
ли ко сти кул ту ра на шег све та, 
дру га чи јих об ли ка из ра жа ва ња 
и на чи на да бу де мо љу ди.

Не ма сум ње да свет без то ле-
ран ци је не би био до бро ме сто. 
Сви љу ди су раз ли чи ти, а то ле-
ран ци ја зна чи да те раз ли ке при-
хва ти мо, као и они на ше.

Овај дан, ка да се учи мо и 
охра бру је мо да прак ти ку је мо 
со ли дар ност пре ма свим дру-
штве ним гру па ма, не би тре-
ба ло да бу де и је ди ни ка да се 
се ти мо нај у гро же ни јих.

По во дом обе ле жа ва ња Да на 
то ле ран ци је у Ср би ји, и ове го-

ди не су об ја вље ни по да ци ко ји 
по ка зу ју да су ме ђу нај у гро же-
ни ји ма и да ље нај ста ри ји су гра-
ђа ни – на по љу оства ри ва ња 
здрав стве не за шти те, док су се 
мла ди са дис кри ми на ци јом су о-
ча ва ли углав ном на по љу обра-
зо ва ња, а на су ро ви ји њен вид 
је сте вр шњач ко на си ље. Же не 
су нај ви ше би ле дис кри ми ни са-
не на тр жи шту ра да, а овај об лик 
дис кри ми на ци је нај и зра зи ти ји 
је, али и је дан од мно гих ка да је 
реч о осо ба ма са ин ва ли ди те том.

Иду ћи у су срет дру гом ва-
жном да ту му – Ме ђу на род ном 
да ну осо ба са ин ва ли ди те том, 
ко ји се обе ле жа ва 3. де цем бра, 
ва жно је још јед ном ука за ти 
на про бле ме јед не од нај о се-
тљи ви јих дру штве них гру па. 
Нај ве ћи про блем осо ба са ин-
ва ли ди те том у Ср би ји је сте 
не при сту пач ност обје ка та, не-
за по сле ност, али и не до вољ на 
по др шка у за јед ни ци. Осо бе са 
ин ва ли ди те том су ско ро се дам 
пу та ре ђе по зи ва не на ин тер вју 
за по сао од дру гих, на при мер, 
а због обра зов ног си сте ма ко-
ји им је че сто не до сту пан, не-
ма ју ни зна ње ни ти ве шти не за 
од ре ђе не по сло ве. Чак ни они 
код ко јих ин ва ли ди тет на ста не 

ка сни је не ма ју мо гућ ност да се 
пре ква ли фи ку ју за по сло ве ко је 
би пре ма сво јим спо соб но сти ма 
је ди но мо гли да ра де. У по след-
ње две го ди не ме ђу осо ба ма 
ко је су кон ку ри са ле за по сао 40 
од сто њих ни је мо гло да ис пу ни 
тра же не кри те ри ју ме због не ког 
од лич них свој ста ва, а углав ном 
су у пи та њу осо бе са те ле сним и 
сен зор ним смет ња ма.

По да ци с кра ја про шле го ди не 
ка жу да сва ка осма осо ба са ин-
ва ли ди те том ста ри ја од 15 го ди-
на ни кад ни је ни кре ну ла у шко-
лу, од че га је око 81 од сто же на, 
а то је 41,9 од сто укуп ног бро ја 
нео бра зо ва них. По да ци та ко ђе 
по ка зу ју да је у свим обла сти ма 
жи во та дис кри ми на ци ја же на 
и де вој чи ца са ин ва ли ди те том 
дво стру ко ве ћа не го не тр пе љи-
вост пре ма му шкар ци ма.

Не го ва ње то ле ран ци је зна-
чи и ви ше раз у ме ва ња за нај-
ра њи ви је и мар ги на ли зо ва не 
гру пе, по моћ да по бољ ша ју 
свој еко ном ски по ло жај и по-
др шку за бо љу ин те гра ци ју. 
Јер, је ди но по шту ју ћи јед ни 
дру ге ће мо ус пе ти да раз ви је-
мо дру штво ко је сви ма пру жа 
јед на ке шан се и мо гућ но сти.

Г. О.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ

За жи вот без 
пред ра су да
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актуелно

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да 
ПИО одр жао је, 15. но вем бра, сед ни цу 
на ко јој је усво јен Фи нан сиј ски план 

РФ ПИО за 2018. го ди ну.
Ка ко је об ја снио ди рек тор Сек то ра за 

фи нан сиј ске по сло ве Фон да Иван Ми мић, 
фи нан сиј ски план за на ред ну го ди ну из ра
ђен је дру га чи је не го што је то би ла прак са 
до са да. 

– За ко ном о бу џет ском си сте му пред ви
ђен је пре ла зак ор га ни за ци ја за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње на про грам ски на
чин из ра ђи ва ња фи нан сиј ских пла но ва. 
Са из ра дом бу џе та Ре пу бли ке 2015. го ди
не за по чет је овај про цес пре ла ска на тзв. 
про грам ско бу џе ти ра ње. Бу џе ти ра ње по 
про грам ској кла си фи ка ци ји под ра зу ме ва 
при ка зи ва ње ци ље ва, оче ки ва них ре зул
та та, ак тив но сти и сред ста ва по треб них за 
ре а ли за ци ју пла ни ра них ак тив но сти. Про
грам ско бу џе ти ра ње зна чи ус по ста вља ње 
но вог на чи на пла ни ра ња и рас по де ле бу
џет ских сред ста ва, та ко да се уво ди ја сна 
ве за из ме ђу про гра ма ко ји се спро во де, 
ци ље ва тих про гра ма и оче ки ва них ре зул
та та, с јед не, и сред ста ва по треб них за њи
хо ву ре а ли за ци ју, са дру ге стра не. Пред лог 
фи нан сиј ског пла на Фон да за 2018. го ди ну 
ура ђен је у са рад њи и пре ма смер ни ца ма 
Ми ни стар ства фи нан си ја по про грам ском 
мо де лу на стра ни рас хо да. Сви рас хо ди ис
ка за ни у ра ни јим пред ло зи ма пла но ва са
др жа ни су и у про грам ском фи нан сиј ском 
пла ну, али је из вр ше но њи хо во гру пи са ње 
по утвр ђе ним про гра ми ма и про грам ским 
ак тив но сти ма – об ја снио је Иван Ми мић.

Ка ко је ре као, про гра ми су скуп ак тив
но сти са за јед нич ком свр хом, а за Фонд су 

утвр ђе на два про гра ма. Пр ви је по др шка 
спро во ђе њу по сло ва из над ле жно сти Фон
да и он об у хва та све по сло ве ко ји се оба
вља ју у Фон ду и тро шко ве ко ји про из и ла зе 
из ра да струч них слу жби Фон да. Дру ги про
грам су пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња, ко
ји об у хва та рас хо де за ис пла ту свих пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

– Укуп ни рас хо ди у 2018. го ди ни пла ни ра
ни су у из но су од 615,58 ми ли јар ди ди на ра, 
ко ли ко су пла ни ра ни и при хо ди и при ма
ња за фи нан си ра ње про гра ма. У укуп ним 
при хо ди ма, на до при но се од оси гу ра ни ка 
од но си се 68,42 од сто, а на до та ци је и тран
сфе ре 30,14 од сто – ис та као је Иван Ми мић 
и под се тио да су у пла ну за 2017. го ди ну 

до та ци је из но си ле 33,36, а у ре ба лан су фи
нан сиј ског пла на 32,58 од сто, што зна чи да 
се, за хва љу ју ћи и бо љој на пла ти, на ста вља 
тренд сма ње ња до та ци ја и по ве ћа ња до
при но са у укуп ним при хо ди ма.

Пред ста вља ју ћи ре зул та те о фи нан сиј
ском по сло ва њу Фон да у пе ри о ду ја ну
ар – сеп тем бар 2017. го ди не, Иван Ми мић 
је на вео да је уче шће укуп них до при но са 
у при ма њи ма и при хо ди ма Фон да у овом 
пе ри о ду из но си ло 68,94 од сто, а да су до
та ци је чи ни ле 30,88 про це на та, и на гла сио 
да по сто ји ве ли ка мо гућ ност да до та ци је 
то ком на ред не го ди не бу ду на ни воу ис под 
30 од сто.

В. Ка дић

ОДРЖАНА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

На ста вља се тренд сма ње ња 
до та ци ја

Под се ћа мо на ше чи та о це да 
се, пре ма За ко ну о ПИО ко ји се 
при ме њу је од 1. ја ну а ра 2015. 
го ди не, услов за ста ро сну пен
зи ју за же не оси гу ра ни ке сук
це сив но по ди же сва ке ка лен
дар ске го ди не. Та ко ће од 1. ја
ну а ра 2018. го ди не же на ма би ти 
по треб но 62 го ди не жи во та и 
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу
ра ња да би оства ри ле пра во на 

ста ро сну пен зи ју. У слу ча ју му
шка ра ца услов за ста ро сну пен
зи ју оста је исти, 65 го ди на жи
во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња.

У но вој го ди ни ме ња ју се и 
усло ви за пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју – за же не оси гу ра ни ке 
у 2018. го ди ни услов се по ди же 
на 56 го ди на и 4 ме се ца жи во та 
и 38 го ди на ста жа оси гу ра ња, 

док ће му шкар ци ма би ти по
треб но 57 го ди на жи во та и 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња. У слу
ча ју пре вре ме не ста ро сне пен
зи је, пен зи ја се трај но ума њу је 
за 0,34 од сто за сва ки ме сец пре 
на вр ше них го ди на жи во та про
пи са них за сти ца ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју.

Уко ли ко оси гу ра ник же ли 
да оства ри пра во на пен зи ју 

по усло ви ма из 2017. го ди не, 
тре ба ло би да рас ки не рад
ни од нос и под не се зах тев у 
овој го ди ни, ка ко би пра во на 
пен зи ју оства рио по усло ви ма 
ко ји ва же у овој го ди ни. Под
но ше ње зах те ва 1. ја ну а ра и 
ка сни је под ра зу ме ва при ме ну 
усло ва ко ји ће ва жи ти у 2018. 
го ди ни.

В. К.

НО ВИ УСЛО ВИ ЗА СТА РО СНУ ПЕН ЗИ ЈУ У 2018. ГО ДИ НИ

Же не сти чу услов шест ме се ци ка сни је

На седници УО РФ ПИО усвојен Финансијски план за 2018. годину
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међународна сарадња

Са рад ња Фон да ПИО и За-
во да за пен зиј ско оси гу-
ра ње Аустри је има ду гу 

тра ди ци ју и раз ви ја се у свим 
прав ци ма ко ји се пре по зна ју 
као основ за по бољ ша ње усло-
ва оства ри ва ња пра ва гра ђа на 
са ста жом у две др жа ве. Ре пу-
бли ка Ср би ја је 1996. го ди не 
пот пи са ла спо ра зум о со ци јал-
ном оси гу ра њу са Аустри јом, 
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 и ко ји је од та да до дат но 
над гра ђи ван и пре ци зи ран. 

Ср би ја ис пла ћу је око 2.000 
ко ри сни ка ко ји има ју пре би ва-
ли ште у Аустри ји, а Аустри ја око 
27.000 ко ри сни ка ко ји су оства-
ри ли стаж у тој др жа ви а жи ве у 
Ср би ји, што је го ди шње око 110 
ми ли о на евра. Про це њу је се да 
тре нут но са мо у Бе чу ра ди око 
300.000 оси гу ра ни ка из Ср би је, 
па ће се са рад ња на пла ну со ци-
јал ног оси гу ра ња две др жа ве и 
да ље ин тен зив но раз ви ја ти.

Фонд ПИО је са За во дом за 
пен зиј ско оси гу ра ње Аустри је 
пр ви пут у ок то бру 2010. го ди-
не ус по ста вио са ве то дав не да-
не за гра ђа не, са да већ тра ди-
ци о нал на са ве то ва ња ко ја су у 
Фон ду у ме ђу вре ме ну ус по ста-
вље на са још шест др жа ва. На 
тим да ни ма раз го во ра, ка ко их 
још зо ве мо, на хи ља де гра ђа на 
сва ке го ди не јед но став но, бр зо 

и ква ли тет но ре ши свој про-
блем, до би је прав ни са вет или 
ин фор ма ци ју од зна ча ја за ко-
ри шће ње пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња.

Од ове го ди не Фонд ПИО и 
За вод за пен зиј ско оси гу ра ње 
Аустри је уве ли су но ви вид са-
рад ње – раз ме ну екс пе ра та ко-
ји, кроз про грам сту диј ске по се-
те, бли же упо зна ју рад но си о ца 
оба ве зног со ци јал ног оси гу-
ра ња дру ге др жа ве, раз ме њу ју 
ис ку ства и до бру прак су, а све у 
ко рист гра ђа на ко ји ма би у по-

ступ ку оства ри ва ња пра ва из 
ПИО тре ба ло по ну ди ти бо ље 
усло ве и услу ге.

За вод за пен зиј ско оси гу ра-
ње Аустри је има Сре ди шњу слу-
жбу у Бе чу и де вет ре ги о нал них 
фи ли ја ла. Фи ли ја ла ма се под но-
се зах те ви за оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског оси гу ра ња и 
ту се до но се ре ше ња о пра ву, а 
Сре ди шња слу жба ко ор ди ни ра 
рад фи ли ја ла и обез бе ђу је све 
прет по став ке за ква ли те тан и 
јед но о бра зан рад.

Над зор над ра дом За во да 
спро во де ми ни стар ства за со-
ци јал на пи та ња и за фи нан си-
је. По слов ну по ли ти ку утвр ђу је 
Пред сед ни штво За во да, а од-
го вор ност за спро во ђе ње има 
ге не рал ни ди рек тор. У Аустри-
ји по сто ји кров на ин сти ту ци-
ја за сва оси гу ра ња – Глав ни 
са вез но си ла ца со ци јал ног 
оси гу ра ња – ко ји ко ор ди ни ра 
рад свих но си ла ца пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, ко-
јих има укуп но 21 и од ко јих је 
За вод за со ци јал но оси гу ра ње 
нај ве ћи. Сви ко ји се за по сле су 
оба ве зно оси гу ра ни, а ко же ли 
мо же лич но да се до дат но оси-
гу ра ва кроз при ват на оси гу ра-
ња. Од 8,7 ми ли о на ста нов ни ка 
Аустри је, укуп но је пет ми ли о на 

оси гу ра ни ка, од че га је 3,9 ми-
ли о на рад ни ка и на ме ште ни ка 
оси гу ра но у За во ду за пен зиј-
ско оси гу ра ње, ко ји је од го во-
ран и за ис пла ту пен зи ја за 1,8 
ми ли о на ко ри сни ка (по сто је 
по себ не уста но ве со ци јал ног 
оси гу ра ња за по љо при вред-
ни ке, за по сле не на же ле зни ци, 
ру да ре, са мо стал не де лат но сти 
и но та ре).

До при но си за пен зиј ско оси-
гу ра ње из но се 22,8 од сто и из 
из вор них при хо да се не мо гу 
по кри ти укуп ни рас хо ди За во да 
за пен зиј ско оси гу ра ње, већ се 

СА РАД њА ФОН ДА ПИО И ЗА ВО ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО ОСИ ГУ РА њЕ АУСТРИ ЈЕ

При мер до бре прак се

Највише руководство аустријског Завода са гостима из РФ ПИО

Ре ха би ли та ци ја оси гу ра ни ка
За вод за пен зиј ско оси гу ра ње Аустри је има и за кон ску оба ве зу 
да бри не о пре вен ци ји ин ва лид но сти, кроз про грам ре ха би ли-
та ци је оси гу ра ни ка ко ји су оба ве зно оси гу ра ни у овом за во ду. 
Про грам ре ха би ли та ци је под ра зу ме ва фа зу пре гле да и ди јаг но-
сти ке, те ра пи је, ин тен зив ни про грам ле че ња (сва ко днев ни до-
ла зак на те ра пи ју) и пар ци јал ни про грам (два пу та не дељ но, уз 
рад). Циљ ове ре ха би ли та ци је је опо ра вак оси гу ра ни ка и ње гов 
што бр жи по вра так на по сао, јер је у ин те ре су За во да да осо ба 
ра ди, а не да ко ри сти пен зи ју. Тек ако се, по сле три спро ве де на 
про гра ма ре ха би ли та ци је, оси гу ра ни ко во здрав стве но ста ње 
не по бољ ша то ли ко да мо же не сме та но да ра ди – пред ла же се 
по кре та ње по ступ ка за ин ва лид ску пен зи ју. Кроз про грам ре ха-
би ли та ци је оси гу ра ни ка и по бољ ша ње њи хо вог здрав стве ног 
ста ња, а ти ме и рад не спо соб но сти, За вод за пен зиј ско оси гу ра-
ње го ди шње уште ди око ми ли јар ду евра, ко ли ко би се рас хо-
до ва ло на пла ћа ње бо ло ва ња и ин ва лид ске пен зи је, с јед не, и 
из о ста нак при хо да од до при но са, с дру ге стра не.
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Гра ђа ни су нај ве ћи 
до бит ни ци

У Бу дим пе шти је, 16. но вем бра ове го ди не, одр жан рад ни 
са ста нак ди рек то ра Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње, ди рек то ра По кра јин ског фон да ПИО и 
ди рек то ра За во да за со ци јал но оси гу ра ње са ру ко вод ством 
На ци о нал ног за во да за пен зиј ско оси гу ра ње ма ђар ске.

По вод за са ста нак би ла је ана ли за ор га ни за ци је и по стиг-
ну тих ре зул та та ме ђу на род них са ве то дав них да на, одр жа-
них у 2017. го ди ни из ме ђу РФ ПИО Ср би је и На ци о нал ног за-
во да за пен зиј ско оси гу ра ње ма ђар ске, као и до го вор ме ста 
и тер ми на одр жа ва ња ових са ве то ва ња у 2018. го ди ни. Исто-
вре ме но је раз ма тра на са рад ња два но си о ца оба ве зног со-
ци јал ног оси гу ра ња, ко ја се од ви ја ла кроз раз ме ну струч ња-
ка и сту диј ске по се те екс пе ра та то ком ове го ди не. До ско ра-
шњи ди рек тор На ци о нал ног за во да за пен зиј ско оси гу ра ње 
ма ђар ске, а од не дав но ди рек тор тре зо ра ма ђар ске, Јо жеф 
ме са рош, упо знао је срп ску де ле га ци ју са тим да је, по чев од 
1. но вем бра 2017, у ма ђар ској из вр ше на ин те гра ци ја На ци о-
нал ног за во да за пен зиј ско оси гу ра ње ма ђар ске у др жав ни 
тре зор. Ова про ме на је сег мент укуп не ре фор ме јав не ад ми-
ни стра ци је, ко ја је у ма ђар ској по че ла 2010. го ди не с ци љем 
да се јав на упра ва по јед но ста ви и по ста не тран спа рент ни ја у 
ра ду. тре зор ру ку је свим јав ним при хо ди ма, па и при хо ди ма 
и рас хо ди ма по осно ву пен зиј ског оси гу ра ња.

Са рад ња Фон да ПИО и На ци о нал ног за во да је вр ло кон-
струк тив на и обе де ле га ци је су се са гла си ле да су гра ђа ни нај-
ве ћи до бит ни ци ова ко до бре ко му ни ка ци је две ин сти ту ци је.

По ред по сто је ћих, тра ди ци о нал них за јед нич ких ак тив но-
сти, на са стан ку у Бу дим пе шти раз го ва ра ло се и о уна пре ђе-
њу кроз уво ђе ње елек трон ске раз ме не по да та ка о чи ње ни-
ци смр ти. Ј. Т.

у од ре ђе ном про цен ту укљу чу-
ју сред ства др жа ве. При хо ди од 
до при но са на го ди шњем ни воу 
из но се око 25, а рас хо ди за пен-
зи је око 30 ми ли јар ди евра.

За вод за пен зиј ско оси гу ра-
ње Аустри је за по шља ва ви ше 
од 4.000 рад ни ка. Би ти за по-
слен у овом за во ду – у Аустри ји 
је ствар пре сти жа. Осим до брих 
усло ва ра да и за ра да ко је су из-
над про се ка, За вод сво јим рад-
ни ци ма обез бе ђу је си стем ску 
ду ал ну обу ку, ко ја тра је од шест 
не де ља за по сло ве по др шке, до 
18 ме се ци за по сло ве управ ног 
по ступ ка, за тим до шко ло ва ње 
уз рад, уко ли ко је то За во ду по-
треб но, као и по ла га ње струч-
них ис пи та и раз вој ка ри је ра 
за по сле них. За по сле ни ма је до-
сту пан ин тер ни Пор тал зна ња, 
о ко ме днев но бри не пет са-
рад ни ка и ко ји са др жи све ре-
ле вант не по дат ке, ин фор ма ци-
је, за ко не, усло ве, и то не са мо 
на на ци о нал ном ни воу, већ за 
сва ку др жа ву с ко јом има ју спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу, 
што је ве ли ка по моћ у ра ду.

Бри га о стран ка ма се осми-
шља ва и кон тро ли ше у по себ ним 
оде ље њи ма Сре ди шње слу жбе, 
а ре а ли зу је у фи ли ја ла ма ко је 
има ју по се бан про стор за при јем 
гра ђа на – са ве то ва ли ште, отво-
ре но сва ког рад ног да на, и ре фе-
рен те од ре ђе не за ко му ни ка ци ју 
са гра ђа ни ма. Де сет го ди на пре 
оства ри ва ња пра ва на пен зи-
ју сва ки оси гу ра ник, по чет ком 
го ди не, до би ја на кућ ну адре су 
оба ве ште ње о по твр ђе ном ста-
жу, да тум нај ра ни јег сти ца ња 
пра ва и пред ви ђе ну ви си ну пен-
зи је. Гра ђа ни ма је сва ко днев но 
до сту пан и Кон такт цен тар За-

во да, у ко ме 70 аге на та пру жа 
основ не и оп ште ин фор ма ци је 
из обла сти пен зиј ског оси гу ра-
ња за у про се ку го ди шње око 1,5 
ми ли о на гра ђа на ко ји по зо ву те-
ле фо ном и 155.000 оних ко ји се 
обра те меј лом.

Са ми Аустри јан ци ка жу да 
им је ла ко да бу ду уре ђен си-
стем ка да су им за ко ни до бри, 
ком па ти бил ни и ускла ђе ни, а у 
За во ду по сто ји по себ но оде ље-
ње ме ри то ри ке ко је се днев но 
ба ви пра ће њем про пи са, пред-
ла же из ме не за ко на, да је ми-
шље ње на вла ди не пред ло ге 
за ко на и ра ди на уса гла ша ва њу 
раз ли чи тих за ко на. У њи хо вој 
над ле жно сти је и раз вој би ла-
те рал них од но са и пра ће ње 
ме ђу на род них спо ра зу ма и они 
ор га ни зу ју са ве то дав не да не у 
ко ор ди на ци ји са дру гим оде-
ље њи ма и фи ли ја ла ма.

За вод за пен зиј ско оси гу ра-
ње Аустри је је, од ове го ди не, 
пот пу но мо де ран сер вис, осло-
њен на елек трон ско по сло ва-
ње. Про је кат ZEP TA је тра јао 
пу них пет го ди на, уз до дат не 
две го ди не те сти ра ња и уса-
гла ша ва ња си сте ма, док се по-
чет ком 2017. у све по слов не 
про це се ни је увео елек трон ски 
акт. У па пир ној фор ми по сто ји 
зах тев стран ке, ко ји се од мах 
по при је му ске ни ра и ко ди ра, 
ком пле ти ра и про сле ђу је ре фе-
рен ту у рад. Цео по сту пак се да-
ље спро во ди елек трон ски, до 
из ла зног ре ше ња ко је се штам-
па и ша ље под но си о цу зах те ва, 
и то је дру ги па пир у по ступ ку. 
До ку мен та ци ја се ауто мат ски 
од ла же у елек трон ску ба зу и 
на тај на чин се у про се ку ме-
сеч но јед ним кли ком ар хи ви ра 
из ме ђу че ти ри и пет ми ли о на 
до ку ме на та. У Аустри ји сви по-
сло дав ци пла ћа ју до при но се за 
све за по сле не и за све пе ри о де 
оси гу ра ња, а ба зе по да та ка о 
на ци о нал ном оси гу ра њу у За-
во ду су елек трон ске, про ве ре-
не и ком пле ти ра не. По ред то-
га, за кон ски рок за до но ше ње 
ре ше ња о пра ву је шест ме се-
ци, а ста ти стич ки по да ци За во-
да по ка зу ју да се на ре ше ње о 
ста ро сној пен зи ји че ка око два 
ме се ца, за ин ва лид ску пен зи ју 
око три ме се ца, за по ро дич ну 
око 35 да на, а за ре ше ње по ме-
ђу на род ним уго во ри ма че сто и 
ду же од го ди ну да на.

Ј. Ти мо ти је вић

ДО БРА СА РАД њА СР БИ ЈЕ И МА ЂАР СКЕ

Уобичајен изглед 
радног простора 

у Заводу
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Да ни раз го во ра из ме ђу 
пред став ни ка РФ ПИО 
Ср би је и Фон да ПИО Цр-

не Го ре успе шно су одр жа ни 
28. но вем бра у Но вом Са ду и 
29. но вем бра у Бе о гра ду. За ин-
те ре со ва ни гра ђа ни ко ји има ју 
стаж у обе др жа ве мо гли су да 
ре ше сво је не до у ми це у ве зи са 
оства ри ва њем пра ва из ПИО и 
да до би ју прав не са ве те и од го-
во ре на пи та ња од струч ња ка 
из Ср би је и Цр не Го ре.

тим са ве то да ва ца из Фон-
да ПИО Цр не Го ре пред во дио 
је ди рек тор Ду шан Пе ро вић, а 
про бле ме гра ђа на ре ша ва ли су 
мил ка вра неш, по моћ ник ди-
рек то ра, за тим Сне жа на Ла зо-
вић, на чел ни ца Од се ка за ино-
стра но оси гу ра ње, као и Дар ко 
Смо ло вић, ко ор ди на тор у овом 
од се ку.

Ру ко во ди о ци цр но гор ског 
Фон да са ста ли су се и раз го-
ва ра ли о на став ку са рад ње са 
Слав ком Имри ћем, ди рек то ром 
По кра јин ског фон да ПИО, и ње-
го вим нај бли жим са рад ни ци ма. 
том при ли ком до ма ћи ни су их 
ин фор ми са ли о на чи ну ра да, 
по слов ним про це си ма и про це-
ду ра ма.

Ди рек тор цр но гор ског Фон-
да Ду шан Пе ро вић ис та као је да 
ће се, у скла ду са до са да шњом 
до бром прак сом два фон да, 
успе шна са рад ња на ста ви ти и 
по бољ ша ти.

– Циљ нам је да се гра ђа ни ма 
олак ша и убр за про цес оства-

ри ва ња пра ва из ПИО у на шим 
др жа ва ма. Фонд ПИО Цр не Го ре 
ис пла ћу је укуп но око 130.000 
ко ри сни ка пра ва, од че га 9.000 
ван Цр не Го ре – у ино стран ство, 
а од тог бро ја за 70 од сто ко ри-
сни ка пра ва ис пла та се ша ље у 
Ср би ју – на вео је ди рек тор Пе-
ро вић.

Цр но гор ски струч ња ци су са 
ко ле га ма из Но вог Са да – Зо-
ри цом Са вић, ше фи цом Од се ка 
за ПИО, и Са шом Сти ја ко ви ћем, 
ко ор ди на то ром у Оде ље њу за 
ПИО у Фи ли ја ли Но ви Сад, ефи-
ка сно и бр зо ре ша ва ли про бле-
ме због ко ји су им се гра ђа ни 
обра ћа ли. По моћ су пру жа ли и 
ми лен ко Гле ђа, ди рек тор Сек-
то ра за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО, и ми ле Ћу ли брк, на чел-

ник Оде ље ња за ПИО по ме ђу-
на род ним уго во ри ма.

Са ша Сти ја ко вић је ис та као да 
је ова кав рад на ших фон до ва ве-
о ма ко ри стан јер су бр зо и ефи-
ка сно ре ши ли про бле ме гра ђа на 
ко ји су им се обра ти ли, по што су 
на ли цу ме ста има ли мо гућ ност 
исто вре ме ног елек трон ског при-
сту па ба за ма по да та ка у оба фон-
да ПИО. та ко су упо ре ђи ва њем 
по да та ка вр ло ла ко от кри ва ли 
где је на стао про блем.

За са вет и прав ну по моћ 
струч ња ци ма из обла сти пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња обра тио се Си мо Ус тић, 
пен зи о нер из Но вог Са да, јер је 
имао про блем са утвр ђи ва њем 
ста жа оси гу ра ња оства ре ног 
код Фон да ПИО Цр не Го ре.

– За до во љан сам, са ве то дав-
ци су ме вр ло љу ба зно при-
ми ли, об ја сни ли ми и све сам 
бр зо и успе шно ре шио. До би-
ћу цр но гор ски део пен зи је од 
да на под но ше ња зах те ва, као 
и сва ускла ђи ва ња пен зи је до 
тог да на. Ово је за и ста до бра 
прак са ПИО фон до ва ко ју тре-
ба на ста ви ти и убу ду ће, а ја сам 
до ста нов ца уште део за пут не 
тро шко ве, а те ле фо ном ни сам 
мо гао ре ши ти овај про блем – 
опи сао је сво је ис ку ство Си мо 
Ус тић.

Дру ги дан са ве то ва ња је одр-
жан у Бе о гра ду, а гра ђа ни ма 
су, са ко ле га ма из Цр не Го ре, 
прав ну по моћ пру жа ли струч-
ња ци из Фон да ПИО Ре пу бли ке 
Ср би је Сла ђа на Ко ва че вић, ко-
ор ди на тор ПИО и ма тич не еви-
ден ци је, и Сне жа на мар ко вић, 
на чел ник Оде ље ња за кон тро лу 
на цр та ре ше ња из Фи ли ја ле за 
град Бе о град.

Са вет ни ке и стран ке об и шли 
су ди рек то ри два фон да, а ди-
рек тор ка РФ ПИО Дра га на Ка-
ли но вић је, по хва љу ју ћи ову 
до бру прак су, ис та кла да по сто-
ји стал на ко му ни ка ци ја и са рад-
ња из ме ђу два фон да, а је дан од 
бо љих ви до ва те са рад ње су са-
ве то дав ни да ни за оси гу ра ни ке 
и ко ри сни ке. 

– то је при ли ка да прав ни ци 
из оба фон да исто вре ме но пру-
жа ју гра ђа ни ма прав ну по моћ, 

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СР БИ ЈЕ И ЦР НЕ ГО РЕ

Успе шна са рад ња два фон да

Руководство два фонда и саветодавци у Новом Саду...

...и у Београду
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Фонд ПИО Ре пу бли ке 
Ср би је и На ци о нал ни 
за вод за пен зиј ско оси-

гу ра ње ма ђар ске већ пет го-
ди на ор га ни зу ју ме ђу на род не 
са ве то дав не да не.

На кон Бач ке то по ле, Су бо ти-
це (ко ја је два пу та би ла до ма-
ћин) и Сом бо ра, ме ђу на род ни 
са ве то дав ни дан са ма ђар-
ском пр ви пут је ор га ни зо ван 
9. но вем бра у Но вом Са ду. 

У про сто ри ја ма Ди рек ци-
је По кра јин ског фон да ПИО, 
на ши и ма ђар ски струч ња ци 
пру жа ли су бес плат не прав не 
са ве те о оства ри ва њу пра ва из 
ПИО гра ђа ни ма ко ји су оства-
ри ли стаж оси гу ра ња у ма ђар-
ској и Ср би ји.

Гра ђа не су са ве то ва ли ма-
ђар ски струч ња ци ве реб Са-
болч и Хе лен мин дер, струч ни 
са вет ни ци из обла сти ПИО, док 
су наш фонд пред ста вља ли за-
по сле ни из Оде ље ња за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма, 
Да мир Бог дан, Ср ђан Ка лић и 
Игор Ба шнец.

Ср ђан Ка лић, шеф Од се ка 
за кон тро лу при ме ном ме ђу-
на род них спо ра зу ма, у Ди рек-
ци ји ПФ ПИО, ка же да је плод 
до бре са рад ње са ма ђар ским 
струч ња ци ма ви дљив не са-
мо на са ве то дав ним да ни ма, 
већ и у ре дов ној ко му ни ка ци ји 
пу тем меј ло ва, при ли ком ре-
ша ва ња ре дов них и ур гент них 
пред ме та.

– До бра са рад ња по ма же да 
се от кло не евен ту ал не не до у-
ми це у ра ду. За то су са ве то дав-
ни да ни вр ло ко ри сни, ка ко за 
гра ђа не ко ји има ју стаж у ма-
ђар ској и Ср би ји, та ко и за са-
ве то дав це оба фон да – ис та као 
је Ка лић.

Ре зи ми ра ју ћи сво је ути ске, 
Игор Ба шнец, ви ши струч ни 
са рад ник, ка же да су стран ке 
че сто не у пу ће не и да ола ко 
схва та ју си ту а ци ју око оства-
ри ва ња пра ва. Због то га че-
сто не до но се по треб не до ка-
зе о ра ду у ма ђар ској, ми сле 
да мо ра ју под не ти зах тев и у 
ма ђар ској и у Ср би ји, а че сто 
ве ру ју и да има ју ви ше ста жа 
и да ће до би ти ве ћу пен зи ју, 

што због пре кла па ња ста жа 
ни је мо гу ће.

ми ле Ћу ли брк, на чел ник 
Оде ље ња за ПИО по ме ђу на-
род ним уго во ри ма, та ко ђе је 
оце нио са ве то дав не да не са 
ма ђар ским Фон дом из у зет но 
ко ри сним за гра ђа не ко ји на 
ова кав не по сре дан на чин мо-
гу да се ин фор ми шу о усло ви-
ма за оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју, о ста жу оси гу ра ња и 
о ме сту под но ше ња зах те ва за 
пен зи ју.

– Ор га ни за ве зу РФ ПИО и 
На ци о нал ног за во да за пен зиј-
ско оси гу ра ње ма ђар ске уско-
ро ће се са ста ти да би ана ли зи-
ра ли ре зул та те са ве то дав ног 
да на и ме ђу соб не са рад ње, и 
том при ли ком ће се на ста ви-
ти ре ша ва ње про бле ма ти ке 
пре кла па ња ста жа, по треб них 
обра за ца, као и дру гих пи та ња 
од зна ча ја за оба фон да – ис та-
као је Ћу ли брк.

Је дан од про бле ма је и тај 
што стран ке не до но се по твр де 
да су у оси гу ра њу у ма ђар ској, 
због че га и да ље има ју оба ве зу 
да код нас пла ћа ју оси гу ра ње. 
ту по твр ду у ма ђа р ској из да је 
Фонд за здрав ство и стран ке је 
мо ра ју са ме на ба ви ти, при ме-
тио је Да мир Бог дан.

ма ђар ски са ве то дав ци су 
та ко ђе из ра зи ли за до вољ ство 
са рад њом са на шим струч ња-
ци ма и уве ре ње да су са ве то-
дав ни да ни вр ло ко ри сни, ка-
ко за стран ке, та ко и за са ве то-
дав це оба фон да.

При сут ни гра ђа ни су се нај-
ви ше ин те ре со ва ли са оства-
ри ва ње пра ва на ста ро сну и 
по ро дич ну пен зи ју, као и на 
при зна ва ње оства ре ног ста жа 
у ма ђар ској. 

На кон раз го во ра са са ве то-
дав ци ма, тум бас Пе тер, Дра-
ган то мин и Ана ма јор, из ме-
ђу оста лих, из ра зи ли су за до-
вољ ство од го во ри ма ко је су 
до би ли од ма ђар ских и на ших 
струч ња ка. 

Дра ган то мин, ко ји је не-
ко ли ко го ди на са по слов ним 
парт не ром имао фир му у Бу-
дим пе шти, ни је имао сву по-
треб ну до ку мен та ци ју, па су 
му ма ђар ски са ве то дав ци об ја-
сни ли шта је по треб но да пре-
ду зме да би му стаж оси гу ра ња 
за тај пе ри од био при знат.

мо ни ка Рак, ко ја је по ро дич-
ни пен зи о нер, до шла је да ви-
ди да ли се мо гу при зна ти го-
ди не ста жа ко је је њен по кој ни 
су пруг оства рио де ве де се тих 
го ди на, ко је због та да шњих 
пен зиј ских про пи са у ма ђар-
ској ни су би ле при зна те. До би-
ла је ми шље ње и са вет ма ђар-
ских струч ња ка шта тре ба да 
пре ду зме ка ко би оства ри ла 
сво је пра во.

На кон ра да са стран ка ма на-
ши и ма ђар ски струч ња ци раз-
ме ни ли су по треб не по дат ке и 
ин фор ма ци је ра ди ажур ни јег 
ре ша ва ња по је ди них пред ме-
та ко ји се већ на ла зе у по ступ-
ку ре ша ва ња.

Дра ган Ко раћ

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА Н СА МА ЂАР СКОМ 

Пр ви пут у Но вом Са ду

Стран ке, Мо ни ка и Пе тер Рак, и са вет ни ци Ср ђан Ка лић,  
Игор Ба шнец, Ве реб Са болч и Хе лен Мин дер

са ве те и ин фор ма ци је ко је су 
им по треб не за бр же оства ри-
ва ње пра ва. Отва ра ју ћи вра та 
гра ђа ни ма да на за јед нич ком 
шал те ру два фон да ре ше сва 
пи та ња у ве зи са ста жом у две 
др жа ве или пи та ња ис пла те, 
уна пре ди ли смо са рад њу са 
Фон дом Цр не Го ре у ко рист 
гра ђа на – на гла си ла је ди рек-
тор ка Ка ли но вић.

Зна чај са ве то дав них да на по-
твр ђу ју за до вољ не стран ке ко је 

Споразумио
социјалном
осигурању
Ре пу бли ка Ср би ја има пот пи-
са не спо ра зу ме о со ци јал ном 
оси гу ра њу са 29 зе ма ља, 
ко ји ма су уре ђе на пи та ња 
при зна ва ња рад ног ста жа, 
здрав стве ног оси гу ра ња, 
ис пла те пен зи ја и дру гих 
да ва ња. То су: Аустри ја, Бел-
ги ја, Бо сна и Хер це го ви на, 
Бу гар ска, Цр на Го ра, Че шка, 
Дан ска, Еги пат, Фран цу ска, 
Хо лан ди ја, Хр ват ска, Ита-
ли ја, Ка на да, Ки пар, Ли би ја, 
Лук сем бург, Ма ђар ска, Ма ке-
до ни ја, Не мач ка, Нор ве шка, 
Па на ма, Пољ ска, Ру му ни ја, 
Сло вач ка, Сло ве ни ја, Швај-
цар ска, Швед ска, Тур ска и 
Ве ли ка Бри та ни ја. 

на ли цу ме ста мо гу да ре ше про-
бле ме у ве зи са оства ри ва њем 
пра ва из ПИО, али и да са зна ју из 
пр ве ру ке све по треб не ин фор-
ма ци је од струч ња ка из фон до-
ва обе др жа ве, а при том да се 
не из ла жу пут ним и оста лим 
тро шко ви ма. та ко је и ми лош 
ми ли чић из Бе о гра да до шао да 
се рас пи та у ве зи са ста жом.

– Ка да сам до био пр во ре-
ше ње за пен зи ју 2010. го ди не 
имао сам 65 го ди на жи во та и 42 
го ди не ста жа у Ср би ји и та да ми 
је ре че но да ми се не ура чу на-
ва ју две го ди не ста жа ко је сам 
оства рио у Цр ној Го ри. Са да 
сам до шао да пи там да ли имам 
пра во на пен зи ју Цр не Го ре на 
осно ву го ди на ста жа ко је сам 
та мо оства рио. Пот пу но сам за-
до во љан од го во ром ко ји сам 
до био. мо рам да при знам да је 
све би ло на вр хун ском ни воу – 
ис та као је ми лош ми ли чић.

М. Мек те ро вић
Д. Гру јић
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актуелно

Да би се при бли жио ко ри-
сни ци ма и сво је услу ге 
учи нио јед но став ни јим, 

лак шим и бр жим, Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње већ го ди на ма раз ви-
ја раз ли чи те об ли ке елек трон-
ског по сло ва ња.

На сај ту Фон да (www.pio.rs), 
по ред ре ле вант них по да та ка у 
ве зи са оства ри ва њем кон крет-
них пра ва, гра ђа ни ма су на рас-
по ла га њу и сви по треб ни обра-
сци, као и број ни ко ри снич ки 
сер ви си.

За при ступ нај ве ћем бро ју 
елек трон ских сер ви са Фон да 
ПИО нео п хо дан је пин код (при-
ступ на ши фра) ко ји, уз по пу њен 
зах тев и лич ну кар ту, сви гра ђа-
ни мо гу бес плат но да до би ју на 
шал те ри ма фи ли ја ла, слу жби и 
ис по ста ва Фон да. Пин код се пре-
у зи ма са мо јед ном и ко ри сти се 
трај но, а њи ме се обез бе ђу је пот-
пу на си гур ност и за шти та лич них 
по да та ка ко ри сни ка ових услу га. 
Пин ко до ви се из да ју од 2010. 
го ди не, ка да је на сај ту Фон да 
ПИО по ста вљен пр ви елек трон-
ски сер вис, и до но вем бра 2017. 
го ди не гра ђа ни ма је из да то око 
75.000 при ступ них ши фри.

Елек трон ски сер ви си су у сва-
ком тре нут ку до ступ ни, ка ко 
гра ђа ни ма, та ко и прав ним ли-
ци ма.

Про ве ра ис прав но сти м-4К 
при ја ве за по сло дав це је елек-
трон ски сер вис на ме њен прав-
ним ли ци ма, ко ји ма је Фонд 
омо гу ћио да елек трон ски оба ве 
прет ход ну кон тро лу по да та ка 
у м-4 при ја ва ма и та ко знат-
но уште де вре ме. Го ди шње око 
30.000 по сло да ва ца ис ко ри сти 
пред но сти елек трон ске про ве-
ре ис прав но сти по да та ка из м-4 
при ја ва.

За оси гу ра ни ке је вр ло ко-
ри стан Увид у по дат ке ма тич не 
еви ден ци је – елек трон ски сер-
вис пре ко ко јег, уз пин код, мо гу 
да при сту пе лич ним по да ци ма 
у ба зи ма тич не еви ден ци је и 
про ве ре да ли су их по сло дав ци 
уред но при ја ви ли и од ја ви ли, 
као и да ли су им упла ће ни до-
при но си и у ком из но су.

Кре та ње пред ме та је та ко ђе 
елек трон ски сер вис на ме њен 
гра ђа ни ма пу тем ко јег мо гу да 
пра те кре та ње свог пред ме та 
од мо мен та под но ше ња зах те ва 
до до би ја ња ре ше ња, да зна ју у 
ко јој фа зи из ра де је њи хо во ре-
ше ње, као и ко ји је ре фе рент за 
то за ду жен. На рав но, и за овај 
елек трон ски сер вис је нео п хо-
дан пин код.

По ред ових по год но сти, Фонд 
је, по ста вља њем на сајт Кал ку-
ла то ра усло ва за ста ро сну пен-
зи ју, омо гу ћио гра ђа ни ма да 
уно ше њем основ них по да та ка 
ин фор ма тив но пре ра чу на ју ка-
да ће оства ри ти пра во на ста-
ро сну и пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју, што је ве ли ко олак ша-

ње има ју ћи у ви ду да се усло ви 
сук це сив но по ме ра ју из го ди не 
у го ди ну. Ову мо гућ ност ме сеч-
но ис ко ри сти око 5.000 гра ђа на.

Нај но ви ји елек трон ски сер вис 
РФ ПИО – Елек трон ска пре да ја 
при ја ва м-4 омо гу ћио је по сло-
дав ци ма да зах тев и при ја ву м-4 
са по да ци ма о ста жу и за ра да ма 
за про шлу го ди ну под не су елек-
трон ским пу тем. ти ме им је олак-
ша но да сво је за кон ске оба ве зе 
ис пу не на вре ме, вр ло јед но став-
но и без че ка ња на шал те ри ма. 
Осим елек трон ског зах те ва и по-
пу ње не при ја ве м-4, по сло дав-
ци ни су у оба ве зи да до ста вља ју 
дру гу до ку мен та ци ју.

Услу га Елек трон ски при јем 
зах те ва по себ но по го ду је осо-

ба ма са ин ва ли ди те том, као и 
за по сле ни ма ко ји не мо гу да из-
ла зе с по сла, јер им омо гу ћа ва 
да пре ко елек трон ског сер ви са 
на сај ту Фон да под не су зах тев 
за по твр де и уве ре ња за ко је им 
ни је по треб на до дат на до ку мен-
та ци ја. Пре у зи ма ње до ку мен та 
под но си лац зах те ва за ка зу је у 
тер ми ну ко ји му од го ва ра, нај-
ра ни је за пет рад них да на, а за 
по ди за ње по твр де или уве ре-
ња на шал те ру фи ли ја ле ко јој 
је под нет зах тев по треб на му је 
са мо лич на кар та. Ка ко се у Фон-
ду го ди шње про сеч но из да око 
ми ли он раз ли чи тих по твр да, 
си гу р но је да ова елек трон ска 
услу га пред ста вља олак ша ње за 
ве ли ки број гра ђа на.

Сви елек трон ски сер ви си, као 
и де таљ ни ја упут ства за њи хо во 
ко ри шће ње на ла зе се на сај ту 
Фон да, а за све оста ле ин фор-
ма ци је из обла сти оства ри ва ња 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња гра ђа ни се мо гу 
обра ти ти Кон такт цен тру. то мо-
гу да учи не пре ко сај та РФ ПИО 
– www.pio.rs, ме ни „Кон такт” 
– где по пу ња ва ју фор му лар 
и по ста вља ју пи та ње сла њем 
елек трон ске по ште на kon takt@
pio.rs, или те ле фо ном на број 
0700/017-017 (по це ни ло кал-
ног по зи ва) и 011/30-60-680 (за 
по зи ве са мо бил ног те ле фо на 
и из ино стран ства). Рад но вре-
ме опе ра то ра у Кон такт цен тру 
је рад ним да ни ма од осам до 
15 ча со ва, а пе ри од че ка ња на 
од го вор нај че шће ни је ду жи од 
јед ног до два рад на да на, док се 
на не ка пи та ња од го вор мо же 
до би ти и од мах.

ва жно је по ме ну ти и да Фонд 
ПИО од 2014. го ди не по се ду-
је сер ти фи кат за ме ђу на род не 
стан дар де ква ли те та по сло ва-
ња и без бед но сти ин фор ма ци ја 
и сви по слов ни про це си елек-
трон ског по сло ва ња се оба вља-
ју у скла ду са тим стан дар ди ма. 
Ко ри сни ци и оси гу ра ни ци мо гу 
би ти си гур ни да је елек трон ска 
ко му ни ка ци ја са Фон дом пот-
пу но без бед на за њи хо ве лич не 
по дат ке.

Ни ко ла Еле зо вић

ЕЛЕК ТРОН СКЕ УСЛУ ГЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА њЕ

Увек на услу зи гра ђа ни ма

Филијала за град Београд
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Кроз ин тен зив ну ин тер ак-
ци ју уче сни ка, раз ме ну 
зна ња и ин фор ма ци ја и 

ме ђу соб ну по др шку, одр жа на 
су два струч на са ве то ва ња за-
ступ ни ка Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње, чи ји је циљ, пре све га, 
био до при нос бо љем по сло ва-
њу Фон да.

Оба се ми на ра су и ре а ли зо ва-
на у ор га ни за ци ји РФ ПИО – Сек-
то ра за имо вин ске по сло ве, про-
јек те и за сту па ње, уз по др шку 
Сек то ра за од но се с јав но шћу.

На Струч ном са ве то ва њу за-
ступ ни ка одр жа ном у Бр зе ћу, 
од 27. до 29. ок то бра, уче ство-
ва ло је 47 за по сле них ко ји ра-
де на по сло ви ма за ступ ни ка и 
у обла сти рад них од но са, и три 
екс тер на пре да ва ча. Уче сни ци 
су би ли из Ди рек ци је Фон да 
ПИО, Ди рек ци је По кра јин ског 
фон да и из 22 фи ли ја ле.

На овом се ми на ру Бо ри во је 
Жив ко вић, су ди ја Апе ла ци о ног 
су да Бе о град у пен зи ји, го во рио 
је на те му пре о бра жа ја рад ног 
од но са и пре ме шта ја. Уче сни ке 
се ми на ра је нај ви ше за ни ма ла 
суд ска прак са, као и од го во ри 
на спор на пи та ња са ко ји ма се 
су сре ћу у ра ду. Би ло је ре чи и 
о при ме ни чла на 37, ста ва 2 у 

прак си, од но су уго во ра о ра ду 
за кљу че них пре из ме на За ко на 
29. 7. 2014. и ка сни је за кљу че них 
уго во ра и ра чу на ње 24 ме се ца, 
о че му је го во ри ла Сне жа на Бог-
да но вић, шеф од се ка у Сек то ру 
за рад ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња. Сне жа на Бог да но вић 
је из ла га ла и на те му из ме не уго-
во ре них усло ва ра да по чла ну 

171, став 1, тач ка 1 За ко на о ра ду, 
а у ве зи са чла ном 172, ста вом 1 
За ко на, са по себ ним ак цен том 
на раз ло ге пре ме шта ја – пре ма 
ми шље њу ми ни стар ства, а го-
во ри ла је, са ста но ви шта ми ни-

стар ства, и о при ме ни чла на 187 
За ко на о ра ду (про ду же ње рад-
ног од но са на од ре ђе но вре ме и 
ра чу на ње ро ко ва из чла на 37) и 
ан га жо ва њу ван рад ног од но са 
– при вре ме ним и по вре ме ним 
по сло ви ма.

Го ран мар ко вић, на чел ник 
у Ин спек то ра ту за рад ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
го во рио је о над ле жно сти и 
овла шће њи ма ин спек ци је ра да 
пре ма За ко ну о ра ду и За ко ну о 
ин спек циј ском над зо ру, као и о 
ра ду на од ре ђе но вре ме и анек-
су уго во ра о ра ду (са по себ ним 
ак цен том на пре ме штај за по-
сле ног) – по сту па ње ин спек ци је 
ра да. Дру ги део мар ко ви ће вог 
из ла га ња од но сио се на овла-
шће ња по сту па ња ин спек ци је 
ра да у ве зи са чла ном 187 За ко-
на о ра ду и от ка зу уго во ра о ра-
ду, као и у ве зи са ан га жо ва њем 
ван рад ног од но са – при вре ме-
ним и по вре ме ним по сло ви ма.

На дру гом са ве то ва њу, ко је 
је одр жа но у Кра гу јев цу од 24. 
до 26. но вем бра, од зив је био и 
ве ћи, јер је уче ство ва ло 57 по-
ла зни ка из Ди рек ци је Фон да, 
Ди рек ци је По кра јин ског фон да, 
као и из 26 фи ли ја ла.

Ка та ри на ма ној ло вић Ан-
дрић, су ди ја вр хов ног ка са ци-
о ног су да, из ла га ла је о пра ву 
на за кон ску за те зну ка ма ту на 
ис пла ће ну раз ли ку пен зи је по 
до но ше њу но вог ре ше ња, про-
бле му суд ског ту ма че ња при ме-
не чла на 68 За ко на о ПИО. та ко-
ђе је го во ри ла и о су ђе њу у ра-
зум ном ро ку и од но су ма те ри је 
ко ја се рас пра вља у управ ном и 
пар нич ном по ступ ку.

Пре да ва ња мир ја не ми хај-
ло вић ти ми лић, са вет ни ка у 
Ре пу блич ком ге о дет ском за-
во ду, од но си ла су се на имо-
вин ско прав не од но се по во дом 
не по крет но сти, сти ца ње пра ва 
сво ји не на не по крет но сти ма и 
сти ца ње пра ва сво ји не јав ног 
пред у зе ћа и дру штва ка пи та ла, 
као и на прак тич не про бле ме 
ка да је реч о укњи жби.

На оба са ве то ва ња те ме су 
има ле ве ли ку па жњу уче сни ка, 
јер је, уз те о риј ска из ла га ња, 
ак це нат пре све га био на про-
бле ми ма ко ји се ја вља ју у прак-
си. Кроз пре да ва ња, за по сле ни 
Фон да ПИО су, уз ак тив но уче-
шће, до шли до но вих са зна ња и 
уна пре ди ли по сто је ћа зна ња, а 
у не фор мал ном де лу са ве то ва-
ња, ка ко са пре да ва чи ма та ко и 
ме ђу соб но, обо га ти ли су сво ја 
ис ку ства на про фе си о нал ном 
пла ну.

Је ле на Оцић

Новадиректорка
Филијале
Пожаревац
На че лу по жа ре вач ке фи ли ја ле 
РФ ПИО од 24. ок то бра 2017. 
на ла зи се Ива на Ве сић.
Ди пло ми ра ла је на Еко ном-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, а пре до ла ска у Фонд 
ра ди ла је у бан кар ству – нај пре 
у По жа ре вач кој бан ци, за тим 
у Дел та бан ци (са да Бан ка 
Ин те за), на по сло ви ма ко ор ди на то ра за по сло ве са ста нов ни-
штвом, кон тро ло ра сме не и ди рек то ра екс по зи ту ре По жа ре-
вац.
Ива на Ве сић је ро ђе на у По жа рев цу 1968. го ди не, уда та је и има 
тро је де це. Г. О.

СТРУЧ НА СА ВЕ ТО ВА њА ЗА СТУП НИ КА РФ ПИО

Стра те шка бри га Фон да 
о ка дро ви ма

Са саветовања у Брзећу: Боривоје Живковић, Снежана 
Богдановић и Горан Марковић

Крагујевац: Катарина Манојловић Андрић и Мирко Максимовић
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актуелно

У окви ру про јек та „Умре жа-
ва ње по сло да ва ца као по-
др шка ОСИ” Уни ја по сло да-

ва ца Ср би је (УПС) ор га ни зо ва ла 
је 22. но вем бра у Но вом Са ду 
окру гли сто под на зи вом „За по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те-
том – пре пре ке и по др шка”. На 
три би ни су уче ство ва ли Љи ља-
на Ко ко вић, по моћ ни ца гра до на-
чел ни ка Но вог Са да, вла ди мир 
Гво зде но вић, пред сед ник ССС 
гра да Но вог Са да и оп шти на, и 
ми ља на Стој шић Сто ја нов ска, 
ди рек тор ка Уни је по сло да ва ца 
вој во ди не, као и пред став ни ци 
НСЗ, школ ства, здрав ства, уста-
но ва кул ту ре, осо бе са ин ва ли-
ди те том, пред став ни ци ме ди ја и 
не вла ди них ор га ни за ци ја. 

Де ја на Ку змић, ди рек тор ка за 
ме ђу на род ну са рад њу УПС, ко ја 
је уче сни ци ма пред ста ви ла ре-
зул та те ис тра жи ва ња оба вље-
них по овом про јек ту, ис та кла 
је да је окру гли сто ор га ни зо ван 
у на ме ри да по бољ ша по ло жај 
осо ба са ин ва ли ди те том, по себ-
но кад је реч о за по шља ва њу. 

– За по шља ва ње је је дан од 
нај бит ни јих ме ха ни за ма ка да 
је у пи та њу укљу чи ва ње ОСИ у 
све сфе ре дру штве ног жи во та. 
Пре ма до са да шњим ис ку стви ма 
ових осо ба, на жа лост, ве ћи на 
ства ри ко ја се про кла му је у те о-
ри ји не спро во ди се и у прак си. 
За то је нео п ход но да се по ве ћа 
свест јав но сти о пра ви ма и по-
ло жа ју ове по пу ла ци је – ре кла је 
Де ја на Ку змић.

При ли ком пред ста вља ња ре-
зул та та по ме ну тог ис тра жи ва ња, 

из ме ђу оста лог, ре че но је да у Ср-
би ји има око 700.000 ОСИ, од че га 
од 215.000 до 300.000 њих спа да 
у по тен ци јал но рад но ан га жо ва-
но ста нов ни штво ста ро сти од 15 
до 65 го ди на. мо гло се чу ти и да 
је, иако је до но ше њем За ко на о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји 
и за по шља ва њу ОСИ 2009. го ди не 
у Ср би ји за бе ле жен по раст бро ја 
ре ги стро ва них за по сле них ОСИ, 
про це ње на сто па њи хо ве за по-
сле но сти све га три на ест од сто.   

то ком ди ску си је, уче сни ци су 
ука за ли и на при ме ре по зи тив-
не прак се, као и на про бле ме ко-
ји под сти чу или оне мо гу ћа ва ју 
ин клу зи ју ОСИ, и њи хо во за по-
шља ва ње. Љи ља на Ко ко вић је 
ис та кла да град Но ви Сад на сто ји 
да пу тем раз ли чи тих ме ра по-
бољ ша по ло жај ових ли ца и да 
се оне ре а ли зу ју кроз де ло ва ње 
ре сор них упра ва. 

– Јед на од тих ме ра је и по-
зи тив на дис кри ми на ци ја, ко ју 

прак ти ку је мо ка да је реч о ак-
тив ној по ли ти ци за по шља ва ња. 
Да кле, пред ност да је мо те же 
за по шљи вим ка те го ри ја ма ста-
нов ни штва у ко ју спа да ју и ОСИ. 
та ко ђе, под сти че мо ком па ни је 
да са ра ђу ју са пред у зе ћем „Дес” 
у ко ме ви ше од 60 од сто за по-
сле них чи не ОСИ. На сто ји мо да 
при ме њу је мо стан дар де о при-
сту пач но сти у свим обла сти ма, 
у што ве ћој ме ри. И да ље је, мо-
жда, нај ва жни је пре ва зи ла же ње 
пред ра су да и стра хо ва про ис те-
клих из не до вољ ног по зна ва ња 
ове те ма ти ке. Ин ва лид не осо бе 
мо гу да до при не су дру штву, и то 
чи не сва ко днев но. мо ра мо им 
обез бе ди ти си стем ску по др шку, 
а крај њи циљ је њи хо во оса мо-
ста љи ва ње на нај ви шем ни воу, 
од че га ко рист има дру штво у 
це ли ни – ре кла је Љи ља на Ко-
ко вић.

Са овог ску па упу ћен је по зив 
це ло куп ном дру штву да ува жа ва 

и по шту је раз ли чи то сти и омо гу-
ћа ва пу ну ин клу зи ју ма њин ских и 
ра њи вих гру па где спа да ју и ОСИ.

При ку пље ни ста во ви и за-
кључ ци са ди ску си је би ће пред-
ста вље ни на ску пу ко ји ће у де-
цем бру 2017. би ти одр жан у Бе-
о гра ду на на ци о нал ном ни воу, а 
до та да ће ова кви окру гли сто ло-
ви би ти ор га ни зо ва ни и у Шап цу, 
Па ра ћи ну и Ле сков цу.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОКРУ ГЛИ СТО О ЗА ПО ШЉА ВА њУ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

По треб на си стем ска по др шка

Ми ља на Стој шић Сто ја нов ска , Де ја на Ку змић и Љи ља на Ко ко вић

Анкета
послодаваца
2017.
На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње од 22. но вем бра 
спро во ди ан ке ту по сло да-
ва ца, у ци љу кон ти ну и ра ног 
пра ће ња по тре ба тр жи шта 
ра да. Ово је сед ма таква ан-
ке та за ре дом и њо ме ће би-
ти об у хва ће но око 5.000 по-
сло да ва ца из свих обла сти 
ра да. Ан ке та ри НСЗ ин тер-
вју и са ће у на ред них ме сец 
да на по сло дав це ши ром Ср-
би је о њи хо вим пла но ви ма 
за по шља ва ња, нео п ход ним 
ве шти на ма и зна њи ма ко је 
по тен ци јал ни за по сле ни 
тре ба да по се ду ју. Свр ха ове 
ан ке те је и иден ти фи ка ци ја 
де фи ци тар них за ни ма ња – у 
свим ре ги о ни ма, као и по 
при вред ним сек то ри ма. 
До би је не ин фор ма ци је би ће 
од зна ча ја за НСЗ, обра зов-
не ин сти ту ци је и за са ме 
по сло дав це.

Ово го ди шњи дан ин ва ли да при пад ни ци 
ор га ни за ци ја СИР Ср би је мо гу да до че ка ју 
са на дом да ће и њи хов по ла жај у Ср би ји 
по че ти да се по бољ ша ва за хва љу ју ћи из ра-
ди Стра те ги је за осо бе са ин ва ли ди те том. И 
то не са мо на па пи ру већ и у прак си, сма-
тра Бо жи дар Це кић, пред сед ник СИР, члан 
Са ве та вла де и члан ве ћа са мо стал них син-
ди ка та.

– За шти та пра ва и здрав стве на за шти та 
ин ва ли да мо ра да бу де кон ти ну и ра на, да 

тра је це ле го ди не. ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња на сто ји да на сва ки на чин по мог не овој 
ка те го ри ји љу ди. 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, као и у пла но ве ло кал них са мо у пра-
ва 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 су о ча ва мо у сва ко днев ном жи во ту – 
ка же за наш лист Бо жи дар Це кић.

На три би на ма ко је су одр жа ва не ши ром 
Ср би је го во ри ло се о по ло жа ју ин ва ли да 
ра да и осо ба са ин ва ли ди те том у дру штву 
и про бле ми ма са ко ји ма се они су о ча ва ју. 
Ис так ну то је да је ме ђу око 450.000 чла но-
ва СИР ве ли ки број оних ко ји има ју ме сеч на 
при ма ња ма ња од 15.000 ди на ра и да ре-
сор но ми ни стар ство на сто ји да по мог не на 
мно го на чи на, а пре све га ула га њем у за по-
шља ва ње ин ва лид них ли ца. 

В. А.

У СУ СРЕТ 3. ДЕ ЦЕМ БРУ, МЕ ЂУ НА РОД НОМ ДА НУ ОСИ

Ак тив но сти то ком це ле го ди не
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Пре драг ву ле тић, по кра јин ски се кре тар 
за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва, уру чио је 21. 

но вем бра уго во ре удру же њи ма гра ђа на уче-
сни ци ма кон кур са за уна пре ђе ње по ло жа ја 
же на и рав но прав ност по ло ва и кон кур са за 
уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма на те ри то ри ји АП 
вој во ди не. Укуп на сред ства ко ја су им кроз 
уго во ре до де ље на из но се 11 ми ли о на ди на-
ра, од че га је се дам ми ли о на ди на ра на ме ње-
но за уна пре ђе ње по ло жа ја же на, а че ти ри 
ми ли о на за уна пре ђе ње по ло жа ја Ро ма.

том при ли ком по кра јин ски се кре тар је ис-
та као да је ове го ди не Се кре та ри јат рас пи сао 
че ти ри кон кур са на ме ње на удру же њи ма гра-
ђа на, на осно ву ко јих им је укуп но до де ље но 
38 ми ли о на ди на ра, што је за 52 од сто ви ше 
не го 2016. Кроз ова че ти ри кон кур са об у хва-
ће не су све циљ не гру пе и обла сти ко ји ма се 
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 
ба ви: со ци јал на за шти та и за шти та ОСИ, про-
на та ли тет на по ли ти ка, бо рач ко-ин ва лид ске 
ор га ни за ци је, род на рав но прав ност и уна-
пре ђе ње по ло жа ја Ро ма.

До де ли уго во ра при су ство ва ли су Па ли-
мир тот, под се кре тар у овом Се кре та ри ја ту, 

и Је ле на Јо ва но вић, по сла ни ца у Скуп шти ни 
АП вој во ди не, ко ја је при ли ком обра ћа ња 
при сут ни ма го во ри ла о зна ча ју ци вил ног 
сек то ра у ре ша ва њу дру штве них про бле ма.

Пре драг ву ле тић је при сут не пред став-
ни ке удру же ња гра ђа на по звао да и да ље 

бу ду парт нер По кра јин ском се кре та ри ја-
ту у пре по зна ва њу и ре ша ва њу про бле ма 
са ко ји ма се су о ча ва ју дис кри ми ни са не и 
угро же не ка те го ри је ста нов ни штва у вој-
во ди ни.

М. Мек те ро вић

ПО ДР ШКА ПО КРА ЈИ НЕ СА РАД њИ ЦИ ВИЛ НОГ И ЈАВ НОГ СЕК ТО РА

Рав но прав ност по ло ва 
и по ло жај Ро ма

Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку и При вред на ко мо ра Ср-
би је ор га ни зо ва ли су пр ви за-
јед нич ки са ста нак од го вор них 
про из во ђа ча зва нич не ста ти-
сти ке на те му „Стра те шки прав-
ци раз во ја зва нич не ста ти сти-
ке”, ко ји је одр жан 13. но вем бра 
у При вред ној ко мо ри Ср би је.

Са ста нак су отво ри ли др ми-
ла дин Ко ва че вић, ди рек тор Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
(РЗС), и мар ко Ча деж, пред сед-
ник При вред не ко мо ре Ср би је. 
ми ла дин Ко ва че вић је на гла сио 
нео п ход ност до бре са рад ње 
про из во ђа ча зва нич не ста ти сти-
ке за успе шно функ ци о ни са ње 
ста ти стич ког си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је и пред ста вио ак тив но сти 
РЗС у про це су при дру жи ва ња 
Европ ској уни ји. мар ко Ча деж је 

ис та као да ус по ста вља ње ефи-
ка сног и кон зи стент ног на ци о-
нал ног ста ти стич ког си сте ма и 
ве ће ко ри шће ње ад ми ни стра-
тив них из во ра по да та ка до при-
но си ка ко рас те ре ће њу при вре-
де, та ко и бу џет ским уште да ма. 

Циљ одр жа ног са стан ка био 
је уна пре ђе ње раз ме не ин фор-
ма ци ја из ме ђу од го вор них про-
из во ђа ча зва нич не ста ти сти ке, 
стан дар ди за ци ја си сте ма зва-
нич не ста ти сти ке и хар мо ни за-
ци ја ме то до ло ги ја из ра де ста-

ти стич ких по ка за те ља, ка ко са 
на ци о нал ним по тре ба ма, та ко 
и са ме то до ло ги јом Европ ског 
ста ти стич ког си сте ма.

Са стан ку је при су ство ва ло 
око 80 уче сни ка из 31 др жав-
не ин сти ту ци је. По ред пред-
став ни ка Ре пу блич ког фон да 
ПИО, на са стан ку су из ла га ли 
и пред став ни ци Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, ми ни-
стар ства тр го ви не, ту ри зма и 
те ле ко му ни ка ци ја, На род не 
бан ке, ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва, Ин сти ту та за 
јав но здра вље Ср би је „Др ми-
лан Јо ва но вић Ба тут”, Аген ци је 
за за шти ту жи вот не сре ди не, 
Ре пу блич ког за во да за со ци-
јал ну за шти ту, Ре пу блич ког ге-
о дет ског за во да.

В. К.

СА СТА НАК ПРО ИЗ ВО ЂА ЧА ЗВА НИЧ НЕ СТА ТИ СТИ КЕ

Уна пре ђе ње раз ме не ин фор ма ци ја

Из ла га ње Са ње Ва сић, пред став ни це РФ ПИО

Пре драг Ву ле тић уру чу је уго вор Ан ки Ћо пић и Си ни ши Бран ко ву из Удру же ња  
пен зи о не ра гра да Но вог Са да
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међугенерацијска солидарност

Јед на про сто ри ја у ГЦ вр-
шац пре не ко ли ко ме се ци 
пре у ре ђе на је у скајп ку так, 
а по че ло је та ко што је син 
јед не ко ри сни це по кло нио 
Цен тру лап топ. Скајп ку так 
омо гу ћа ва ста на ри ма ГЦ да 
ко му ни ци ра ју са род би ном 
и при ја те љи ма из чи та вог 
све та. 

вој во ђан ска бан ка по кре-
ну ла је у ок то бру ак ци ју „ме-
сец со ли дар но сти са ста рим 

ли ци ма” у окви ру ко је пла-
ни ра ју да до кра ја го ди не по-
кло не ге рон то ло шким цен-
три ма у 12 гра до ва Ср би је 
укуп но 190 ра чу на ра.

та ко је ова бан ка Ге рон то-
ло шком цен тру у вр шцу не-
дав но уру чи ла 10 ра чу на ра 
и омо гу ћи ла ко ри сни ци ма 
бес плат ну основ ну обу ку у 
ра ду на ра чу на ру и ко ри-
шће њу ин тер не та, а све у 
окви ру ре а ли за ци је про јек-

та отва ра ња ин тер нет ка феа 
„тре ће до ба”.

У име ко ри сни ка за хва ли-
ла је в.д. ди рек то ра Ге рон-
то ло шког цен тра вр шац, 
Ан ђе ли ја Кру чи ча нин, ко ја 
је на гла си ла да у уста но ви 
вла да ве ли ко ин те ре со ва ње 
за но ве тех но ло ги је и да ће 
ра чу на ри ко је су до би ли на 
по клон би ти до ступ ни свим 
ко ри сни ци ма. 

 Г. О.

По сле Но вог Са да и Бе о гра да Ниш 
је тре ћи град у Ср би ји у ко ме је по-
след њег ви кен да у но вем бру ор га-

ни зо ван Са јам за пен зи о не ре. Би ла је то 
при ли ка да се гра ђа ни Ни ша и око ли не 
кроз дво днев но дру же ње, не по сред но упо-
зна ју са ме ди цин ским и фар ма ко ло шким 
про из во ди ма, пре па ра ти ма и услу га ма ко је 
има ју за циљ по бољ ша ње ква ли те та жи во та 
ста ри је по пу ла ци је. На сај му се пред ста ви-
ло ви ше од 40 из ла га ча, би ло је до ста ак-
циј ских по ну да, на град них ига ра и по клон 
ва у че ра. У окви ру „Здрав стве не зо не” по се-
ти о ци су мо гли бес плат но да про ве ре ни во 
ше ће ра у кр ви, да кон тро ли шу вид, до би ју 
са ве те из ра зних обла сти. 

Са јам је отво рио ми ни стар ми лан Кр ко-
ба бић ко ји је по ру чио да ће пен зи је би ти 
ре дов не и из ста бил них из во ра 

Гра до на чел ник Ни ша Дар ко Бу ла то вић 
из ра зио је за до вољ ство што је Ниш тре ћи 
град у Ср би ји у ко ме се ор га ни зу је ма ни фе-
ста ци ја ко ја је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва-
ње гра ђа на, па ва ља раз ми шља ти о ве ћем 
про сто ру за ор га ни зо ва ње сај ма иду ће го-
ди не. Ниш ће увек чи ни ти све да ста ри јим 
су гра ђа на бу де бо љи, да има ју спо кој ну ста-
рост јер, ка ко је ре као, „ка ко се ми бу де мо 
од но си ли пре ма ста ри ма, та ко ће и на ша 
де ца пре ма на ма”.

На род ни по сла ник Ха џи ми ло рад Сто-
шић на гла сио је да мо ра ју да се ство ре 
усло ви за дру га чи ји од нос пре ма ста ри ма 
и пен зи о не ри ма. Под се тио је на по кре ну-
ту ини ци ја ти ву о но вој стра те ги ји о ста ре-
њу ко ја под ра зу ме ва укљу чи ва ње ста ри-
јих осо ба у све сег мен те дру штва. Ор га ни-
за то ри су по ну ди ли ра зно вр стан про грам: 
од за бав ног, здрав стве ног и бањ ског ту ри-

зма, до тур ни ра у ша ху и сек ци ја за руч-
ни рад. По се бан про грам при ре ди ла су 
кул тур но-умет нич ка дру штва пен зи о не ра 
из Ни ша, Бе о гра да, Ле сков ца. За два да на 
Са јам је по се ти ло ви ше хи ља да љу ди што 
нај бо ље го во ри о то ме да су ма ни фе ста-
ци је ова квог ти па по треб не и да их тре ба 
не го ва ти и уна пре ђи ва ти.

Љ. Гло го вац

ВР ШАЦ

Ин тер нет ка фе у ГЦ

СА ЈАМ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ ОДР ЖАН У НИ ШУ 

Бри га о ста ри ма на де лу

НО ВИ САД 

Но во сад ски  
Вин тер фест

У Но вом Са ду је 23. но вем бра по чео дру-
ги „вин тер фест”, ма ни фе ста ци ја ко ја ће 
тра ја ти до 30. де цем бра ове го ди не. Ка ко 
ка жу ор га ни за то ри, то ком фе сти ва ла гра-
ђа ни и ту ри сти на цен трал ном град ском 
тр гу мо гу да ку пе раз ли чи те про из во де, 
ру ко тво ри не, но во го ди шње укра се и де-
ли ка те се из бо га те га стро ном ске по ну де. 
мо гу да уче ству ју у деч јим и ху ма ни тар ним 
ак тив но сти ма, а уве че да ужи ва ју у на сту-
пи ма деч јих хо ро ва, но во сад ских бен до ва 
и ди-џе је ва. Ко же ли, мо же да се про во за 
фи ја ке ром по пе шач кој зо ни.  

На тр гу сло бо де из ло же не су фо то гра фи-
је но во сад ских фо то гра фа и фо то ре пор те-
ра, а на па но и ма се та ко ђе мо гу ви де ти и 
нај леп ша умет нич ка де ла из но во сад ских 
му зе ја и га ле ри ја. Фе сти вал је већ пре по-
знат као кул тур на ма ни фе ста ци ја од зна ча-
ја за ту ри зам и при вре ду гра да, па се и ове 
го ди не оче ку је по се та ве ћег бро ја ту ри ста 
из Ср би је и окол них зе ма ља.  Д. К.

Посетиоци на сајму у Нишу
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По во дом Да на осло бо ђе-
ња, на све ча ној сед ни ци 
Скуп шти не Удру же њу 

пен зи о не ра до де ље на је Пла ке-
та гра да Ја го ди не. Ово при зна-
ње до шло је као кру на за 72 го-
ди не ра да и из у зет ног за ла га ња 
и бри гу за нај ста ри је жи те ље 
овог гра да у ср цу По мо ра вља.

За хва љу ју ћи из у зет ном за ла-
га њу ру ко вод ства и ме сних од-
бо ра, Удру же ње бро ји ви ше од 
3.000 чла но ва са тен ден ци јом 
стал ног по ве ћа ња.

У ши ро ком де ло кру гу ра да 
пр вен стве на бри га во ди се у 
окви ру со ци јал не по мо ћи нај-
у гро же ни јим по ро ди ца ма кроз 
до де лу ху ма ни тар них па ке та, 
на бав ку угља и др ва на ра те, 
као и основ них жи вот них на-
мир ни ца. За хва љу ју ћи ло кал-

ној са мо у пра ви, по себ на па жња 
по све ћу је се ле че њу, ре кре а ци-
ји и за ба ви пен зи о не ра. 

Пре ко ПИО фон да ове го ди не 
у ба ње је упу ће но 120 пен зи о-
не ра са нај ни жим при ма њи ма. 

Удру же ње се тру ди да ми ни-
мал ним сред стви ма ор га ни зу је 
из ле те и за ба ве у Клу бу пен зи-
о не ра чак два пу та ме сеч но. ту 
су и дру же ња пен зи о нер ских 
удру же ња из чи та ве Ср би је, као 
и из Ре пу бли ке Срп ске. Ових да-
на 70 пен зи о не ра из Алек сан-
дров ца и 300 из ни шке оп шти не 
Пан те леј би ли су го сти Удру же-
ња, а при мио их је и пред сед-
ник Скуп шти не гра да Ја го ди не 
Дра ган мар ко вић Пал ма.

Удру же ње има и Ак тив до-
бро вољ них да ва ла ца кр ви ко ји 
су увек спрем ни да се ода зо ву 
ка да је не ко ме по треб на дра го-
це на теч ност.

У Клу бу пен зи о не ра у гра ду, 
ко ји је из гра ђен за хва љу ју ћи 
до на ци ја ма нај ста ри јих ста нов-
ни ка Ја го ди не, ор га ни зу ју се 

сва ко днев на оку пља ња, дру же-
ња и ре кре а ци ја.

– Удру же ње има 45 ме сних ор-
га ни за ци ја ко је об у хва та ју сва 
се ла и ак тив но ра де на те ре ну. 
Циљ нам је ома со вље ње ор га-
ни за ци је и још бо ља со ци јал на 
и ху ма ни тар на по моћ. У су срет 
но во го ди шњим пра зни ци ма 
спре ма мо се да од сред ста ва 
по за вр шном ра чу ну и уз по моћ 
спон зо ра по де ли мо 150 па ке та 
пен зи о не ри ма са нај ни жим при-
ма њи ма. Ло кал на са мо у пра ва 
та ко ђе ће ма те ри јал но по мо ћи 
200 со ци јал но угро же них по ро-
ди ца. Пла ке та је са мо под стрек 
да ра ди мо још ви ше и бо ље, у 
че му нам све срд но по ма жу и са-
ми чла но ви – ис ти че пред сед ник 
Удру же ња, Ча слав ђор ђе вић.

Ан ђе ли ја Ђо рић

Под по кро ви тељ ством 
Уста но ве Ге рон то ло шки цен-
тар Бе о град, 1. и 2. но вем бра 
одр жа не су за вр шне све ча-
но сти ак ци је „Сло жно за јед-
но на пред с ру ком у ру ци”, на 
ко ји ма је Клуб пен зи о не ра 
Обре но вац осво јио пр во ме-
сто у дру штве ним игра ма. По-
је ди нач но, Обре нов ча ни ма је 
при па ло пр во ме сто у до ми-
на ма, дру го у игри „Чо ве че, 
не љу ти се” и тре ћа је би ла 
му шка еки па у пи ка ду. У обла-
сти кул ту ре, Клуб пен зи о не ра 

из Обре нов ца је та ко ђе био 
нај бо љи и при пао му је „Злат-
ни сун цо крет”. По ред пе ха ра 
за нај бо љи екип ни пла сман, 
про сто ри је Клу ба ће го ди ну 
да на кра си ти ве ли ки пре ла-
зни пе хар. 

На за вр шним све ча но сти ма 
уче ство ва ло је свих 26 клу бо-
ва пен зи о не ра ко ји ра де у са-
ста ву Уста но ве Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град.

Чла но ви Удру же ња пен зи-
о не ра Обре нов ца су по во-
дом ме се ца ста ри јих упри-

ли чи ли ре дов но го ди шње 
оку пља ње и уз пе сму и му зи-
ку да ли оду шке до бром рас-
по ло же њу (на слици). Због 
огра ни че но сти ка па ци те та 
ре сто ра на дру же њу је при-
су ство ва ло 225 пен зи о не ра, 
ма да је ин те ре со ва ње би ло 
знат но ве ће. Уз скром ну нов-
ча ну на док на ду, при сут ни ма 
је сер ви ра на ве че ра и мо гли 
су ужи ва ти у бо га том за бав-
но-му зич ком про гра му до ка-
сних ноћ них са ти. 

М. Ашко вић

ПО ВО ДОМ ДА НА ОСЛО БО ЂЕ њА ЈА ГО ДИ НЕ

Пен зи о не ри ма Пла ке та гра да

КЛУБ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОБРЕ НО ВАЦ

Нај бо љи у дру штве ним игра ма

Ча слав Ђор ђе вић

ВЛА СО ТИН ЦЕ

Ула га ња у 
будућност

У окви ру про јек та „За бо љу бу дућ-
ност” мла дим брач ним па ро ви ма и 
по је дин ци ма ста ро сти до 35 го ди на 
ко ји се ба ве по љо при вре дом из оп-
шти не вла со тин це до де ље на су зна-

Уру чење уго во ра

чај на фи нан сиј ска сред ства. Шест 
мла ђих брач них па ро ва до би ло је 
из но се од по 600.000 до ми ли он ди-
на ра, у за ви сно сти од апли ци ра ног 
про јек та, а 12 по је ди на ца до би ло је 
под сти цај на сред ства од 250.000 до 
500.000 ди на ра, што је укуп но око 
11,2 ми ли о на ди на ра.

Про је кат „За бо љу бу дућ ност” фи-
нан си ра вла да Ре пу бли ке Ср би је 
пре ко над ле жног ми ни стар ства а 
спро во ди га оп шти на вла со тин це. 
Укуп на вред ност про јек та је око 13,2 
ми ли о на ди на ра, док је уче шће оп-
шти не око 15 од сто.   Т. С.
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Са гле да ва ју ћи по тре бе 
ста рих ли ца ко ја по број-
но сти чи не тре ћи ну ста-

нов ни штва оп шти не Не го тин, 
чла но ви Удру же ња пен зи о не-
ра по кре ну ли су ини ци ја ти ву 
о фор ми ра њу ге рон то ло шке 
уста но ве, као и ства ра њу бо љих 
про стор них усло ва за рад не го-
тин ског од бо ра. 

– те жи мо да обез бе ди мо бо-
ље усло ве за бо ра вак и рад 
ак тив них чла но ва, а по себ но 
оних ко ји ма је по треб но да бу ду 
збри ну ти у од го ва ра ју ћој уста-
но ви. По зна то је да смо под-
руч је са пре те жно ста рач ком 
по пу ла ци јом, а због ви ше де це-
ниј ских ми гра ци ја, у се о ским 
до ма ћин стви ма на ше оп шти не 
не ма ко да бри не о ста рим ли-
ци ма – ка же за „Глас оси гу ра-
ни ка” вла сти мир Абра ше вић, 

пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра оп шти не Не го тин.  

Из не го тин ског Удру же ња су 
због то га над ле жни ма у оп шти-
ни и Ре пу бли ци упу ти ли кон-
крет не пред ло ге о пре у ре ђе њу 
на пу ште не згра де не ка да шњег 
За во да за вас пи та ње мла де жи, 
ко ја би по про це ни пен зи о не ра 
мо гла да за до во љи по тре бе ге-
рон то ло шког до ма. 

– Не го тин ским пен зи о не ри ма 
пру жа мо по др шку и же ли мо да 
по мог не мо с об зи ром на то да 
има мо кон так те у над ле жним ми-
ни стар стви ма. Са вез пен зи о не ра 
и ина че има про ход ност пре ма 
њи ма – из ја вио је при ли ком бо-
рав ка у Не го ти ну ва си ли је Бе ло-
бр ко вић, за ме ник пред сед ни ка 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је. 

Пр ви ко ра ци у ре ша ва њу 
имо вин ско прав них од но са су 

већ учи ње ни, а раз ма тра ју се 
и мо гућ но сти да се обез бе де 
сред ства за по треб ну адап та-
ци ју.

Се дам де сет пр ва го ди шњи ца 
по сто ја ња ор га ни за ци је пен зи-
о не ра у Не го ти ну, уз ини ци ја ти-
ву о отва ра њу ге рон то ло шког 
цен тра, озва ни че ну на са стан-
ку са пред став ни ци ма Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је, ло кал не 
са мо у пра ве и Бор ског управ ног 
окру га, про ти че и у зна ку ин тер-
ног уре ђе ња пра ва и оба ве за 
су вла сни ка згра де До ма пен зи-
о не ра, уз де фи ни са ње оба ве зе 
о по тре би ула га ња сред ста ва 

за ње но одр жа ва ње. Иако су, 
зва нич но, ње ни вла сни ци Удру-
же ње пен зи о не ра оп шти не Не-
го тин, Ин ва ли ди ра да и Фонд 
ПИО, пен зи о не ри пред ња че по 
ула га њи ма, па су та ко за одр жа-
ва ње кров не кон струк ци је на 
згра ди са гра ђе ној пре ви ше од 
пет де це ни ја не дав но из дво ји-
ли око сто ти ну хи ља да ди на ра 
соп стве них сред ста ва. Пред ло-
же но је и да те ку ће ре жиј ске 
оба ве зе, стру ју и ко му на ли је, 
ко ри сни ци До ма пен зи о не ра у 
Не го ти ну убу ду ће на ми ру ју сра-
змер но вла снич ком уде лу.

Јо ван ка Ста но је вић

У Оп штин ску ор га ни за ци ју 
пен зи о не ра у тр сте ни ку учла-
ње но је 3.100 пен зи о не ра. У 
окви ру ре дов них ак тив но сти, 
ру ко вод ство сва ке го ди не обез-
бе ђу је огрев и основ не на мир-
ни це. Рас пи сан је и кон курс за 
на бав ку огре ва за иду ћу го ди ну, 
као и пре храм бе них про из во да.

– На шим пен зи о не ри ма смо 
већ ис по ру чи ли 1.200 куб них 
ме та ра др ва, 400 то на угља и 
че ти ри то не пи ле ћег ме са и 
пре ра ђе ви на, као и ри бу и су-
хо ме сна те про из во де. Јед ном 
го ди шње да ва ли смо и по зај-
ми це на шим чла но ви ма у из но-
су од по 10.000 ди на ра. Ре дов-
но де ли мо па ке те бо ле сним и 
угро же ним пен зи о не ри ма, до 
са да смо по де ли ли око 450 па-
ке та и 450 по зај ми ца. На дан 

удру же ња уру чи ли смо па ке те 
пен зи о не ри ма ко ји су на пу-
ни ли 80, 90 и ста ри ји ма од 90 
го ди на, има ли смо их 129 и јед-
ног чла на ко ји има 96 го ди на. 

Пла ни ра мо да иду ће го ди не 
обез бе ди мо свињ ске по лут ке 
и ју не ти ну, ако бу де мо има ли 
до ба вља ча, као и кон так те са 
ло кал ном са мо у пра вом. У са-

рад њи са До мом здра вља по-
но во ће мо ус по ста ви ти не ке 
од ак тив но сти ко је смо има ли 
у про те клом пе ри о ду. тре ба ло 
би и да се по за ба ви мо се ли ма 
и та мо шњим ме сним ор га ни-
за ци ја ма ко је има ју про бле ма 
са не до стат ком про сто ра за 
оку пља ње и дру же ње. та мо 
би смо ор га ни зо ва ли ак ци је 
ме ре ња крв ног при ти ска и ни-
воа ше ће ра у кр ви, на да мо се 
да ће мо у то ме и ус пе ти – ка-
же Ра до мир До дић, пред сед-
ник ко ми си је за снаб де ва ње у 
пен зи о нер ској ор га ни за ци ји у 
тр сте ни ку.

У пла ну је и ор га ни за ци ја кур-
са за ра чу на ре за пен зи о не ре 
а ра ди ће се и на ома со вље њу 
члан ства, на по ми ње До дић.

Д. Ива но вић

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА ТР СТЕ НИК

Све ак тив но сти пре ма пла ну

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА УДРУ ЖЕ њА ПЕН ЗИ О НЕ РА НЕ ГО ТИН

Нео п ход на
ге рон то ло шка
уста но ва

Ам блем у се ди шту До ма пен зи о не ра
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Скуп шти на Са ве за удру-
же ња пен зи о не ра ју го и-
сточ не Ср би је, ко ји чи не 

пен зи о нер ска удру же ња из пет 
управ них окру га ју га Ср би је, на 
дру гој рад ној сед ни ци одр жа ној 
сре ди ном но вем бра у Ле сков цу 
од свог члан ства је тра жи ла из ја-
шње ње – хо ће ли, или не, оста ти 
чла но ви Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је. По вод за то је, по њи хо вом 
ми шље њу, до пис срп ског са ве за 
од 26. сеп тем бра ове го ди не.

На и ме, За ко ном о удру же-
њи ма гра ђа на Ре пу бли ке Ср би-
је, чла ном 7, пред ви ђе но је да 
удру же ња има ју пра во удру жи-
ва ња у са ве зе и дру ге асо ци ја-
ци је у зе мљи и ино стран ству 
рав но прав но, што се „ју жња-
ци ма” не чи ни та ко у од но су на 
бе о град ско удру жи ва ње и удру-
жи ва ње у по кра јин ски и ре пу-
блич ки са вез. На мо мен те оштре 
ди ску си је де ле га та Скуп шти не и 
чла но ва Над зор ног и Из вр шног 
од бо ра пен зи о нер ских удру же-
ња из Пи рот ског, то плич ког, Ни-
шав ског, Ја бла нич ког и Пчињ-
ског управ ног окру га, по но ви ле 
су ту жну из ре ку „што ју жни је то 
ту жни је”, у од но су на жи вот ни 
стан дард при пад ни ка тре ћег 
до ба у глав ном гра ду.

У скла ду са За ко ном и Ста-
ту том ре пу блич ког са ве за, сва 
удру же ња на под руч ју Ср би-
је има ју ста тус прав ног ли ца 
и пот пу ну ауто но ми ју у ра ду 
и од го ва ра ју ис кљу чи во свом 
члан ству и скуп шти на ма ко је 
члан ство иза бе ре, али се при-
сут ни ма у ле ско вач ком До му 
пен зи о не ра чи ни ло дру га чи је. 
На ро чи то су би ли гла сни пред-
став ни ци удру же ња ма њих оп-
штин ских ор га ни за ци ја.

Овом је дин стве ном ску пу 
пен зи о не ра у Ле сков цу пред-

се да вао је ми ло ван ву чи ће вић 
као пред став ник удру же ња из 
то плич ког управ ног окру га, а 
све при сут не је у име до ма ћи-
на по здра вио Бра ти слав Здрав-
ко вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра Ле сков ца и Ја бла-
нич ког управ ног окру га.

– На ше удру же ње у Ле сков цу 
има не што ви ше од 16.000 чла-
но ва, а у Ја бла нич ком управ ном 
окру гу има мо три де се так хи ља-
да углав ном ак тив них чла но ва, 
и спа да мо ме ђу нај ве ћа пен зи-
о нер ска удру же ња у Ср би ји, од-

мах иза бе о град ског. Сто га смо 
и би ли до ма ћи ни овог ску па од 
ко јег оче ку је мо ја сне смер ни-
це ка ко де ло ва ти убу ду ће а на 
до бро бит свих пен зи о не ра у 
Ср би ји, ко јих је ви ше од 1,7 ми-
ли о на – ис та као је Здрав ко вић.

Он је у свом увод ном из ла-
га њу на гла сио да ве ли ки број 
ле ско вач ких пен зи о не ра оства-
ру је ми ни мал ну пен зи ју, те да је 
основ ни за да так удру же ња да 
им по мог не у пре ва зи ла же њу 
те шке сва ко дне ви це.

Т. Сте ва но вић

Чла но ви ре дов не го ди шње 
из бор не скуп шти не Удру же ња 
пен зи о не ра По же ге ве о ма по-
зи тив но су оце ни ли ак тив но сти 
ове ор га ни за ци је у про те клом 
пе ри о ду и да ли без ре зер вно по-
ве ре ње до са да шњем ру ко вод-
ству. За кљу че но је да су у до са-
да шњем ра ду у свим обла сти ма 
по стиг ну ти од лич ни ре зул та ти и 
да би тре ба ло на ста ви ти истим 
тем пом. У том сми слу од лу че но 
је и да функ ци ју пред сед ни ка 
удру же ња и у на ред них го ди ну 
да на оба вља до са да шњи пред-
сед ник ми лош Бон џу лић.

Удру же ње пен зи о не ра По же-
ге, ко је има око хи ља ду чла но ва 

из гра да и окол них се ла, ове го-
ди не је ве о ма успе шно ор га ни-
зо ва ло бес пла тан од ла зак пен-
зи о не ра са ни ским при ма њи ма 
на ре ха би ли та ци ју у ба ње. та ко-
ђе, је дан број чла но ва ис ко ри-
стио је да про ве де од мор на мо-
ру по ве о ма по вољ ним це на ма 
и уз пла ћа ње на шест ме сеч них 
ра та. Ор га ни зо ва ни су и број ни 
јед но днев ни из ле ти на ко ји ма 
су се нај ста ри ји По же жа ни упо-
зна ли са ту ри стич ким цен три ма 
и кул тур но-исто риј ским вред-
но сти ма Ср би је.

– Да би сво јим чла но ви ма 
по мо гли да зим ске да не про ве-
ду што без бри жни је, по же шко 

Удру же ње пен зи о не ра је ор га-
ни зо ва ло на бав ку ви ше од хи-
ља ду куб них ме та ра огрев ног 
др ве та и око 500 то на угља. Све 
је то да то на шест ме сеч них ра-
та и те по год но сти су мо гли да 
ко ри сте сви чла но ви удру же-
ња. На ба вље но је и про да то, на 
три ме сеч не ра те, 120 па ке та 
ра зних су хо ме сна тих про из во-
да – ка же пред сед ник ми лош 
Бон џу лић.

У окви ру Удру же ња пен зи о-
не ра у По же ги, ко је је јед но од 
ак тив ни јих на под руч ју Зла ти-
бор ског окру га, у свом са ста ву 
има Дру штво за спорт и ре кре-
а ци ју ин ва лид них ли ца и два 

кул тур но-умет нич ка дру штва 
„мом чи ло те шић” и „Рас пе ва ни 
По же жа ни”. На ра зним так ми-
че њи ма у на шој зе мљи и ино-
стран ству има ли су на сту пе и 
осва ја ли број не пре сти жне на-
гра де и при зна ња.

М. Па вло вић

СКУП ШТИ НА ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ УДРУ ЖЕ њА ЈУ ГО И СТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ

Бур на сед ни ца у Ле сков цу

Ми лош Бон џу лић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПО ЖЕ ГЕ УКА ЗА ЛИ ПО ВЕ РЕ њЕ ДО СА ДА ШњЕМ РУ КО ВОД СТВУ

На ста вак од лич ног ра да
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Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 
у Кња жев цу, по ред сво јих чла но ва, од не-
дав но оку пља и по ма же и све дру ге осо бе 
са ин ва ли ди те том. Ак тив но сти су усме ре не 
на то да се ин ва лид ним ли ци ма бар ма ло 
по бољ ша жи вот ни стан дард, да им се олак-
ша на бав ка на мир ни ца, огре ва и дру гих по-
треп шти на, али и на дру же ња и пу то ва ња, 
ис ти че пред сед ник Љу бин ко то шић. 

Кња же вач ка оп штин ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да и осо ба са ин ва ли ди те том 
јед на је од ак тив ни јих ор га ни за ци ја у овом 
де лу Ср би је. Има из ван ред ну са рад њу са 
ве ли ким бро јем удру же ња, а по себ но са 
ор га ни за ци ја ма у Бор ском и За је чар ском 
окру гу.

– вр ло че сто раз ме њу је мо по се те са удру-
же њи ма ин ва ли да ра да из Алек син ца и Ле-
сков ца, као и са удру же њи ма из Бу гар ске, 
ко ји су 20. и 21. ок то бра би ли на ши го сти. 
Го ди шњим пла ном и про јек ти ма пред ви-
ђе ни су су сре ти и ра зна так ми че ња из ме ђу 
ор га ни за ци ја, где оства ру је мо до бре ре зул-
та те – ка же Нај дан Ни ко ди је вић, пред став-
ник ОСИ у УО ООИР Кња же вац. 

Про шлог ме се ца ко ми си ја за со ци јал на 
пи та ња УО ООИР Кња же вац об и шла је бо-
ле сне и уса мље не ин ва ли де и по де ли ла 

50 па ке та пре храм бе не ро бе. Удру же ње 
ор га ни зу је јед но днев не из ле те за пен зи-
о не ре. У по след ња три ме се ца пу то ва ло 
се у вр њач ку Ба њу, Кру ше вац, Со ко ба њу, 
Не го тин, Бу гар ску, на Сре бр но је зе ро, са-

јам по љо при вре де, у Ја го ди ну. За де вет 
ме се ци ове го ди не за чла но ве је обез бе-
ђе но 615 то на угља и око шест то на раз не 
пре храм бе не ро бе.

Д. Ђор ђе вић

Удру же ње пен зи о не ра 
оп шти не ве ли ка Пла на 
обе ле жи ло је у ок то бру 

ју би леј – 70 го ди на ра да и по-
сто ја ња. На све ча но сти је би ло 
мно штво го сти ју, из ме ђу оста-
лих, Дра ган Пе тро вић, се кре тар 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, ру-
ко вод ство ло кал не са мо у пра ве, 
ак ти ви сти, чла но ви Скуп шти не, 
Управ ног и Над зор ног од бо ра. 
При сут ни ма се обра тио ми-
о драг ми ка ми ло са вље вић, 
пред сед ник ве ли ко пла њан ских 
пен зи о не ра. 

– Удру же ње пен зи о не ра, ко је 
да нас бро ји 1.400 чла но ва по де-
ље них у 13 ме сних од бо ра, успе-
шно на ста вља тра ди ци ју на ших 
осни ва ча. За сво је чла но ве ре-
дов но на ба вља мо огрев, основ не 
жи вот не на мир ни це, ор га ни зу-
је мо екс кур зи је, дру же ња, као и 
бес плат не ме сеч не кар те за ауто-
бу ски пре воз. За хва љу јем свим 

спон зо ри ма, ме диј ским ку ћа ма 
(по себ но ча со пи су „Глас оси гу ра-
ни ка”), за тим Љи ља ни ву и чић и 

Ру жи ци Ар сић, ко је су на пра ви ле 
ро ђен дан ске тор те за наш ју би леј 
– ис та као је ми ло са вље вић.

Пред сед ник ве ли ко пла њан-
ских пен зи о не ра уру чио је за-
хвал ни це пред став ни ци ма ло-
кал не са мо у пра ве, као и пред-
сед ни ци ма удру же ња пен зи о-
не ра из број них гра до ва Ср би је. 
При зна ње је до био и Сла во љуб 
Ко стан ти но вић, са рад ник ча со-
пи са „Глас оси гу ра ни ка”, и ве-
ли ки број ак ти ви ста и чла но ва 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти не 
ве ли ка Пла на.

По ве љу за из у зе тан ви ше го-
ди шњи до при нос ра ду, раз во ју 
и оства ри ва њу ци ље ва и за да-
та ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је, 
пред сед ни ку ве ли ко пла њан-
ског удру же ња пен зи о не ра уру-
чио је се кре тар Са ве за пен зи о-
не ра Ср би је, Дра ган Пе тро вић. 

Све ча ност по во дом ве ли ког 
ју би ле ја, уз при чу, игру, ша лу и 
по слу же ње, на ста ви ла се до ка-
сно у ноћ.

Сл. Ко стан ти но вић

Дра ган Пе тро вић, се кре тар Са ве за пен зи о не ра Ср би је,  
и Ми о драг Ми ка Ми ло са вље вић (де сно), пред сед ник 
пен зи о не ра Ве ли ке Пла не

ЈУ БИ ЛЕЈ УДРУ ЖЕ њА ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

По ве ља за успе шан рад

КњА ЖЕ ВАЧ КА ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА 

На услу зи свим осо ба ма са ин ва ли ди те том

Са једног од излета
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У про те клих не ко ли ко го ди на 
ру ко вод ство оп штин ске ло кал-
не са мо у пра ве у Гор њем ми ла-
нов цу уло жи ло је до ста тру да и 
сред ста ва с ци љем да се по мог-
не осо ба ма по од ма клих го ди на. 
Град под Руд ни ком не ма дом за 
ста ре, а на под руч ју оп шти не 
је ве ли ки број осо ба ко ји ма би 
тре ба ло по мо ћи, јер не мо гу да 
се бри ну о се би. то се по себ но 
од но си на се о ско под руч је где је 
мно го ста рач ких до ма ћин ста ва. 

Ло кал на са мо у пра ва, из ме ђу 
оста лог, фи нан си ра про је кат 
ко јим се обез бе ђу је пла ћа ње 
ге рон то до ма ћи ца ко је су „де-
сна ру ка” оста ре лим ста нов ни-

ци ма. Овом ак ци јом об у хва ће-
но је око 150 ста рих осо ба ко је 
ге рон то до ма ћи це по се ћу ју два 
пу та сед мич но и по ма жу им 
у сва ко днев ним по сло ви ма и 
оба ве за ма. 

Дра ги ца Јо ви чић се овим по-
слом ба ви три го ди не. ви ше из 
ху ма них не го из фи нан сиј ских 
раз ло га, од лу чи ла се да по ма же 
љу ди ма. У тим по се та ма до ла зи 
до дру же ња, јер је ста ри ма не-
ка да до вољ на и ле па реч, али 
и до ду го роч них при ја тељ ских 
од но са. Две го ди не Дра ги ца 
по се ћу је Дра га ну ти мо ти је вић, 
учи те љи цу у пен зи ји, дру же 
се и при ча ју о ра зним те ма ма. 

Учи те љи ца хва ли сво ју ге рон то-
до ма ћи цу и ка же да су по ста ле 
пра ве при ја те љи це.  

По ре чи ма Де ја на Ко ва че ви-
ћа, пред сед ни ка оп шти не Гор-
њи ми ла но вац, оце ње но је да 
је мно го ста рач ких до ма ћин-
ста ва, ка ко на град ском та ко и 

на се о ском под руч ју где је по-
моћ нео п ход на, па ће са истим 
про јек том би ти на ста вље но и 
у 2018. го ди ни. За ове ак тив но-
сти до би је на је и по др шка од 
ре сор них ми ни стар ста ва вла де 
Ре пу бли ке Ср би је.

М. Па вло вић

ме ђу на род но так ми че ње со ло пе ва-
ча „Ни ко ла Цве јић” оку пи ло је по-
след њег ви кен да но вем бра 49 уче-

ни ка сред њих му зич ких шко ла и сту де на та 
му зич ких ака де ми ја из бив ших ју го сло вен-
ских ре пу бли ка и Ру си је. Ру мља ни су има ли 
при ли ку да ужи ва ју у из во ђе њу мла дих пе-
ва ча из мо скве, Ско пља, Шти па, По стој не, 
За гре ба, Спли та, Оси је ка, Брч ког, Сом бо ра, 
Па ра ћи на и дру гих ме ста. 

Под се ти мо чи та о це, пре 20 го ди на так ми-
че ње су по кре ну ли по зна ти умет ни ци Рад-
ми ла Ба ко че вић, вла ди мир Јо ва но вић, Гор-
да на Јев то вић и Ге ор ги ми нов, да би са чу-
ва ли успо ме ну на свог про фе со ра и опер-
ског пе ва ча свет ског гла са Ни ко лу Цве ји ћа. 
ње го ва по ро ди ца је жи ве ла у Ру ми, где је 
овај умет ник и са хра њен. 

Ју би лар но так ми че ње од ви ја ло се у шест 
ка те го ри ја, а пре ма оце ни жи ри ја би ло је 
из у зет но ква ли тет но. ме ђу на гра ђе ни ма су 
Бо рис Па пак и мла ден Про дан из Бе о гра-
да, Ан ђе ла то до ро вић из Кра гу јев ца, ти ја-
на Кри ва ја из Ба ња лу ке, ман ца ма ло врх из 
Љу бља не, ма ша ву ја ди но вић из Под го ри-
це и дру ги. На гра ду оп шти не Ру ма до би ла 
је нај мла ђа уче сни ца, Ан ђе ла Нин ко вић из 
Бе о гра да. 

Ла у ре ат ју би лар ног так ми че ња је ма ри ја 
Чу по ски, сту дент ки ња че твр те го ди не Фа-
кул те та му зич ке умет но сти у Бе о гра ду. 

– По шту јем све чла но ве жи ри ја, али сам 
нај ве ћу тре му има ла од мог про фе со ра Ни-
ко ле Ки та нов ског. По зна то ми је да мно ги 

по бед ни ци са рум ског так ми че ња већ пе ва ју 
на свет ским опер ским сце на ма, па се на дам 
да ћу јед но га да на и ја – ка за ла је за на ше но-
ви не све у куп на по бед ни ца так ми че ња, ко јој 
ће би ти до де ље на и ро ла у јед ној од опе ра 
СНП у Но вом Са ду.

Рад ми ла Ба ко че вић је са ус хи ће њем го-
во ри ла о так ми че њу.

– ми смо та лен то ва на на ци ја, што по-
твр ђу је и ово так ми че ње на ко је већ две 
де це ни је до ла зе из у зет на де ца. Од свих 
ме ста, са мо у Ру ми до во де основ це да 
слу ша ју со ло пе ва че и та ко их еду ку ју. Са 
оду ше вље њем 20 го ди на до ла зим у Ру му 
и осе ћам се као Ру мљан ка – ис та кла је по-
зна та при ма до на.  

На кон уру че ња на гра да, и ово так ми че ње 
со ло пе ва ча за вр ше но је кон цер том нај бо-
љих уче сни ка. Пре не го што је на кра ју на-

сту пи ла све у куп на по бед ни ца, пу бли ка је 
мо гла да ужи ва у из во ђе њу још пет ла у ре а та 
са прет ход них так ми че ња.

Зва нич ни кла вир ски са рад ник так ми че-
ња био је др вла ди мир Гли го рић.

Бри гу о ор га ни за ци ји так ми че ња ове 
го ди не је пре у зе ло но во фор ми ра но Удру-
же ње „Ни ко ла и ма ри ца Цве јић”, а у ци љу 
по бољ ша ња про гра ма, ус по ста вље на је са-
рад ња и са Срп ским на род ним по зо ри штем 
из Но вог Са да. Г. Ву ка ши но вић

У ГОР њЕМ МИ ЛА НОВ ЦУ БРИ НУ О СТА РИ МА 

По моћ и дру же ње

Дра ги ца Јо ви чић (ле во), јед на од ге рон то до ма ћи ца

У РУ МИ ОДР ЖА НО 20. ТАК МИ ЧЕ њЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА

Пут до свет ске опер ске сце не

Ла у ре ат Ма ри ја Чу по ски

кроз Србију
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погледи

Ни је чу до што је „Чо век по име ну Уве”, 
књи га швед ског ауто ра Фре дри ка 
Бак ма на, осво ји ла чи та о це ши ром 

све та, па и на ше. При ча о уса мље ном ста-
ром џан гри за лу ко ји во ди рат са це лим ком-
ши лу ком и сви ма иде на жив це да би на шао 
сми сао у жи во ту и от крио то плу и не жну 
стра ну сво је лич но сти кроз нео че ки ва но 
при ја тељ ство са ими грант ском по ро ди цом 
у су сед ству, по твр ђу је уни вер зал ну исти ну 
о искон ској људ ској по тре би за бли ско шћу 
и ко му ни ка ци јом.

Ни смо сви исти и не те жи мо под јед на ко 
кон так ти ма са око ли ном, на про тив, има их 
мно го ко ји су до вољ ни са ми се би и та ко се 
и по на ша ју, али ле ка ри твр де, на осно ву ве-
ћег бро ја ис тра жи ва ња и ана ли за прет ход-
них ви ше го ди шњих сту ди ја, да је уса мље-
ност штет на и опа сна за све, не за ви сно од 
то га ка ко је кон крет на осо ба до жи вља ва.

Уса мље на осо ба је за чак 30 од сто у ве ћем 
ри зи ку од пре у ра ње не смр ти не го оста ли и 
то је чи ње ни ца од ко је ни су из у зе ти ни они 
ко ји ма са мо ћа не сме та, је дан је од нај за ни-
мљи ви јих за кљу ча ка мно го број них сту диј-
ских ис пи ти ва ња.

„мно го је љу ди со ци јал но ис кљу че них и 
са вр ше но су срећ ни у то ме. Али, и они би 
тре ба ло да одр же не ки вид кон так та са дру-
ги ма ко ји са стра не мо гу бо ље да про це не 
фак тич ко ста ње и пру же им по моћ, по др-
шку, уко ли ко се по ка же по треб ним”, упо зо-
ра ва бри тан ски пси хо лог Ен др ју Степ то, ко-
а у тор сту ди је о узроч но-по сле дич ној ве зи 
уса мље но сти са смрт но шћу ста ри јих же на 
и му шка ра ца.

Го ди не је су ва жан, али не и од лу чу ју ћи 
фак тор. Основ ни про блем је у на чи ну жи-
во та ко ји ор га ни зму, ка ко се на во ди, чи ни 
ште ту ко ли ко и го ја зност или пу ше ње – из-
ра чу на то је – 15 ци га ре та днев но.

ма ка ко то из гле да ло пре те ра но, по ста је 

ре ал но при са зна њу да по вла че ње из жи во та 
и оса мљи ва ње ства ра плод но тле за де пре-
си ју, анк си о зност, де мен ци ју, зло у по тре бу 
дро га, скло ност ка су и ци ду. Су мор на је и тач-
на кон ста та ци ја да ни су сви уса мље ни љу ди 
са мо у би це, али све са мо у би це су уса мље не.

Ле ка ри ко ји твр де да је уса мље ност јед на 
од нај о збиљ ни јих бо ле сти на шег до ба има-
ју на уму и пра те ће еле мен те. Уса мље ни љу-
ди ло ши је се хра не, ма ње по све ћу ју па жњу 
ре дов ном ве жба њу, че сто па те од не са ни-
це, по го то во ста ри ји, јер због сла бе ак тив-
но сти и до са де у ве ли ком де лу да на дре ма-
ју. А по врх све га, ако им се не што и до го ди, 
пад ну, по вре де се, за пад ну у не ко ур гент но 
ста ње, не ма ко да им при тек не у по моћ, па 
је и то је дан од ин ди рект них узро ка по ви-
ше ног ри зи ка од уми ра ња. Од у век је та ко 
би ло, сло жи ће се при род ња ци, чо век има 
ве ће шан се да пре жи ви као део гру пе, со-
ци јал не или по ро дич не, не го сам.

Уса мље ност је по ве за на и са пред ра су да-
ма, љу ди се устру ча ва ју да отво ре но го во ре 
о то ме, као да је то сра мо та и но се не ки жиг. 
И он да се по вла че још ви ше, уме сто да се и 
они са ми по тру де да ма кар у свом окру же-
њу на пра ве не ки кон такт.

У са ве ти ма ко ји се че сто мо гу про чи та-
ти у ме ди ји ма, јер је та ко зва на епи де ми ја 
уса мље но сти по след њих го ди на по ста ла 
гло бал на те ма, не из о став но се ис ти че да 
је нео п хо дан на пор или ини ци ја ти ва да се 
оства ри но во по знан ство а да не ма свр хе 
че ка ти да се ства ри до го де са ме од се бе.

И то сва ка ко ва жи за љу де мла ђих и сред-
њих го ди на, од ко јих се оче ку је да се трг ну, 
по кре ну, ма да ако је де пре си ја у пи та њу, то 
ни је мо гу ће без по мо ћи ле ка ра спе ци ја ли-
сте. Што се ста ри јих ти че, њи хо ва си ту а ци ја 
не кад де лу је без на де жно.

У ве ли кој Бри та ни ји где је по кре ну та кам-
па ња „За у ста ви мо уса мље ност”, 17 од сто при-

пад ни ка тре ћег до ба ви ђа при ја те ље или чла-
но ве по ро ди це ре ђе од јед ном не дељ но, а је-
дан од де сет не ви ди их чи тав ме сец. За две пе-
ти не њих те ле ви зи ја је глав но дру штво и све 
је то раз лог да је Бри та ни ја са мо про гла ше на 
за чла ни цу ЕУ са нај у са мље ни јим гра ђа ни ма.

Ни пре ко оке а на, у Сје ди ње ним Др жа-
ва ма, ни је ни шта бо ља си ту а ци ја. На ве ли-
ки од јек у про те клих ме сец да на на и шло 
је исту па ње вај ве ка мур ти ја, до ско ра на 
функ ци ји ге не рал ног хи рур га САД, од но сно 
вр хов ног ле ка ра за ду же ног за јав но здра-
вље, ко ји је из ра зио за бри ну тост по дат-
ком да се 40 од сто од ра слих Аме ри ка на ца 
осе ћа уса мље но. А још ви ше за бри ња ва то 
да је про це нат уса мље них удво стру чен од 
вре ме на осам де се тих го ди на ми ну лог ве ка.

У члан ку у „Хар вард би знис ре ви ји” он је 
по себ но раз мо трио про блем оту ђе но сти 
на рад ном ме сту. По сто ји при вид за јед нич-
ког ра да, али сви су са ми, сва ко зу ри у свој 
екран. Но ва рад на кул ту ра, по сао мо же да 
се оба ви и од ку ће, све ви ше сло бод ња ка 
или при вре ме но за по сле них, све то до при-
но си да ко ле ги јал не ве зе од у ми ру, а ко му-
ни ка ци ја је све де на на ми ни мум.

мур ти се за ла же за по нов но ја ча ње тих 
ве за, кроз под сти ца ње дру же ња, што је 
на чин да се ко ле га упо зна ду бље од оно га 
што пред ста вља и оба вља на рад ном ме-
сту. та ко се ства ра ху ма ни ја ат мос фе ра, а 
са мим тим и оси гу ра ва бо љи рад ни учи нак, 
јер до ка за но је да уса мље ност огра ни ча ва 
кре а тив ност и ло ше ути че на ре зо но ва ње и 
до но ше ње од лу ка.

У вре ме ну па ра док са мо жда је је дан од 
нај ве ћих и тај ко ји је вај век мур ти по ме нуо. 
Ово је до ба са нај ве ћим сте пе ном тех но ло-
шке по ве за но сти у чи та вој исто ри ји ци ви-
ли за ци је, али љу ди ни кад ни су би ли уда ље-
ни ји јед ни од дру гих и ни кад ви ше са ми.

Д. Дра гић

Це на 
оту ђе но сти

Со ци јал на изо ло ва ност не иза зи ва са мо по ти ште ност и не си гур ност, већ ути че и на чи тав низ 
озбиљ них здрав стве них по ре ме ћа ја, чи ме до при но си ри зи ку од пре у ра ње не смр ти

УСА МЉЕ НОСТ КАО БО ЛЕСТ
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     ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

ВЕ ЛИ КА БРИ ТА НИ ЈА: Не мар ни Бри тан ци
Про ме на за ко на ко ја је омо гу ћи ла 

да се сва уште ђе ви на за ста ре да не 
по диг не од јед ном, не ке је до ве ла у 
ис ку ше ња ко ји ма ни су одо ле ли.  Из-
ме ње ни за кон је, на и ме, омо гу ћио 
да они ко ји су ула га ли у соп стве не 
фон до ве за ста ре да не, уме сто да то 
тро ше кроз стал на при ма ња из го-
ди не у го ди ну, кад на вр ше 55 це лу 
ту уште ђе ви ну по диг ну и по тро ше 
по на хо ђе њу.

Упо зо ре ња да ће би ти оних ко ји 
не ће одо ле ти ис ку ше њу да то про-
ћер да ју по ка за ла су се као ра зло жна. У из-
ве шта ју ко ји је не дав но под нет Пар ла мен ту 
о то ме ка ко се ко ри сти „пен зиј ска сло бо да” 
на ве де но је по до ста уз не ми ру ју ћих при ме-
ра о то ме ка ко је она упо тре бље на за рас ко-
шан жи вот – ко ји ни је по тра јао.

то што су не ки за ма ње од го ди ну да на 
по тро ши ли и по не ко ли ко сто ти на хи ља да 
фун ти: на ску пе ауто мо би ле, на коц ку, лук-
су зна пу то ва ња и ал ко хол, др жа ву не би би-
ло мно го бри га, да се опет ни су по ја ви ли на 
ње ним шал те ри ма, тра же ћи да им се због 
ло шег имо вин ског ста ња у ко је су до спе ли 
уде ли – др жав на пен зи ја.

Она је сте скром на – 122 фун те (136 евра) 
не дељ но – али је сва ка ко бо ље с њом не го 

без иче га. Пра во на њу сти че се са мо са на-
вр ше них 65 го ди на.

У сва ком слу ча ју, Бри та ни ја се су о чи ла са 
не на ме ра ва ним по сле ди ца ма не че га што је 
тре ба ло да олак ша жи вот пен зи о не ри ма. 
Ка ко је по ка зао по ме ну ти из ве штај, не ки су 
то схва ти ли као до зво лу да „узму све што им 
жи вот пру жа”, па нек тра је док тра је.

Ис тра жи ва ње ко је је спро ве де но у ју лу 
ове го ди не, по ка за ло је да је „пен зиј ску сло-
бо ду” ис ко ри сти ло око ми ли он пен зи о не ра, 
ме ђу ко ји ма је две тре ћи не оних мла ђих од 
65 го ди на. Они су тај но вац у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва ре ин ве сти ра ли или вра ти ли ду го-
ве, док су лош глас овој ме ри да ли они ко ји 
су све што су уште де ли по тро ши ли за са мо 
не ко ли ко ме се ци.

ИР СКА: Хит на 
ре фор ма

Ир ска до би ја ви со ке оце не за свој пен-
зиј ски си стем – на ви со ком је 12. ме сту 
ме ђу 30 по аде кват но сти сво јих си сте ма 
нај бо ље ран ги ра них зе ма ља – па ипак јој 
је нео п ход на хит на ре фор ма, ка ко би се 
си стем одр жао у бу дућ но сти.

САД: Ма ње пен зи је за пред сед ни ке

Ово је за кљу чак ана ли зе мер се ра, ме-
ђу на род не кон сул тант ске ку ће за област 
пен зи ја, ко ја са чи ња ва гло бал ни го ди-
шњи из ве штај са ана ли за ма пен зиј ских 
при ли ка у 30, у овом по гле ду, нај бо ље 
уре ђе них еко но ми ја.

При ну да за но ву, ре ла тив но бр зу ре-
фор му, је су трен до ви ко јих ни је по ште-
ђе на ни јед на зе мља све та: ду жи жи вот ни 
век и на ру ша ва ње од но са оних ко ји ра де 
и из др жа ва них, што вр ши при ти сак на 
фон до ве и на ла же да се бла го вре ме но 
по ста ве осно ве за ду го роч ну ста бил ност.

На нај но ви јем ин дек су мер се ра, нај-
бо ље уре ђен пен зиј ски си стем по но во 
има Дан ска, док су на дру гом и тре ћем 
ме сту Хо лан ди ја и Аустра ли ја. Ир ска је 
на за до ва ла за два ме ста, јер је у прет ход-
ном би ла ран ги ра на као де се та.

ЊУ ЈОРК:  
Ко рум пи ра ни 
оста ју без пен зи је

У аме рич кој фе де рал ној др жа ви њу-
јорк (20 ми ли о на ста нов ни ка) сми сли ли 
су ори ги на лан на чин за бор бу про тив ко-
руп ци је у по ли ти ци. На ло кал ном ре фе-
рен ду му одр жа ном по чет ком но вем бра 
са 71 од сто гла со ва „за” усво је на је ме ра 
ко ја пред ви ђа да др жав ни функ ци о не ри, 
укљу чу ју ћи и иза бра не по ли ти ча ре, ко је 
су до ви бу ду огла ша ва ли кри вим због ко-
руп ци је – оста ју без пен зи је.

ме ра сту па на сна гу 1. ја ну а ра иду ће 
го ди не и до пу ња ва не по сто је ћи за кон по 
ко јем су др жав ни слу жбе ни ци оста ја ли без 
пен зи је кад би би ли осу ђе ни за кри вич на 
де ла у ве зи са слу жбе ним по ло жа јем, док 
су по ли ти ча ри би ли то га по ште ђе ни.

ме ди ји су овим по во дом пре не ли да је 
од 2000. због оп ту жби за ко руп ци ју сме-
ње но ви ше од 30 ло кал них по ли ти ча ра.

Бив ши пред сед ни ци САД 
би убу ду ће при ма ли ма ње 
из да шне пен зи је (на ко је 
има ју пра во по сле јед ног 
или мак си мал но два ман-
да та), јер не ма оправ да ња 
да се на њих тро ше па ре 

по ре ских об ве зни ка у окол-
но сти ма кад за са мо је дан 
го вор мо гу да за ра де ви ше 
од оно га што им др жа ва да је 
го ди шње.

то је сми сао но вог за ко на 
ко ји је по чет ком но вем бра 
усво јен у Пред став нич ком 
до му Кон гре са и што би, по-
сле Се на та, тре ба ло да ове-

ри и са да шњи пред сед ник 
До налд трамп. 

Пред ла гач за ко на, кон гре-
смен ка Џу ди Хајс, ре пу бли-
кан ка из Џор џи је, обра зло-
жи ла је да је ова ме ра оправ-
да на с об зи ром на жи вот ни 

стил и при лич но ве ли ка при-
ма ња бив ших ста на ра Бе ле 
ку ће. На ве ла је та ко при ме ре 
Би ла Клин то на, ко ји је по сле 
за вр шет ка дру гог ман да та (у 
ја ну а ру 2001) са мо од го во ра 
за ра дио ви ше од 100 ми ли о-
на до ла ра, док му је књи га о 
пред сед нич ким да ни ма до-
не ла 15 ми ли о на.

Не што скром ни је је у том 
по гле ду про шао ње гов на-
след ник, Џорџ Буш мла ђи 
(10 ми ли о на за књи гу), док 
ће Ба рак Оба ма и ње го ва 
су пру га ми шел са мо од уго-
во ра са из да вач ком ку ћом 
„Пин гвин Рен дом ха ус” за ра-
ди ти 60 ми ли о на. 

Го ди шња пла та аме рич-
ког пред сед ни ка је ина че 
400.000 до ла ра, с тим што 
мо гу да ра чу на ју и на до да-
так за тро шко ве (50.000) и 
100.000 за пу то ва ња. Пен-
зи ја је упо ла ма ња (205.700 
до ла ра), с тим што та ко ђе 
има ју пра во на обез бе ђе ње 
о тро шку др жа ве и на док на-
ду за кан це ла риј ске тро шко-
ве од око 100.000.

Но ви за кон пред ви ђа 
скром но ума ње ње основ не 
пен зи је (за са мо око 5.000 до-
ла ра), с тим што би се оста ли 
тро шко ви ума њи ва ли про-
пор ци о нал но ван ред ним 
при хо ди ма сва ког бив шег 
пред сед ни ка.  М. Бе кин
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на лицу места

Пла нин ско се ло Ко пај ко ша ра под ма-
си вом Ка ла фа та, по зна то по пе ћи ни 
Са мар и спе ле о ло гу ми лу ти ну вељ-

ко ви ћу ко ји је про вео 464 да на за тво рен у 
овој се о ској пе ћи ни, не дав но је до би ло и 
Ет но му зеј – Ко пај ко ша ра. Отва ра њем му-
зе ја ис пу њен је ама нет ко ји је оста вио спе-
ле о лог вељ ко вић, тра же ћи да се при ре ди 
пра и сто риј ски му зеј, ко ји ће ово ма ло ту-
ри стич ко ме сто, са при род ним ле по та ма, 
вред ним и до брим љу ди ма пре тво ри ти 
у оазу ми ра и ту ри зма. О тој дав ној иде ји 
го во рио је и Алек сан дар вељ ко вић, ми лу-
ти нов син, ко ји је по кло нио до ста ма те ри-
ја ла но во о тво ре ном му зе ју у Ко пај ко ша ри 
и имао при ли ку да за јед но са ми ло ми ром 
Ра до ва но ви ћем, пред сед ни ком мЗ Ко-
пај ко ша ра, отво ри ово зда ње. Ста рин ски 
пред ме ти, екс по на ти, но шња... по ста вље ни 
су на по вр ши ни од 70 ква драт них ме та ра 
но ве згра де из гра ђе не за јед нич ком ак ци-
јом ме сне за јед ни це Ко пај ко ша ра и оп шти-
не Свр љиг.

– Све ак тив но сти око му зе ја фи нан си ра-
ли смо пре ко про јек та Ет но му зеј – Ко пај ко-
ша ра уз по др шку траг фон да ци је. Не фор-
мал на гру па гра ђа на „мој за ви чај” из се ла 
Ко пај ко ша ра, у парт нер ству са удру же-
њем гра ђа на Раз вој но-ино ва тив ни цен тар 
– Ниш, ре а ли зо ва ла је ак ци ју. Опре ма ње 
про сто ри ја, при ку пља ње вред них тра ди ци-

о нал них ала та, пред ме та и дру гог му зеј ског 
на сле ђа, као и де ло ва на род не но шње и 
оста лих ру ко тво ри на свр љи шког кра ја оба-
ви ли су во лон те ри и гра ђа ни. вред ност је 
бли зу 800.000 ди на ра, а у пла ну је но ви про-
је кат за адап та ци ју во де ни це на истом ло-
ка ли те ту – при ча Дра ги ца Жи вић, ме на џер. 

ме шта ни се ла су за до вољ ни због по став-
ке му зе ја. ми ло мир Ра до ва но вић, пред-
сед ник мЗ Ко пај ко ша ра, пла ни ра на ста вак: 
уре ђе ња пе ћи не Са мар ко ја по ста је ин те-

ре сант на и при вла чи пла ни на ре, на уч ни ке, 
ђа ке и дру ге ту ри сте. О пе ћи ни је сни мљен 
и филм. По чев од 2014. го ди не уре ђен је 
про стор око пе ћи не, по ста вље не су сте пе-
ни це, огра да, у пла ну је и по ве зи ва ње са 
Ка ме нич ким ви сом и да ља са рад ња са су-
сед ним оп шти на ма. Оче ку ју да, уз по моћ 
оп шти не Свр љиг, јед но ма ло се ло са пе де-
сет ста нов ни ка учи не пре по зна тљи вим на 
ту ри стич кој ма пи Ср би је.

С. Ђор ђе вић

Хор пен зи о не ра КУД „Не вен” из Ле-
сков ца по след њих го ди на бе ле жи 
зна чај не ме ђу на род не успе хе не гу-
ју ћи из вор не и ет но пе сме. Ове, 2017. 
го ди не ус пе си су се ре ђа ли је дан за 
дру гим, по чев од Бал кан ске смо тре 
хо ро ва у Ку ма но ву, за тим 17. ме ђу на-
род ног Фе сти ва ла тре ћег жи вот ног 
до ба у Сло ве ни ји, као и Смо тре хо ро-
ва вој во ди не у Су бо ти ци. По след њи 
ма е страл ни на ступ има ли су у Ле сков-
цу по во дом 71. го ди шњи це по сто ја ња 
Удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца и Ја-
бла нич ког управ ног окру га. 

Ди ри гент овог пе вач ког дру штва је 
про фе сор ка му зи ке у пен зи ји Ср би-
сла ва то лић, а успе шно га пред во ди 
Рад ми ла Жив ко вић, осни вач дру штва 
и пред сед ник Сек ци је же на ле ско вач-
ког удру же ња пен зи о не ра. Нај ве ћи 
успех оства ри ли у Љу бља ни на 42. Ре-
ви ји пе вач ких хо ро ва Сло ве ни је, ве ле-

леп ним на сту пом на отво ре ној сце ни 
Цан кар је вог до ма. У ја кој ме ђу на род-
ној кон ку рен ци ји, ле ско вач ки хор је 
до био два ве ли ка при зна ња за хор ско 
из во ђе ње и нај бо љег со ли сту.

На смо три хо ро ва пен зи о не ра у Су бо-
ти ци ле ско вач ки хор осво јио је при зна-
ње и ве ли ку на кло ност пу бли ке. Овом 
при ли ком по себ но је бри љи рао Ра до-
ван Илић, во кал ни со ли ста. Он је и на го-
сто ва њу ле ско вач ких пен зи о не ра у ма-
ке дон ским Ка ва дар ци ма, као и у бу гар-
ском гра ду Пер ни ку, био ве о ма успе шан 
у со ло из во ђе њу пе са ма ју га Ср би је, где 
је по брао фре не тич не апла у зе пу бли ке.

Хор ска сек ци ја КУД „Не вен” из Ле-
сков ца има три де се так стал них чла но-
ва, углав ном да ма, жи ви од по вре ме-
них до на ци ја и уз по моћ ло кал не са-
мо у пра ве гра да на оба ла ма ве тер ни-
це и Удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца.

Т. Сте ва но вић

ПЕН ЗИ О НЕР СКИ КУД „НЕ ВЕН” ИЗ ЛЕ СКОВ ЦА БЕ ЛЕ ЖИ МЕ ЂУ НА РОД НЕ УСПЕ ХЕ

Нај бо љи хор пен зи о не ра на Бал ка ну

Пензинери КУД Невен на Бледу

ОТВО РЕН ЕТ НО МУ ЗЕЈ КО ПАЈ КО ША РА 

Ма ло ту ри стич ко се ло

И мла ди за ин те ре со ва ни за но ви му зеј
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Ју би лар на, пет на е ста ме ђу на род на 
ба нат ска штру дли ја да, одр жа на 5. но-
вем бра у зре ња нин ском хо те лу „вој-

во ди на”, оку пи ла је ви ше од 400 уче сни ка 
и го сти ју из Ба на та, Сре ма, ма ђар ске и Ру-
му ни је. Штру дли ја ду је ор га ни зо вао Са ве за 
ин ва ли да ра да Зре ња ни на, а ме ђу го сти ма 
су би ли Ду шко Ра ди шић, по моћ ник гра до-
на чел ни ка, ко ји је и отво рио ма ни фе ста ци-
ју, Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР вој во-
ди не, и Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник 
ре пу блич ке и пред сед ник град ске ор га ни-
за ци је СИР Су бо ти це.

Ста на Сви ла ров и Стан ко Ним че вић су 
по хва ли ли до ма ћи не и Сте ва на Ра ди ши ћа, 
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, ко ји је идеј ни тво рац и ду го го ди шњи 
успе шни ре а ли за тор ове ма ни фе ста ци је. 
Они су ис та кли да је то при ли ка да се ин-

ва ли ди ра да у ве ли ком бро ју оку пе и по ка-
жу шта мо гу да про из ве ду и на пра ве сво јим 
вред ним ру ка ма, уме ћем и ен ту зи ја змом.

– Штру дла ко ја ми ри ше на Ба нат је са мо 
по вод да се оку пи на ше члан ство ко је је у 
кул тур но-умет нич ком про гра му пред ста ви-
ло и ра зно вр сност кул тур ног на сле ђа свих 
на ро да и на род но сти ко ји жи ве на про сто-
ру Ба на та – на ве ла је Ста на Сви ла ров.

Сте ван Ра ди шић, ко ји је са са рад ни ци ма 
успе шно ор га ни зо вао ову до сад нај по се-
ће ни ју ет но ма ни фе ста ци ју зре ња нин ских 
ин ва ли да ра да, ре као је да су се на ово го ди-
шњој Штру дли ја ди оку пи ли пред став ни ци 
свих ме сних ор га ни за ци ја СИР Зре ња нин и 
град ских и оп штин ских ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да из Ба на та, од ко јих се се дам де сет 
над ме та ло за ти ту лу нај бо ље уме ше не и ис-
пе че не штру дле. Ра ди шић је ис та као да је 
зре ња нин ска ор га ни за ци ја обез бе ди ла сед-

мо днев ни бо ра вак у Си ја рин ској ба њи так-
ми чар ки чи ју штру длу жи ри про гла си нај бо-
љом, и за хва лио је ло кал ној са мо у пра ви на 
по др шци у ор га ни за ци ји ма ни фе ста ци је.

У оштрој кон ку рен ци ји 200 штру дли од 
ма ка, си ра, ви ша ња, ора ха, ја бу ка и ро га ча, 
жи ри је за нај бо љу про гла сио штру длу (од 
ма ка) ко ју је уме си ла ве сна Га бо ров из Бо-
то ша. ме ђу пр вих пет нај бо љих, по из гле ду, 
ми ри су, уку су и ме ко ћи, би ле су и штру дле 
Ка та лин то мић из Бе ле Цр кве, и Ха ни фе му-
ра то вић, На де ву ков и ви до са ве Си мић из 
Зре ња ни на.

Зре ња нин ској Штру дли ја ди при су ство ва-
ле су и Ја сми на Жи во вић Се љин, ди рек тор-
ка, и ми ли ја на Жи ва но вић и Сла ви ца Ден-
да, на чел ни це оде ље ња у Фи ли ја ли РФ ПИО 
Зре ња нин, као и Ду шан Ра ди шић, ди рек тор 
Са вре ме не га ле ри је.

Ми ро слав Мек те ро вић

По чет ком но вем бра Алек сан-
дро вац је успе шно ор га ни зо вао 
Ше сти ме ђу на род ни са јам ви на 
на ко ме су уче ство ва ла 72 из-
ла га ча из Сло ве ни је, Ру му ни је, 
Цр не Го ре, Бу гар ске и Ре пу бли-
ке Срп ске, а би ли су и до ма ћи 
ви на ри из Ср би је.

Са јам је ор га ни зо ван с ци-
љем афир ма ци је по тен ци ја ла 
ви нар ске и ви но гра дар ске про-
из вод ње Жу пе, јед ног од нај ве-
ћих ви но гор ја у зе мљи. Док тор 
Ра до ван ђор ђе вић одр жао је 
еду ка тив но пре да ва ње на те му 
„ми ри сне ма те ри је у ви ну” ко је 
је би ло ве о ма по се ће но.

Шам пи он у ка те го ри ји бе лих 
ви на би ла је ви на ри ја „Јун гић” 

из мар ков ца код Ба ња лу ке, а 
ви на ри ја „Бу ди мир” из Алек-
сан дров ца би ла је шам пи он у 
ка те го ри ји ру жи ча стих и цр ве-
них ви на. ви на ри ја „Јун гић” из 
мар ков ца код Ба ња лу ке, ко ја је 
осво ји ла чак три злат не и јед ну 
брон за ну ме да љу, про гла ше на 
је и за шам пи о на ква ли те та ме-
ђу на род ног сај ма ви на.

Укуп ни по бед ник и шам пи он 
сај ма би ла је ви на ри ја „Ћо сић” 
из вит ко ва код Алек сан дров ца 
ко ја је осво ји ла јед ну злат ну, 
пет сре бр них и јед ну брон за ну 
ме да љу, као и ве ли ке шам пи он-
ске пре ла зне оке. Сви уче сни ци 
до би ли су за хвал ни це и вин ске 
оке са зна ком сај ма.

Као пра те ћи део про гра ма 
сај ма ви на одр жан је и му зич ки 
фе сти вал „ви но и пе сма Жу пе 
2017” са де ли ма по зна тих ком-
по зи то ра. ме ђу на род ни са јам 

ви на успе шно је ор га ни зо вао 
Ор га ни за ци о ни од бор сај ма и 
му зеј ви нар ства и ви но гра дар-
ства из Алек сан дров ца.

Ј. Пеј чић

ШЕ СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ВИ НА У АЛЕК САН ДРОВ ЦУ

Жу пља ни нај бо љи

ПЕТ НА Е СТА МЕ ЂУ НА РОД НА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА ЗРЕ њА НИН СКИХ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА

Ре кор дан број уче сни ка

Победнице – Весна Габоров, Каталин Томић, Ханифа Муратовић, 
Нада Вуков и Видосава Симић

Жири је имао тежак задатак
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пензионерски кутак

БЕ ЛЕ вО ДЕ

Пен зи о не ри 
у Ве не ци ји

ве ћа гру па пен зи о не ра из 
мОП Бе ле во де пу то ва ла је на 
че тво ро днев ни из лет у ве не ци ју. 
Уз струч ног ту ри стич ког во ди ча 
об и шли су пу но зна ме ни то сти: 
мост уз да ха, Ду жде ву па ла ту, 
цр кву Сан та ма ри ја де ла Са лу те, 
трг Све тог мар ка и цр кву све тог 
мар ка, то рањ Кам па ни ле, мост 
Ри јал то и још мно го то га. Сло-
бод но вре ме про во ди ли су раз-
гле да ју ћи град. Пу то ва ло се пре ко Хр ват ске и Сло ве ни је, уз 
за др жа ва ње у тр сту где су се под се ти ли гра да мла до сти и шо-
пин га. Пен зи о не ри су ви ше не го за до вољ ни из ле том, ор га-
ни за ци јом и оним што су ви де ли. Ове див не сним ке сни ми ла 
је го спо ђа Со кол ка Бе нић, ина че је дан од ор га ни за то ра овог 
не за бо рав ног из ле та. М. Р.

вО ЖДО вАЦ

Из лет у Срем
Јед ног тмур ног да на, још у ра ну зо ру, по шли смо на из лет 

чак на Фру шку го ру.
Кре ну ли смо ле по, ал’ убр зо ста ли, и шта се де ша ва ду го ни-

смо зна ли.
По сле ду жег че ка ња и још ма ло при че, до би ли смо во ду, 

ча ше и сен дви че.
И кре ну смо да ље пре ко рав ног Сре ма, не ко гла сно при ча, 

а по не ко дре ма.
Ауто бус ста ри, а не ма му ма не, сем што ле по во зи, па од-

јед ном ста не.
мо тор се уга си и не ће да ра ди, во зач мо ра да че ка да се 

он охла ди.
До кле ће мо сти ћи, за бри ну ти сви, а тре ба оби ћи ма на сти-

ра три.
Не сти го смо на пла ни ну, ди ван срем ски брег, ал’ ви де смо 

Кру ше дол, врд ник, Гр ге тег.
До би ли смо ру чак у са ли врд ни ка, чор ба, кром пир пи ре, 

шниц ла по ве ли ка.
По сле до брог руч ка со ко ве нам да ју, он да сти жу ко ла чи и 

ка фа на кра ју. 
До ђе исти ауто бус, а про бле ми ста ри, опет ле по кре не, а 

по сле се по ква ри.
Бли зу смо код до ма, но ге су нам те шке, сад оста так пу та мо-

ра ће мо пе шке.
ме ни бе ше ле по, мо жда не ком ни је, ви де ли смо и чу ли део 

исто ри је. П. П.

КИ КИН ДА

Ме ђу ге не ра циј ско 
са звуч је 

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Сун ча на је сен”, ко је де лу је 
у са ста ву Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не, ор га-
ни зо ва ло је сед му смо тру из вор ног на род ног ства ра ла штва 
ста рих. У про гра му су уче ство ва ли пред став ни ци чак че ти ри 
ге не ра ци је.

СвР ЉИГ

Па ке ти за  
нај си ро ма шни је 

Хор КУД Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да

По ле тар ци из ки кинд ског деч јег вр ти ћа „Бам би” Пред-
школ ске уста но ве „Дра го љуб Удиц ки” и ра ни је су на сту па ли 
на овој ма ни фе ста ци ји и њи ма је и са да при па ла част да је 
отво ре. Сред њо школ це је пред ста вља ла му зич ка гру па „Ин-
фла ци ја” Еко ном ско-тр го вин ске шко ле из Ки кин де, а сре до-
веч ни уче сни ци су би ли из ре до ва Књи жев ног клу ба „Ду шко 
три фу но вић” из Ки кин де. Ста ру гар ду су ре пре зен то ва ли, по-
ред до ма ћи на, и чла но ви КУД Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да, Клу ба Ге рон то ло шког цен тра из Ки кин де и КУД-а 
„Еђ шег” ма ђар ске за јед ни це из овог гра да.

За слу жним по је дин ци ма уру че не су за хвал ни це за до при-
нос смо три ко јом се не гу је на род на ба шти на. С. З.

У свр љи шкој оп шти ни жи ви бли зу 4.800 пен зи о не ра свих 
ка те го ри ја, од но сно тре ћи на укуп ног бро ја ста нов ни ка. Око 
3.800 њих при ма нај ни же пен зи је. Они нај си ро ма шни ји пен-
зи о не ри ко ри сте ку хи њу Цр ве ног кр ста Свр љи га и па ке-
те ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је. Ове го ди не, по про јек ту, 
Удру же ње пен зи о не ра Свр љиг до би ло је од ло кал не са мо у-
пра ве сто хи ља да ди на ра и за ту су му, пре ма ре чи ма ми лен ка 
Пе тро ви ћа, пред сед ни ка Удру же ња, ку пље но је 180 пре храм-
бе них па ке та, ко ји су на пред лог ме сних ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра по де ље ни нај си ро ма шни јим и бо ле сним пен зи о не ри-
ма, углав ном на се о ском под руч ју.  С. Ђ.
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ЛЕ СКО вАЦ

Сва ког че тврт ка 
пре гле ди 

У се ди шту Удру же ња пен зи-
о не ра гра да Ле сков ца че тврт-
ком се бес плат но ме ри крв ни 
при ти сак, ли пи ди и ше ћер у 
кр ви. то ком но вем бра и де-
цем бра у До му пен зи о не ра у 
Ле сков цу одр жа ва ју се бес-
плат ни ле кар ски пре гле ди 
пен зи о не ра.

Од 9 до 17 ча со ва де жу ра ју па тро на жна се стра и др мар-
ко Сто ја но вић (на сли ци), ко ји по ред оста лих ме ди цин ских 
услу га вр ши и трет ман би оп трон апа ра том. Док тор мар ко за-
ин те ре со ва ним пен зи о не ри ма пре по ру чу је и аде кват ни ре-
жим ис хра не и да ље те ра пи је ка ко би се по пра ви ло њи хо во 
здрав стве но ста ње.

то ком осмо ча сов ног де жур ства ле ка ра днев но око 300 па-
ци је на та пен зи о не ра и њи хо вих чла но ва по ро ди це про де фи-
лу је кроз при вре ме но фор ми ра ну ор ди на ци ју у Клу бу при ја-
те ља Удру же ња пен зи о не ра у Ле сков цу.   Т. С.

РУ мА

Ди на мич но у ГЦ 
„Срем”

У рум ском Ге рон то ло шком цен тру „Срем” увек је жи во. Не-
дав но су ко ри сни ке ове уста но ве по се ти ли уче ни ци му зич ке 
шко ле „те о дор то ша Ан дре је вић” ко ји су из ве ли про грам за 
ста ре, а у го сти ма су са по кло ни ма и про гра мом би ли и ма-
ли ша ни из јед ног од обје ка та Пред школ ске уста но ве „По ле та-
рац”. Су срет је про те као ве се ло, на обо стра но за до вољ ство. 

СИ ЈА РИН СКА БА њА

Отво рен клуб 
пен зи о не ра

У про сто ри ја ма До ма кул ту ре у Си ја рин ској ба њи на ми-
тров дан, осмог но вем бра, све ча но је отво рен ку так за тре ће 
до ба – Клуб Удру же ња пен зи о не ра Си ја рин ске ба ње.

Клуб је уре ђен и опре мљен за хва љу ју ћи про јек ту ко ји је фи-
нан си ран из бу џе та ло кал не са мо у пра ве оп шти не ме две ђа.

Отва ра њу клу ба при су ство вао је и пред сед ник оп шти не 
ме две ђа, Не бој ша Ар сић, ко ји је на гла сио зна чај дру же ња, 
тј. ко му ни ка ци је ме ђу ста ри јим љу ди ма. том при ли ком ру ко-
вод ству клу ба уру чен је те ле ви зор, дар спон зо ра.

– Ула зак у тре ће до ба и од ла зак у пен зи ју за не ке обич но 
зна чи крај дру штве них ак тив но сти, што ни је тач но. Отва ра-
њем овог клу ба же ли мо да под стак не мо на ше чла но ве на 
дру же ње и раз ме ну ис ку ста ва са дру гим клу бо ви ма из Ја бла-
нич ког окру га – ис та као је ми ла дин Ша рац, пред сед ник Оп-
штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у ме две ђи.      Т. С.

СРЕм СКА мИ тРО вИ ЦА

Так ми че ње на пра зник
И ове го ди не одр жа на је тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 

„Но вем бар ски да ни” у Срем ској ми тро ви ци. Цен трал ни део 
про сла ве град ског пра зни ка био је 8. но вем бра, на ми тров-
дан, ка да ми тров ча ни обе ле жа ва ју град ску сла ву. На све ча ној 
сед ни ци Скуп шти не гра да уру че не су Но вем бар ске на гра де.

Обе ле жа ва њу „Но вем бар ских да на” при дру жи ло се и Град-
ско удру же ње пен зи о не ра ор га ни зо ва њем так ми че ња у ку-
гла њу. Уче ство ва ле су еки пе удру же ња пен зи о не ра Ши да, Ру-
ме, Пе ћи на ца, Ин ђи је и до ма ћи на Срем ске ми тро ви це. Нај у-
спе шни ји су би ли пен зи о не ри из Срем ске ми тро ви це.

Уче сни ке овог так ми че ња ве те ра на, из ме ђу оста лих, по-
здра вио је и ди рек тор Фи ли ја ле Фон да ПИО Срем ска ми тро-
ви ца Зо ран Бе ре жни. Д. К.

И за по сле ни цен та ра за со ци јал ни рад из Ши да, Срем ске 
ми тр о ви це, Ири га, Пе ћи на ца, Ста ре Па зо ве, Ин ђи је и Ру ме 
по се ти ли су ГЦ „Срем”. Пред став ни ци ор га на ста ра тељ ства и 
ор га на за сме штај свих ко ри сни ка раз го ва ра ли су са до ма ћи-
ни ма о да љој са рад њи. Г. В.
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манифестације

Пре ма про це на ма Ре пу-
блич ког за во да за ста-
ти сти ку, кра јем 2016. 

го ди не у Ср би ји је жи ве ло 
7.400.000 ста нов ни ка, од ко јих 
1.362.000 са 65 и ви ше го ди на 
(ско ро сва ки пе ти ста нов ник), а 
са мо 1.120.000 де це уз ра ста до 
14 го ди на. По себ но се убр за но 
по ве ћа ва удео оних са 80 и ви-
ше го ди на ко јих је кра јем 2016. 
би ло 309.000. ти љу ди не сме ју 
оста ти ис кљу че ни из жи во та ло-
кал них за јед ни ца, би ла је јед на 
од по ру ка са три би не удру же ња 
„Amity”, на те му „За што је ва жно 
и ка ко под сти ца ти уче шће ста-
ри јих осо ба у дру штву”. Овом 
три би ном је 2. но вем бра, у До-
му вој ске, по чео дво днев ни XVI 
Је се њи фе сти вал здра вља у Бе-
о гра ду.

Увод ни чар ке су би ле На де-
жда Са та рић, со ци јал на рад-
ни ца, и Со ња Ла па та нов, ба-
ле ри на, ко ре о граф и пи сац, а 
у ди ску си ју су се укљу чи ли и 
ста ри ји су гра ђа ни, по се ти о ци 
ма ни фе ста ци је.

На де жда Са та рић је ука за ла 
да је ва жно под сти ца ти уче шће 
ста ри јих у дру штву, за то што 
оно сма њу је ри зик од изо ла ци-
је или изо ла ци ју, ко ја, уз страх и 
гу би так са мо стал но сти, мо же да 
во ди у де пре си ју. 

– Уче шће ста ри јих је ва жно 
под сти ца ти јер оно до при но-
си њи хо вом ква ли те ту жи во та, 
ду жем жи во ту, и, што је ве о ма 
зна чај но, бо љем здра вљу. Уче-

шће ста ри јих у дру штву по ве-
ћа ва сте пен ње го ве ко хе зи је и 
до при но си оства ри ва њу дру-
штва за осо бе свих ге не ра ци ја. 
то је је дан од ци ље ва на ко ји 
су при ста ле вла де свих др жа-
ва. Ин те гра ци ја ста ри јих у дру-
штво је ва жна, јер су ста ри је 
осо бе ина че осе тљи ве на по-
ја ве со ци јал ног ис кљу чи ва ња, 
мар ги на ли за ци је и дис кри ми-
на ци је – ја сна је На де жда Са-
та рић.

На три би ни је ис так ну то и 
ка ко се све мо же под сти ца ти 
уче шће ста ри јих, по чев од при-
зна ва ња до при но са ко је да ју 
ка ко сво јим по ро ди ца ма, та ко 
ло кал ним за јед ни ца ма и дру-
штву у це ли ни; омо гу ћа ва њем 
лак ших кон та ка та ста ри јих са 
чла но ви ма по ро ди це ко ји не 
жи ви са њи ма, укљу чу ју ћи обу-
ке за ко ри шће ње ра чу на ра/

скајп ко му ни ка ци је и слич но; 
по ну дом ак тив но сти у ло кал ној 
за јед ни ци ко је су ба зи ра не на 
гру пи, укљу чу ју ћи кре а тив не, 
ре кре а тив не и дру ге. та ко ђе, 
под сти ца њем и осна жи ва њем 
ста ри јих, у ци љу оства ри ва ња 
њи хо вих лич них ин те ре со ва-
ња и/или нео ства ре них хо би ја; 
омо гу ћа ва њем њи хо вог во лон-
ти ра ња; обез бе ђи ва њем про-
сто ра за њи хо ву пар ти ци па ци ју 
у до но ше њу од лу ка ко је их се 
ти чу; еко ном ском пар ти ци па-
ци јом на свим ни во и ма – ка ко 
оних са 50 и ви ше го ди на, ко ји 
још ни су оства ри ли пра во на 
пен зи ју, та ко и оних ко ји су у 
пен зи ји а још да ју еко ном ски 
до при нос. И нај зад, што је ве о-
ма бит но за укљу чи ва ње и уче-
шће ста ри јих у дру штву, обез бе-
ђи ва ње ин фра струк ту ре (аде-
ква тан пре воз, јав ни објек ти и 

уста но ве, сред-
ства ко му ни ка-
ци је, кул тур ни и 
дру ги са др жа ји).

Кроз лич ни 
при мер, Со ња 
Ла па та нов је 
на ве ла шта је 
кључ но за ње ну 
ак тив ност и уче-
шће у дру штве-
ним то ко ви ма. 
Го во ри ла је о то-
ме ка ко се пре-
ма ста ри ји ма 
од но се у не ким 
од 120 др жа ва 
ко је је по се ти ла.

У Ази ји, пре ма ње ним ре чи-
ма, ста ри ји љу ди су скрај ну ти 
и жи ве на обо ду се ла (у Бур ми 
и Кам бо џи). Же не су у под ре-
ђе ном по ло жа ју и у тим дру-
штви ма ра де до ве о ма ду бо ке 
ста ро сти (ко ја, ме ђу тим, и ни је 
та ко ду бо ка, за на ше европ ске 
стан дар де). У не ким зе мља ма 
Ази је, Афри ке, Ју жне и Цен трал-
не Аме ри ке, ста ри ји ма је омо гу-
ће но да ра де по је ди не по сло ве 
ко ји им пру жа ју осе ћај да су по-
треб ни дру штве ној за јед ни ци. 

За кљу чу ју ћи сво је из ла га-
ње, Со ња Ла па та нов је ре кла 
да оне мо ћа ле осо бе збри ња-
ва по том ство, род би на, или 
ни ко. њи хо ва сва ки да шњи ца 
углав ном је про же та ста рач-
ким сми ре њем и раз ли чи тим 
об ли ци ма до ко ли це: шет ња-
ма, пе ца њем, се дељ ка ма, ево-
ци ра ју ћим раз го во ри ма, му-
дро ва њем, да ва њем са ве та, 
за ба вља њем де це и омла ди не, 
пре но ше њем ис ку ста ва, пре-
при ча ва њем до го дов шти на, 
ле ген ди, бај ки. У при ми тив ним 
кул ту ра ма, од ста ри јих се оче-
ку је да при ча ју као за ба вља-
чи и учи те љи, ко ји одр жа ва ју 
мо рал. У ци ви ли за ци ја ма ко је 
су за сно ва не на усме ној тра-
ди ци ји и у ко ји ма се зна ње и 
тра ди ци ја пре но се с ко ле на на 
ко ле но, ста ри љу ди пред ста-
вља ју ри зни цу зна ња, по себ но 
где не ма пи са них до ку ме на та. 
Сто га, ка ко ка же Со ња Ла па-
та нов, смрт ста рих љу ди, без 
дво у мље ња, мо же да се упо-
ре ди са ра за ра њем, или спа-
љи ва њем би бли о те ке. 

На ово го ди шњем Је се њем 
фе сти ва лу здра вља, ко ји је одр-
жан под сло га ном „Хра бро по 
здра вље”, уче ство ва ли су до мо-
ви здра вља, др жав не и при ват-
не ор ди на ци је, бол ни це, апо те-
ке, фар ма це ут ске ку ће, фит нес, 
вел нес и бањ ски цен три, ет но-
се ла, и сви ко ји се ба ве здра вом 
ис хра ном. Пред ста ви ло се ви-
ше од 80 из ла га ча, а пре да ва ња 
су об у хва ти ла ви ше од 60 те ма 
по све ће них здра вљу, спор ту и 
здра вом жи во ту.

Ј. Оцић

ШЕСНАЕСТИ ЈЕ СЕ њИ ФЕ СТИ ВАЛ ЗДРА ВЉА У БЕОГРАДУ

Ри зни це сва ког дру штва

Со ња Ла па та нов и На де жда Са та рић
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вИ ПИтАтЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОвАРА

?Г. Р., се ло Зу бе ти нац, Кња же вац: Мој по кој ни отац жи вео је 
у се лу Ми лев ци, оп шти на Бо си ле град, и био је пен зи о нер 
ма ке дон ског ПИО фон да. Пен зи ју је ре дов но при мао пре-

ко бан ке у Бо си ле гра ду. По што ни је мо гао да се кре ће, оства-
рио је и ту ђу по моћ и не гу, али у Ср би ји. Пре два ме се ца отац 
је пре ми нуо. Бу ду ћи да је он пен зи о нер дру ге др жа ве, имам ли 
пра во на по греб не тро шко ве? 

?Н. М., Аран ђе ло вац: Ро ђе на сам 1961. го ди не. Од де тињ-
ства сам увек би ла бо ле шљи ва, па ме је отац из др жа вао 
све до сво је смр ти, 8. ја ну а ра 2017. го ди не. У мар ту сам 

под не ла зах тев за по ро дич ну пен зи ју. Би ла сам на ле кар ској 
ко ми си ји у ма ју, али сам до би ла не га тив но ре ше ње, од би је-
ни су сви мо ји ле кар ски на ла зи. Ни кад ни сам ра ди ла, отац ме 
је из др жа вао, а са да не мам од че га да жи вим. Ка ко мо гу да 
оства рим пра во на по ро дич ну пен зи ју?

?Ж. Ј., Сред ње во: Мо ја су пру га је пре да ла зах тев за ста ро-
сну пен зи ју са 15 го ди на ста жа још 3. 11. 2016. го ди не, али 
до да нас ни је оства ри ла то пра во. Ме ђу тим, ни је Фонд 

ПИО за то крив, већ по сло да вац. На и ме, фи ли ја ла у ко јој је 
под нет зах тев ПИО се слу жбе ним зах те вом обра ти ла фир ми 
где је мо ја су пру га ра ди ла да по пу не и пре да ју М-4 обра зац, 
али књи го во ђа очи глед но то ни је ура дио.

Пре де се так да на из Фон да ПИО сти гло је пи смо мо јој су пру-
зи да она лич но ви ди шта је по сре ди. До би ли смо од књи го во-
ђе од го вор да има про бле ма око сла ња обра сца М-4 елек трон-
ским пу тем због ове ре пот пи са (!). Кад сам му ре као да по пу ни 
обра зац руч но, ове ри га и пре да у фи ли ја ли, од го во рио ми 
је да то мо же да се оба ви са мо елек трон ски. Да ли Фонд ПИО 
за и ста ви ше не при ма пред став ке руч но по пу ње не (или на 
писаћој ма ши ни), не го са мо у елек трон ској фор ми?

?А. Ј., Кру ше вац: Ро ђе на сам 1955. го ди не и имам 19 го ди на 
ста жа, од то га пет го ди на у Ср би ји, го то во 12 у Фе де ра ци ји 
БиХ и три го ди не у Ре пу бли ци Срп ској. Ко ли ко сам ус пе ла 

да се ин фор ми шем, по За ко ну о ПИО Ср би је ис пу ња вам услов 
за ста ро сну пен зи ју. Да ли имам пра во на раз ли ку из ме ђу из-
но са на пет го ди на ста жа и ми ни мал не пен зи је у Ср би ји док не 
стек нем услов за стаж из БиХ?

?С. Т., Ша бац: Ро ђе на сам по чет ком 1957. го ди не а ра дим од 
1980. Ка да сти чем пр ви услов за би ло ко ју пен зи ју и да ли, 
ако пре ки нем рад ни од нос, имам пра во на на док на ду од 

На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и ко ли ко ду го?

По греб ни тро шко ви из  
дру ге др жа ве

По ро дич на пен зи ја

Пре да ја зах те ва елек трон ски  
и на шал те ри ма

Ми ни мал на пен зи ја

Усло ви за пен зи ју

Од го вор: С об зи ром на то да 
је пре ми ну ли ко ри сник при мао 
са мо пен зи ју из ма ке до ни је, 
пра во на на кна ду по греб них 
тро шко ва мо же да оства ри пре-
ко Фон да пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња ма ке до ни је. 
Зах тев са пра те ћим до ку мен-
ти ма мо же те да пре да те у фи-
ли ја ли Фон да ПИО над ле жној 
пре ма ме сту пре би ва ли шта 

по кој ни ка, а они ће је про сле-
ди ти ма ке дон ском ор га ну на 
да ље по сту па ње. Уз зах тев је 
по треб но при ло жи ти из вод из 
ма тич не књи ге умр лих у ори ги-
на лу или ове ре ној фо то ко пи ји, 
ра чун о тро шко ви ма са хра не у 
ори ги на лу, лич ну кар ту на увид 
или уве ре ње о пре би ва ли шту 
за под но си о ца зах те ва, и чек од 
пен зи је умр лог ко ри сни ка.

Од го вор: Де те сти че пра во 
на по ро дич ну пен зи ју ако је не-
спо соб но за са мо ста лан жи вот 
и рад, док та не спо соб ност тра-
је, под усло вом да је та не спо-
соб ност на ста ла по сле 15 го ди-
на жи во та, од но сно ако је де те 
на шко ло ва њу нај ду же до 26 го-
ди на жи во та – у за ви сно сти ко ју 
шко лу по ха ђа. Услов је да је та 
не спо соб ност на ста ла пре смр-
ти ро ди те ља и да је ро ди тељ 
из др жа вао де те до сво је смр ти. 

Ка да је чи ње ни ца из др жа ва-
ња услов за сти ца ње пра ва на 
по ро дич ну пен зи ју, по ред прет-
ход но на ве де ног, спро во ди се 
по сту пак утвр ђи ва ња пра ва 
код Фон да.

У ва шем обра ћа њу на во ди те 
да сте из ла зи ли на ле кар ску ко-
ми си ју Фон да, ко ја на лаз, оце ну 
и ми шље ње до но си на осно ву 
при ло же не ме ди цин ске до ку-

мен та ци је и на осно ву ле кар-
ског пре гле да. Ле кар ска ко ми-
си ја је овла шће ни ор ган Фон да 
за оце ну и утвр ђи ва ње не спо-
соб но сти за са мо ста лан жи вот 
и рад, у кон крет ном слу ча ју.      

С об зи ром на то да сте ви 
под но си ли зах тев и да је по ва-
шем зах те ву до не то не га тив но 
ре ше ње, је ди на мо гућ ност ко ју 
има те је сте да уло жи те жал бу на 
до не то ре ше ње, ако сма тра те 
да ни је пра вил но це ње но пра-
во и да по сту пак ни је пра вил но 
спро ве ден. За прав ни са вет и 
ту ма че ње про пи са, мо же те се 
обра ти ти слу жби прав не по мо-
ћи у над ле жној фи ли ја ли.

Има ју ћи у ви ду ва ше здрав-
стве но ста ње и ма те ри јал ну си-
ту а ци ју, за по моћ мо же те да се 
обра ти те Цен тру за со ци јал ни 
рад на оп шти ни где има те пре-
би ва ли ште. 

Од го вор: При ја ва м-4 мо же 
да се под не се уз зах тев за пре-
да ју при ја ве м-4 елек трон ски 
или уз зах тев за пре да ју при ја-

ве м-4 у па пир ном об ли ку на 
шал те ру над ле жне Фи ли ја ле РФ 
ПИО пре ма се ди шту об ве зни ка 
пла ћа ња до при но са.

Од го вор: ви ис пу ња ва те 
услов за ста ро сну пен зи ју, ко-
ји је за же не у 2017. го ди ни на-
вр ше на 61 го ди на и 6 ме се ци 
жи во та. Уко ли ко оси гу ра ник 
ко ји оства ру је пра во на пен зи ју 
при ме ном ме ђу на род ног спо-
ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра-
њу оства ри пра во на пен зи ју по 
про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, а 
због не ис пу ња ва ња усло ва не 
оства ри исто вре ме но и пра во у 
др жа ви уго вор ни ци, има пра во 

на нај ни жи из нос по про пи си ма 
Ср би је ако је из нос за део ста жа 
оси гу ра ња на вр ше ног у Ср би-
ји ма њи од за кон ски утвр ђе ног 
ми ни мал ног из но са пен зи је. 
Пра во на ис пла ту нај ни жег из-
но са пен зи је ко ри сник има за 
вре ме док не оства ри пра во на 
пен зи ју и по про пи си ма дру ге 
др жа ве уго вор ни це. За кон ски 
утвр ђен ми ни мал ни из нос има 
ко ри сник са пре би ва ли штем у 
Ср би ји. 

Од го вор: Пра во на ста ро-
сну пен зи ју сти че те у 2019. го-
ди ни ка да на вр ши те 62 го ди не 
и 6 ме се ци жи во та, а пра во на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју 
у 2018. го ди ни, под усло вом да 
у тој ка лен дар ској го ди ни има-
те 38 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
Пре вре ме на ста ро сна пен зи ја 
се трај но ума њу је за 0,34 од сто 
за сва ки ме сец пре на вр ше-
них го ди на жи во та про пи са них 
за сти ца ње пра ва на ста ро сну 

пен зи ју (у 2018. го ди ни услов за 
ста ро сну пен зи ју за же не је 62 
го ди не жи во та). 

Пре ма За ко ну о за по шља ва-
њу и оси гу ра њу за слу чај не за-
по сле но сти, не за по сле но ли це 
има пра во на нов ча ну на кна ду 
уко ли ко му рад ни од нос пре-
ста не от ка зом од стра не по сло-
дав ца. За до дат не ин фор ма ци је 
о пра ви ма не за по сле них ли ца, 
обра ти те се На ци о нал ној слу-
жби за за по шља ва ње.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА: Александра, с, немати, вокал, Адана, комора, на, Артуро, ан, Аристип, Рила, Сент, лом, ми, и, сат, н, Ница, бп, р, метар, преткомора, секретар, тау, 
старалац, ам, утоваривач, е, л, Ратина, Арн, Икарија, трст, четинар, Ал, ц, ни, рокада, кин, Аца, Адамс, в. ДВОСТРУКИ АНАГРАМ: Амур-Рума.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ВРСТА 
ЈУЖНОГ  

ВОЋА (МН.)

ПРОСТОРИЈЕ 
ЗА ДРЖАЊЕ   

ЛЕДА

ИМЕ 
ГЛУМИЦЕ 

САМС

ВРСТА 
КАРТАШКЕ 

ИГРЕ

ПОЧЕТАК  
ТРКЕ

ИНИЦИЈАЛИ 
ПИСЦА  

ИСАКОВИЋА

СИМБОЛ  
ЗА АЗОТ

ВЛАДАРСКА    
ПАЛАТА

ЈЕДНОЛИЧАН 
ШУМ ПАДАЊА   

КИШЕ

ПОГОДБЕНА     
СВЕЗА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ВРСТА  
АТМОСФЕРСКОГ 

ТАЛОГА
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ДвОСтРУКИ АНАГРАм

„Зар не, брацо – каже сека
 – то је руска река?”

Мисли браца, па ће тад:
„Није, секо, то је наш град”.
Слуша бака, главом клима, 

да их смири, рече њима:
„Не лупајте даље главу, 

обадвоје сте у праву”.



Да ли сте зна ли ... До ско ци
Пси ла ју, ве тар но си. Та ко ре ћи, ри ја ли ти про грам.
Од ше сте фло те, ја че је сва ко жен ско ше сто чу ло.
Ко не зна где је по шао, све јед но је ко јим пу тем иде.
Наш пут је пре по зна тљив. Пун је ру па.
Има нас ту и та мо. Али, све ма ње ту.
Ко ни је жи вео са та штом у за јед ни ци, тај не зна шта је пра ва опо-

зи ци ја.
Ра де Ђер го вић

мо зга ли це
У да на шње вре ме и кад се ша ли те на свој ра чун, ис по ста ве вам ра чун.
Мо гу ће је над ме та ти се са ве ли ки ма тек кад по бе ди те се бе ма ле.
На сво ме не бу и га вра но ви су пе ва чи це.
Скан дал је на ша огу гла лост на скан да ле.
Јеф ти ни љу ди нас ску по ко шта ју.
Кро ја чи на ше суд би не те сно кро је. 
вре ме су ди и кад те ку мед и мле ко. 
Нај че шће се ра но успа ва ни доц кан бу де.
Ни шта ни је та ко ви со ко да би чо ве ку би ло не до хват но, ни та ко ма-

ло да се у ње му не би огле дао.
Пе ко Ла ли чић

мо лим за реч
Чим је унук ви део да је де да до био 5.000, об ра до вао се: „Ура, ове 

го ди не ће до ћи Де да мраз”.
„За дру га” и „Па ро ви” спа да ју у ду ал но нео бра зо ва ње.
По ред пе шач ке, Бе о гра ђа ни тра же и пу шач ке зо не.
Ко нач но сам на шао се бе. На ин тер не ту.
У ду е лу сам са со бом увек иза ђем као по бед ник.
„Де да, по зај ми ми тво ју се ни ор кар ти цу да ис ко ри стим по пуст 

за Зо о ло шки врт.”
Из ре ка „Сре ћа је ле па са мо док се че ка”, не ва жи у до му здра вља.
Бан ке оти шле у ну ди сте. По цео дан ну де кре ди те.
Кад ће из ми сли ти ро бо та ко ји би мо гао да тра жи по сао уме сто ме не.
Мно ги од феј сбу ка на пра ве феј сбрук.
И на ма цве та ју ру же. Не ком те ле ће, а не ком с тр њем.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Ле па реч је нај бо љи лек. Ех, кад бих та ко мо гао да пла ћам и 

ску пе ле ко ве.
Пен зи ја ми је као ста ри ауто. мо ра стал но да се кр пи.
На мо јој штед ној књи жи ци је као на та ва ну. Па у чи на!
Иако ни је та ко, тре ба ло би да бу де; мла ди да жи ве, а ста ри да – ужи ва ју.
За на ше пи смо тре ба као у вој сци: „Ћи ри ли ца на пред, ла ти ни-

ца стој!“
Крај ње је вре ме да при ча о ни це пре тво ри мо у – ра ди о ни це.
Ми ино ва то ре не на гра ђу је мо већ на гр ђу је мо.
Сна га мо ра ду пло да ра ди кад је па мет на рас пу сту.

Ду шан Стар че вић

Из ме ђу ре до ва
Мно го ре до ва је тре ба ло про чи та ти да би се чи та ло из ме ђу њих.
На ствар ност око се бе јед ни гле да ју из сво га угла, а дру ги са Гу гла.
И за соп стве ни пут је по треб на пе тља.
Да ни је пре ве ли ких же ља, раз о ча ре ња би би ла ма ња.
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
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– да при ча о ча ју и це ре мо ни ји ис пи-

– да ја го де при па да ју по ро ди ци ру-

јој при јат ну бо ју и укус. Ца ру се но ви на пи так то ли ко сви део 

ги ја има му зеј по све ћен ја го да ма у чи јој про дав ни ци мо же те 

да је по но во на пу нио сво ју шо љу. Биљ ка под ко јом је се део 

ку пи ти све – од џе ма од ја го да па до пи ва од ја го да.

ја ња ча ја по чи ње у Ки ни 2737. го ди не 

жа, има их де се так вр ста, од ко јих су 

п.н.е.? Ле ген да ка же да је цар Шен Нунг 

го то во све рас про стра ње не у се вер-

ше та ју ћи се јед ног про лећ ног да на, за-

ном уме ре ном по ја су, а са мо јед на у Чи леу? Ја го да је ви ше-

стао да се од мо ри ис под др ве та. Док су слу ге, по на ред би ца-

го ди шња биљ ка ко ја ра ђа и до пет го ди на. До ка за но је да 

ра, про ку ва ва ле во ду за пи ће, по ве та рац је про тре сао гра не 

ја го де има ју ан ти кан це ро ге но деј ство јер је ово во ће бо га то 

др ве та и не ко ли ко ли сто ва је упа ло у кљу ча лу во ду да ју ћи 

фла во но и ди ма ко ји се бо ре са кан це ро ге ним ће ли ја ма. Бел-

би ло је ди вље др во ча ја. 

– да је про со ан тич ка жи та ри ца ко ја се 

– да је јор го ван јед на од око 20 вр ста 

и на мно гим дру гим је зи ци ма упра во та-

цвет ни ца ко је при па да ју фа ми ли ји ма-

ко на зи ва „про со“? то је јед на од нај ста-

сли на? Ова биљ ка је ве о ма по пу лар на у 

ри јих зр на стих кул ту ра ко ја у људ ској ис-

хо ме о па ти ји, че сто се ко ри сти за ле че ње 

хра ни за у зи ма ва жно ме сто већ хи ља да ма го ди на. У биљ ном 

ре у мат ских бо ле сти, и то на ро чи то ре у ме жи ва ца, а по вољ-

цар ству по сто ји ви ше од 400 вр ста про са, али је кул ти ви са но 

на је и за ле че ње про бав них те го ба. 

са мо че ти ри. Не ка да се ве ро ва ло да је про со до бро за бор бу 

Го ди не 1250. у до ли ни Ибра за ви јо ри ло се хи ља де цве то-

про тив ве шти ца и злих ду хо ва. Ка жу да се угра ђи ва ло чак и 

ва, од го лу би је си вих до там но ру жи ча стих. Је ле на Ан жуј ска, 

у те ме ље и бе де ме да чу ва ку ће и утвр ђе ња. А по себ но су га 

су пру га Уро ша Пр вог Не ма њи ћа, у но ву до мо ви ну је сти гла 

во ле ле де вој ке јер им је по ма гао око уда је. мла де де вој ке 

са ми ри сом јор го ва на, ко ји су ту по са ђе ни по на ред би кра-

би га по се ја ле око пло та и три пу та по на вља ле: „Ко ли ко ов де 

ља Уро ша, уну ка Сте фа на Не ма ње и си на Сте фа на Пр во вен-

про са и про шта ца, оно ли ко ме про си ло про са ца!”

ча ног и Ане Дан до ло.


