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Ши ром све та 22. апри ла 
обе ле жен је Ме ђу на
род ни дан пла не те Зе

мље. Овом до га ђа ју сва ке го ди
не при кљу чу је се ви ше од 150 
зе ма ља и ми ли јар ду љу ди, што га 
чи ни нај ма сов ни јом гра ђан ском 
ак ци јом на све ту.

Нај ва жни је од све га је сте да 
схва ти мо да је Дан пла не те Зе
мље дан свих нас. Јер, све што 
ра ди мо за на шу жи вот ну сре ди
ну, и до бро и ло ше, нај ви ше ути
че упра во на наш жи вот, и за то је 
ва жно да сва ког да на ми сли мо 
на на шу пла не ту. Је дан дан не 
мо же да про ме ни ни шта ако сва
ко днев ним нео д го вор ним од
но сом пре ма окру же њу у ко ме 
жи ви мо за га ђу је мо зе мљу, во ду 
и ва здух и угро жа ва мо биљ не и 
жи во тињ ске вр сте. А пла не та ко
ја нам да је жи вот за слу жу је знат
но бо љи трет ман, јер је то за лог 
за бу дућ ност на ше де це.

Ми ни стар ство за шти те жи
вот не сре ди не пред у зи ма низ 
стра те шких ме ра и прак тич них 
ак тив но сти у бор би про тив по
сле ди ца кли мат ских про ме на и 
за га ђе но сти жи вот не сре ди не 
ка ко би Ср би ја до сти гла свет ске 
стан дар де у овој обла сти. При о
ри тет не ак тив но сти Ми ни стар
ства усме ре не су на прак тич ну 
при ме ну ме ра за шти те жи вот не 
сре ди не, на от кри ва ње не ле гал
но за ко па ног опа сног от па да и 
си стем ско ре ша ва ње про бле
ма пре ра де свих вр ста от па да, 

укла ња ње пла стич них ке са, по
бољ ша ње ква ли те та ва зду ха... У 
до сти за њу стра те шког ци ља чи
сте и здра ве жи вот не сре ди не, 
Ми ни стар ству за шти те жи вот не 
сре ди не по треб на је по др шка и 
по моћ свих гра ђа на.

Је дан од та квих, до брих 
при ме ра је сте ак ци ја жи те ља 
Ки кин де. На и ме, Град ски се
кре та ри јат за за шти ту жи вот не 
сре ди не у Ки кин ди ор га ни зо
вао је од 16. до 22. апри ла Еко
не де љу. У овој ма ни фе ста ци ји 
уче ство ва ли су гра ђа ни свих 
уз ра ста, по чев од нај мла ђих 
до нај ста ри јих Ки кин ђа на, са
др жај но ис пу нив ши ра зно ли ке 
про гра ме по све ће не очу ва њу 
при ро де и жи вље ња у ур ба ној 
за јед ни ци.

Ак ци ју су по че ли уче ни ци ОШ 
„Жар ко Зре ња нин” ко ји су ис
пред сво је шко ле за са ди ли 20 
мла ди ца, на ста вља ју ћи лањ ско 
озе ле ња ва ње ка да су по ста ви ли 
230 ме та ра жи ве огра де.

Су тра дан је око 1.000 по ле та
ра ца из Пред школ ске уста но ве 
„Дра го љуб Удиц ки“ на Град ском 
тр гу при ре ди ло екома скен бал. 
Кул тур ни цен тар, уз по др шку 
гра да и ком па ни је ФЦЦ, упри ли
чио је при год ну пред ста ву. Ба ке 
и де ке до ве ли су уну ке ко ји не 
по ха ђа ју деч ји вр тић.

Основ ци су се так ми чи ли у 
кви зо ви ма зна ња и спрет но сти 
у раз ви ја њу еко ло ги је. Чла но ви 
не ко ли ко удру же ња и гра ђа ни, 

ме ђу ко ји ма су би ли и број ни 
пен зи о не ри, са за по сле ни ма у 
Град ској упра ви, уре ђи ва ли су 
оми ље но из ле ти ште Ки кин ђа на 
„Си ми ћев са лаш“. Два да на је тра
јао тра ди ци о нал ни про лећ ни са
јам цве ћа ко ји је по оби ча ју при
ву као нај ви ше ста ри јих љу ди. 

Не што слич но упри ли че но је 
и у Ле сков цу. Баш 22. апри ла у 
овом гра ду је одр жан је дин стве
ни пер фор манс „За шти та пла не
те Зе мље од број них ис па ре ња и 
су ви шног от па да”. У Цен трал ном 
град ском пар ку на ве о ма по пу
ла ран на чин при сут не гра ђа не је 
са овом про бле ма ти ком упо зна
ла др Је ле на Ђор ђе вић, струч
њак за еко ло ги ју. 

Од и гра не су и пр ве ово го ди
шње пар ти је ша ха на отво ре ном 
у сре ди шту нај ста ри јег град ског 
пар ка, а пер фор ман су је при
су ство вао и гра до на чел ник Ле
сков ца са са рад ни ци ма. 

По се ти о ци ма су по де ље не зе
ле не плат не не тор би це с мол бом 
да се пла стич не ке се ко је „кра се” 
ле ско вач ка сме тли шта и вр ба ке 
из ба це из упо тре бе (на слици).

И мно ги дру ги при ме ри ши
ром Ср би је по твр ђу ју да је ве ли
ки број гра ђа на при хва тио апел 
Ми ни стар ства да Дан пла не те 
Зе мље по ста не део на шег сва ко
днев ног жи во та, и да та ко да мо 
лич ни и за јед нич ки до при нос 
здра вој жи вот ној сре ди ни и очу
ва њу на ше пла не те.

С. З. - Т. С.
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На сед ни ци Управ ног од
бо ра РФ ПИО, одр жа ној 
25. апри ла, усво јен је За

вр шни ра чун Ре пу блич ког фон
да ПИО за пе ри од 1. ја ну ар – 31. 
де цем бар 2017. го ди не, као и 
Из ве штај о из вр ше њу Фи нан
сиј ског пла на Фон да за 2017. го
ди ну. Сед ни ци је при су ство вао 
и ми ни стар за рад, за по шља ва
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та
ња Зо ран Ђор ђе вић, са са рад
ни ци ма.

Пред ста вља ју ћи За вр шни ра
чун Фон да за 2017. го ди ну, ди
рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске 
по сло ве РФ ПИО Иван Ми мић 
ре као је да су укуп ни при хо ди 
и при ма ња Фон да од про да је 
не фи нан сиј ске имо ви не оства
ре ни у из но су од 590,39 ми ли
јар ди ди на ра. У окви ру те ку ћих 
при хо да, до при но си за ПИО из
но се 397,06 ми ли јар ди ди на ра, 
што чи ни 67,22 од сто уче шћа у 
укуп ним при хо ди ма и при ма
њи ма, док тран сфе ри из бу џе та 
Ре пу бли ке чи не 184,63 ми ли јар
де ди на ра, од но сно 31,26 од сто. 
Укуп ни рас хо ди и из да ци Фон да 
за не фи нан сиј ску имо ви ну из
но се 588,51 ми ли јар ду ди на ра. 
Пра ва из со ци јал ног оси гу ра ња 
чи не нај ве ћи део те ку ћих рас
хо да, 98,3 од сто, од но сно 578,59 
ми ли јар ди ди на ра.

– Раз ли ком из ме ђу на ве де них 
укуп них при хо да и рас хо да до
би ја се бу џет ски су фи цит у из
но су од 1,87 ми ли јар ди ди на ра. 
Уз ко рек ци ју од 56,89 ми ли о на 
ди на ра ко ји се од но се на рас хо
де по осно ву спро ве де них об

ра чун ских на ло га за кон вер зи ју, 
до би ја се ко ри го ва ни бу џет ски 
су фи цит од 1,81 ми ли јар ду ди
на ра, што пред ста вља уку пан 
ре зул тат по сло ва ња Фон да – 
из ја вио је Ми мић.

Пре зен ту ју ћи Из ве штај о из
вр ше њу Фи нан сиј ског пла на 
Фон да за 2017. го ди ну, Иван 
Ми мић је ре као да укуп ни пла
ни ра ни при хо ди и при ма ња 
Фон да за овај пе ри од из но се 
603,6 ми ли јар ди ди на ра, док је 
оства ре но 590,6 ми ли јар ди ди
на ра, од но сно 97,86 од сто. Он је 
ис та као да су из вор ни при хо ди 
од до при но са, са тран сфе ри ма 
до при но са од НСЗ и РФ ЗО, ви
ши од оства ре них у 2016. го ди
ни за 28,35 ми ли јар ди ди на ра, 
од но сно за 7,5 про це на та, а да 
је уче шће при хо да од до при но
са у струк ту ри при хо да и при
ма ња Фон да по ве ћа но са 64,5 
од сто у 2016. на 68,6 про це на та 

у 2017. го ди ни. Тран сфе ри из 
бу џе та ма њи су од оства ре них у 
2016. го ди ни за 20,61 ми ли јар ду 
ди на ра, од но сно за 10,04 од сто.

– Од 2012. го ди не ви ди се ап
со лут ни пад уче шћа тран сфе ра 
из бу џе та у укуп ним при хо ди ма 
и при ма њи ма Фон да, са 48,2 од
сто на 31,3 про цен та ко ли ко из
но си у 2017. го ди ни – под ву као 
је Ми мић.

Укуп ни те ку ћи рас хо ди и из
да ци из вр ше ни су у из но су од 
588,57 ми ли јар ди, од но сно 97,51 
од сто у од но су на пла ни ра не. 
Ми мић је ис та као да је уче шће 
не то пен зи ја у БДП сма ње но са 
11,6 од сто у 2016. на 11,1 од сто у 
2017. го ди ни, што је при бли жно 
утвр ђе ном одр жи вом ни воу 
рас хо да за пен зи је по За ко ну о 
бу џет ском си сте му од 11 про
це на та. Та ко ђе, ка ко је на вео, 
бо љом на пла том до при но са, 
по кри ве ност рас хо да за пра ва 

из ПИО по ве ћа на је у од но су 
на 2016. го ди ну са 66,5 на 71 
од сто, што пред ста вља нај
бо љи ре зул тат у по след њих 
два де се так го ди на.

Ре сор ни ми ни стар Зо ран 
Ђор ђе вић дао је не ко ли ко 
су ге сти ја струч ним слу жба
ма Фон да. Из ме ђу оста лог, 
по ред ре дов них кон тро ла 
ко је ин тер на ре ви зи ја Фон
да спро во ди то ком го ди не, 
пред ло жио је спро во ђе ње 

и ван ред них, у ци љу уна пре
ђе ња ра да и бо ље фи нан сиј ске 
кон тро ле, ука зу ју ћи на ве ли ки 
зна чај ко ји ин тер на ре ви зи ја 
има за по сло ва ње и пред у пре
ђи ва ње по тен ци јал них ри зи ка. 
Ми ни стар је та ко ђе ука зао на 
то да би рас хо де тре ба ло бо ље 
пла ни ра ти ка ко би се по сти гла 
рав но мер на ди на ми ка, а про
це нат ре а ли за ци је био ви ши, и 
пред ло жио те мат ску сед ни цу 
на ту те му.

Го во ре ћи о пи та њу по ве ћа
ња пла та и пен зи ја, ми ни стар 
је на гла сио да је нео п ход но да 
по ве ћа ња бу ду за сно ва на на 
ре ал ним при хо ди ма др жа ве, 
од но сно на оно ме што до ла зи 
из за ра де др жа ве, као што су 
ин ве сти ци је, а не из су фи ци та 
на осно ву упла та до при но са, 
ка ко не би до шло до ра ста ин
фла ци је и са мим тим сма њи ва
ња вред но сти ових при ма ња.

На зах тев чла но ва Управ ног 
од бо ра са не ке од прет ход них 
сед ни ца, пред ста вље на је Ин
фор ма ци ја о спро ве де ним За
кључ ци ма Вла де РС за ре гу ли
са ње не из ми ре них до при но са 
за ПИО, као и Ин фор ма ци ја о 
ак ци ја ма и уде ли ма у вла сни
штву РФ ПИО и оства ре ним 
при хо ди ма и при ма њи ма по 
осно ву сво јин ске тран сфор ма
ци је и при ва ти за ци је.

В. Ка дић

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Уче шће не то пен зи ја у БДП 
па ло на 11,1 од сто

Но ви Стра те шки план Фон да у  
скла ду са тех но ло шким зах те ви ма
Управ ни од бор Фон да кра јем мар та је одр жао сед ни цу на ко јој је 
усво јен но ви Стра те шки план Фон да за пе ри од од 2018. до 2020. 
го ди не.
Ка ко је на вео за ме ник ди рек то ра Фон да, др Алек сан дар Ми ло ше
вић, но ва стра те ги ја Фон да се ба зи ра на но вим ци ље ви ма, јер су 
но во вре ме, окру же ње и тех но ло шки зах те ви на мет ну ли по тре бу 
ре де фи ни са ња основ них стра те шких по ла зи шта, ци ље ва и ин ди ка
то ра за пра ће ње и за ме ре ње ре а ли за ци је.

Министар Зоран Ђорђевић присуствовао седници УО
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По ред Бе о гра да, где већ 
уве ли ко те че по де ла 
пен зи о нер ских кар ти ца, 

и фи ли ја ле Фон да ПИО ши ром 
Ср би је, за јед но са слу жба ма и 
ис по ста ва ма, ор га ни зо ва ле су 
до де лу про мо тив них пен зи о
нер ских кар ти ца. 

Та ко су пр ве кар ти це за три
де сет кра гу је вач ких пен зи о не
ра све ча но уру че не 13. апри ла 
у Скуп шти ни гра да, а до де ли је, 
по ред ди рек то ра Фи ли ја ле РФ 
ПИО Кра гу је вац, Ми о дра га Ни
ко ли ћа, при су ство вао и гра до
на чел ник Ра до мир Ни ко лић и 
број ни пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве.

– Уме сто да са со бом но се 
ре ше ње о пен зи ји или пен зиј
ски чек, до вољ но је да пен зи о
не ри има ју ову кар ти цу ко ја се 
ко ри сти уз лич ну кар ту. Ви ше 
не ће би ти опа сно сти од мо гу ће 
зло у по тре бе лич них по да та ка, 
а пен зи о нер ска кар ти ца ће, уз 
до ка зи ва ње ста ту са, омо гу ћи ти 
и од ре ђе не по пу сте на те ри то
ри ји чи та ве Ср би је – об ја снио 
је при ли ком уру че ња ди рек тор 
кра гу је вач ке фи ли ја ле, Ми о
драг Ни ко лић.

Гра до на чел ник Ра до мир Ни
ко лић је ис та као да је за да так 
град ске упра ве да учи ни све што 
мо же да се у чи тав про је кат, ко ји 
је пот пу но нов у Ср би ји, укљу
чи што ви ше ком па ни ја, ка ко 
би пен зи о не ри мо гли да оства
ре од ре ђе не по пу сте. У ве зи с 
тим већ су за ка за ни са стан ци са 
пред став ни ци ма тр го вин ских 
ла на ца и до ма ћих ком па ни ја.

На те ри то ри ји Кра гу јев ца 
жи ви око 43.000 пен зи о не ра, 
а про мо тив не кар ти це су већ 
по де ље не и у ис по ста ва ма Фи
ли ја ле у Ра чи, Кни ћу, Ба то чи ни, 
Ла по ву и То по ли.

У Кру шев цу су пр ве кар ти це 
по де ље не 29. мар та у згра ди 
Град ске упра ве, а уру чи ла их је 
ди рек тор ка кру ше вач ке Фи ли
ја ле РФ ПИО, Зо ри ца Јо ва но вић, 
уз при су ство град ских зва нич
ни ка. Гра до на чел ни ца Кру шев
ца Ја сми на Па лу ро вић ис та кла 
је да град Кру ше вац по др жа ва 
све ак тив но сти ко је ути чу на 
уна пре ђе ње жи во та пен зи о

не ра и да се за ла же, за јед но са 
дру гим уста но ва ма на ре пу
блич ком и ло кал ном ни воу, да 
им се омо гу ће бо љи усло ви на
кон за вр шет ка ак тив ног рад ног 
ве ка.

Ди рек тор ка Зо ри ца Јо ва но
вић је на ве ла да је у Фи ли ја
лу Кру ше вац сти гло пр вих 100 
кар ти ца, а да ће оста ле кар ти це 
за све пен зи о не ре ко јих укуп но, 
са ис по ста ва ма Тр сте ник, Алек
сан дро вац, Брус, Вар ва рин и 
Ћи ће вац, има 58.000, би ти сук
це сив но де ље не у Фи ли ја ли и 
ис по ста ва ма.

У Фи ли ја ли Фон да ПИО Пи рот 
до де ла про мо тив них кар ти ца 
ор га ни зо ва на је по чет ком мар
та. Ди рек тор ка фи ли ја ле Оли ве
ра Ан тић ка же да у Пи рот ском 
окру гу жи ви око 26.000 пен зи о
не ра, а на те ри то ри ји са мог гра
да и око ли не око 16.000 те да ће 
се кар ти це сук це сив но уру чи
ва ти и да ће сви пен зи о не ри би
ти оба ве ште ни о то ме ка да мо гу 
да их пре у зму. Апе ло ва ла је на 
пен зи о не ре да бу ду стр пљи ви 
јер ни је из во дљи во, ни тех нич
ки ни фи зич ки, да сви у исто 
вре ме до би ју сво је кар ти це.

Пр ве пен зи о нер ске кар ти
це уру че не су и у оп шти на ма у 
над ле жно сти сом бор ске Фи ли
ја ле РФ ПИО, на чи јој те ри то ри
ји жи ви око 43.000 ко ри сни ка 
пен зи ја. Ди рек тор ка фи ли ја ле, 
Ја сна Ми ље но вић, у са рад њи са 
Ан то ни ом Рат ко ви ћем, за ме ни
ком гра до на чел ни це, уру чи ла 
је про мо тив не кар ти це 6. мар та 
у про сто ри ја ма Град ске упра ве 
у Сом бо ру. Ди рек тор ка Ми ље
но вић је та да по зва ла све по
сло дав це и пред у зет ни ке ко ји 
по слу ју у Сом бо ру и око ли ни да, 
у скла ду са сво јом де лат но шћу и 
по слов ном по ли ти ком, пен зи о
не ри ма по ну де по год но сти ко је 
ће им олак ша ти ма те ри јал ну си
ту а ци ју, док је Ан то нио Рат ко вић 
на ја вио да ће град ска упра ва 
учи ни ти све да по мог не у то ме.

Ја сна Ми ље но вић је 12. мар та, 
у Све ча ној са ли оп шти не Оџа ци, 
уру чи ла и пр вих пет пен зи о нер
ских кар ти ца за ко ри сни ке са ове 
те ри то ри је. До де ли је при су ство
ва ла и пред сед ни ца оп шти не, Ла
тин ка Ва сиљ ко вић. Че тр на е стог 
мар та на све ча ној до де ли, уз при
су ство пред сед ни ка оп шти не Ми
ла на Шкр би ћа, уру че не су и пр ве 

ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ КАР ТИ ЦА

У свим фи ли ја ла ма уру че не пр ве кар ти це

Ди рек тор ка Филијале Крушевац Зо ри ца Јо ва но вић уручујe 
картице у присуству гра до на чел ни це Ја сми не Па лу ро вић

Гужва испред Филијале за град 
Београд: ред за картице
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кар ти це апа тин ским пен зи о не ри
ма, а два да на ка сни је у оп шти ни 
Ку ла ди рек тор ка Ми ље но вић 
уру чи ла је и пр вих 12 кар ти ца за 
пен зи о не ре из овог ме ста.

На те ри то ри ји Фи ли ја ле Зре
ња нин жи ви та ко ђе око 43.000 
пен зи о не ра. И за њих је ор га ни
зо ва на до де ла про мо тив них кар
ти ца, ко ја је по че ла у Зре ња ни ну. 
Ди рек тор ка фи ли ја ле, Ја сми на 
Жи во вић Се љин, пр ве кар ти це 
пен зи о не ри ма из овог гра да уру
чи ла је 20. мар та у Град ској ку ћи, 
у при су ству по моћ ни ка гра до на
чел ни ка Си ме Са ла пу ре ко ји је 
ис та као да је по кре ну та про це
ду ра да уз пен зи о нер ску кар ти
цу ко ри сни ци до би ју по вла сти це 
ко је се ти чу јав них пред у зе ћа и 
уста но ва у гра ду.

– У са мом Зре ња ни ну жи ви 
око 29.000 пен зи о не ра. Про мо
тив но је ура ђе но око 60 пен зи
о нер ских кар ти ца за ко ри сни ке 
пен зи ја из овог гра да и по де
сет за дру ге оп шти не у окру
гу. Оста ли пен зи о не ри до би ће 
сво је кар ти це ка да бу ду из ра ђе
не. Ми ће мо их по зи ва ти и уру
чи ва ти им кар ти це у по слов ној 
згра ди Фи ли ја ле у Зре ња ни ну и 

на шим ис по ста ва ма у пре о ста
ле че ти ри оп шти не – ре кла је 
Ја сми на Жи во вић Се љин.

До кра ја мар та пр ве кар ти це 
до де ље не су и пен зи о не ри ма на 
те ри то ри ји ис по ста ва Се чањ, Но
ва Цр ња, Жи ти ште и Но ви Бе чеј. 

Од штам па не су и пер со на ли
зо ва не пен зи о нер ске кар ти це 
за све пен зи о не ре ко ји жи ве на 
те ри то ри ји Но вог Са да и Су бо
ти це. У Су бо ти ци је већ по че ла 
по де ла кар ти ца, а у Но вом Са ду 
по чи ње ових да на.

У про те клом пе ри о ду уру
че не су и про мо тив не кар ти це 
ко ри сни ци ма са под руч ја Фи

ли ја ле Про ку пље. Три де се так 
про ку пач ких пен зи о не ра пре у
зе ло је кар ти це у про сто ри ја ма 
фи ли ја ле, а до де ла по ис по ста
ва ма ор га ни зо ва на је углав ном 
уз при су ство пред став ни ка ло
кал не са мо у пра ве.

Ди рек тор про ку пач ке фи ли
ја ле, Да ни ло Ми лен ко вић, пр ве 
кар ти це у Бла цу уру чио је у при
су ству Ми ро љу ба Мар ко ви ћа, 
по моћ ни ка пред сед ни ка оп шти
не. Да ни ло Ми лен ко вић је нај ста
ри јим жи те љи ма Бла ца по ру чио 
да ће уз ову кар ти цу лак ше мо ћи 
да оства ре од ре ђе не по год но
сти, и то без од ла ска у Фонд ПИО 

по по твр де, а пен зи о не ри ко ји су 
пр ви до би ли кар ти це из ја ви ли су 
да оче ку ју бо љи так.

У Жи то ра ђи је све ча ној до де
ли пен зи о нер ских кар ти ца при
су ство вао пред сед ник оп шти не 
Иван Ста но је вић, а у Кур шу мли
ји за ме ник пред сед ни ка оп шти
не Не бој ша Јо вић.

Пр ве кар ти це но во па зар ским 
пен зи о не ри ма уру чио је ди
рек тор Фи ли ја ле Фон да ПИО у 
Но вом Па за ру Мир сад Аб ду
рах ма но вић, а при су ство вао је 
и гра до на чел ник Но вог Па за ра 
Ни хат Би ше вац.

– По узо ру на за пад но е вроп
ске зе мље и на ши пен зи о не ри 
су до би ли пен зи о нер ске кар ти
це. Њи хо ва пре вас ход на уло га је 
иден ти фи ка ци ја, од но сно њи хо
во лак ше пре по зна ва ње, а за тим 
и за шти та по да та ка, јер је чек као 
ра ни је сред ство имао пре ви ше 
по да та ка ко ји су би ли зло у по тре
бља ва ни. Ту је сва ка ко и еко ном
ска ко рист, јер ће пен зи о не ри 
има ти број не по пу сте – ре као је 
Мир сад Аб ду рах ма но вић.

Ка ко је ис та као гра до на чел
ник Ни хат Би ше вац, град Но ви 
Па зар се при дру жио овој ак
ци ји ка ко би се пен зи о не ри ма 
олак шао жи вот.

– За хва љу ју ћи овој кар ти ци 
пен зи о не ри ће има ти по пуст у 
град ском и ме ђу град ском са о
бра ћа ју, као и бес пла тан улаз на 
све спорт ске до га ђа је у Но вом 
Па за ру, а град ће се и у на ред
ном пе ри о ду тру ди ти да на раз
ли чи те на чи не олак ша жи вот 
на шим пен зи о не ри ма – из ја вио 
је Ни хат Би ше вац.

На исти на чин и у оста лим фи
ли ја ла ма Фон да ПИО по де ље не 
су пр ве пен зи о нер ске кар ти це, 
а ко ри сни ци пен зи ја чи је кар ти
це још ни су од штам па не, бла го
вре ме но ће би ти оба ве ште ни о 
пре у зи ма њу овог до ку мен та.

На кон из ра де и рас по де ле 
пен зи о нер ских кар ти ца за те
че ним ко ри сни ци ма пен зи ја, 
по че ће из ра да кар ти ца за но ве 
ко ри сни ке, ко ји су укљу че ни 
у ис пла ту по сле 26. фе бру а ра 
2018. го ди не. Г. О.

ВЕ ЛИ КО ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЗА ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ КАР ТИ ЦА

У свим фи ли ја ла ма уру че не пр ве кар ти це
Кар ти це за Бе о гра ђа не
Пен зи о не ри из бе о град ских оп шти на Ба ра је во, Во ждо вац, 
Со пот, Вра чар, Па ли лу ла, Сав ски ве нац, Зве зда ра, Ста ри град и 
Ра ко ви ца од 24. апри ла мо гу да пре у зму сво је кар ти це у Фи ли-
ја ли за град Бе о град, Не ма њи на 30, сва ког рад ног да на од 8 до 
15 ча со ва, на сле де ћи на чин: по не дељ ком пен зи о нер ске кар-
ти це пре у зи ма ју ко ри сни ци чи ја пре зи ме на по чи њу на сло ва 
од А до Д; утор ком од Ђ до К; сре дом од Л до Н; че тврт ком од 
Њ до С, док пет ком кар ти це мо гу да пре у зму пен зи о не ри чи ја 
пре зи ме на по чи њу од сло ва Т до Ш, као и они чи ја пре зи ме на 
по чи њу на W, X, Y, Z и Q.
Уко ли ко је не ко од ко ри сни ка из објек тив них раз ло га спре чен 
да по диг не кар ти цу у скла ду са утвр ђе ним рас по ре дом, то ће 
мо ћи да учи ни на кнад но, у да ни ма од ре ђе ним пре ма по чет-
ном сло ву пре зи ме на.
Свим ко ри сни ци ма нео п хо дан је иден ти фи ка ци о ни до ку мент 
– лич на кар та или па сош да би пре у зе ли кар ти цу.
Под се ћа мо да пен зи о не ри оста лих бе о град ских оп шти на већ 
по ди жу сво је кар ти це на сле де ћим адре са ма: Но ви Бе о град, 
Зе мун и Сур чин – у Бу ле ва ру умет но сти 10 на Но вом Бе о гра ду; 
Чу ка ри ца – у Ис по ста ви Стру гар ска 1а; Ла за ре вац – у Ис по ста-
ви Ка ра ђор ђе ва 17; Мла де но вац – у Ис по ста ви Ни ко ле Па ши ћа 
27; Обре но вац – у Ис по ста ви Ше ста 10ц; Гроц ка – у Ис по ста ви 
На род них хе ро ја 3а.

Ди рек то р Фи ли ја ле РФ ПИО Кра гу је вац, Ми о дра г Ни ко ли ћ,  
уручује картице
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поводи

Ме ђу на род ни са ве то дав
ни да ни из ме ђу Ср би је 
и Аустри је одр жа ни су 

пр ви пут 2010. го ди не у Бе чу 
и од та да су се, сва ке на ред
не го ди не, одр жа ва ли јед ном 
го ди шње у Ср би ји и јед ном у 
Аустри ји. Оси гу ра ни ци и ко
ри сни ци из на ше зе мље, ко ји 
има ју оства рен стаж оси гу ра ња 
и у Аустри ји, до са да су, по ред 
Бе о гра да, по моћ са ве то да ва ца 
мо гли да по тра же у Шап цу, Кру
шев цу, Кра гу јев цу, где су то ком 
про те клих го ди на ор га ни зо ва
ни да ни раз го во ра. Ове го ди не 
са ве то дав ци су са ко ри сни ци ма 
и оси гу ра ни ци ма раз го ва ра ли у 
Но вом Са ду и Бе о гра ду.

Са ве то дав ци из срп ског и 
аустриј ског но си о ца пен зиј
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
од го ва ра ли су у Но вом Са ду на 
пи та ња за ин те ре со ва них гра
ђа на 17. апри ла. Из Ре пу блич
ког фон да ПИО у раз го во ри ма 
су уче ство ва ли Жа на Са лон ски, 
ви ши струч ни са рад ник, и Бо
јан Кра гуљ, са мо стал ни струч
ни са рад ник у Оде ље њу за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма, 
за тим Јо ван Илић, пре во ди лац 
у Ди рек ци ји ПФ ПИО, и Ју ли ја
на Ли по вац, пре во ди лац у Ди
рек ци ји РФ ПИО Бе о град, као и 
Ми ле Ћу ли брк, на чел ник Оде
ље ња за ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма у Ди рек ци ји ПФ. Из 
За во да за пен зиј ско оси гу ра ње 
Аустри је са ве те стран ка ма да
ва ли су То мас Пол цер, ру ко во
ди лац, и Вол фганг Ка рас, во ђа 
гру пе у Оде ље њу за ме ђу на род
не уго во ре. 

Пре ма ре чи ма Ми ле та Ћу
ли бр ка, струч ња ци из срп ског 
и аустриј ског фон да ПИО на
кон не по сред них раз го во ра са 
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
пра ва ме ђу соб но су раз ме ни ли 
и по треб не ин фор ма ци је о не
ким пи та њи ма и не ја сно ћа ма 
отво ре ним у по ступ ку ре ша ва
ња под не тих зах те ва за оства
ри ва ње пра ва. Гра ђа ни ко ји су 
до шли да ис ко ри сте мо гућ ност 

бес плат не прав не по мо ћи ово
га пу та нај ви ше су се ин те ре со
ва ли о свом ста жу оси гу ра ња 
оства ре ном у Аустри ји и Ср би
ји, за тим о из ме на ма усло ва за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
о ис пла ти пен зи је и здрав стве
ном оси гу ра њу. 

Жа на Са лон ски, ко ја је пр
ви пут уче ство ва ла у ова квим 
раз го во ри ма, из дво ји ла је као 
за ни мљи вост да је јед на стран
ка ко ја је до шла да се рас пи та 
ка да ће јој би ти окон чан по сту
пак у Аустри ји са зна ла на ли цу 
ме ста, уви дом у ба зу по да та ка 
За во да за ПИО Аустри је, да је 
он окон чан.

Ми ле Ва сић из Жа бља, ко ји је 
у Ди рек ци ју ПФ у Но вом Са ду 
до шао да ви ди ко ли ко му ста
жа још не до ста је да би оства
рио аустриј ску пен зи ју, ис та као 
је да је ово ја ко до бра прак са 
фон до ва и да је тре ба на ста ви
ти. Ми ша Мар куш из Хрт ко ва ца 
под нео је зах тев и не дав но је 
до био по зив из Аустри је да до
ста ви до пун ску до ку мен та ци ју. 
Био је за до во љан јер је уште део 
но вац и вре ме до ла ском у Но ви 
Сад по по треб не ин фор ма ци је. 

У раз го во ри ма у Бе о гра ду 
18. апри ла, уз исте пре во ди о
це и аустриј ске са ве то дав це, 

уче ство ва ли су и пред став ни
ци на шег Фон да, Ма ри ја Шљи
ван ча нин и Ми лош Ни ко лић, 
ви ши струч ни са рад ни ци у Ди
рек ци ји РФ ПИО, и Алек сан дра 
Ба нић, на чел ник Оде ље ња за 
ПИО по ме ђу на род ним уго во
ри ма. И у Бе о гра ду је све про
те кло у нај бо љем ре ду а са ве
то дав ци из срп ског Фон да по
себ но ис ти чу до бру са рад њу, 
ка ко са ко ле га ма из Аустри је, 
та ко и са стран ка ма.

– Све стран ке, без из у зет ка, 
рас пи ти ва ле су се код пред
став ни ка аустриј ског фон да о 
усло ви ма за пен зи ју, за тим о 
ис пла ти пен зи ја, до ста вља њу 
уве ре ња о жи во ту, бан ков ним 
ра чу ни ма итд. Ор га ни за ци ја је 
би ла од лич на, тех нич ка по др
шка је до бро функ ци о ни са ла, 
а пре во ди о ци су нам до ста по
мо гли у спораз у ме ва њу – ка же 
Ма ри ја Шљи ван ча нин. 

Вол фганг Ка рас, ре фе рент 
у Ме ђу на род ном оде ље њу 
аустриј ског за во да и са ве то да
вац, ве о ма је за до во љан, јер је 
све ор га ни зо ва но и про те кло 
ка ко тре ба, као и увек до са да.

– То ком два са ве то дав на да на 
нај че шћа пи та ња ко ја су по ста
вља ле стран ке углав ном су се 
од но си ла на ста ро сну пен зи ју 

и зах те ве ко ји су ка сно под не ти, 
као и на ин фор ма ци је о аустриј
ском ста жу. Све је функ ци о ни
са ло ве о ма до бро за хва љу ју ћи 
пре во ди о ци ма – ка же Вол фганг 
Ка рас.

То мас Пол цер, пред став ник 
аустриј ског фон да, на гла ша ва 
да је све од лич но функ ци о ни
са ло и да је, као и сва ке го
ди не, би ла из у зет на са рад ња 
срп ских и аустриј ских са ве то
да ва ца.

За до вољ не су би ле и стран ке 
у Бе о гра ду. Је ле на Ми ћић (49) 
из Зе му на, на да не раз го во ра 
до шла је у же љи да по мог не 
мај ци ко ја је не по крет на.

– Ово је дру ги пут да при су
ству јем да ни ма раз го во ра. Са
ве то дав ци су ве о ма љу ба зни 
и пред у сре тљи ви. Одр жа ва
ње ова квог са ве то ва ња је од 
из у зет ног зна ча ја за све ко је 
има ју не ке про бле ме у ве зи са 
аустриј ском пен зи јом. По го то
во за ста ри је осо бе ко је су не
по крет не и бо ле сне, јер ово је 
нај ком фор ни ји на чин да ре ше 
сво је про бле ме и до би ју по
треб не ин фор ма ци је без од ла
ска у Аустри ју – ре зи ми ра Је ле
на Ми ћић.

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

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

До ин фор ма ци је на ли цу 
ме ста

Саветодавци са странкама у Новом Саду
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Дра ган Ка тић – ди рек тор 
Фи ли ја ле Ужи це 

Од 20. мар та 2018. го ди не но ви ди рек тор 
Фи ли ја ле Ужи це је Дра ган Ка тић (1969), ди
пло ми ра ни еко но ми ста. Од 1997. до 2006. 
го ди не био је за по слен у пред у зе ћу „Ме та ло
пре ра да АД” Ужи це, пр вих пет го ди на на рад
ном ме сту ре фе рен та за спољ но тр го вин ско 
по сло ва ње, а на кон то га као ко мер ци јал но
фи нан сиј ски ди рек тор. Од 2006. го ди не па 
до по ста вље ња на ду жност ди рек то ра Фи
ли ја ле РФ ПИО у Ужи цу био је ди рек тор До ма за де цу и омла ди ну 
„Пе тар Ра до ва но вић” у Ужи цу. 

Ка тић је отац дво је де це, бив ши спор ти ста и ре зер вни вој ни ста
ре ши на.

Са ша Сер дар – ди рек тор 
Фи ли ја ле Сен та

Од 4. апри ла 2018. го ди не на че лу Фи ли
ја ле РФ ПИО Сен та је Са ша Сер дар. Ро ђен 
је 1969. го ди не у Ку че ву, а основ ну и сред
њу шко лу је по ха ђао у Сен ти. Ди пло ми рао 
је на Прав ном фа кул те ту у Но вом Са ду 
сте кав ши зва ње ди пло ми ра ног прав ни ка 
1994. го ди не.

У Ре пу блич ком фон ду ПИО по чео је да 
ра ди 1997. го ди не као ви ши струч ни са рад
ник за оп ште по сло ве у Фи ли ја ли Сен та. Од 2003. до 2017. го ди не 
био је на чел ник Оде ље ња за ПИО, а крат ко вре ме је ра дио и као 
ви ши струч ни са рад ник за ре ша ва ње о пра ви ма из ПИО. Оже њен 
је и има дво је де це.

У Бе о гра ду је 24. апри ла 
одр жа на кон фе рен ци ја 
под на зи вом „Аустриј ска 

ис ку ства у ве зи са Уред бом 883 
ЕУ и По гла вље 2 (сло бо да кре
та ња рад не сна ге у ЕУ) у про
це су при дру жи ва ња Ре пу бли ке 
Ср би је Европ ској уни ји”. Кон фе
рен ци ју је ор га ни зо ва ла Кан це
ла ри ја ата шеа за рад и со ци јал
на пи та ња Ре пу бли ке Аустри је 
у са рад њи са За во дом за со ци
јал но оси гу ра ње, На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње и Ре
пу блич ким фон дом ПИО.

Кон фе рен ци ју су отво ри ли 
Зо ран Ђор ђе вић, ми ни стар за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Бе ри слав 
Ве кић, др жав ни се кре тар у Ми
ни стар ству здра вља, Ни ко ла ус 
Лу те ро ти, ам ба са дор Ре пу бли
ке Аустри је, и Оли вер Хи лер, 
ата ше за рад и со ци јал на пи та
ња Ре пу бли ке Аустри је.

Ми ни стар Ђор ђе вић је при
ли ком отва ра ња кон фе рен ци је 
ре као да су по сто ја ње ста бил
ног и одр жи вог са вре ме ног тр
жи шта ра да ко је ка рак те ри ше 
ква ли те тан људ ски ка пи тал и 
мо бил ност рад не сна ге кључ
ни фак то ри за функ ци о ни са ње 
уну тра шњег тр жи шта сва ке др
жа ве и ва жан пред у слов ра ста 
при вре де и ин ве сти ци о не ак
тив но сти. Оту да је ра зу мљи во, 
ка ко је ис та као, да сло бо да кре
та ња рад ни ка пред ста вља је

дан од те мељ них прин ци па ЕУ и 
ујед но јед ну од че ти ри сло бо де 
уну тра шњег тр жи шта.

Ми ни стар је из ја вио да се 
Ср би ја, с об зи ром на про цес 
при кљу чи ва ња ЕУ, су о ча ва са 
два иза зо ва, а то су ускла ђи
ва ње на ци о нал ног за ко но дав
ства ко је се од но си на сло бо ду 
кре та ња рад ни ка са прав ним 
те ко ви на ма ЕУ и утвр ђи ва ње 
пра вог на чи на за тран зи ци о ни 
пе ри од ко ји пред ста вља услов 
за но ве др жа ве чла ни це. Он је 
ис та као да ће ис ку ство Аустри
је, са ко јом Ре пу бли ка Ср би ја 
има од лич ну са рад њу и ква ли
тет не парт нер ске од но се би ти 
од из у зет ног зна ча ја и по мо ћи 
да се тре нут ни оквир по ли ти ка 
у обла сти сло бо де кре та ња рад
ни ка при бли жи стан дар ди ма ЕУ.

То ком две па нел ди ску си је у 
окви ру ко јих су уче сни ци у кон
тек сту сло бо де кре та ња рад не 
сна ге у окви ру ЕУ са гле да ва ли 

по сле ди це на тр жи ште ра да, 
од но сно на си сте ме со ци јал ног 
оси гу ра ња, би ло је не мо гу ће 
до ћи до го то вих ре ше ња, али су 
се до та кла ва жна пи та ња и те
ме. Па не ли сти су кон ста то ва ли 
да се рад не ми гра ци је де ша ва ју 
и да их је не мо гу ће за у ста ви ти 
или огра ни чи ти, али да је је дан 
од на чи на спре ча ва ња про бле
ма по овом пи та њу да раз ли ке у 
ми ни мал ним це на ма ра да ме ђу 
зе мља ма не бу ду мно го из ра же
не, од но сно да се при ма ња од 
1,2 евра при бли же ка 8,7 евра, 
што су ми ни мал не це на ра да у 
Ср би ји, од но сно Аустри ји.

Ме ђу уче сни ци ма дру ге па нел 
ди ску си је би ла је Алек сан дра 
Ба нић, на чел ница Оде ље ња за 
ПИО по ме ђу на род ним уго во ри
ма у Ди рек ци ји Фон да ПИО. Она 
је ис та кла да, са аспек та Фон да, 
сва ка ко сле ди по ве ћа ње оби
ма по сла ка да је реч о про це су 
при дру жи ва ња Ср би је ЕУ, и на

гла си ла да би се тре ба ло пре 
све га фо ку си ра ти на по ве ћа ње 
ад ми ни стра тив них ка па ци те та. 
Ука за ла је и на то да су ми гра ци
је рад не сна ге у Ср би ји углав ном 
јед но смер не, у сми слу да рад но 
спо соб но ста нов ни штво од ла зи 
у раз ви је не зе мље, што ће и у 
бу дућ но сти сва ка ко ути ца ти на 
одр жи вост пен зиј ског си сте ма 
у кон тек сту од но са бро ја ко ри
сни ка пен зи је и оси гу ра ни ка, ко
ји тре нут но из но си 1:1,4.

Је дан од мо гу ћих од го во ра 
на пи та ња нео гра ни че не ми
гра ци је до ко јег су уче сни ци 
до шли је сте услов да на кон пру
жа ња обра зо ва ња од стра не не
ке зе мље, за по сле ни мо ра не ко 
вре ме оста ти на ра ду у зе мљи 
у ко јој се шко ло вао. Уче сни ци 
су се та ко ђе до та кли и те ме он
лајн ми гра ци ја, као јед ног спе
ци фич ног ви да кре та ња рад не 
сна ге, ко ји је по след њих го ди на 
у екс пан зи ји. В. К.

 НО ВИ РУ КО ВО ДИ О ЦИ ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У СА РАД ЊИ СР БИ ЈЕ И АУСТРИ ЈЕ

Сло бо да кре та ња рад не сна ге

Александра Банић, панелиста
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предлажемо

Ако не спа да те ме ђу оне 
пен зи о не ре ко ји ће ове 
го ди не у ба њу о тро шку 

Фон да ПИО, а од мор вам је и 
те ка ко по тре бан, раз ми сли
те о ле то ва њу на ра те. РФ ПИО 
је об но вио уго во ре са ба ња ма, 
па сва ки пен зи о нер тре ба да 
„ис кал ку ли ше” ко ли ки је из нос 
ра те ко ју мо же да из два ја то ком 
пе ри о да от пла те и да пре ма 
сво јим мо гућ но сти ма и по тре
ба ма иза бе ре у ко јем ће се цен
тру овог ле та од ма ра ти. Ве ћи на 
ба ња омо гу ћа ва бо ра вак уз од
ло же но пла ћа ње пу тем ад ми ни
стра тив не за бра не од пен зи је 
или че ко ви ма гра ђа на, а при ма

ју и ва у че ре Ми ни стар ства ту
ри зма за од мор у Ср би ји

Фонд ПИО има пот пи са не 
уго во ре са 24 ба ње о пла ћа њу 
пу тем ад ми ни стра тив не за бра
не. По но ви ће мо и овај пут на 
ко ји на чин се ре зер ви ше сме
штај: по зо ве те иза бра ну ба њу 
ра ди до го во ра о тер ми ну у ком 
би сте та мо бо ра ви ли и по треб
ним те ра пи ја ма, за тим ода бе
ре те ка те го ри ју со бе чи ја вам 
це на од го ва ра. Из ба ње ће вам 
на кућ ну адре су сти ћи обра зац 
ко ји тре ба да ове ри те у ма тич
ној фи ли ја ли Фон да (пре ко ко је 
при ма те пен зи ју) и по ша ље те у 
ба њу. 

При ли ком при ја ве на ре цеп
ци ји иза бра ног од ма ра ли шта, 
уз лич ну кар ту тре ба при ло жи
ти и по след њи чек од пен зи је, 

од но сно пен зи о нер ску кар ти цу. 
Не ке ба ње омо гу ћа ва ју и пла
ћа ње че ко ви ма гра ђа на на ра
те, о че му та ко ђе мо же те да се 

БА ЊЕ И МО РЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И ОВЕ ГО ДИ НЕ НА РА ТЕ

Од мор на од ло же но пла ћа ње

Це нов ник и те ле фо ни
Они ко ји ре ше да са ми ор га ни зу ју од ла зак у ба њу, без по сре-
до ва ња аген ци је, тре ба да по зо ву ба њу и од ма ра ли ште за ко је 
су се од лу чи ли, а са ко ји ма Фонд има уго вор. До но си мо та бе лу 
са це на ма бе о да на у про сеч ној дво кре вет ној со би.

1.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бо ро Шко рић”, Ба ња Ба да ња
Беодан: за боравак од 15 дана па навише 1.790–2.090 динара; испод 15 дана 1.890–2.190 дин. Беодан обухвата 
лекарски преглед, терапије у сумпорној кади, боравишну таксу и осигурање

015/863193
069/8283003

2.
За вод за спе ци јал ну ре ха би ли та ци ју „Агенс”, Ма та ру шка ба ња. 
Бе о дан: 2.860 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та. 
Беодан обухвата прописане терапије (и суботом) и целодневни лекарски надзор

036/5411039 
062/320197

3.
За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви, Ива њи ца
Беодан: око 2.800 динара. Цене обухватају и коришћење рекреативних садржаја (базен, сала за стони тенис, 
теретана, шетње, излети). Плаћање на шест до 12 рата 

032/661690

4. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ју на ко вић”, Апа тин
Беодан: 3.150 у старом делу бање, 3.915 динара у новим објектима. Могућност плаћања на шест месечних рата

025/772311

5.
Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња”, Со ко ба ња
Беодан: двокреветна соба 3.190 динара плус боравишна такса и осигурање 82 динара. Плаћање на шест месечних 
рата

018/830144

6. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча”, Ба ња Ко ви ља ча
Беодан: од 4.500 до 8.600 динара. Плаћање на шест месечних рата

015/818270

7. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Тер мал”, Врд ник
Беодан: 3.910 динара плус 2.000 динара за први лекарски преглед. Плаћање на шест месечних рата

022/465586 
022/465819

8. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња
Беодан: мај и јуни 2.900; јули и август 3.000 динара. Од септембра 2.900 динара. Плаћање на шест месечних рата

016/895128

9.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бу ја но вац”, Бу ја но вач ка ба ња
Беодан: 2.740 динара плус 1.000 динара специјалистички преглед и 60 динара боравишна такса. Плаћање на шест 
месечних рата

017/7651292

10. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња
Беодан: 3.030 динара. Плаћање на шест месечних рата

019/450447
019/450444

11.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа”, Ка њи жа
Беодан: 4.800 динара. Плаћање на шест месечних рата или чековима грађана на три рате; 20 одсто попуста на 
сениор програм

024/875163

12. Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта нозглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња  „Ри бар ска ба ња”
Беодан: 3.920 до 4.670 динара. Плаћање на шест месечних рата

037/865270 
063/8782886
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ин фор ми ше те ако по зо ве те ба
њу за ко ју сте за ин те ре со ва ни. 

Це не у ба ња ма са ко ји ма је 
Фонд скло пио уго во ре о пла
ћа њу на ра те углав ном се од
но се на та ко зва ни бе о дан, што 
под ра зу ме ва пун пан си он са 
три обро ка днев но, но ће ње у 
дво кре вет ној со би, и нај че шће 
уз све вр сте те ра пи ја ко је ба

ња ну ди. Мо гу ће је упла ти ти и 
са мо пун пан си он, без те ра пи
ја, али љу ди углав ном во ле да, 
ка да су већ у ба њи, ис ко ри сте 
и све мо гућ но сти ко је им се ну
де. Те ра пи је се по пра ви лу до
го ва ра ју са бањ ским ле ка ром 
ко ји, по сле пре гле да и евен
ту ал них ана ли за, са ве ту је шта 
би ко ме би ло по треб но и шта 

би нај ви ше од го ва ра ло сва ком 
по је дин цу. 

„Ре кре а турс”, ту ри стич ка 
аген ци ја ко ја ор га ни зу је од мор 
за пен зи о не ре и за по сле не, ове 
го ди не за ту ри стич ко на се ље 
„Би сер на оба ла” у Ча њу одо
бра ва по пуст 10 од сто, за хо тел 
„Шу ма ди ја” у Бе чи ћи ма по пуст 
за бо ра вак у пр вој по ло ви ни 
ју на из но си та ко ђе 10 од сто. 
Пла ћа ње је пу тем ад ми ни стра
тив не за бра не на ра те, до кра ја 
го ди не.

По тро шач коуслу жна за дру
га „Пен зи о нер” из Бе о гра да има 
ре ги стро ва ну ту ри стич ку аген
ци ју „Тре ће до ба” ко ја за пен зи
о не ре обез бе ђу је ре гре си ра не 
це не и од ло же но пла ћа ње за 
бо ра вак у ба ња ма. Услу ге аген
ци је мо гу ко ри сти ти сви пен зи
о не ри и чла но ви њи хо вих по
ро ди ца.

– Има мо уго во ре са по не
ко ли ко хо те ла и ле чи ли шта у 
ско ро свим ба ња ма Ср би је, та
ко да од њих за сво је кли јен те, 
пен зи о не ре до би ја мо ре гре
си ра не це не и мо гућ ност од
ло же ног пла ћа ња. Ко ри сник 
пен зи је ко ји од лу чи да пре ко 

на ше аген ци је оде на од мор, 
ле че ње, опо ра вак у не ку од ба
ња са ко ји ма са ра ђу је мо има ће, 
опет за ви сно од то га где иде, и 
до 20 од сто по пу ста у од но су 
на ко мер ци јал не це не. У по ну
ди су Вр њач ка Ба ња, Со ко ба ња, 
Про лом, Ри бар ска, Ни шка, Ме
лен ци, Си ја рин ска, ба ња Ју на
ко вић, Гор ња Треп ча и Врд ник, 
ба ња Вруј ци, за тим Ива њи ца, 
али и пла ни не Зла ти бор и Зла
тар. За тим, у по ну ди има мо и 
ле то ва ња на Цр но гор ском при
мор ју, кон крет но Пр чањ, за ко ји 
се та ко ђе ка же да је ва зду шна 
ба ња, а са да и ба њу у Грч кој на 
остр ву Еви ја по ре гре си ра ним 
це на ма за пен зи о не ре. Пла ћа
ње је од ло же но на шест ме сеч
них ра та, или че ко ви ма гра ђа на 
или ад ми ни стра тив ном за бра
ном од пен зи је – ка же за наш 
лист Сне жа на Ри стов ски из ту
ри стич ке аген ци је „Тре ће до ба” 
за дру ге „Пен зи о нер”.

Под се ћа мо на ше чи та о це да 
се уз ва у чер Ми ни стар ства ту
ри зма за од мор у Ср би ји у вред
но сти од 5.000 ди на ра це на сме
шта ја за то ли ко ума њу је. 

В. Ана ста си је вић

13.
Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња и пост тра у мат ска ста ња „Др Бо ри во је Гња тић”, Ста ри Слан ка мен
Беодан: 2.560 динара. Уколико је пацијенту потребна помоћ другог лица, комплетан беодан износи 3.150 дин. 
Плаћање на шест месечних рата

022/2591077

14. Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју, „Сел терс”, Мла де но вац
Беодан: од 3.200 до 4.000 динара (боравишна такса 155 динара по дану). Плаћање на четири месечне рате

011/8241425
011/8236898

15. Ин сти тут за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју ре у ма тич них и кар ди о ва ску лар них бо ле сти „Ни шка ба ња”
Беодан: 4.130 динара. Плаћање на шест месечних рата

018/502046
018/502010

16.
Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти ор га на за ва ре ње и ше ћер не бо ле сти „Вр њач ка Ба ња”
Беодан: Св. Ђорђе: 3.240, Шумадија: 3.625, Нови Меркур: 4.320, Стари Меркур 3.025 (плус 155 дин. бор. такса). 
Плаћање на шест месечних рата

036/611624
036/618870

17. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма и пост тра у мат ских ста ња „Врањ ска ба ња”
Беодан: 2.250, 2.650 и 3.130, зависно од квалитета смештаја. Плаћање на шест месечних рата

017/546428

18.
Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци
Беодан: од 3.300 до 3.700. Плаћање на девет месечних рата, за кориснике из Србије који плаћају готовински, 
попуст износи 15 одсто

023/3150409

19. Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње про гре сив них ми шић них и не у ро ми шић них бо ле сти, Но ви Па зар
Беодан: 2.600 и 2.900 динара. Плаћање на шест месечних рата

020/371559
020/372166

20.
Спе ци јал на бол ни ца за плућ не и оч не бо ле сти и ту бер ку ло зу „Озрен”, Со ко ба ња
Бе о дан: 2.500 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та

018/830927

21. При род но ле чи ли ште „Ба њи ца”, Со ко ба ња
Беодан: до 1. октобра 2.990 динара. Плаћање на осам месечних рата

018/830224

22. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња”, Про лом ба ња
Беодан: 3.640 и 10 одсто попуста за пензионере. Плаћање на шест месечних рата

027/8388111

23.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Гор ња Треп ча”, Ча чак
Цена беодана се одређује индивидуално, у зависности од врсте смештаја и прописаних терапија, просечна цена 
2.870. Плаћање на шест месечних рата

032/822063

24.
Лу ков ска ба ња
Беодан: у мају 3.810 динара са коришћењем базена, 5.010 са терапијама. У јуну – 3.910 и 5.110 динара. Плаћање на 
шест месечних рата уз пет одсто попуста за пензионере, с тим што попуст не важи у јулу и августу

027/385999

Бања Јунаковић
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Но ви Сад: кон церт у до му Ли ман

Ниш: суб вен ци је 
за пен зи о не ре 

Два де сет ни шких пен зи о не
ра бо ра ви ло је од 17. апри ла у 
Про лом ба њи по по вољ ни јим 
усло ви ма ко је су им омо гу ћи ли 
др жа ва и Удру же ње пен зи о не ра 
гра да Ни ша. То је би ла пр ва од 
три гру пе ко је ће до кра ја го ди
не ко ри сти ти суб вен ци је здрав
стве но ре кре а тив ног од мо ра у 
по зна том бањ ском ле чи ли шту.  

– Са Спе ци јал ном бол ни цом 
за ре ха би ли та ци ју Про лом ба
ња скло пи ли смо спо ра зум за 
по вла сти це пен зи о не ри ма ко ји 
на ме ра ва ју да ко ри сте услу ге 
те ба ње. Пен зи о нер ска ор га ни
за ци ја из свог фон да со ли дар
но сти су фи нан си ра бо ра вак са 
4.000 ди на ра а ту су и ва у че ри 
од 5.000 ди на ра ко је да је Вла да 
Ср би је, као и по пуст од де сет 
од сто ко ји одо бра ва Ба ња, та
ко да пен зи о не ри мо гу се би да 
обез бе де по по вољ ни јим це на
ма ква ли те тан бо ра вак у по зна
том здрав стве норе кре а тив ном 
цен тру. По сто ји и мо гућ ност 
пла ћа ња бањ ских услу га на шест 
ра та. Ово је, ина че, дру га го ди на 
от ка ко се спо ра зум ре а ли зу је а 
нај бо љи до каз да се ра ди о до
бром по те зу је сте по да так да је 
про шле го ди не  по овом осно ву 
ба њу ко ри сти ло 39 пен зи о не ра 
а ове го ди не ће их би ти три пу та 
ви ше – ка же Вла сти мир Го цић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о
не ра гра да Ни ша.

Од ла зак дру ге гру пе од три
де сет пен зи о не ра пла ни ран 
је за 15. мај а тре ћи тер мин за 
ко ри шће ње бањ ских услу га 
са истим по пу стом је на је сен, 
у ок то бру, ка да би тре ба ло да 
от пу ту је пе де се так ко ри сни ка. 
Ин те ре со ва ње за тај тер мин је 
ве ли ко, јер је већ ре зер ви са но 
че тр де сет ме ста, ка жу у Удру же
њу пен зи о не ра гра да Ни ша.

Нови по греб ни  
тро шко ви

На кна да по греб них тро шко
ва ко ја се ис пла ћу је по ро ди
ца ма пре ми ну лих пен зи о не ра 
(или оно ме ко је пла тио са хра
ну) од апри ла 2018. го ди не из
но си 37.469 ди на ра за ко ри сни
ке пен зи ја свих ка те го ри ја. Тај 
из нос ис пла ћи ва ће се у апри лу, 
ма ју и ју ну ове го ди не.

По но сне кар ти це за ча је тин ске ма ме
Мај ка ма са те ри то ри је оп шти не Ча је ти на ко је има ју 

тро је и ви ше де це уру че не су „По но сне кар ти це” по мо ћу 
ко јих ће мо ћи да оства ре по пу сте у по је ди ним објек ти
ма у Ча је ти ни и на Зла ти бо ру, али и у не ко ли ко гра до ва 
ши ром Ср би је. Ча је тин ке ко је су до шле да пре у зму сво
је кар ти це из ра зи ле су за до вољ ство што им је на овај 
на чин омо гу ће но да ис ко ри сте број не по пу сте при ли
ком ку по ви не или ко ри шће ња раз ли чи тих услу га.

У ре а ли за ци ји про јек та „Це на ми нус за 3+” ве ли ки 
до при нос да ла је оп шти на Ча је ти на ко ја на овај на
чин же ли да мо ти ви ше брач не па ро ве да има ју што 
ви ше де це. То је је дан вид под стре ка да се по бе ди 
бе ла ку га у Ча је ти ни и це лој Ср би ји, али и на чин да 
се по мог не свим ви шеч ла ним по ро ди ца ма у од га ја
њу њи хо вог по том ства, за ко је ће оп шти на увек би ти 
осло нац и по др шка.

Нови Пазар: бри га о најстаријима
Но во па зар ска фи ли ја ла Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси

гу ра ње у са рад њи са До мом здра вља ор га ни зо ва ла је за све пен
зи о не ре бес плат не ле кар ске пре вен тив не пре гле де. Ак ци ји се 
ода звао ве ли ки број пен зи о не ра ко ји су ис та кли да је ово нај бо
љи на чин ко јим се по ка зу је да не ко во ди бри гу о њи ма.

У про сто ри ја ма Град ског удру же ња пен зи о не ра ле ка ри су им 
ме ри ли крв ни при ти сак и од ре ђи ва ли кон цен тра ци ју ше ће ра 
у кр ви. Ово је са мо јед на у ни зу ак ци ја но во па зар ске фи ли ја ле 
Фон да ПИО. Ре а ли зо ва на је ак ци ја бањ ске ре ха би ли та ци је пен
зи о не ра а не дав но је по че ла и по де ла пен зи о нер ских кар ти ца.

У овој пре вен тив ној и еду ка тив ној ак ци ји ле ка ри су са ве то ва ли пен зи о не ри ма да по ве ду ра чу на 
о те ле сној те жи ни, јер са ста ре њем те ло са го ре ва ма ње ка ло ри ја. Пре ко мер на те жи на пред ста вља 
на пор за рад ср ца и по ве ћа ва ри зик за на ста нак бо ле сти ср ца, по ви ше ног крв ног при ти ска, ше ћер
не бо ле сти и ви со ког хо ле сте ро ла, са мо су не ка од упо зо ре ња ле ка ра за ста ри је су гра ђа не.

између два броја

Кул тур ноумет нич ко дру штво 
„Тран да фи ли” из Но вог Са да већ 
ду же вре ме има од лич ну са рад
њу са Ге рон то ло шким цен тром 
Но ви Сад.

Ка ко ка же Ми ле на Јо ви чин, 
пред сед ни ца овог КУД и исто
и ме ног удру же ња, ве ћи на 

чла но ва КУД су пен зи о не ри, а 
при ли ком по се та при ја те љи
ма пен зи о не ри ма сме ште ним 
у до мо ви ма ја ви ла се иде ја да 
ор га ни зу ју на сту пе у до мо ви ма 
Ге рон то ло шког цен тра.

Та ко су не дав но са сво јим 
при ја те љи ма пен зи о не ри ма из 

КУД „Со ња Ма рин ко вић” на сту
пи ли у ре сто ра ну „Оаза“ до ма 
Ли ман. Жен ска пе вач ка гру па 
уз прат њу три чла на ор ке стра 
из ве ла је не ко ли ко пе са ма из 
Вој во ди не и са Ко со ва, што су 
при сут ни по здра ви ли гром ким 
апла у зом.
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Бес плат на  
ре ха би ли та ци ја 
у ба ња ма 

Об ра да зах те ва при мље
них на оглас за ре ха би ли
та ци ју у ба ња ма Ср би је о 
тро шку Фон да ПИО је у то
ку. Ка да се за вр ше све фа зе 
пред ви ђе не Пра вил ни ком о 
дру штве ном стан дар ду ко ри
сни ка пен зи ја, пре ли ми нар
не ранг ли сте би ће об ја вље
не 9. ма ја, а до 15. ма ја пен
зи о не ри ће мо ћи да ула жу 
при го во ре, уко ли ко их бу ду 
има ли. Ко ми си ја за тим има 
три да на да о њи ма од лу чи, 
а ко нач не ранг ли сте ће би ти 
об ја вље не 21. ма ја. 

За социјалну заштиту у Војводини 
65 ми ли о на ди на ра 

По кра јин ски се кре тар за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав
но прав ност по ло ва, Пре драг Ву ле тић, уру чио је 11. апри ла уста но
ва ма со ци јал не за шти те и удру же њи ма гра ђа на уго во ре у вред но
сти од 65 ми ли о на ди на ра. Ова сред ства су на ме ње на уна пре ђе њу 
со ци јал не за шти те на те ри то ри ји Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не, 
а обез бе ђе на су пу тем јав ног кон кур са за фи нан си ра ње или су фи
нан си ра ње ме ра, ак тив но сти и про гра ма за 2018. го ди ну у По кра ји
ни. У окви ру кон кур са уру че но је укуп но 108 уго во ра. 

Пре ма ње го вим ре чи ма то ком обра ћа ња при сут ни ма, до де лом 
ових уго во ра ис пу ње но је обе ћа ње да то кра јем про шле го ди не о 
ула га њи ма у со ци јал ну за шти ту у АПВ. Та ко је уста но ва ма со ци јал
не за шти те до де ље но 54 ми ли о на ди на ра за ин ве сти ци о на ула га
ња и за про грам ске ак тив но сти, ко је ре а ли зу ју са ко ри сни ци ма, 
док је удру же њи ма гра ђа на на ме ње но 11 ми ли о на ди на ра за ре а
ли за ци ју њи хо вих про гра ма у овој обла сти. Том при ли ком је ука за
но и на зна чај ко ји удру же ња гра ђа на има ју на пла ну уна пре ђе ња 
си сте ма со ци јал не за шти те, као но си о ци ак тив но сти у ло кал ним 
сре ди на ма.

Бој ник: обе ле жен  
Ме ђу на род ни дан Ро ма 

По во дом 8. апри ла, Ме ђу на род ног да на Ро
ма, у До му кул ту ре у Бој ни ку одр жа на је при
год на све ча ност, му зич копо ет ско дру же ње 
Ро ма ове ре ги је и ју га Ср би је. Про грам је по
чео из во ђе њем ром ске хим не „Ђе лем, ђе лем”, 
а Ве ли ка са ла До ма кул ту ре ва ро ши на оба ла
ма Пу сте ре ке би ла је пре те сна да при ми све 
за ин те ре со ва не гле да о це из Бој ни ка и окол
них се ла.

Овај зна ча јан да тум ле ско вач ки Ро ми су обе
ле жи ли и школ ском при ред бом де це ром ске 
на ци о нал но сти, уче ни ка ОШ „Све то зар Мар ко
вић“ у Ле сков цу, као и три би ном ром ске НВО 
„Ро са“ о про бле ми ма мла дих Ро ма да нас. Би ло 
је ре чи о за по шља ва њу, шко ло ва њу и њи хо вом 
пре ра ном сту па њу у брак.

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не у са рад њи са 
ООИР Ку ла, не дав но је у Ли ков ној га ле ри ји Кул
тур ног цен тра Ку ла из ло жио 48 сли ка. Ра до ви су 
на ста ли на Ли ков ној ко ло ни ји Са ве за ин ва ли да 

ра да Вој во ди не у Ба њи Ју на ко вић и на Ли ков ној 
ко ло ни ји ин ва ли да ра да Бач ке у Ку ли. Отва ра њу 
из ло жбе при су ство ва ли су чел ни ци СИР Вој во
ди не и мно го број ни го сти. 

Пре драг Ву ле тић при ли ком уру чи ва ња уго во ра
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актуелно

У окви ру По кра јин ског се кре та ри ја та 
за при вре ду и ту ри зам у Но вом Са ду је 
12. апри ла обра зо ван Са вет за со ци јал но 
пред у зет ни штво као рад но те ло Се кре
та ри ја та у функ ци ји раз во ја со ци јал ног 
пред у зет ни штва на под руч ју АП Вој во
ди не. Са вет има пред сед ни ка, за ме ни ка 
пред сед ни ка и још се дам чла но ва ко ји се 
би ра ју на че ти ри го ди не. На кон сти ту тив
ној сед ни ци за пред сед ни ка је иза бран 
проф. др Ла зар Оже го вић, за за ме ни ка 
пред сед ни ка мр Па вле По чуч, а иза бра ни 
су и чла но ви: Бра ни слав Бан дић, Алек
сан дар Алим пић, Рај на Цве ти ча нин, Алек
сан дар Бур сић, Не над Рон че вић, Ми ља на 

Стој шић Сто ја нов ска и Си ни ша Те шић. Се
кре тар Са ве та је Ја сми на Ста нић.

Том при ли ком проф. др Ла зар Оже го
вић је ис та као да Са вет у на ред ном пе ри о
ду има оба ве зу да ана ли зи ра ста ње у овој 
обла сти у АП Вој во ди ни, да иден ти фи ку је 
кључ не про бле ме и до не се пред ло ге раз
во ја као и ме ре и ак тив но сти ко ји ма ће се 
под ста ћи осни ва ње со ци јал них пред у зе ћа 
у Вој во ди ни. 

С дру ге стра не, мр Па вле По чуч је ре као да 
со ци јал но пред у зет ни штво пред ста вља мо
дел раз во ја ко ји на кре а ти ван и ин клу зи ван 
на чин до при но си раз во ју пред у зет нич ких 
ини ци ја ти ва. Та ко ђе, да је по треб но да ак тив
но сти Са ве та бу ду усме ре не и на еду ка ци је и 
ин фор ми са ње свих при вред них су бје ка та ра
ди афир ма ци је ове вр сте пред у зет ни штва као 
дру штве но од го вор ног и еко ном ски ефи ка
сног мо де ла по сло ва ња. М. Мек те ро вић

Пред сед ник По кра јин
ске вла де Игор Ми ро
вић и Бо шко Ву чу ре вић, 

пред сед ник При вред не ко мо
ре Вој во ди не (ПКВ), све ча но су 
19. апри ла до де ли ли Го ди шњу 
на гра ду ПКВ за зна чај на при
вред на оства ре ња у про шлој 
го ди ни. На гра ђе на су три при
вред на дру штва и два по је дин
ца. За успе шно по сло ва ње и 
по стиг ну те вр хун ске ре зул та те 
у обла сти ин ду стри је ово го ди
шњи до бит ник на гра де је ЈП 
„Тран снаф та”, Пан че во, у обла
сти услу га то је „Ми кро мар кет 
НС д.о.о” Но ви Сад, у обла сти 
по љо при вре де „Д.о.о. Вре ба
лов аграр”, Но ви Бе чеј, а као 
нај у спе шни ја при вред ни ца 
до бит ни ца је Ка та лин Му жлаи, 
вла сни ца по ро дич не фар ме 
му зних кра ва „Му жлаи” из Бач
ког Гра ди шта, док је за нај у
спе шни јег при вред ни ка при
зна ње до де ље но Ми ро љу бу 
Кр ша ни ну, пред сед ни ку бор да 

ди рек то ра ком па ни је „Тех но
мар кет д.о.о” Пан че во.

Игор Ми ро вић је у обра ћа
њу при сут ни ма ис та као да без 
пред у зи мљи во сти и кре а тив
но сти по је ди на ца, уре ђе ног 
при вред ног ам би јен та и до бро 
осми шље не и од луч но спро во

ђе не еко ном ске по ли ти ке, не ма 
при вред ног раз во ја дру штва, и 
да ће при вре да би ти те ма број 
је дан у По кра ји ни ове го ди не.

Бо шко Ву чу ре вић је ре као да 
је При вред на ко мо ра Вој во ди не 
би ла, и да је и да нас ме сто оку
пља ња при вред ни ка, раз ме не 

иде ја, ис ку ста ва и про стор у ком 
до ла зи до по ве зи ва ња свих оних 
ко ји ути чу на кре и ра ње сна жни
јег при вред ног ам би јен та. Та ко
ђе, да на гра ђе ни при вред ни ци 
сво јим при ме ром охра бру ју и 
дру ге да сво је ка па ци те те ин тен
зив но усме ре ка по сти за њу ква
ли те та, успе шно сти, из вр сно сти 
и кон ку рент но сти. 

Из ме ђу оста лих, све ча но сти 
су при су ство ва ли и уве ли ча ли 
је пот пред сед ни ци По кра јин
ске вла де Ђор ђе Ми ли ће вић, 
Ми хаљ Њи лаш и Иван Ђо ко
вић, по кра јин ски се кре тар за 
по љо при вре ду, во до при вре ду 
и шу мар ство мр Вук Ра до је вић, 
ди рек то ри по кра јин ских фон
до ва, пред став ни ци При вред не 
ко мо ре Ср би је, При вред не ко
мо ре КиМ, Вој ске Ре пу бли ке Ср
би је, При вред не ко мо ре Ре пу
бли ке Срп ске, РФ ПИО и мно ги 
при вред ни ци, као и пред став
ни ци ме ди ја.

М. Мек те ро вић 

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

До де ље на го ди шња на гра да 
при вред ни ци ма

Ла у ре а ти са Иго ром Ми ро ви ћем и Бо шком Ву чу ре ви ћем

НО ВИ САД: ОСНО ВАН СА ВЕТ ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО 

Мо дел
раз во ја
по сло ва ња

Са кон сти ту тив не сед ни це Са ве та
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Се дам на е сти Про лећ ни фе сти вал здра вља 
под сло га ном „За здра во по том ство” одр жан је 
12. и 13. апри ла у До му Вој ске у Бе о гра ду.

Фе сти вал је отво ри ла ми ни стар ка без порт
фе ља за ду же на за де мо гра фи ју и по пу ла ци о
ну по ли ти ку, Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ко ја је 
ука за ла на зна чај пре вен тив них пре гле да јер 
се ле ка ра се ти мо углав ном кад бо лест већ на
сту пи. Она је на гла си ла да је фе сти вал и при
ли ка да се раз го ва ра о то ме ка ко оства ри ти 
здра во по том ство и да се па ро ви сти му ли шу 
за ра ђа ње што ви ше бе ба.

По моћ ни ца ми ни стра здра вља Да ни је ла 
Уро ше вић под се ти ла је да то ми ни стар ство 
ор га ни зу је јед ном ме сеч но пре вен тив не 
пре гле де ши ром Ср би је, на гла сив ши да је у 

ви ше од 100 здрав стве них уста но ва до са да 
на овај на чин пре гле да но 140.000 љу ди. 

Ди рек тор ка Фе сти ва ла здра вља Ми ма Фа
зла гић ис та кла је да су се организатори и ове 
го ди не по тру ди ли да по се ти о ци ма по ну де не
што но во и дру га чи је.

Бе о гра ђа ни ко ји су до шли у ова два да на 
у Дом вој ске мо гли су бес плат но да про ве
ре здра вље на пул то ви ма до мо ва здра вља и 
при ват них кли ни ка, да из ме ре крв ни и оч ни 
при ти сак, ше ћер у кр ви, ста ње ми не ра ла и ви
та ми на у ор га ни зму, да ура де тест на Ал цхај
ме ра и де пре си ју или ул тра звуч ни пре глед 
ка ро тид них ар те ри ја, као и пре глед ва ску лар
ног хи рур га са ВМА. На фе сти ва лу је уче ство
ва ло око 70 из ла га ча.

У окви ру фе сти вал ских де ша ва ња одр жа на 
је и три би на Цр ве ног кр ста Ср би је по све ће на 
со ци јал ној укљу че но сти ста ри јих осо ба у на
шој ре пу бли ци, а по се ти о ци су мо гли да од
слу ша ју и не ко од два де се так пре да ва ња из 
обла сти ме ди ци не, као и да пра те де ша ва ња 
на би ни: ука зи ва ње пр ве по мо ћи, фол клор, 
плес, спорт ске ве жбе, про мо ци је књи га итд.

На фе сти ва лу су ор га ни зо ва на и акре ди
то ва на пре да ва ња за здрав стве не рад ни ке 
за об на вља ње ли цен це, а за ма ли ша не „Деч
ји ку так” и „Бол ни ца за ме две ди ће”.

Ве ли ки број Бе о гра ђа на по се тио је ово го
ди шњи фе сти вал здра вља и оп шти је ути сак 
да је ово био нај по се ће ни ји ова кав скуп до 
са да.  Р. М.

Све ча ном ака де ми јом у крип ти Хра
ма Све тог Са ве 23. апри ла отво рен 
је пе ти Фе сти вал ме ђу ге не ра циј ске 

са рад ње под сло га ном „ОКеј, по ве зу је мо ге
не ра ци је”. Циљ ОКеј фе сти ва ла је сте по ве
зи ва ње љу ди раз ли чи тих ге не ра ци ја, кроз 
кул ту ру, спорт и ама тер ско ства ра ла штво 
као спо не за уна пре ђе ње ме ђу ге не ра циј
ске то ле ран ци је, са рад ње, раз у ме ва ња, 
ем па ти је и ства ра ња дру штва за све ге не
ра ци је. Фе сти вал је отво ри ла ди рек тор ка 
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, 
Су за на Ми шић.

– Ге не за са мог фе сти ва ла по чи ва на же
љи и тен ден ци ји да се ус по ста ве и про ду
бе ве зе ме ђу љу ди ма, без об зи ра на го ди не 
ста ро сти, раз ли ке у по тре ба ма и мо гућ но
сти ма, раз ли ке у при о ри те ти ма и раз ли чи
тим по гле ди ма на дар бож ји ко ји на зи ва мо 
жи во том. Ми слим да је од ве ли ког зна ча ја 
раз у ме ти и вре ме у ко ме жи ви мо, схва ти ти 
са вре ме не то ко ве и тен ден ци је – из ја ви ла 
је Су за на Ми шић.

То ком отва ра ња фе сти ва ла до де ље не су 
и при год не на гра де за слу жним по је дин ци
ма и ин сти ту ци ја ма. Од осни ва ња фе сти
ва ла до де љу је се на гра да „Злат но ср це” за 
ху ма не ак тив но сти, ак ци је и под ви ге пре ма 
ста ри јим ли ци ма. Она је ове го ди не при па
ла Љу бо ми ру Ан то ни је ви ћу (33) из Кур шу
мли је, ко ји је спа сао осам де се то го ди шњег 
су гра ђа ни на из по жа ра. „ОКеј ме да ља” за 
обра зов ну ин сти ту ци ју ко ја не гу је ме ђу ге
не ра циј ску са рад њу, то ле ран ци ју и раз у
ме ва ње до де ље на је ОШ „Алек са Шан тић” 
из Ка лу ђе ри це. ОКеј фе сти вал је ове го ди
не до де лио и при зна ње „Храст” за по др шку 

це ло жи вот ном уче њу и ак тив ном ста ре њу. 
При зна ње је за слу же но при па ло На та ши 
То до ро вић из Цр ве ног кр ста Ср би је.

У ве о ма све ча ном ам би јен ту, на отва ра њу 
су на сту пи ли и ду хов ни хор мла дих и хор 
бе о град ских клу бо ва.

Ове го ди не фе сти вал је ор га ни зо ван на 
дру га чи ји на чин, са пу но са др жа ја и на ви
ше ло ка ци ја. Час фи скул ту ре – У здра вом 
те лу здрав дух – одр жа ла је про фе сор ка 
фи зич ког вас пи та ња у пен зи ји. У Ку ћи Ђу
ре Јак ши ћа отво ре на је из ло жба „ПЛА КАрТ” 
са ра до ви ма уче ни ка Шко ле за ди зајн. 
Одр жа на је ра ди о ни ца уче ња срп ског на
род ног ко ла, од и гран је и екип ни тур нир 
у дру штве ној игри „чо ве че не љу ти се”, ко
шар ка шку утак ми цу су игра ли ме шо ви ти 
ти мо ви са ста вље ни од уче ни ка и чла но ва 

бе о град ских клу бо ва за ста ри је ко ји се ре
дов но ба ве фи зич ком ак тив но шћу. Ор га ни
зо ван је ур ба ни ори јен ти ринг, а нај ста ри ји 
су гра ђа ни су се то ком три да на фе сти ва ла 
дру жи ли и са пред школ ци ма, уче ни ци ма и 
сту ден ти ма. 

Ме ђу ге не ра циј ска ин фор ма тич ка олим
пи ја да на ко јој су уче ство ва ли сту ден ти 
Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка и Фи ло
зоф ског фа кул те та – Оде ље ње ан дра го ги је 
и ко ри сни ци до мо ва и клу бо ва Ге рон то ло
шког цен тра Бе о град би ла је по след ња у 
ни зу до га ђа ја на ово го ди шњем ОКеј фе сти
ва лу ко ји је још јед ном по ка зао да ста ри ји 
и мла ди мо гу јед ни дру ги ма уза јам но да 
по мог ну кроз дру же ње, за ба вља ње и так
ми че ње.

В. К. 

ПЕ ТИ ОКЕЈ ФЕ СТИ ВАЛ НА НЕ КО ЛИ КО ЛО КА ЦИ ЈА

Дру штво за све ге не ра ци је

ОДР ЖАН 17. ПРО ЛЕЋ НИ ФЕ СТИ ВАЛ ЗДРА ВЉА

Да нас бу де ви ше, и то здра вих

Свечаност отварања фестивала у крипти Храма Светог Саве
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кроз Србију

Цен тар за со ци јал ни рад 
Све ти Са ва у Ни шу у са рад њи 
са Град ском ор га ни за ци јом 
пен зи о не ра и уз све стра ну 
по моћ ло кал не са мо у пра ве, 
отво рио је пр ви Клуб за ста ре 
„Се ни ор”. Реч је о но вом про
сто ру Цен тра од око сто ква
дра та у ко ме ће се пен зи о не ри 
дру жи ти, има ти бес плат не еду

ка ци је и прав не са ве те, об у ча
ва ти се на ра чу на ру, ин фор ми
са ти о ор га ни зо ва њу из ле та и 
све му што мо же да до при не се 
по бољ ша њу ква ли те та њи хо
вог жи во та.

За адап та ци ју и сре ђи ва ње 
про сто ра утро ше но је ми ли
он ди на ра ко је су обез бе ди ли 
Град ска ор га ни за ци ја пен зи о

не ра и град ска са мо у пра ва а 
ра чу на ри и нео п ход на опре ма 
за ди ги тал ну учи о ни цу, вред на 
550.000 ди на ра, обез бе ђе на је 
из фон да на ме ње ног фи нан си
ра њу про је ка та на ко ме је уче
ство ва ла и Град ска пен зи о нер
ска ор га ни за ци ја Ни ша. 

Ин те ре со ва ње за обу ку на 
ра чу на ру је ве ли ко. У окви ру 

Клу ба по сто ји кан це ла ри ја у 
ко јој ће сва ко днев но би ти слу
жбе ник Цен тра за со ци јал ни 
рад. Ниш је по стао је ди ни град 
у око ли ни где нај ста ри ји су гра
ђа ни мо гу у свом клу бу из пр ве 
ру ке да се ин фор ми шу о свим 
пи та њи ма из до ме на со ци јал не 
про бле ма ти ке.

Љ. Гло го вац

Оп шти на Свр љиг је јед на 
од рет ких у Ср би ји ко
ја из свог бу џе та по чев 

од 2011. го ди не по ма же мла де 
брач не па ро ве, но во ро ђе не бе
бе и њи хо ве ма ме, то јест ула же 
у по ве ћа ње на та ли те та. Сва ки 
брач ни пар за сво је суд бо но сно 
да ако жи ви на се лу до би јао је 
до не дав но по 150.000 ди на ра, а 
они у гра ду по 100.000 ди на ра. 
Из ме ном од лу ке са да брач ни 
па ро ви до би ја ју 50.000 ди на ра, 
од но сно 30.000, у за ви сно сти 
од ме ста ста но ва ња, а да та им је 
мо гућ ност да се опре де ле и за 
дру гу оп ци ју – за по шља ва ња и 
са мо за по шља ва ња. Мла ден ци, 
на се о ском под руч ју сред стви
ма од 350.000 ди на ра, и 250.000 
ди на ра они са ста ном у гра ду, 
мо гу да за поч ну соп стве ни би
знис, да се за по сле код по сло
дав ца или на свом по љо при
вред ном га здин ству. Ове ме ре 
до ве ле су до по ве ћа ња бро ја 
бра ко ва и ро де са да че шће 
свра ћа ју у Свр љиг. Пре ма по да
ци ма Цен тра за со ци јал ни рад, 
у Свр љи гу је у 2012. го ди ни ро
ђе но 58 бе ба, 2013. го ди не 85, 
у 2014. го ди ни 67 бе ба. За тим, 
2015. го ди не ро ђе но је 80 бе ба, 
прет про шле го ди не 62 и про
шле 75 бе ба.  

Оп шти на по ма же и де цу. За 
сва ку но во ро ђе ну бе бу из два ја 
се по 30.000 ди на ра и по 7.000 
ди на ра до на вр ше не пр ве го ди
не жи во та. И не за по сле не по
ро ди ље до би ја ју по пет хи ља да 
ди на ра ако су у гра ду и по 7.500 
ако жи ве у не ком свр љи шком 

се лу у тра ја њу од го ди ну да на. 
Нај но ви јом од у ком СО Свр љиг, 
усво је ном кра јем мар та ове го
ди не, оп шти на ће по ма га ти и 
све уче ни ке ко ји упи шу Сред
њу шко лу у Свр љи гу ме сеч но са 
5.000 ди на ра, од но сно са 7.500 
ди на ра ако се опре де ле за ду
ал но обра зо ва ње. Пред сед ни ца 
оп шти не Свр љиг Је ле на Три фу
но вић на ја вљу је по ве ћа ње из
но са по мо ћи за на ред ну го ди ну 
и ка же да је оп шти на Свр љиг 
већ мно го ра ни је уви де ла про
блем и по че ла са сти му ла ци ја
ма за по бољ ша ње де мо граф ске 
по ли ти ке. Број но во ро ђе них 
бе ба је на ни воу ро ђе них у пр
вој де це ни ји 21. ве ка, али је та да 
оп шти на Свр љиг има ла бли зу 
19.000 ста нов ни ка и ви ше мла
дих љу ди.

Ми гра ци ја је учи ни ла сво је и 
у оп шти ни са да жи ви пре те жно 
ста рач ко ста нов ни штво. Та ко је 

од 14.000 ста нов ни ка бли зу 60 
од сто ста ри је од 50 го ди на и 
ов де љу ди три пу та ви ше уми
ру не го што се ра ђа ју! У нај те
жој си ту а ци ји су ста ре, бо ле сне 
и уса мље не осо бе ко је жи ве у 
пла нин ском де лу овог кра ја, 
ка же Је ле на Ђор ђе вић, ди рек
тор ка Цен тра за со ци јал ни рад 
у Свр љи гу. Оп шти на Свр љиг 
по кри ва те ри то ри ју од бли зу 
500 ква драт них ки ло ме та ра са 
39 на се ље них ме ста. Ста нов
ни штво на се о ском под руч ју је 
ста ро и ње му је нај по треб ни ја 
по моћ, по себ но зи ми. Не дав но 
је Цен тар за со ци јал ни рад од 
Ми ни стар ства прав де до био 
но во те рен ско во зи ло и са да 
се лак ше и бр же сти же до ко
ри сни ка, ка же Ђор ђе ви ће ва и 
до да је да је, по ред во зи ла, ста
ри ма по треб на и здрав стве на 
за шти та, то пла људ ска реч и 
по моћ у ку ћи. Ре ше ње се на ла

зи у за јед нич кој ак ци ји На ци
о нал не слу жбе за по шља ва ња 
и ло кал не са мо у пра ве пре ко 
од ре ђе них про је ка та ко ји по
ма жу да ста ри љу ди оста ну у 
при род ном окру же њу на кућ
ном ог њи шту.

Уста но ве у Свр љи гу бри ну и о 
осо ба ма ко ја су у ста ту су со ци
јал не по мо ћи. Са мо у про шлој 
го ди ни 2.511 ко ри сни ка до би
ло је услу ге со ци јал не за шти
те, нов ча ну со ци јал ну по моћ, 
јед но крат ну нов ча ну по моћ и 
услу ге из обла сти по ро дич но
прав не за шти те. За нај си ро ма
шни је у гра ду ку хи ња Цр ве ног 
кр ста при пре ма 500 обро ка 
днев но, а пре храм бе ни па ке ти 
се де ле ко ри сни ци ма у свр љи
шким се ли ма. Про шле го ди не 
по де ље но је ви ше од хи ља ду 
па ке та по мо ћи.

Угро же ни ма по ма жу и ак ти
ви сти Цр ве ног кр ста Свр љи га у 
чи јим про сто ри ја ма је при вре
ме но сме ште но не ко ли ко ли ца. 
Сву по треб ну здрав стве ну по
моћ пру жа Дом здра вља у Свр
љи гу и у 10 сво јих ам бу лан ти. 
Дом здра вља се ак тив но укљу
чио у бес плат не пре гле де, ко је 
је оба вљао и у се о ским сре ди
на ма. Гра ђа ни су углав ном ме
ри ли при ти сак, про ве ра ва ли 
ше ћер у кр ви, до би ја ли ре цеп те 
и упу те за да ље ле че ње. Ина че, 
у до мо ви ма ста рих у Ни шу, Кња
жев цу, Алек син цу и До љев цу 
сме ште но је око 30 Свр љи жа на, 
по што Свр љиг још не ма дом за 
ста ре.

С. Ђор ђе вић 

У НИ ШУ ОТВО РЕН ПР ВИ КЛУБ ЗА СТА РЕ „СЕ НИ ОР”

Ку так за дру же ње и уса вр ша ва ње

СВР ЉИГ: ОП ШТИН СКИ ДИ НАР У ФУНК ЦИ ЈИ ПО МО ЋИ И РАЗ ВО ЈА СРЕ ДИ НЕ 

Бри га за нај мла ђе и нај у гро же ни је

Пред сед ни ца оп шти не Свр љиг уру чу је по моћ мла дим па ро ви ма
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На 31. сај му за по шља ва ња у Ле сков цу 
одр жа ном 12. апри ла око две хи ља
де не за по сле них, углав ном мла дих 

љу ди, пре да ло је сво је рад не би о гра фи је 
евен ту ал ним по сло дав ци ма. Не за по сле ни 
су мо гли да кон ку ри шу за око 550 рад них 
ме ста код 13 по сло да ва ца из Ср би је и ино
стран ства. Са јам је одр жан у хо лу Ле ско вач
ког кул тур ног цен тра, у ор га ни за ци ји На ци
о нал не слу жбе за за по шља ва ње, Фи ли ја ла 
у Ле сков цу, а оку пио је ви ше од две хи ља
де за ин те ре со ва них рад ни ка. Нај ви ше гу
жви би ло је на штан до ви ма ју жно ко реј ске 
ком па ни је „Ју ра” и тур ске „Џин си”, као и код 
фир ми „Ауто стоп ин тер и јер”, и фа бри ке за 
из град њу „Ап тив па кард”, као и код ло кал
них „При ма но ва” и „Ори он”.

На овом сај му за по шља ва ња тра же ни су 
рад ни ци тек стил не, пре храм бе не, др во
пре ра ђи вач ке и ме тал ске стру ке. У по ну ди 
су би ла и рад на ме ста из обла сти уго сти
тељ ства, елек тро ин ду стри је и ме наџ мен та 
у оси гу ра њу имо ви не и ли ца. Би ло је ин те
ре со ва ња и за ди пло ми ра не прав ни ке, еко
но ми сте и ин же ње ре тех но ло шке стру ке. 

И у Не го ти ну су На ци о нал на слу жба за
по шља ва ња, Фи ли ја ла Бор, и оп шти на Не
го тин ор га ни зо ва ле Са јам за по шља ва ња. 
Три де се так по сло да ва ца по ну ди ло је по сао 
за 131 рад ни ка раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја 

и за ни ма ња. Рад не би о гра фи је за по ну ђе не 
по сло ве и ове го ди не је пре дао ве ли ки број 
не за по сле них ли ца са еви ден ци је НСЗ. 

Кроз ло кал ни ак ци о ни план за по шља
ва ња у Не го ти ну фи нан си ра ју се струч на 
прак са и са мо за по шља ва ње, ко ји ма ће би
ти об у хва ће на ка те го ри ја мла дих без рад
ног ис ку ства у стру ци, а шан са се ука зу је и 
бу ду ћим пред у зет ни ци ма, из ја ви ли су ор га
ни за то ри 12. Сај ма за по шља ва ња одр жа ног 
кра јем апри ла у Не го ти ну.   

При о ри тет ло кал не са мо у пра ве је сте да 
ство ри бо ље усло ве за отва ра ње рад них 
ме ста и да пре ко про гра ма На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње ути че на сма ње
ње бро ја не за по сле них. У ми ну ле че ти ри 
го ди не за ме ре ак тив не по ли ти ке за по шља
ва ња: струч ну прак су, са мо за по шља ва ње и 
но во за по шља ва ње из дво је но је око 15 ми
ли о на ди на ра.

То ма Сте ва но вић
Јо ван ка Ста но је вић

Кра јин ци на ра ду у Аустри
ји ис ко ри сти ли су до ла зак у 
род ни крај по во дом ус кр шњих 
пра зни ка и до пре ми ли не го
тин ском Здрав стве ном цен тру 
до на ци ју вред ну око 150.000 
евра. За ху ма ни тар ни па кет 
по мо ћи за ви ча ју за слу жно је 
Кул тур но удру же ње ме шта на 
Уро ви це (КУМ) из Бе ча ко је је 
обез бе ди ло 44 бол нич ка кре ве
та са си сте мом за по де ша ва ње 
и исто то ли ко ду ше ка и бол нич
ких нат ка сни.

– Чим су нам из род ног се ла 
ја ви ли да су бол ни ци у Не го ти
ну по треб ни кре ве ти, удру же ње 
се ор га ни зо ва ло и на вре ме смо 
при ба ви ли по треб не до зво ле 
за пре у зи ма ње и тран спорт до 
Не го ти на. До че ка ли су нас пред
став ни ци ло кал не са мо у пра ве и 
не го тин ског здрав ства и си гур

ни смо да ће кре ве ти би ти рас
по де ље ни пре ма при о ри те ти ма 
– при ча Ми ле Ди ну ло вић, пред
сед ник Скуп шти не Кул тур ног 
удру же ња ме шта на Уро ви це.  

До на ци ја је обез бе ђе на за
хва љу ју ћи, пре све га, бр зој 

ре ак ци ји Ма ри је Ди ну ло вић 
Пај кић, ко ја је ус по ста ви ла кон
такт Удру же ња са над ле жни ма у 
бол ни ци у Бе чу у ко јој ра ди.

– Та мо шња бол ни ца је већ 
пла ни ра ла за ме ну кре ве та, та
ко да ни је би ло лу та ња и ду го

трај ног че ка ња, а пред став ни ци 
оп шти не Не го тин су при ба ви ли 
по треб ну до ку мен та ци ју за до
на ци ју – на во де да ро дав ци. 

У не го тин ском Здрав стве ном 
цен тру ис ти чу да је до на ци ја до
бро до шла и по себ но зна чај на јер 
су је обез бе ди ли љу ди во ђе ни ен
ту зи ја змом и љу ба вљу пре ма кра
ју у ко ме су ро ђе ни, упр кос про
це ду ра ма око при ку пља ња нео п
ход не до ку мен та ци је за увоз.

За хва љу ју ћи Кул тур ном удру
же њу ме шта на КУМ у Бе чу, око 
ко га је оку пље но три де се так 
ак тив них чла но ва, за основ ну 
шко лу у њи хо вој род ној Уро
ви ци обез бе ђен је ви део над
зор, са осам ка ме ра, вре дан око 
1.000 евра, али и два бол нич ка 
ле жа ја са пра те ћом опре мом за 
се о ску ам бу лан ту. 

Ј. Ста но је вић 

ДИ ЈА СПО РА РОД НОМ КРА ЈУ

До на ци ја не го тин ској бол ни ци

За ин те ре со ва ни Лесковчани стр пљи во че ка ју да пре да ју СV

Ху ма ни тар ни па кет по мо ћи за ви ча ју 

САЈ МО ВИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У ЛЕ СКОВ ЦУ И НЕ ГО ТИ НУ

Ве ли ко ин те ре со ва ње мла дих
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на лицу места

До ма ћин ово го ди шњих су
сре та и тра ди ци о нал не Тор лач
ке ве че ри би ло је Ми ни ће во, 
ко је је уго сти ло при ја те ље из 
Чу пре ња, Бе ло град чи ка, Са ла
ша, Бер ко ви це. Они ис ти чу да 

са рад њу тре ба ин тен зи ви ра ти 
по ве зи ва њем при вред ни ка, а 
сви се на да ју отва ра њу гра нич
ног пре ла за на Ка ди бо га зу.

– Же ли мо да ра ши ри мо и 
обо га ти мо на шу де лат ност, а за 
то је по треб но отва ра ње гра
нич ног пре ла за на Ка ди бо га зу. 

Ор га ни зо ва ли смо два су сре та 
са ам ба са до ром Ср би је у Бу
гар ској, Вла ди ми ром Ћур гу зом, 
и ам ба са до ром Бу гар ске у Ср
би ји, Рад ком Влај ко вим. Они 
су обе ћа ли по моћ у отва ра њу 
пре ла за. По зи тив ни сиг на ли до
ла зе и из Аген ци је за пут ну ин
фра струк ту ру у Со фи ји, та ко да 

оче ку је мо да се отва ра ње пре
ла за до го ди у на ред не две го ди
не – на да се Љуп че Ве се ли нов, 
пред сед ник Тор лач ког дру штва 
у Бе ло град чи ку.

Тор лач ко ве че по зи тив на је 
по сле ди ца ви ше де це ниј ске 
са рад ње Бе ло град чи ка и Кња
жев ца, ко ја се про ши ру је и кроз 

пре ко гра нич ке про јек те, ка зао 
је пред сед ник оп шти не Кња же
вац Милан Ђокић. 

– Са рад ња на пре ко гра нич
ним про јек ти ма про ши ри ла је 
круг при ја те ља с дру ге стра не 
гра ни це са ко ји ма ре а ли зу је мо 
ве ли ки број про је ка та. Оче
ку јем да и на ши при вред ни
ци на ђу мо дел ка ко би мо гли 
да са ра ђу ју, да на ше кул тур
не уста но ве на ста ве са рад њу, 
да се ин тен зи ви ра са рад ња у 
обла сти спор та. Иако су они у 
Европ ској уни ји, му че нас исте 
му ке и со ли дар ни мо же мо јед
ни дру ги ма да по мог не мо – ис
та као је пред сед ник oпш тине 
Кња же вац, на при је му ко ји је 
при ре дио го сти ма. 

Кња же вац и Бе ло град чик 
обе ле жа ва ју ове го ди не по ла 
ве ка по бра тим ства.

Дра гић Ђор ђе вић

Че твр ти Са јам за пен зи
о не ре под сло га ном „За 
без бри жну ста рост” одр

жан је 30. и 31. мар та ове го ди
не у аули Но во сад ског сај ма, 
а улаз за све по се ти о це био је, 
као и на прет ход ним сај мо ви ма, 
бес пла тан. По тра ди ци ји, ме ђу 
нај број ни ји ма су би ли гра ђа
ни тре ћег до ба ко ји су и овом 
при ли ком има ли мо гућ ност да 
ко ри сте ши ро ки спек тар услу
га и по ну да ра зних из ла га ча, да 
уче ству ју у ра зним на град ним 
игра ма, так ми че њу у ша ху, али и 
бо га том кул тур ноумет нич ком 
и ша ро ли ком за бав ном про гра
му. Мо же се сло бод но ре ћи да 
су на Сај му про ве ли је дан са др
жа јан ви кенд уз ква ли тет но ме
ђу ге не ра циј ско дру же ње.

Као и увек, нај ве ће гу жве би
ле су код штан до ва где су оба
вља ни бес плат ни ме ди цин ски 
пре гле ди. Та ко су и ове го ди не 
вред ни рад ни ци Пре вен тив ног 
цен тра До ма здра вља Но ви Сад 
по се ти о ци ма Сај ма ко ји су то же

ле ли осим про ве ре ви си не крв
ног при ти ска, ни воа ше ће ра у 
кр ви, од ре ђи ва ли и ин декс те ле
сне ма се. Та ко ђе, По шта Ср би је и 
Бан ка По штан ске ште ди о ни це су 
и ове го ди не сво јим са да шњим 
и по тен ци јал ним, бу ду ћим кли
јен ти ма да ва ле све по треб не 
ин фор ма ци је о сво јим услу га ма. 
Слич но је би ло и на штан до ви ма 
оста лих из ла га ча, ме ђу ко ји ма 
је би ло ба ња, ге рон то ло шких 
цен та ра, оста лих ме ди цин ских 
уста но ва и апо те ка, ба на ка и фи
нан сиј ских ин сти ту ци ја, оних са 
пре храм бе ним про из во ди ма, из 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Но
вог Са да... Сви по се ти о ци има ли 
су и мо гућ ност да још при ула
ску на Са јам по пу не ку пон и уче
ству ју на град ној игри, па су се 
они ко ји су тих да на би ли „срећ
ни је ру ке” об ра до ва ли и при год
ним на гра да ма. 

Чла но ви Удру же ња пен зи
о не ра су на цен трал ној би ни 
по се ти о ци ма пред ста ви ли про
гра ме и на сту пе сво јих кул тур

ноумет нич ких дру шта ва, хо ро
ва, пе сни ка, драм ских умет ни
ка. У про гра му су уче ство ва ле 
и њи хо ве ко ле ге из Бе о гра да, 
чла но ви Умет нич ког ок те та 
„Плус”.

Нај ста ри јим Но во са ђа ни ма 
су се на све ча ном отва ра њу 
обра ти ли и сво јим при су ством 
по др жа ли ову ма ни фе ста ци ју, 
из ме ђу оста лих, и Ми лан Кр ко

ба бић, ми ни стар без порт фе ља 
за ду жен за ре ги о нал ни раз вој и 
ко ор ди на ци ју ра да јав них пред
у зе ћа у Вла ди Ре пу бли ке Ср
би је, 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, и Здрав ко Је
лу шић, пред сед ник Скуп шти не 
гра да Но вог Са да.       

М. Мек те ро вић

ПО ГРА НИЧ НА СА РАД ЊА КЊА ЖЕВ ЦА И БЕ ЛО ГРАД ЧИ КА

Су срет Тор ла ка Ср би је и Бу гар ске

На при је му код пред сед ни ка оп шти не Књажевац

ЧЕ ТВР ТИ СА ЈАМ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ У НО ВОМ СА ДУ

За без бри жну ста рост

На зив Тор ла ци упо тре-
бља ва се за ста нов ни ке 
на ста ње не у ис точ ној 
Ср би ји и се ве ро за пад ној 
Бу гар ској, а пре део ко ји 
на се ља ва ју на зи ва се 
Тор лак
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Тра ди ци о нал на, 25. по ре ду ма
ни фе ста ци ја „Да ни јор го ва на” по
све ће на фран цу ској прин це зи и 
срп ској кра љи ци Је ле ни Ан жуј
ској, же ни кра ља Уро ша Пр вог 
Не ма њи ћа, по че ла је 20. апри ла 
на Тр гу срп ских рат ни ка у цен тру 
Кра ље ва, а на ста вље на је су тра
дан у ма на сти ру Гра дац, Је ле ни ној 
за ду жби ни на до мак древ ног Бр ве
ни ка и Ра шке.

У сла ву до ла ска кра љи це Је ле не 
Ан жуј ске на двор Не ма њи ћа ко ја 
је по том сво јом ху ма но шћу и про
све ти тељ ском ми си јом за ду жи ла 
та да шњу Ср би ју, срп ски на род је 
још та да, у сред њем ве ку, дуж па
ди на Ибар ске кли су ре од Град ца 
до Ма гли ча, за са дио јор го ва не ко
ји и да нас цве та ју. 

Ову ма ни фе ста ци ју, ина че, већ 
две и по де це ни је, уз по др шку 

ло кал не са мо у пра ве, ор га ни зу
ју Дру штво срп скофран цу ског 
при ја тељ ства „Је ле на Ан жуј ска” 
и ов да шња Ту ри стич ка ор га ни
за ци ја, а у при год ном про гра му 
уче ству ју кра ље вач ки основ ци 
и чла но ви кул тур ноумет нич ких 
дру шта ва. „Да ни јор го ва на” по
том су на ста вље ни у ма на сти ру 
Гра дац где је одр жан и исто риј
ски час под се ћа ња на кра љи цу 
Је ле ну и Не ма њи ће, као и при
год на при ред ба у обли жњој Гра
дач кој ба њи. 

Део бо га тог про гра ма „Да на 
јор го ва на” мо ћи ће да ви де и Бе
о гра ђа ни, али тек 16. ма ја ка да ће 
„краљ Урош и кра љи ца Је ле на”, 
као и ла не, уз „кра љев ску прат њу” 
оки ће ну јор го ва ни ма, про ше та ти 
и бе о град ски ули ца ма. 

Д. Стојић

Удру же ње за очу ва ње кул
ту ре и тра ди ци је Вла ха 
„Гер ги на“ ор га ни зо ва ло 

је у Не го ти ну де се ти ју би лар ни 
фе сти вал вла шке му зи ке, ко ји 
је оку пио ви ше од сто уче сни ка 
из Ср би је, Ма ке до ни је, Бу гар ске 
и Ру му ни је. Пр ве так ми чар ске 
ве че ри фе сти ва ла, ме ђу два
де се так мла дих на да, по бе ду је 
сла вио Да ли бор Пан ду ре вић, 
со ли ста на сак со фо ну из Ве ли
ке Ја си ко ве у оп шти ни За је чар, 
ко ме је од лу ком жи ри ја при па
ла По ве ља „Бо жи дар Ја ну цић“, 
при зна ње Фе сти ва ла и нов ча ни 
из нос од 15.000 ди на ра. За нај
бо љег во кал ног со ли сту про
гла шен је Да ни јел Ба ро но вић из 
Ду ша нов ца у оп шти ни Не го тин, 
а нај бо љи ин стру мен тал ни из во
ђач је Ире на Ма рић, со лист ки ња 
на фру ли из Оса ни це у оп шти ни 
Жа гу би ца. Њих је спон зор нов
ча них на гра да да ро вао са по 
10.000 ди на ра. Пр ви пут у тра ди
ци ји фе сти ва ла ду гој 10 го ди на 
до де ље на је и за хвал ни ца стра
ном др жа вља ни ну за из у зет но 

за ла га ње и до при нос раз во ју 
вла шке му зи ке и овој му зич кој 
ма ни фе ста ци ји. Пр ва за хвал ни
ца при па ла је мла дој во кал ној 
со лист ки њи Ло ри Асе но вој из 
Бре го ва у су сед ној Бу гар ској. 

– У Не го ти ну сам при су ство
вао пра зни ку пе сме и до бре 
му зи ке, у спо ју мла до сти и тра
ди ци је – из ја вио је ком по зи тор, 
про фе сор др Ди ми три је Го ле

мо вић, шеф од се ка за ет но му
зи ко ло ги ју на Фа кул те ту му зич
ке умет но сти у Бе о гра ду, ко ји је 
пред се да вао пе то чла ном жи ри
ју.

На де се тој „Гер ги ни” у Не го ти
ну по себ но за па жен три де се то
ми нут ни на ступ има ли су чла
но ви Омла дин ског на род ног 
ор ке стра Бе о град, ко ји ра ди 
под по кро ви тељ ством Цен тра 

за кул ту ру и обра зо ва ње Ра ко
ви ца. Пу бли ка је ле по при хва ти
ла њи хов про грам под на зи вом 
„Му зи ка на ро да Бал ка на”, баш 
као и на сту пе КУДа „Ђи до” из 
бор ског Бре стов ца и нај мла ђих 
чу ва ра тра ди ци је и кул ту ре Хо
ра „Ви вак – 2015” ко ји ра ди при 
Умет нич кој шко ли „Сте ван Мо
кра њац” у Не го ти ну. 

Уз број на име на вла шке пе
ва не и сви ра не му зи ке то ком 
ве ли ке ре ви јал не ве че ри по се
бан тон ју би лар ном фе сти ва лу 
да ли су Вла си из Ма ке до ни је, 
гру па „Гра мо сте а њи” из Ско пља. 
Де се то го ди шњи ју би леј, ин тер
на ци о нал ни фе сти вал вла шке 
му зи ке у Не го ти ну обе ле жио је, 
ина че, ви ше днев ним де ша ва
њи ма, про мо ци ја ма му зич ких и 
пи са них из да ња, про јек ци ја ма 
фил мо ва и из ло жба ма.  

Уз На ци о нал ни са вет Вла ха и 
оп шти ну Не го тин, је дан од по
кро ви те ља фе сти ва ла би ло је 
и Ми ни стар ство кул ту ре и ин
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Јо ван ка Ста но је вић

ФЕ СТИ ВАЛ ВЛА ШКЕ МУ ЗИ КЕ „ГЕР ГИ НА” ОБЕ ЛЕ ЖИО ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЈУ БИ ЛЕЈ

Пра зник пе сме и до бре му зи ке

По бед ни ци: Да ни јел Ба ро но вић, Ире на Ма рић, Ло ра Асе но ва и 
Да ли бор Пан ду ре вић

ДВА ДЕ СЕТ ПЕ ТИ „ДА НИ ЈОР ГО ВА НА” У КРА ЉЕ ВУ

Је ле ни Ан жуј ској у част

Је ле на и Урош Пр ви
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погледи

У свет ском вр ху по ко ри шће њу 
ле ко ва, од мах уз Аме ри ку,  
на ла зи се Исланд, јед но од  
нај у ре ђе ни јих и нај бе збед ни јих 
ме ста на све ту, а сле де  
бо га те Аустра ли ја, Ка на да,  
Дан ска, Швед ска 

„До шли смо до тле да да нас, бар на За
па ду, из гле да да је сва ка дру га осо ба у де
пре си ји и на ле ко ви ма. За и ста би смо мо
ра ли да се за пи та мо шта то го во ри о на шој 
кул ту ри.”

Ова ко пси хи ја тар др Едвард Шор тер, 
про фе сор Уни вер зи те та у То рон ту, ко мен
та ри ше за „Њу јорк тајмс” на ла зе мно го број
них ис тра жи ва ња ко ја сва од ре да го во ре о 
стре ло ви том ско ку упо тре бе ан ти де пре си
ва у Аме ри ци и Евро пи, и то у ре ла тив но 
крат ком вре мен ском ра спо ну.

При том, по зор ност иза зи ва не са мо ма
сов ност, не го и ду го трај ност ко ри шће ња 
про пи са них ле ко ва. У САД, пет на ест и по 
ми ли о на Аме ри ка на ца ме ди ка мен те узи ма 
нај ма ње пет го ди на, што озна ча ва дво стру
ко по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка у по ре ђе њу 
са 2010. и чак тро стру ко, ако се гле да 2000. 
го ди на. Оних ко ји лек ко ри сте нај ма ње две 
го ди не је 25 ми ли о на и то је по раст од 60 
од сто, за не пу ну де це ни ју.

Слич но је и у европ ским зе мља ма. Ка ко 
по ка зу је сту ди ја ОЕЦДа, сву да је при ме тан 
ско ко вит раст и све ду жи ро ко ви ко ри шће
ња. У Бри та ни ји је 2016. го ди не про би јен 
ре корд од 64,7 ми ли о на про пи са них ме ди
ка ме на та.

Во де ћи ле ка ри, пре ма на во ди ма ме ди ја, 
оправ да ва ју ово ли ки скок ре ал ним ста њем 
и по тре ба ма, али про блем је што „ме ди цин
ска стру ка не ма аде кват не од го во ре и на
уч но пот кре пље не смер ни це за па ци јен те 
ко ји хо ће да пре ста ну са узи ма њем”.

Ства ра се ути сак да и ле ка ри ру тин ски 
на ста вља ју да пи шу ре цеп те, иду ћи ли ни
јом ма њег от по ра и др же ћи па ци јен та на 
те ра пи ји ка да мо жда ви ше и ни је по треб на, 
ка ко би се из бе гли дру ги про бле ми у ве зи 
за пре ки дом узи ма ња.

Умор, гла во бо ља, не са ни ца, анк си о зност, 
ири та бил ност, кон фу зност, оша му ће ност, 
не ки су од по ре ме ћа ја ко ји се ја вља ју чак 
и кад се пре ду зму ме ре пре до стро жно сти и 
те ра пи ја уки да по сте пе но.

У по је ди ним слу ча је ви ма смет ње су бла ге 
и про ла зне, али мо гу би ти и дра ма тич не, а 
ни је ма ло па ци је на та ко ји се жа ле да и по
сле го ди ну да на осе ћа ју по сле ди це и не мо
гу да се „при ку пе”.

Ан ти де пре си ви су пр во бит но би ли на
ме ње ни за крат ко трај но ле че ње про бле ма 
про ме не рас по ло же ња, али јед ном кад су 
одо бре ни, прак са је кре ну ла ду жим пу тем. 
По го то во што се де пре си ја ја вља ци клич
но, вра ћа се, па се кон ти ну и ра но до зи ра ње 
сма тра не ким ви дом пре вен ци је. И Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја (ЗСО) пре по ру
чу је да се на кон не стан ка смет њи упо тре ба 
на ста ви још де вет до два на ест ме се ци.

Уства ри, не во ља би сва ка ко би ла ма ња 
ка да би се ан ти де пре си ви про пи си ва ли са
мо за про блем озна чен већ са мим њи хо вим 
име ном, да кле за де пре си ју. Јед но, до сад 
нај ве ће ис тра жи ва ње на том по љу, чи ји су 
за кључ ци об ја вље ни у фе бру а ру у ме ди цин
ском ча со пи су „Лан сет”, по твр ди ло је да је 
ле че ње ме ди ка мен ти ма ефи ка сно и да да је 
од лич не ре зул та те ка да се спро во ди ка ко 
тре ба и пре ма пре ци зним ин ди ка ци ја ма.

Лек се, ме ђу тим, да је за знат но ши ри 
спек тар те го ба, де пре сив не смет ње (што 
је да ле ко од кли нич ке де пре си је), анк си о
зност, со ци о фо би ју, на па де па ни ке... а про
пи су је га ле кар оп ште прак се, и то, пре ма 
све до че њу па ци је на та, че сто по сле крат ког 
и по вр шног раз го во ра. Да љи ток ле че ња 
иде он да без аде кват ног спе ци ја ли стич ког 
уви да о че му све до чи и по да так да, ре ци
мо, од Аме ри ка на ца ко ји узи ма ју ле ко ве 
ни тре ћи на не по се ти пси хи ја тра за го ди ну 
да на.

Лон дон ски „Гар ди јан” на ту те му из но си 
по да так и упо зо ра ва да је у основ ној здрав
стве ној за шти ти зе мље хит но по треб но 
3.000 те ра пе у та из до ме на пси хо ло ги је и 
мен тал ног здра вља ко ји би ра ди ли у са деј
ству са ле ка ри ма оп ште прак се.

Ми мо то га и по врх све га, пи та ње свих пи
та ња у ве зи за ко ри шће њем ан ти де пре си ва 
и да ље оста је отво ре но: да ли ле ка ри ола ко 
ис пи су ју ре цеп те или су љу ди у све ве ћим 
про бле ми ма са ко ји ма не успе ва ју са ми да 
се из бо ре?

Пре ма СЗО, де пре си јом је гло бал но по го
ђе но ви ше од 300 ми ли о на љу ди, што је 4,4 
од сто свет ске по пу ла ци је. У Ср би ји, пре ма 
на во ди ма ме ди ја, тај број је 250.000.

А ка да се по гле да гра фи кон упо тре бе ан
ти де пре сив не те ра пи је, по зе мља ма, сли ка 
по ста је из не на ђу ју ће за ни мљи ва. То што је 
Аме ри ка на пр вом ме сту, са 110 ко ри сни ка на 
хи ља ду ста нов ни ка, мо жда и не мо ра да чу ди 
(то је Аме ри ка), али од мах уз њу (106 на 1.000) 
до ла зи бај ко ви то за ми шља ни Исланд, а у вр
ху су и Аустра ли ја, Ка на да, Дан ска, Швед ска, 
све зе мље бо га те и сре ђе не и че сто при ка зи
ва не као зе мље срећ них љу ди. Али, не ма са
вр ше них ме ста, ни љу ди без про бле ма.

С дру ге стра не, на су прот ном кра ју, са 
све га 13 па ци је на та на 1.000 на ла зе се Ју
жна Ко ре ја и Чи ле (под јед нак ре зул тат), па 
Есто ни ја, Ма ђар ска, Сло вач ка... „Би знис ин
сај дер”, ко ји је об ја вио ову ли сту на осно ву 
сту ди је ОЕЦДа, при ме ћу је да упо тре ба ле
ко ва не пред ста вља ствар ни од раз си ту а
ци је на те ре ну већ је у пи та њу „ком пли ко ва
на ме ша ви на раз ме ре де пре си је, пред ра су
да, бо гат ства, оби ма со ци јал ног оси гу ра ња 
и до ступ но сти ле че ња”.

Као што и ми ни мал ни об у хват у Ко ре
ји мо же да се по сма тра као кул ту ро ло шко 
пи та ње, где се на мен тал не про бле ме гле да 
као на лич ну сла бост, па се и не раз ми шља 
о тра же њу по мо ћи.

Д. Дра гић

Ви сок ни во уре ђе но сти и ви сок про це нат де пре сив них: Реј кја вик

ЖИ ВОТ НА АН ТИ ДЕ ПРЕ СИ ВИ МА

Вар ка о срећ ним зе мља ма
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Ами ши су се од ре кли 
елек трич не стру је и 
дру гих бла го де ти  
са вре ме них  
тех но ло ги ја, а за уз врат 
до би ли – ду жи  
жи вот ни век

Нео бич ни су по мно го 
че му: по свом оде ва њу, 
ве ри, оби ча ји ма и сти лу 

жи во та. Не ко ри сте мно го оно 
што је уоби ча је но код њи хо вих 
су на род ни ка – да у по тра зи за 
бо љим жи во том че сто ме ња ју 
ме сто где жи ве и ра де. Оста
ју при вр же ни зе мљи на ко ју су 
њи хо ви пре ци из сво је пр во
бит не до мо ви не, не мач ког де ла 
Швај цар ске, сти гли још по чет
ком 18. ве ка и не ме ша ју се са 
дру ги ма.

Ла ко их је пре по зна ти: му
шкар ци но се там не пан та ло не и 
ка пу те са оба ве зним сла ме ним 
ше ши ри ма. На ли цу им је бра да, 
али без бр ко ва. Же не су у јед но
бој ним ду гим ха љи на ма пре ко 
ко јих су опа са не цр не ке це ље, 
док су им на гла ви бе ле ка пе ко
је по кри ва ју ко су ко ја се ни кад 
не под ре зу је (и стал но је упле
те на у пун ђу). Не но се на кит, ни
ти се шмин ка ју.

То су Ами ши, чи ја за јед ни ца 
од око 300.000 при пад ни ка жи
ви ис кљу чи во у аме рич ким др
жа ва ма Пен сил ва ни ји, Оха ју и 
Ин ди ја ни. Нај јед но став ни ја де
фи ни ци ја за њих би ла би да су 
„на род ста рог ре да” и нај по зна
ти ји су по то ме што ни кад ни су, 
ни ти то чи не да нас, ко ри сти ли 
елек трич ну стру ју ни ти дру ге 
бла го де ти тех но ло ги је. По што 

су углав ном зе мљо рад ни ци, 
сво ја по ља об ра ђу ју на ста ри 
на чин: плу го ве, др ља че и оста
лу ме ха ни за ци ју ву ку коњ ске 
за пре ге, а руч но се оба вља ју и 
се тва и же тва и све оста ло. По
ла ко и стр пљи во – кад их чо век 
ви ди ка ко ра де, по ми сли да се 
вра тио у не ка про шла вре ме на, 
у пре дин ду стриј ску еру.

Про из во ди из њи хо вих ба шта 
и њи ва су по пу лар ни на аме
рич ким пи ја ца ма због до брог 
уку са и не спор ног ква ли те та, а 
Ами ши су по зна ти и као про из
во ђа чи до брог, руч но из ра ђе
ног на ме шта ја. Све у све му, је
дан нео би чан свет на са мо два 
са та во жње од аме рич ке пре
сто ни це, Ва шинг то на.

На пр ви по глед се чи ни да су 
они сат тех но ло ги је за у ста ви ли 
још пре не ко ли ко ве ко ва, али 
њи хо во об ја шње ње за то је јед
но став но: не же ле да бу ду „ро бо
ви про гре са”. Јед но став но сма
тра ју да на пре дак не сме да пре
ки не њи хо ву ве зу са про шло шћу 
и тра ди ци јом. Као та кви, не сме
та ју дру ги ма, а дру ги у аме рич
ком дру штву не сме та ју њи ма.

Ами ши су не дав но би ли у 
сре ди шту па жње по сле об ја
вљи ва ња сту ди ја ко је су по ка
за ле да је њи хов жи вот ни век 
ду жи од аме рич ког про се ка, 
ко ји из но си 79 го ди на. Да жи
ве нај ма ње де сет го ди на ду же 
од сво јих ком ши ја, као и да су 
по зне го ди не при пад ни ка ове 
за јед ни це здра ви је, са ма њом 
уче ста ло шћу кан це ра, ди ја бе
те са и го ја зно сти (са мо че ти ри 
од сто Ами ша има пре ко ме ран 
број ки ло гра ма, док је то про
блем чак 36,5 од сто свих Аме
ри ка на ца). 

По то ме ис па да да су се Ами
ши од ре кли ком пју те ра, мо бил
них те ле фо на, па чак и ауто мо
би ла (у њи ма се до ду ше по не
кад во зе, али их не по се ду ју: 
уме сто то га има ју сво је по себ не 
ко чи је са јед ним ко њем) – да би 
за уз врат до би ли не ко ли ко го
ди на ду жег жи во та.

Тај ну њи хо ве ду го веч но сти 
на сто ја ли су да от кри ју та ко 
што је Аме рич ки ко леџ спорт
ске ме ди ци не сво је вре ме но 
је дан број до бро во ља ца ме ђу 
Ами ши ма опре мио уре ђа ји ма 
за ме ре ње бро ја пре ђе них ко
ра ка, не би ли се из ме рио обим 
њи хо вих фи зич ких ак тив но сти. 
Ре зул та ти су би ли (не)оче ки ва
ни: по ка за ло се да је дан Амиш 
му шка рац на пра ви у про се ку 
18.425 ко ра ка днев но, а же не 
14.196, што је дво стру ко ви ше 
од кре та ња оста лих Аме ри ка на
ца, ко ји ма ле ка ри и струч ња ци 
за фит нес као нор му пре по ру
чу ју 10.000 ко ра ка днев но – док 
се у прак си рет ко до сти же и по
ло ви на то га.

Ово ме тре ба до да ти и сва ко
днев ни ма ну ел ни рад на има њу 
и на по љу, па је укуп ни ре зул тат 
да су Ами ши око шест пу та фи
зич ки ак тив ни ји од аме рич ког 
про се ка. 

Ово ме се при до да је и да де ца 
ко ја од ра ста ју на тра ди ци о нал
ним ами шким фар ма ма има ју 
при ро дан иму ни тет на аст му, 
јер им је ор га ни зам раз вио од
брам бе ни си стем због то га што 
су че сто у до ди ру са ми кро би ма 
до ма ћих жи во ти ња, ко ња, кра
ва и дру гих.

На кнад на ис тра жи ва ња по
ка за ла су, ме ђу тим, да по сто ји 
још је дан фак тор ами шке здра

ве ду го веч но сти: њи хо ви ге ни. 
Сви при пад ни ци ове за јед ни це 
су, на и ме, по том ци пр во бит них 
200 по ро ди ца ко је су, због вер
ске дис кри ми на ци је – за то што 
су при па да ли јед ној сек ти про
га ња ли су их и ка то ли ци и про
те стан ти – од лу чи ле да но ви 
жи вот за поч ну у Аме ри ци, у ко
јој су у то вре ме би ли до бро до
шли ими гран ти са свих стра на.

Сти гав ши у Но ви свет, за др
жа ли су сво је по себ но сти и 
же ни ли се и уда ва ли са мо са 
при пад ни ци ма сво је за јед ни це, 
чи ме су очу ва ли ка рак те ри сти
ке сво јих пре да ка, ко ји су очи
глед но до бро про шли на ге нет
ској лу три ји.

Про шлог но вем бра је об ја
вље на и јед на сту ди ја Нор тве
стерн уни вер зи те та ко ја је от
кри ла да Ами ши у ства ри има ју 
је дан по се бан ген ко ји је кључ 
њи хо вог здра вља и у по зном 
до бу и ко ји је сво је вр сни „елик
сир мла до сти”. Ње го ва озна ка је 
PAI1 и он, по ред то га што успо
ра ва ста ре ње, ути че и на одр
жа ва ње аде кват ног ни воа ин су
ли на и одр жа ва флек си бил ност 
ар те ри ја, што по го ду је одр жа
ва њу нор мал ног ни воа крв ног 
при ти ска.

По ну ђе но је још јед но об
ја шње ње, ко је се чи ни увер
љи ви јим од ме ди цин ских и 
ге нет ских и ко је је те о рет ски 
при мен љи во, али у да на шњим 
окол но сти ма прак тич но те шко 
оства ри во. Ами ши на и ме и у 
по зним го ди на ма оста ју у по ро
ди ци, где бри гу о њи ма пре у зи
ма ју њи хо ва де ца и уну ци – што 
је де ло твор ни је од ге на и сва ке 
ме ди ци не.

М. Бе кин

АМЕ РИ КАН ЦИ АНА ЛИ ЗИ РА ЈУ ДУ ГО ВЕЧ НОСТ ЈЕД НЕ СВО ЈЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Ви ше ра де, али ду же жи ве
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ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА 
ПЕН ЗИ О НЕ РА АЛЕК СИН ЦА

Бри га о  
стан дар ду

На го ди шњој скуп шти ни удру же ња пен
зи о не ра оп шти не Алек си нац са гле да ни су 
ре зул та ти овог удру же ња у 2017. го ди ни. 
Де ле га ти су јед но гла сно усво ји ли из ве штај 
о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу у про те
клом пе ри о ду и план ак тив но сти и фи нан
си ра ња у 2018. го ди ни. 

Ак тив ност удру же ња пен зи о не ра би ла 
је усме ре на на очу ва ње и за шти ту стан дар
да, као и по бољ ша ње усло ва жи во та члан
ства. Ве ли ка па жња по све ће на је и пот пи
си ва њу уго во ра о оси гу ра њу пен зи о не ра.

Ла не су ор га ни зо ва на дру же ња са чла
но ви ма удру же ња из Вла со тин ца и Сур ду
ли це, са ко ји ма су Алек син ча ни пот пи са ли 
По ве љу о бра ти мље њу, као и са пен зи о не
ри ма из Ни ша, Про ку пља, Пи ро та, Вра ња, 
Врањ ске ба ње, Ле сков ца, До љев ца, Вла ди
чи ног Ха на, Сме де ре ва, Алек сан дров ца и 
дру гих ме ста, а ове го ди не у пла ну је ор
га ни зо ва ње два де се так из ле та до ин те ре
сант них ту ри стич ких и дру гих де сти на ци ја. 

С. Илић

Сто ти нак чла но ва Из бор не скуп шти
не Град ске ор га ни за ци је удру же ња 
вој них пен зи о не ра у Кра ље ву, ко

ја оку пља и вој не пен зи о не ре Вр њач ке 
Ба ње, Ра шке, Но вог Па за ра и Ту ти на, од
но сно це лог Ра шког окру га, дванаестог 
апри ла је свом до са да шњем пред сед ни
ку Рај ку Ма ра ше ви ћу, пу ков ни ку у пен зи
ји, „ове ри ло” још је дан че тво ро го ди шњи 
ман дат.

Уз но вогста рог пред сед ни ка Ма ра ше ви
ћа, овом при ли ком јед но гла сно су иза бра
ни и но ви чла но ви Град ског од бо ра и дру
гих ор га на и те ла кра ље вач ког удру же ња 
ко је има 905 чла но ва или 88,5 од сто укуп
ног бро ја вој них пен зи о не ра це лог Ра шког 
окру га. 

Под но се ћи из ве штај о ра ду за ми ну ли 
че тво ро го ди шњи пе ри од пу ков ник Ма ра
ше вић је на гла сио да је тај пе ри од био ка
рак те ри сти чан по углав ном не по вољ ним 
про ме на ма ста ту са и по ло жа ја вој них пен
зи о не ра, и то у обла сти пен зиј ског и ин ва
лид ског оси гу ра ња, здрав стве не за шти те и 
стам бе ног обез бе ђе ња.

Скуп шти на је јед но гла сно усво ји ла План 
и про грам ра да, од но сно „Те жи шне за дат
ке Град ске ор га ни за ци је удру же ња вој них 
пен зи о не ра Кра ље во” до 2022. го ди не.

Из бор ној скуп шти ни Удру же ња вој них 
пен зи о не ра у Кра ље ву при су ство вао је и 
пред сед ник УВП Ср би је, ге не рал Љу бо мир 
Дра га њац. Д. Сто јић

На Скуп шти ни Оп штин ске ор га ни за ци
је вој них пен зи о не ра Ср би је – Зре ња нин 
иза бра но је но во ру ко вод ство ове ор га
ни за ци је, као и пред став ни ци у ор га ни ма 
удру же ња на ре пу блич ком ни воу.

Та ко је за пред сед ни ка јед но гла сно 
иза бран до са да шњи пр ви чо век ове 
успе шне ор га ни за ци је Ду шко Мај кић, а 
за пот пред сед ни ка Дра ган Пу зо вић. Чла
но ви Скуп шти не иза бра ли су и де вет чла

но ва но вог Оп штин ског од бо ра, као и три 
чла на Над зор ног од бо ра. Ду шко Мај кић 
је у Из ве шта ју о ра ду у прет ход ном ман
да ту, из ме ђу оста лог, ис та као и од лич ну 
са рад њу са Фи ли ја лом РФ ПИО у Зре ња
ни ну, а из нео је и План ра да ор га ни за ци је 
за на ред ни че тво ро го ди шњи пе ри од.

За хвал ни це за успе шну са рад њу до де ље
не су Та њи Ду ло вић и Јо ван ки Па вло вић. 
 М. М. 

Та ња Ду ло вић, Ду шко Мај кић и Јо ван ка Па вло вић

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Изабрано ново руководство

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА КРА ЉЕ ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Но ви-ста ри пред сед ник

Са Скуп шти не УВП у Кра ље ву: обра ћа ње ге не ра ла Дра гањ ца
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Ме ђу уче сни ци ма не дав но одр жа ног 
31. Бе о град ског ма ра то на био је и 
пен зи о нер Дра го Кне же вић, ко ме 

је то био 200. на ступ на ве ли ким так ми че
њи ма. У овој го ди ни тр чао је и ма ра то не у 
Ни шу и Ја го ди ни, а, по том, и ул тра ма ра тон 
на Ади. На ње го вом спи ску, по ред оних у 
ре ги о ну, на ла зе се и ма ра то ни у Ам стер да
му, Бри се лу, Бра ти сла ви, Бу дим пе шти, Ко
ши ца ма, у Пра гу, Ај ндхо ве ну, Со фи ји...

Дра го Кне же вић је за по чео да пе ша чи и 
тр чи из ну жде, од ку ће до шко ле, из ма лог 
бо сан ског ме ста Ило ва крај Пр ња во ра. На 
по чет ку шко ло ва ња сва ко днев но осам ки
ло ме та ра, а, ка сни је, до гим на зи је три пу та 
ду же. Уста јао је у по ла че ти ри да би на ча
со ве сти гао на вре ме, а из шко ле се вра ћао 
по под не, че сто тр че ћи гла дан, ка ко би што 
пре до шао на ру чак. Те су ро ве го ди не од ра
ста ња у Бо сни на пра ви ле су бор ца, ко ји је 
ус пео да стиг не до фа кул тет ских ди пло ма 
док се ак тив но ба вио атле ти ком у Са ра је ву, 

а, по том, и да се стоички но си са жи вот ним 
те шко ћа ма.

Ста нов ник Бе о гра да је од 1992, а у пен зи
ји је већ пет го ди на. 

Са се дам де сет го ди на тр чи го то во сва ко
днев но на Ади или кроз Ко шут њак. Ка же да 
ма ра тон ци ко ји тра ју ни су пре ла зи ли гра
ни це су ро во сти у спор ту.  

– Не ма ча роб ног шта пи ћа, ва жно је да 
ослу шку јеш свој ор га ни зам. Узи мам до ста 
теч но сти, нор мал но је дем, не пу шим и не 
пи јем. По след њих го ди на че ти ри, пет пу та 
не дељ но имам ла га ни тре нинг ују тро. Не
мам по себ не при пре ме за ма ра тон, увек 
мо гу да га ис тр чим. На тре нин гу ми сли од
лу та ју, али ка да тр чиш ма ра тон, во диш бор
бу са вре ме ном и са со бом, ни шта дру го не 
по сто ји – ис ти че овај ма ра то нац.

Ка же да му је Бе о град ски ма ра тон нај дра
жи од свих. Исто вре ме но је и нај лак ши, јер 
је у ње го вом гра ду, и нај те жи, с об зи ром на 
то да се тр чи на пре ла зу из хлад ног у то пло 

вре ме. Та кав је био и по след њи, 31. Бе о
град ски ма ра тон.

– Мој ју би лар ни, 200. ма ра тон био је ве
о ма те жак, јер је вре ме би ло пре то пло за 
тр ча ње. Ме ђу тим, ма ра тон је био до бро ор
га ни зо ван и све дру го је би ло на из у зет но 
ви со ком ни воу – ка же Дра го Кне же вић.

До да је на кра ју, бит но је да тр чиш и тра
јеш, ни је ва жан ре зул тат. Г. В.

ЗА ПИС СА 31. БЕ О ГРАД СКОГ МА РА ТО НА

Две сто ти ма ра тон
јед ног пен зи о не ра

Љу би ша (84) и Жи ва на (80) 
Си мић из ба ји но ба штан ског 
се ла Си је рач не дав но су обе
ле жи ли  „ди ја мант ску свад бу”, 
60 го ди на бра ка. Сла вље су им 
при ре ди ли син Ви дан и кћер ка 
Ми ле са.

– Има мо, што се ка же, злат не 
ро ди те ље, мар љи ве, вред не и 
из над све га по ште не ку ћа ни ке. 
До жи ве ли су ле пу ста рост са 60 
го ди на за јед нич ког жи во та. Тим 
по во дом при ре ди ли смо ма лу 
све ча ност у на шој ку ћи у Си јер
чу – ка же њи хов син Ви дан.

У мла до сти Љу би ша је са вла
дао ко вач ки, сто лар ски, пин тер
ски и зи дар ски за нат.

– У ко вач кој и сто лар ској ра ди
о ни ци, ко је су и да нас у до бром 
ста њу, ра дио сам од кра ја је се
ни до про ле ћа, по сле углав ном 
у гра ђе ви ни у це лом зла ти бор
ском кра ју, па и у Бе о гра ду. Ра ди
ло се до ста, али се ле по за ра ђи
ва ло – ве ли Љу би ша Си мић. 

Кад је до шло вре ме за же нид
бу, Љу би ша ни је же лео да му 
дру ги по ма жу не го је сам иза
брао жи вот ну са пут ни цу.

Жи ва на је из сје рач ког за се о
ка Ву ко ти ћи. На пи та ње ка ко је 

за во ле ла Љу би шу, кроз осмех 
ка же да ју је пре ва рио.

– Ни сам на пу ни ла ни 20 го ди
на а већ сам по ста ла ње го ва же
на. У на шој мла до сти све је би ло 
не ка ко леп ше не го да нас. Пе сма 

се чу ла на све стра не, ком ши је су 
по ма га ле јед ни ду ги ма. У на ро ду 
се ви де ла ве се лост, без бри жност. 
Све је то пра тио и ве ли ки рад. 
Зна ли смо да омрк не мо на њи ви 
и да зо ром опет бу де мо ту. По
ред свих тих по сло ва има ли смо 
и до 80 ова ца, три кра ве, во ло ве. 
И де ца су нам би ла рад на. Чим су 
ма ло по од ра сла, при хва та ла су се 
по сла. Син Ви дан и ја же ли смо 
са ми хек тар и по јеч ма. Ни је би ло 
ла ко ни сре ди ти 30.000 стру ко ва 
ду ва на, по са ди ти, око па ва ти, бра
ти, ни за ти ли ске, су ши ти. Ипак, и 
Љу би ша и ја смо до че ка ли ле пе 
го ди не. Ишли смо не ко ли ко пу та 
у Ру си ју где нам је син Ви дан ра
дио 20 го ди на. Сна ха Га ли на је Ру
ски ња. Вра ти ли су се из Ру си је и 
сад жи ве у Ро га чи ци. Оби ла зе нас, 
а и ми иде мо код њих. Обо је смо 
пен зи о не ри, још по ма ло ра ди мо 
и до бро се сла же мо – ка за ла нам 
је Жи ва на.

М. Ан дрић

БА ЈИ НА БА ШТА: ЉУ БИ ШИ НА И ЖИ ВА НИ НА „ДИ ЈА МАНТ СКА СВАД БА”

Ше зде сет го ди на за јед но

Слављеничка торта за драге родитеље

Дра го 
Кне же вић
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пензионерски кутак

БА ЈИ НА БА ШТА

Оми ље ни из ле ти
Удру же ње пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште че сто ор га ни зу је 

из ле те за сво је члан ство. У апри лу су пу то ва ли у Ре пу бли ку 
Срп ску где су по се ти ли Би је љи ну, Ет но се ло Ста ни шић, Звор
ник. По том су пен зи о не ри би ли на све ча но сти по во дом го
ди шњи це про бо ја Срем ског фрон та у Ада шев ци ма, а он да је 
њих сто ти ну ишло у по се ту Но вом Па за ру, ма на сти ру Со по
ћа ни и Ђур ђе вим сту по ви ма.

– Из ле ти су нам нај че шћи вид дру же ња. За њих увек има за
ин те ре со ва них. За хва љу ју ћи то ме, об и шли смо мно га ме ста у 
Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској – ка же пот пред сед ник Удру же
ња пен зи о не ра, Спа со је Илић.  М. А.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Без бо ра ца
Ме сно удру же ње бо ра ца СУБ НОРа и по то ма ка рат ни ка са 

Бе лих во да одр жа ло је не дав но ре дов ну из бор ну скуп шти ну. 
Ми ну том ћу та ња ода та је по шта умр ли ма и кон ста то ва но да у 
Ме сној ор га ни за ци ји не ма ви ше жи вих бо ра ца те да су оста
ли са мо по том ци и по што ва о ци. 

ЧАН ТА ВИР

Ме ђу на род на из ло жба 
ру ко тво ри на 

Ге рон то ло шки цен тар из Бач ке Па лан ке уче ство вао је, већ 
ше сту го ди ну за ре дом, са ра до ви ма сво јих ко ри сни ка на 48. 
Ме ђу на род ној из ло жби ру ко тво ри на и ко лек ци о нар ства 
– МИРК, ко ја је ове го ди не одр жа на у Чан та ви ру у вре ме ус

кр шњих пра зни ка. Та да је и Ро са 
Бе нић (на сли ци), ко ри сни ца њи
хо вих услу га, осво ји ла пр во ме сто 
у ка те го ри ји пле те ња.

У про је кат МИРКа укљу че ни су 
и уче ни ци основ них шко ла из бач
ко па ла нач ке оп шти не ко ји су на 
ра ди о ни ца ма ор га ни зо ва ним у ГЦ, 
у скло пу рад нооку па ци о не те ра
пи је, ство ри ли пра ва ма ла ре мек
де ла. М. М.

СРЕМ ЧИ ЦА

По ве ћан број чла но ва
Од по чет ка го ди не Удру же ње ста ро сних пен зи о не ра Срем

чи це бо га ти је је за 30 чла но ва, та ко да их са да има 490, што га 
свр ста ва ме ђу нај број ни је у Бе о гра ду.

Пре дах на пу ту за Би је љи ну код Звор ни ка

Удру же ње је ве о ма ак тив но, ор га ни зу ју се про сла ве, дру
же ња и из ле ти. Пу то ва ли су у Ка ча ре во, на Сла ни ни ја ду, за
тим у ба њу Ждре ло, а би ли су и го сти чу ве не пче лар ске по
ро ди це Ка ра џић.

Кра јем мар та ор га ни зо ван је оби ла зак фру шко гор ских ма
на сти ра. По се ти ли су Кру ше дол, Ја зак и Срем ску Ра ва ни цу, 
Врд ник (на сли ци). Што се ти че ку па ња у врд нич ком хо те лу 
„Тер мал”, пен зи о не ри има ју и при мед би. На и ме, ка жу да су 
не до ста ја ли кљу че ви од ка би на за пре свла че ње, а ни осо бље 
ни је би ло пре те ра но љу ба зно.

Ипак, све по хва ле пут ни ка иду на ра чун ру ко вод ства Удру
же ња пен зи о не ра Срем чи це, ко је је упри ли чи ло још јед но 
успе шно пу то ва ње. З. М.

Ор га ни за ци ја бро ји не што ви ше од пе де сет чла но ва. И по
ред број них по те шко ћа, она ра ди и ис пу ња ва основ не на ме
не: по ма же бо ле сним и из не мо глим, ор га ни зу је од ла зак у ба
ње на ле че ње и опо ра вак уз по вољ не це не и на ра те. Са ста ју 
се јед ном не дељ но и та да мо гу да из ме ре при ти сак, ше ћер у 
кр ви, и да оба ве не ке спе ци ја ли стич ке пре гле де. У са рад њи 
са СУБ НОРом Чу ка ри це, по се ћу ју спо менобе леж ја из Дру
гог свет ског ра та.

У име Ме сне ор га ни за ци је бо ра ца Бе ле во де, број не го сте 
и пред сед ни ка Оп штин ског од бо ра СУБ НОРа Чу ка ри ца Ми
лу ти на Шо шки ћа по здра ви ла је Оли ве ра Ива но вић. Шо шкић 
се та ко ђе обра тио ску пу, по хва лио рад ор га ни за ци је и обе
ћао све срд ну по моћ. М. Р.
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ГЦ „СРЕМ” РУ МА

Ту ци ја да за Ус крс
У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” ор га ни зо ва на је и за ове 

ус кр шње пра зни ке „Ту ци ја да”, ко ја је оку пи ла 50 ко ри сни
ка из свих оде ље ња рум ске уста но ве. За так ми че ње је би ло 
при пре мље но 60 офар ба них ја ја, а пр ва ме ста осво ји ле су 
же не. Ди пло ме и сли ке, на ста ле то ком рад не те ра пи је, до
би ле су Ран ка Кне же вић, Ми ли ца Хо лен да, Мир ја на Сте па но
вић и Ја ња До бре че вић. Свој до при нос ве се лим пра зни ци ма 
и так ми че њу у ту ца њу ус кр шњим ја ји ма да ли су и чла но ви 
хо ра ГЦ „Срем” под упра вом Дар ка Ђо ки ћа. Они су пе смом 
за ба ви ли так ми ча ре и на ви ја че. Г. В.

ОБРЕ НО ВАЦ

Бес плат на ре кре а ци ја 
за пен зи о не ре

Већ шест го ди на нај ста ри ји Обре нов ча ни мо гу бес плат но 
да се ре кре и ра ју у Ха ли спор то ва. Игра ју ћи од бој ку, сто ни 
те нис или ра де ћи ве жбе при ме ре не њи хо вим го ди на ма, два 
пу та не дељ но мо гу да по све те бри гу свом фи зич ком и мен
тал ном здра вљу.

У про те клом пе ри о ду ве жба ло је не ко ли ко сто ти на пен
зи о не ра. На по чет ку су ра ди ли нај јед но став ни је и ма ње 
оп те ре ћу ју ће ве жбе, а ка сни је све сло же ни је и зах тев ни је. 
Њих три де се так, ко ли ко их се утор ком и че тврт ком оку пља 
у са ли, твр де да је ре кре а ци ја бла го твор на и да де лу је окре
пљу ју ће, та ко да се по сле осе ћа ју ви тал ни јим и рас по ло же
ни јим. То су и до ка за ли уче шћем на 31. Бе о град ском ма ра
то ну, у Тр ци за до вољ ства на пет ки ло ме та ра. Уче ство ва ла су 
тро ји ца чла но ва Клу ба пен зи о не ра Обре но вац. Сва тро ји ца 
су ис тр ча ла зах тев ну тр ку, с об зи ром на њи хо ве го ди не, а 
нај ста ри ји уче сник био је Је врем Ва сић (78). М. А.

ГО ИР ША БАЦ

Уче ве шти ну зла то ве за
Град Ша бац је пре по знао ак тив но сти и же љу чла ни ца Град

ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да (ГО ИР) да овла да ва ју ве шти
ном ве за, зла то ве за, гај тан ливе за. У са рад њи са Ет но мре жом 
Ср би је, омо гу ће на им је обу ка из ове ве шти не ко ја се од ви ја 
у МЗ „Ка ме њак”. 

Ин те ре со ва ње за уче ње овог за на та је би ло ве ли ко па је 
при хва ће но 12 по ла зни ца уме сто де вет. Као струч ни еду ка
тор ан га жо ва на је Ду шан ка Бо ту њац, ака дем ски сли кар и 
при ме ње ни умет ник из Не го ти на. Гру па је за јед но об и шла 
по став ку Му зе ја гра да и у до го во ру са струч ном са рад ни
цом ода бра ла мо ти ве за по че так обу ке. Циљ обу ке је сте да се 
овла да ве шти на зла то ве за нај при бли жни ја не ка да шњој ка ко 
би из ра ди о ни це у кон ти ну и те ту из ла зи ли пред ме ти – чу ва ри 
кул тур ног не ма те ри јал ног на сле ђа ша бач ког кра ја.  М. С.

ВРА ЊЕ

Се ни о ри за  
ра чу на ри ма

Цен тар за дру штве не ин те гра ци је из Вра ња, уз фи нан сиј
ску по др шку Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни
ка ци ја, ре а ли зу је про је кат „Ди ги тал на пи сме ност по пу ла ци је 
тре ћег до ба”. 

Пре ма ис тра жи ва њу ко је је би ло по ла зи ште за овај про је
кат, ви ше од 70 од сто пен зи о не ра у Вра њу ни ка да ни је ра ди
ло на ра чу на ру, па не чу ди што су ве о ма за ин те ре со ва ни за 
ова кав вид уче ња. По ла зни ци кре ћу од да то те ка, пре ла зе на 
пи са ње тек ста, а за тим на ин тер нет и дру штве не мре же. По
сле сва ког ча са те стом се про ве ра ва на у че но. На кра ју сва ког 
про јек та сви по ла зни ци су оспо со бље ни за са мо ста лан рад 
на ра чу на ру. 

Обу ке се одр жа ва ју сва ког да на у про сто ри ја ма Цен тра за 
раз вој ло кал них услу га со ци јал не за шти те у Вра њу, где за ин
те ре со ва ни мо гу и да се при ја ве. До са да је обу ку про шло 76 
пен зи о не ра из Вра ња и окол них се ла, а ра ди о ни це се на ста
вља ју до ју на. Г. О.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?С. Ч., Кра ље во: Услов за ста ро сну пен зи ју, али спа ја њем 

рад ног ста жа из Ита ли је и Ср би је, сте као сам 2015. го ди-
не, ка да сам и под нео зах тев у Ср би ји. Пен зи ју из Ср би је 

сам до био по сле го ди ну да на, али из Ита ли је још ни шта ни је 
сти гло. Мо лим вас за по моћ око про це ду ре и спа ја ња рад ног 
ста жа. У Ита ли ји сам оства рио се дам го ди на ста жа и вра тио се 
у Ср би ју где и да нас жи вим.

?П. Д., Вра ње: Имам 58 го ди на и укуп но 25 го ди на рад ног 
ста жа. Мај ка сам де те та (има 36 го ди на) ко је је ин ва лид 
100 од сто од ро ђе ња. На осно ву деч је ин ва лид но сти, го-

ди на ста ро сти и ста жа, ка да бих мо гла да идем у пен зи ју? Да 
ли ми не што зна чи да упи шем две го ди не за то што имам тро је 
де це? 

?М. Р., Ниш: Ро ђе на сам 2. де цем бра 1958. го ди не и ра ди ла 
сам као ме ди цин ска се стра у до му здра вља. Пре три и по 
го ди не сам иду ћи на по сао до жи ве ла те жак са о бра ћај ни 

удес опа сан по жи вот. Би ла сам у ко ми 12 да на, оста ле су ми 
те шке по сле ди це ко је ми не до зво ља ва ју да нор мал но ра дим. 
Три пу та сам пре да ва ла за пен зи ју, али су ме од би ја ли и са да 
сам опет пре да ла зах тев и че кам. До кра ја го ди не при ма ла сам 
пла ту 100 од сто по што се по вре да во ди као по сле ди ца по вре-
де на ра ду, али од та да ми пла ћа ју 65 про це на та, а и да ље сам 
по истом осно ву на бо ло ва њу. Да ли је то мо гу ће?

?Д. Ј., Бе о град. Има ли Ре пу бли ка Ср би ја пот пи сан со ци-
јал ни спо ра зум са Ки ном? На и ме, већ го ди ну и по ра дим 
у Ки ни за срп ску фир му. Пла ту при мам у до ла ри ма у та мо-

шњој бан ци, али ми ни је ја сно да ли ми иде срп ски стаж за све 
ово вре ме.

?Б. Ј., Пи рот: Оти шао сам у пен зи ју са ис пу ње на оба усло ва, 
и го ди не жи во та и го ди не рад ног ста жа. До био сам при-
вре ме но ре ше ње о пен зи о ни са њу, али ме је по сло да вац 

за др жао да и да ље ра дим. Упла ћу је ми до при но се за пен зиј-
ско. Ипак, не мо гу да под не сем зах тев за пре ра чун пен зи је 
јер су ми у ПИО ре кли да не мам пра во по што сам ис пу нио оба 
усло ва кад сам оти шао у пен зи ју. Ка да се мо же оче ки ва ти из-
ме на за ко на о ажу ри ра њу зах те ва као у мом слу ча ју, јер Фонд 
ПИО оства ру је при хо де на осно ву мо јих до при но са, а не до-
зво ља ва да се про ме ни осно ви ца за пен зи ју.

?Д. М., Кру ше вац: Имам 75 го ди на. Сту пио сам у брак 15. 
ју на 2006. го ди не са же ном ко ја је ро ђе на 1960. го ди не, а 
раз ве ли смо се у де цем бру 2009. По но во смо се вен ча ли 

30. ав гу ста 2016. Да ли и ка да она мо же да на сле ди мо ју пен зи-
ју у слу ча ју мо је смр ти. По сто је ли не ки усло ви за то?

Ка ко до ино стра ног де ла пен зи је

По се бан стаж и пен зи ја

Бо ло ва ње и по вре да на ра ду

Рад у Ки ни и оси гу ра ње

Пра во на пре ра чун пен зи је

На сле ђи ва ње пен зи је

Од го вор: Ме ђу на род ним 
уго во ри ма о со ци јал ном оси
гу ра њу ре гу ли са на су пра ва 
оси гу ра ни ка ко ји оства ре стаж 
оси гу ра ња у Ср би ји и др жа
ва ма уго вор ни ца ма, при че му 
сва ка др жа ва уго вор ни ца це
ни пра ва из пен зиј ског и ин ва
лид ског оси гу ра ња у скла ду са 
сво јим за кон ским про пи си ма. 
Оства ри ва ње пра ва и ис пла та 
пен зи је оства ре не у Ср би ји не 
за ви си од оства ри ва ња пра ва 
и ис пла те пен зи је у ино стран

ству (и обр ну то). При ли ком 
оства ри ва ња пра ва на срп ску 
пен зи ју, тре ба ло је да по слу
жбе ној ду жно сти бу де по кре
нут по сту пак и за део пен зи је 
по ста жу оства ре ном у Ита ли ји, 
а да ли ће те и ка да оства ри ти 
то пра во, це ни ита ли јан ски ор
ган по сво јим за кон ским про
пи си ма. Мо же те да се обра ти те 
Кон такт цен тру Фон да ПИО и 
про ве ри те да ли су ме ђу на род
ни обра сци про сле ђе ни ита ли
јан ском ор га ну.

Од го вор: Пра во на пен зи ју се 
сти че ка да оси гу ра ник на вр ши 
За ко ном про пи са не го ди не жи
во та и ста жа оси гу ра ња. Пре ма 
по да ци ма ко је сте на ве ли, Ви не 
ис пу ња ва те услов за пен зи ју до 
2023. го ди не ка да је услов 63 
го ди не  и 6 ме се ци жи во та или 
2024. го ди не ка да је по треб но 
63 го ди не и 8 ме се ци жи во та (у 
за ви сно сти у ком сте ме се цу ро
ђе ни). Стаж по осно ву ро ђе ња 

тро је де це пред ста вља по се бан 
стаж и ни је исто што и стаж оси
гу ра ња. Стаж од две го ди не по 
осно ву ро ђе ња тре ћег де те та се 
не узи ма у об зир при ли ком из
ра чу на ва ња укуп но оства ре ног 
рад ног ста жа ка да је реч о ис
пу ња ва њу усло ва за пен зи о ни
са ње. По се бан стаж ула зи у уку
пан пен зиј ски стаж са мо при ли
ком об ра чу на из но са пен зи је и 
ути че на ви си ну пен зи је. Од го вор: Ис пла та бо ло ва ња ни је у над ле жно сти Фон да ПИО. 

Од го вор: У то ку је рад на за
кљу чи ва њу Спо ра зу ма о со ци
јал ном оси гу ра њу са Ки ном. 

За по сле ни у на шој зе мљи ко
је по сло да вац упу ћу је на рад у 
ино стран ство, тзв. де та ши ра ни 
рад ни ци, у Ре пу бли ци Ср би ји 
има ју ста тус оси гу ра ни ка ако 
ни су оба ве зно оси гу ра ни по 
про пи си ма зе мље у ко јој ра де 
или ако ме ђу на род ним уго во
ром ни је дру га чи је од ре ђе но.

Ка да се за по сле ни упу ћу је 
на рад у зе мљу са ко јом Ср би ја 
не ма пот пи сан спо ра зум о со
ци јал ном оси гу ра њу, као што је 
тре нут но Ки на, де та ши ра ни рад
ни ци су оси гу ра ни по про пи си

ма те зе мље, ако је њи ма про
пи са но оба ве зно оси гу ра ње, и 
по сло да вац им упла ћу је до при
но се ино стра ном но си о цу оси
гу ра ња. За по сле ни су оба ве зно 
оси гу ра ни у Ре пу бли ци Ср би ји 
са мо ако ни су оба ве зно оси гу
ра ни по про пи си ма те зе мље.

У слу ча ју дво стру ког оси гу
ра ња, од но сно ако по сло да вац 
вр ши упла ту до при но са за пен
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
и у Ре пу бли ци Ср би ји, по сту
па њу на сна гу спо ра зу ма о со
ци јал ном оси гу ра њу са Ки ном, 
при зна ће се са мо стаж на вр шен 
у Ки ни, јер сте та мо фак тич ки 
ра ди ли.

Од го вор: Пре ма чла ну 121, 
став 1 За ко на о ПИО, ко ри сник 
ста ро сне пен зи је ко ји се за по
сли на те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
од но сно оба вља са мо стал ну 
де лат ност по осно ву ко је је оба
ве зно оси гу ран на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке, има пра во по пре
стан ку тог за по сле ња од но сно 
оба вља ња са мо стал не де лат
но сти, на по нов но од ре ђи ва ње 

пен зи је ако је био у оси гу ра њу 
нај ма ње го ди ну да на. При ли
ком об ра чу на но вог из но са пен
зи је узи ма се у об зир пен зиј ски 
стаж нај ви ше до 45 го ди на и 
све за ра де, од но сно осно ви це 
оси гу ра ња на ко је су упла ће ни 
до при но си до пре стан ка оси гу
ра ња јер је чла ном 68 За ко на о 
ПИО про пи са но да стаж мо же 
из но си ти нај ви ше 45 го ди на.

Од го вор: Ако је ко ри сник 
пен зи је у тре нут ку за кљу че ња 
бра ка на вр шио 65 го ди на жи во
та, брач ни друг мо же да оства

ри пра во на по ро дич ну пен зи ју 
под усло вом да има ју за јед нич
ко де те или да је брак тра јао нај
ма ње две го ди не. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ
РЕШЕЊА – СКАНДИНАВКА: огранак, Слобода, вателин, ево, Ита, таратор, ош, т, ни, љ, Рим, н, ученица, Бакарац, Ира, ар, ва, о, ик, 
опомена, самовар, т, ор, ра, Атик, к, стакато, матадор, Ори, Ану, ки, грам.  УКРШТЕНЕ РЕЧИ: Мађарска, Италијан, ре, тл, пт, Оск, Одри, 
стоп, раг, л, Нара, о, астраган, Верона, а, волани, целер, кп, ара, ку, л, рњ, песма, капа, тис, акордант. АНАГРАМ: Стеван Мокрањац.

ВОДОРАВНО: 1. Држава у Европи, 2. Становник државе 
у Европи, 3. Друга нота солмизације – Хемијски симбол 
за талијум – Хемијски симбол платине, 4. Староседелац 
Италије – Име раније америчке глумице Хепберн, 5. Знак 
заустављања – Радиоактивни громобран (скр.), 6. Ознака за 
литар – Стари град у Јапану – Ознака за обим, 7. Скупоцено 
јагњеће крзно, 8. Град у Италији – Ознака за ампер, 9. 
Управљач код аутомобила (мн.), 10. Једна зачинска биљка 
– Килопонд (скр.), 11. Врста папагаја – Катастарска управа 
(скр.) – Међународна ознака за Луксембург, 12. Двадесето и 
седамнаесто слово ћирилице – Мелодија, арија, 13. Покри-
вало за главу – Врста дрвета, тисовина, 14. Радник који ради 
на акорд.
УСПРАВНО: 1. Мушко име – Женско име,     2. Сведочанство 
(лат.) – Ветар који дува са севера, 3. Шесто и прво слово 
ћирилице – Контролисање, ревизија – Река у Италији,     4. 
Женски глас – Лозинка, гесло (мн.) – Двоје,  5. Уздужна 
њушка, сурла – Видарке рана – Међународна ознака 
Немачке, 6. Иницијали Јесењина – Мушко име – Део главе, 
7. Амерички филмски режисер, Френк – Прво слово – 
Иницијали Крилова – Минут (скр.), 8. Трагедија од Софокла 
– Стог, камара.

АНАГРАМ
ВРЦКАЊЕ С НОТАМА!

Решењем се добија име и презиме нашег 
композитора и хоровође  (1856–1914)

N 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

СКЛОНОСТ КА 
ОСВЕТИ

СРПСКИ 
ВОЈВОДА,    
СТАНОЈЕ

ПОКРЕТНИ ДЕО 
МОТОРА

НЕМАЧКИ 
ФИЗИЧАР, 

ЕРНЕСТ

СКРАЋЕН. 
БЕОГРАД. 
ИЗДАВАЧ. 

ПРЕДУЗ.

НАЈСВЕТИЈЕ 
МЕСТО  ГРЧ. 

ХРАМА

ПТИЦА  
ПЕВАЧИЦА

МАЊА ГРАНА 
НА ВЕЋОЈ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ   
МИЋАЛОВИЋ

ТКАНИНА 
ЗА ПОСТАВУ

УЗВИК: 
(ЕНО,ЕТО)

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ГРАД У 
ГРЧКОЈ

ВРСТА 
САЛАТЕ

ОСНОВНА   
ШКОЛА 

(СКР.)

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

ВОДА  
ТЕКУЋИЦА

СИМБОЛ  
ЗА НИКЛ

МИРЈАНА 
(ОДМИЛА)

14. СЛОВО   
ЋИРИЛИЦЕ

ГРАД У     
ИТАЛИЈИ

НАВЛАКА 
НА НОГЕ

СИМБОЛ 
ЗА АЗОТ

РАДНИК НА 
ЦАРИНИ

ПОЛАЗНИЦА   
ШКОЛЕ

МЕСТО У 
ДАЛМАЦИЈИ

ИРИНА 
(ОДМИЛА)

СИМБОЛ 
ЗА АРГОН

ВРСТА 
ДРВЕТА

ПЛАНИНСКИ 
СИСТЕМ 
 У АЗИЈИ

ВОЈНА       
АКАДЕМИЈА     

(СКР.)

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

УВИТИ 
ОБМОТАТИ

ИНИЦИЈ. 
КРИЛОВА

ЕВЕНТУАЛНО 
(СКР.)

УПОЗОРЕЊЕ

РУСКИ  
ЧАЈНИК

СИМБОЛ ЗА 
ТРИТИЈУМ

ЗЛАТО  
(ФР.)

ОПШТИН. 
ЗЕМЉЕ

СИМБОЛ ЗА 
РАДИЈУМ

ВОЈНИЧКИ 
САСТАВ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

РИМСКИ 
ВИТЕЗ

ДОДАТАК 
ЈЕЛУ

ОЗНАКА  
ЗА КАРАТ

МЕРА ЗА 
ТЕЖИНУ

ОДСЕЧНО 
МУЗИЧКО ДЕЛО

ГЛАВНИ БОРАЦ      
СА БИКОМ 
 У АРЕНИ

ЈЕЗЕРО У     
ФИНСКОЈ

АСИРСКИ 
БОГ НЕБА

ОЗНАКА 
ЗА ГРАМ

ОЗНАКА   
КИКИНДЕ

СИТНА  
ТЕЖИН.   МЕРА



Да ли сте зна ли ... Ху ма ни зам
Де ве де сет де ве ту го ди шњи цу бор бе за рад нич ка пра ва че сти та мо 

уз пе сму „До жи ве ти сто ту”!
Рад нич ки зах те ви су углав ном на ме сту. Код мно гих по сло да-

ва ца су на ђе ни та мо где су и оста вље ни. 
Рад ни ци се пла ше с пра вом, а без пра ва се пла ше још ви ше.
Пред сто ту го ди шњи цу бор бе за рад нич ка пра ва, мно ги рад-

ни ци су све ма ње у пра ву, а све ви ше на би роу.
Ху ма ни зам ча ми и ту гу је. Не до ста је му ре не сан са.

Сло бо дан Ду чић

Да нам жи ви рад
Тран зи ци ја нам је омо гу ћи ла да нам сва ки дан бу де – пра зник 

ра да.
Бо ље да пен зи ја ду го тра је не го да бу де ве ли ка.
По рас тао му при ти сак, бо ље да је пен зи ја...
Не ки поч ну да ра де тек кад оду у пен зи ју.
Сте же мо ка иш, а на род све де бљи.
Са ну лом од чо ве ка, ла ко се оде у ми нус.
Ко ли ко злих има мо, до бро нам ни је и го ре.
Чо век тре ба же ну да бра ни а не да јој бра ни.

Ми ли ца Чу лић

Мо лим за реч
Пре гу ра ли смо пе так 13. у апри лу, али нас но ви че ка у ју лу.
Нај по пу лар ни ји кућ ни љу би мац мла дих је миш на ком пју те ру.
Но вост: ке се се пла ћа ју два ди на ра, та ко да у са мо по слу га ма има 

бар је дан ар ти кал до сту пан пен зи о не ри ма.
Ри ја ли ти про гра ме на те ле ви зи ји тре ба за бра ни ти гле да о ци-

ма ста ри јим од шест ме се ци.
Мо ја ком ши ни ца је све дру штве ни ја. Ку пи ла је већ тре ћи мо бил ни 

те ле фон.
Бан ке вр ше на си ље, јер зна ју да за кли јен те не по сто ји си гур на 

ку ћа.
От крио сам се бе. Да ли то мо гу да ра чу нам као на уч но от кри ће?

Де јан Па та ко вић

Не по пра вљи ви оп ти ми ста
Са вет ста рих тре ба по слу ша ти, они тач но зна ју да је и ста рост 

мо гу ћа.
Ста рост не ку ца на вра та, она до ла зи и кроз за тво ре на вра та.
Не вре ди им што су ми ума њи ли пен зи ју, од лу чио сам да ду же 

жи вим.
Ја сам не по пра вљи ви оп ти ми ста, на да ме уве ла у осму де це ни ју.
Снај ка ми се нер ви ра: ду го се за др жах на овом све ту.
Онај ко има зеч је ср це, до би је и ма га ре ће уши.
Кад чо век не го во ри са дру ги ма, он је у за ва ди и са со бом.
Ко у си ли мр зи, у не во љи се бе жа ли.

Ми ли јан Де спо то вић

Ле ко ви те ми сли
По вр тар ство нам је у про цва ту. Ве ћи на пен зи о не ра је – „сит на бо

ра ни ја”.
Пли ва ис кљу чи во леђ ним сти лом јер је увек имао за ле ђи ну.
Су де ћи по на та ли те ту, код Ср ба су и ро де – из бе гли це!  
По ред то ли ких аген ци ја ниг де аген ци је – оп ти ми зма.
Онај ко је у за ве три ни, мо же да хва ли ве тар.
Као да смо сви бар ме ни. Стал но се не што – мућ ка.
Ве ли ке по сло ве је оба вљао ула ском на ма ла вра та.

Ду шан Стар че вић
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– да се, због ве ли ке по пу лар но сти и 

– да се у по је ди ним др жа ва ма, пре све га у Не мач кој али и 

– да је „Ноћ му зе ја” ма ни фе ста ци ја 

ско ро 200 ло ка ци ја ши ром Ср би је.

на у мно гим др жа ва ма.

ин те ре со ва ња, број гра до ва у Ср би ји ко

Бу гар ској, стро го во ди ра чу на да се ноћ му зе ја у раз ли чи тим 

ко ја се под раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма 

ји уче ству ју у „Но ћи му зе ја” по ве ћа вао из 

гра до ви ма ор га ни зу ју у раз ли чи тим тер ми ни ма? На тај на

основ ног на зи ва, и у раз ли чи тим тер

го ди не у го ди ну? У „Но ћи му зе ја” 2013. го

чин се омо гу ћа ва флук ту а ци ја пу бли ке и по спе шу је ујед на

ми ни ма, по не где и ви ше пу та го ди шње, 

ди не, на при мер, уче ство ва ло је ви ше од 150 ин сти ту ци ја у 

чен раз вој кул тур ног ту ри зма.

одр жа ва у не ко ли ко зе ма ља Евро пе? Пр ва ноћ му зе ја одр

68 гра до ва и ме ста ши ром Ср би је, а про шле го ди не број по

жа на је у Бер ли ну 1997. го ди не под на зи вом „Ду га ноћ му зе

се та је на ра стао на не ве ро ват них 500.000 ула за ка у му зе је на 

ја” (Lan ge Nacht der Mu seen) и вр ло бр зо је по ста ла по пу лар

– да је у „Европ ској но ћи му зе ја” 2017. го

– да „Ноћ му зе ја” пред ста вља је дин ствен 

– да тер мин „Европ ска ноћ му зе ја” 

ди не уче ство ва ло ви ше од 1.900 му зе ја у 45 

кул тур ни спек такл у ви ше од 120 гра до ва 

на ста је на ини ци ја ти ву из Фран цу ске? 

др жа ва? Ово го ди шња, 15. ноћ му зе ја би ће 

ши ром све та, ме ђу ко ји ма је од 2005. го ди

Иде ја је би ла да по ред број них дру гих, 

одр жа на 19. ма ја под сло га ном „По бе де и 

не и Бе о град? Пр ва бе о град ска „Ноћ му зе

ло кал них, ре ги о нал них и на ци о нал них 

по бед ни ци”. Ове го ди не цео свет обе ле жа ва 

ја” одр жа на је у окви ру ма ни фе ста ци је Да

но ћи му зе ја, по сто ји и јед но ве че у го ди ни ка да ће се ова 

крај Пр вог свет ског ра та, и тој ве ли кој по бе ди би ће по све ће

ни Бе о гра да, ка да је за бе ле же но ви ше од 

ма ни фе ста ци ја исто вре ме но ор га ни зо ва ти ши ром Евро пе.

на ова „Ноћ му зе ја”. По се ти о ци му зе ја у Ср би ји има ће при ли

20.000 по се та у пет му зеј ских и га ле риј ских про сто ра. 

ку да кре ну на пу то ва ње кроз број не при че ко је осве тља ва ју 
слав не стра ни це на ше исто ри је, као и мно ге по зна те и не по
зна те, ве ли ке и ма ле по бе де (на сли ци ауто пор трет Ми ла на 
Ко њо ви ћа из 1917, га ле ри ја Сом бор).




