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Мо дер на тех но ло ги ја је 
да нас ве о ма ва жна јер 
ко ри сти ско ро све му и 

сви ма, и има не за о би ла зну уло-
гу у жи во ту мно гих од нас. По ред 
то га што је омо гу ћи ла лак при-
ступ огром ној ко ли чи ни ин фор-
ма ци ја, олак ша ла уче ње и по ве-
ћа ла про дук тив ност, са вре ме на 
тех но ло ги ја је по јед но ста ви ла 
ко му ни ка ци ју то ли ко да ни ка да 
ни смо мо гли бр же да сту пи мо у 
кон такт са не ким, без об зи ра на 
то где се на ла зио.

У Ср би ји, пре ма по след њим 
по да ци ма Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку, 68,1 од сто до ма ћин-
ста ва по се ду је ра чу нар и ско ро 
исто то ли ко (68 од сто) ин тер нет 
при кљу чак. Ви ше од че твр ти не 
ста нов ни штва ни ка да ни је ко ри-
сти ло ра чу нар, а ме ђу они ма ко-
ји га ре дов но ко ри сте нај ма ње је 
из ста ро сне гру пе 55-74 го ди не – 
са мо 28,8 про це на та. И то је ујед-
но је ди ни зва ни чан по да так ко ји 
се о тој те ми мо же на ћи, с тим 
што и он не пре по зна је све број-
ни ју по пу ла ци ју из над 75 го ди на.

Не по сто је, та ко ђе, ни пре ци-
зни по ка за те љи ко ји би ука за-
ли на глав не раз ло ге због ко јих 
ста ри у Ср би ји ма ло ко ри сте 
до ступ не тех но ло ги је, али је 
осно ва но прет по ста ви ти да, по-
ред то га што мно ги ни су у мо гућ-
но сти да ку пе уре ђај или пла те 
услу гу, је дан од узро ка је сте и 
страх од не по зна тог и те шко ме-

ња ње уста ље них на ви ка. Ве ћи на 
ста ри јих ве ру је да их је „тех но ло-
ги ја пре га зи ла” и да не ће ус пе ти 
да са вла да ју те но во та ри је. Те за-
то и не по ку ша ва ју.

Мно го пу та смо пи са ли о то ме 
да не чи ји до при нос за јед ни ци не 
не ста је ње го вим од ла ском у пен-
зи ју, и да ста ри ји и те ка ко има ју 
шта да пру же и у по зни јим го ди-
на ма. Ипак, ути сак је да им у то ме 
не по ма же мо увек до вољ но.

Сву да у све ту ста ри ји се су-
сре ћу са не ким по те шко ћа-
ма у усва ја њу но вих тех но ло-
ги ја. У САД, где чак 59 од сто 
шездесетпетогодишњака ко ри-
сти ин тер нет, 77 про це на та њих 
је из ја ви ло да им је би ла по треб-
на по моћ да са вла да ју „па мет не” 
те ле фо не или та бле те, а 56 од-
сто је тра жи ло по др шку при ли-
ком ус по ста вља ња ве за пу тем 
дру штве них мре жа. Не ки су се 
у аван ту ру от кри ва ња тај ни мо-
дер них ко му ни ка ци ја упу сти ли 
да би са вла да ли раз да ље ност 
од де це и уну ча ди, не ки да би 
про на шли ста ре при ја те ље или 
от кри ли но ве љу де за дру же ње, 
а мно ги јед но став но за то што не 
же ле да им чи тав је дан свет ин-
фор ма ци ја бу де ус кра ћен.

Већ одав но су на рас по ла га-
њу и мно ге сту ди је у ко ји ма се 
од ме ра ва ју ар гу мен ти за или 
про тив дру штве них мре жа ка-
да су у пи та њу ста ри ји. И ме ђу 
са мим се ни о ри ма по сто ји по де-

ље но ми шље ње о то ме да ли су 
они ко ји не ко ри сте ин тер нет у 
не по вољ ни јем по ло жа ју или не. 
Они ко ји га ко ри сте су углав ном 
за до вољ ни, ис ти чу ћи мно ге до-
бро би ти за сва ко днев ни жи вот, а 
и струч ња ци се сла жу да по сто је 
очи глед не пред но сти ко ри шће-
ња со ци јал них ме ди ја код ста ри-
јих. По ред по ве ћа ња кон та ка та и 
по бољ ша ња ква ли те та жи во та, 
ис тра жи ва ња су утвр ди ла да ко-
ри шће ње ин тер не та сма њу је ри-
зик од де пре си је код ста ри јих за 
чак 33 од сто, док је јед на сту ди ја 
по ка за ла по бољ ша ње ког ни тив-
них функ ци ја код пен зи о не ра ко-
ји ко ри сте дру штве не мре же. Со-
ци јал ни ме ди ји по ста ју опа сност 
са мо ако се ко ри сте као за ме на 
за лич ну ин тер ак ци ју, што мо же 
до ве сти до осе ћа ња изо ла ци је и 
уса мље но сти. Вре ме са по ро ди-
цом и при ја те љи ма је увек нај бо-
ље про ве де но вре ме, али ка да то 
ни је мо гу ће, бо ље је и вир ту ел но 
дру штво не го уса мље ност.

Због то га и на ши се ни о ри за-
слу жу ју ви ше мо гућ но сти да на-
у че, да се опро ба ју, за ба ве, од но-
сно да ко ри сте број не пред но сти 
до ба у ко јем жи ви мо. То не тре-
ба да бу ду спо ра дич ни про гра-
ми, ка квих до ду ше има у ве ћим 
гра до ви ма Ср би је, већ план ски 
дру штве ни про је кат за до бро бит 
на ра ста ју ће ста ри је ге не ра ци је, 
који ће помоћи и за јед ни ци у це-
ли ни. М. Јо ва но вић

Ста ри ји и тех но ло ги ја
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Управ ни од бор РФ ПИО 24. ма ја је одр жао 
сед ни цу на ко јој је усво јен Из ве штај о ра ду 
РФ ПИО за 2017. го ди ну, као и Из ве штај о 
фи нан сиј ском по сло ва њу Фон да за 2017. 
го ди ну.

Ди рек тор ка Фон да Дра га на Ка ли но вић 
ис та кла је да је из нос сред ста ва ко ји се до-
ти ра из бу џе та за из ми ре ње пра ва из ПИО 
из го ди не у го ди ну све ма њи, а да је у 2017. 
го ди ни из но сио са мо 31 од сто. Ка да је реч 
о из вор ним при хо ди ма Фон да, тре нут но је 
на пла ће но пет ми ли јар ди ди на ра из вор них 
при хо да Фон да ви ше од пла ни ра ног, што је 
у овом пе ри о ду 15 ми ли јар ди ви ше у од но-
су на 2017. го ди ну.

– Ре зул тат то га је да смо из бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је по ву кли, за кључ но са 22. 5. 
2018. го ди не, 11 ми ли јар ди ди на ра ма ње 
сред ста ва. Оче ку је мо да ће уче шће до та ци-
ја у овој го ди ни би ти ис под 30 од сто – ис та-
кла је ди рек тор ка Ка ли но вић.

Ва жан па ра ме тар на осно ву ко га се на чел-
но пра ти фи нан сиј ска одр жи вост Фон да и 
фи нан си ра ње из соп стве них из во ра, је сте 
уче шће не то пен зи ја у бру то дру штве ном 
про из во ду, што је у 2017. го ди ни из но си ло 
11,1 од сто. Ка ко је на гла си ла Дра га на Ка ли но-
вић, Фонд се при бли жа ва за цр та ном ци љу од 
11 про це на та, што пред ста вља оп ти мал ни ји и 
бо љи ни во фи нан сиј ске одр жи во сти.

У 2017. го ди ни Фонд је ус по ста вио те ме-
ље за про грам ско пла ни ра ње, на осно ву 
ко јих је са чи њен Фи нан сиј ски план за 2018. 

го ди ну, ко ји са др жи про грам ске ци ље ве. 
Основ ни циљ, ка ко је ис та кла ди рек тор ка 
Фон да, сва ка ко је пи та ње ажур но сти Фон-
да, а још је дан вр ло озби љан циљ је сте и 
уки да ње оба ве зе до ста вља ња обра сца М-4 
за по сло дав це, за шта би тре ба ло да се из-
вр ше све при пре ме то ком 2018. го ди не. 
То зна чи да би Фонд од 2019. го ди не у име 
свих по сло да ва ца са чи ња вао обра зац М-4, 
а то ком ове го ди не оче ку ју се и из ме не за-
ко на по том пи та њу.

– Ово ће зна чи ти ве ли ки бо љи так за по-
сло дав це, али и по бољ ша ње ма тич не еви-
ден ци је Фон да ПИО – ре кла је ди рек тор ка 
Ка ли но вић.

Она је на ве ла да је ажур ност Фон да по 
пи та њу ре ша ва ња зах те ва у пр во сте пе ном 

по ступ ку у за кон ском ро ку од два ме се ца 
у 2017. го ди ни из но си ла 90 од сто, на гла-
ша ва ју ћи да је број при мље них зах те ва у 
про шлој го ди ни био за го то во 40.000 ве ћи 
у од но су на прет ход ну го ди ну.

Ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по-
сло ве РФ ПИО Иван Ми мић, по ред оста лог, 
ре као је да су укуп ни при хо ди и при ма ња 
Фон да у 2017. го ди ни из но си ли 590,67 ми-
ли јар ди, од но сно 1,25 од сто ви ше у од но су 
на 2016. го ди ну, док укуп но из вр ше ни рас-
хо ди у про шлој го ди ни из но се 588,57 ми ли-
јар ди ди на ра.

Он је под се тио и на до бар ре зул тат по-
сло ва ња Фон да у 2017. го ди ни – су фи цит у 
из но су од 1,81 ми ли јар ду ди на ра.

В. К. 

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек-
сан дар Ву чић из ја вио је, 25. ма ја, 
то ком оби ла ска са пре ми јер ком 

Аном Бр на бић ра до ва на мо сту пре ко Са-
ве и Ко лу ба ре код Обре нов ца, да ће За кон 
о при вре ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те 
пен зи ја из 2014. го ди не би ти уки нут, нај-
ве ро ват ни је већ од но вем бра. У обра ћа њу 
но ви на ри ма он је ре као да је од лу ку до нео 
за јед но са пре ми јер ком Аном Бр на бић, и то 
по сле те шких и ви ше ме сеч них пре го во ра 
са ММФ-ом. Пред сед ник је на вео да би во-
лео да Вла да бу де у мо гућ но сти да то при-
ме ни већ од но вем бра, а у сва ком слу ча ју 
од на ред не го ди не.

Обра зла жу ћи од лу ку, Ву чић је ка зао да 
ће укуп но уве ћа ње пен зи ја из но си ти из ме-
ђу пет и 25 од сто, а у од но су на 2014. го ди ну 
из ме ђу 8,4 и 13,3 од сто.

Ка ко је об ја снио, сви ко ји су има ли пен-
зи је ве ће од 37.000 ди на ра а ко ји су у 2018. 

при ма ли не што ма ње не го 2014, има ће 
знат но ви ше не го пре 2014. го ди не. Ко је, на 
при мер, при мао 50.000 ди на ра 2014, има-
ће укуп но по ве ћа ње 9,1 од сто, тј. при ма ће 
54.541 ди нар.

Пред сед ник је на вео да је нај ве ћи про-
блем био са 1.191.000 пен зи о не ра ко ји при-
ма ју до 30.000 ди на ра, јер би они уки да њем 
за ко на до би ли по ве ћа ње са мо од 2,8 од сто, 
и за то је од лу че но да се тим пен зи о не ри ма 
са нај ни жим при ма њи ма по но во по ве ћа ју 
пен зи је за до дат них пет про це на та.

– Они ће има ти укуп но по ве ћа ње у од но-
су на 2014. го ди ну из ме ђу 10,4 и 13,3 од сто. 
Они ко ји при ма ју до 25.000 ди на ра има ће 
13,3 од сто, а они пре ко 30.000 ди на ра 10,4 
од сто – ре као је пред сед ник Ву чић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, нај ма њи про-
це нат уве ћа ња има ће они чи ја је пен зи ја 
120.000 ди на ра, и то 8,4 од сто у од но су на 
2014. го ди ну. Њи ма ће пен зи ја по сле по ве-
ћа ња из но си ти 130.076 ди на ра.

Пред сед ник је ис та као да ће се тру ди ти 
да кра јем го ди не опет бу де јед но крат них 
ис пла та за пен зи о не ре, а на ја вио је и по ве-
ћа ње пла та. Г. О.

ПРЕД СЕД НИК АЛЕК САН ДАР ВУ ЧИЋ: УКИ ДА ЊЕ ЗА КО НА О ПРИ ВРЕ МЕ НОМ УРЕ ЂИ ВА ЊУ НА ЧИ НА ИС ПЛА ТЕ ПЕН ЗИ ЈА

Ве ћа при ма ња за све пен зи о не ре

НА СЕД НИ ЦИ УПРАВ НОГ ОД БО РА УСВО ЈЕ НИ ИЗ ВЕ ШТА ЈИ О РА ДУ И ФИ НАН СИЈ СКОМ ПО СЛО ВА ЊУ ЗА 2017.

Стал ни по раст из вор них при хо да Фон да
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На оглас Ре пу блич ког 
фон да ПИО за при јем 
зах те ва за упу ћи ва ње 

ко ри сни ка пен зи ја на ре ха би-
ли та ци ју у 2018. го ди ни, ко ји је 
био рас пи сан 28. мар та, сти гло 
је не што ма ње од 37.000 при-
ја ва.

Да под се ти мо, за оства ри ва-
ње овог пра ва ове го ди не су 
мо гли да кон ку ри шу ко ри сни-
ци ста ро сних, ин ва лид ских и 
по ро дич них пен зи ја, са пре би-
ва ли штем у Ре пу бли ци Ср би ји, 
чи ја је пен зи ја за ја ну ар 2018. 
го ди не ни жа од 24.980 ди на ра, 
као и ко ри сни ци пен зи ја ко ји су 
то пра во оства ри ли при ме ном 
до ма ћих про пи са и 
на осно ву ме ђу на-
род них уго во ра, под 
усло вом да збир тих 
пен зи ја не пре ла-
зи на ве де ни из нос. 
Услов је, сва ка ко, и 
да пен зи о не ри ово 
пра во ни су ко ри сти-
ли у прет ход них пет 
го ди на.

Ко нач не ранг ли-
сте об ја вље не су 21. 
ма ја, а на опо ра вак 
о тро шку Фон да ове 
го ди не ће ићи око 
13.500 пен зи о не ра. 
Фонд ће, по ред фи-
нан си ра ња де се то-
днев не ре ха би ли та ци је за ко ри-
сни ке пен зи ја ко ји су ис пу ни ли 
усло ве и оства ри ли ово пра во, 
сно си ти тро шко ве сме шта ја и 
пре во за за пра ти о це сле пих 
ли ца и де це ко ја су оства ри ла 
пра во на по ро дич ну пен зи ју по 
осно ву не спо соб но сти за са мо-
ста лан жи вот и рад.

Др Ди ка Ка је вић, ди рек тор 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта-
че ње РФ ПИО и пред сед ник 
Рад не гру пе за пра ће ње и спро-
во ђе ње по ступ ка ре ха би ли та-
ци је ко ри сни ка пен зи ја, под се-
ћа да ће пен зи о не ри, као и до 
са да, би ти пот пу но ме ди цин ски 
збри ну ти то ком свих де сет да на 
бо рав ка.

– По ред то га што Фонд ПИО 
за све ко ри сни ке сно си тро-
шко ве сме шта ја у ба њи, пу ног 
пан си о на и пре во за до ба ње и 
на зад, Фонд се ста ра да сва ком 
ко ри сни ку бу де пру же на и ком-
плет на ме ди цин ска услу га. Да 
би то би ло ре а ли зо ва но, уго во-
ри ма са сва ком ба њом по је ди-
нач но пре ци зи ра се обим те ра-
пи ја ко је сва ки ко ри сник мо ра 
да до би је. Да кле, сва ком пен зи-
о не ру ко ји је оства рио пра во на 
опо ра вак о тро шку Фон да би ће 
обез бе ђе ни ле кар ски пре глед, 
ЕКГ, ла бо ра то риј ске ана ли зе, 
сви спе ци ја ли стич ки пре гле ди 
и ви зи те оде љен ских ле ка ра, 
као и нај ма ње три вр сте те ра-
пи ја у за ви сно сти од оце не ле-

ка ра и обла сти за ко ју је ба ња у 
ко ју је упу ћен спе ци ја ли зо ва на 
– об ја шња ва др Ка је вић.

Он, ипак, на гла ша ва, да Фонд 
ПИО не обез бе ђу је ле че ње, већ 
ре ха би ли та ци ју и опо ра вак 
пен зи о не ри ма ко ји због ви си-
не при ма ња то са ми те шко мо-
гу да при у ште. Ме ди цин ска до-
ку мен та ци ја ко ју пен зи о не ри 
до ста вља ју уз при ја ву не ути че 
на бо до ва ње, од но сно по зи ци ју 
пен зи о не ра на ранг ли сти, већ 
слу жи да би ко ми си је пра вил но 
од ре ди ле ба ње за ко ри сни ке, тј. 
да не ко не би био упу ћен у ба њу 
ко ја је кон тра ин ди ко ва на ње го-
вом здрав стве ном ста њу.

За раз ли ку од ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, кри те ри ју ми 
ко ји до но се од ре ђе ни број бо-
до ва и ти ме од ре ђу ју по ре дак 
на ранг ли сти су: ви си не пен-
зи је, број го ди на ста жа оси гу-
ра ња, број го ди на ко ри шће-
ња пен зи је, оства ре но пра во 
на ту ђу не гу и по моћ, као и 
оства ре но пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју за ко ри сни ка ко ји 
је пра во на по ро дич ну пен зи-
ју оства рио као де те ко је ни је 
спо соб но за са мо ста лан жи вот 
и рад. Ка ко про пи су је пра вил-
ник, под јед на ким усло ви ма за 
упу ћи ва ње на ре ха би ли та ци ју 

пред ност има ко ри сник пен зи-
је ко ји је ста ри ји.

Пен зи о не ри су се и ове го ди-
не опре де љи ва ли за две уста-
но ве са под руч ја фи ли ја ле Фон-
да на ко јој има ју пре би ва ли ште 
и за тре ћу уста но ву са спи ска 
из Пра вил ни ка о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
РФ ПИО, у ко јој би же ле ли да 
оства ре ово пра во. Ли сте же-
ља ко ри сни ка по пи та њу ба ња 
у ко ји ма би нај ра ди је бо ра ви ли, 
ни су се про ме ни ле у од но су на 
прет ход ну го ди ну, па ве ћи на и 
ове го ди не при жељ ку је да де-
сет да на про ве де у Вр њач кој 
Ба њи, Ни шкој ба њи, Ба њи Ко ви-
ља чи, врд нич ком „Тер ма лу”, Ка-
њи жи или Ри бар ској ба њи.

Пен зи о не ри ко ји су ис пу ни ли 
усло ве и на шли се на ранг ли ста-
ма, до би ће пи са но оба ве ште ње 
о то ме у ко ју уста но ву ће би ти 
упу ће ни на ре ха би ли та ци ју, спи-
сак обла сти из ко јих се ре ха би-
ли та ци ја пру жа, као и ин фор ма-
ци је о спе ци фи ка ци ји услу га ко-
је ће им оба ве зно би ти пру же не. 
На осно ву спи ско ва ко ри сни ка 
ко је Фонд до ста ви, уста но ве ће 
по зи ва ти ко ри сни ке и ди рект но 
се до го ва ра ти о тер ми ни ма за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју.

В. Ка дић

У БА ЊЕ О ТРО ШКУ ФОН ДА ОВЕ ГОДИНЕ ИДЕ 13.500 ПЕН ЗИ О НЕ РА

За бес пла тан опо ра вак 
сти гло 37.000 при ја ва

Ри бар ска ба ња

Др Ди ка Ка је вић
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Рас по де ла пен зи о нер ских кар ти ца у 
Но вом Са ду по че ла је 9. ма ја, а дан 
ра ни је 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, Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка 
РФ ПИО, и Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник 
Но вог Са да, при су ство ва ли су све ча ном 
уру че њу про мо тив них кар ти ца у Град ској 
ку ћи. Ску пу су при су ство ва ли и Мо ма Чо ла-
ко вић, ре пу блич ки по сла ник и пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да, 
као и Слав ко Имрић, ди рек тор ПФ ПИО.

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић је ис та као да 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је бри не о нај ста ри-
јим гра ђа ни ма, те да ће сви ма би ти до де ље-
не лич не пен зи о нер ске кар ти це.

– Же ли мо да ути че мо на све ло кал не са-
мо у пра ве да обез бе де сво јим пен зи о не ри-
ма од ре ђе не по пу сте и по год но сти чи ме ће 
им олак ша ти жи вот. Из ра да кар ти це ко шта 
55 ди на ра и иде на тро шак Фон да ПИО и 
др жа ве. Њи хо вом упо тре бом ко ри сни ци 
пен зи ја ће јед но став ни је и без бед ни је до-
ка зи ва ти свој ста тус и ко ри сти ти по год-
но сти ко је им сле ду ју, а да при том има ју 
пот пу ну за шти ту лич них по да та ка. Ин си-
сти ра ли смо да пен зи о не ри до ђу да лич но 
пре у зму сво ју кар ти цу, за то што нас За кон о 
за шти ти по да та ка о лич но сти оба ве зу је на 
то. Пен зи о нер ска кар ти ца има са мо име и 
пре зи ме, фи ли ја лу у ко јој пен зи о нер при ма 
пен зи ју и иден ти фи ка ци о ни број. Ми ће мо 
пре ко Фон да ПИО, али и пре ко удру же ња 
пен зи о не ра, да по се ти мо и лич но уру чи мо 
кар ти це и оним пен зи о не ри ма ко ји ни су у 
мо гућ но сти да до ђу у Фонд да их пре у зму – 
ис та као је ми ни стар Ђор ђе вић.

Ди рек тор ка Фонда ПИО Дра га на Ка ли-
но вић је на гла си ла да је стан дард про це са 
из ра де пен зи о нер ских кар ти ца због си гур-
но сти по да та ка био из у зет но ви сок.

– Са мо За вод за из ра ду нов ча ни ца је мо гао 
да од го во ри на та ко ви со ке стан дар де у тен-
дер ској до ку мен та ци ји, та ко да За вод штам па 
ове кар ти це и ми смо вр ло си гур ни и без-
бед ни, јер нам то га ран ту је за шти ту по да та ка 
пен зи о не ра ко ји су у ба зи по да та ка Фон да – 
об ја сни ла је ди рек тор ка Фон да ПИО.

Гра до на чел ник Но вог Са да Ми лош Ву че-
вић је при ли ком по де ле про мо тив них кар-
ти ца по звао дру штве но од го вор не фир ме 
да се при кљу че ак ци ји ко ју по кре ће град 
да се за но во сад ске пен зи о не ре на пра ве 
па ке ти по пу ста и по год но сти, та ко да сво је 
кар ти це мо гу да ко ри сте на ви ше ме ста а не 
са мо у про дав ни ца ма пре храм бе не ро бе.

На кон про мо тив не по де ле, у но во сад ској 
фи ли ја ли по че ла је и рас по де ла кар ти ца за 
пен зи о не ре са пре би ва ли штем у гра ду Но вом 
Са ду, док пен зи о не ри из окол них оп шти на 
у ко ји ма се на ла зи шест ис по ста ва Фи ли ја ле 
сво је кар ти це пре у зи ма ју у тим ис по ста ва ма.

Ка ко на во ди ди рек тор Фи ли ја ле, Или ја 
Ша кић, кар ти це ће до би ти 72.000 пен зи о-

не ра из Но вог Са да и 21.000 пен зи о не ра 
ко ји жи ве у оп шти на ма на те ри то ри ји ис по-
ста ва.

Због про стор них и тех нич ких мо гућ но-
сти, рас по де ла кар ти ца за но во сад ске пен-
зи о не ре оба вља се у са ли у при зе мљу Ди-
рек ци је ПФ ПИО.

– Рас по де ла кар ти ца је ор га ни зо ва на та ко 
да се пен зи о не ри при ма ју на пет шал те ра, а 
вре ме до де ле кар ти ца је око пет ми ну та. За 
рас по де лу је од ре ђен тим од 15 за по сле них 
ко ји ће се сме њи ва ти пе ри о дич но. Иако је 
већ пр вог да на по де ље но око 900 кар ти ца, 
не ма гу жве и про бле ма у ра ду. Осим пен-
зи о не ра ко ји су до шли по већ утвр ђе ном и 
об ја вље ном рас по ре ду, при мље ни су и они 
ко ји ни су оба ве ште ни о том ре до сле ду – ка-
же Ша кић.

Рас по де ли кар ти ца при су ству је и Пре-
драг Ћет ко вић, по моћ ник ди рек то ра Фи ли-
ја ле, ко ји ко ор ди ни ра и по ма же рад за по-
сле них у са ли.

– При пре ма за рас по де лу кар ти ца ор га-
ни за ци о но и тех нич ки је тра ја ла де се так 
да на. Обез бе ђен је до во љан број за по сле-
них и има мо све усло ве да омо гу ћи мо да 
ве ћи број пен зи о не ра у исто вре ме и без 
ду жег че ка ња пре у зме сво је кар ти це. Ве ћи-
на оних ко ји су до са да пре у зе ли кар ти це је 
за до вољ на бр зи ном рас по де ле и љу ба зно-
шћу на ших рад ни ка – на гла сио је Ћет ко вић.

За по сле ни из но во сад ске фи ли ја ле ко ји 
су ан га жо ва ни на рас по де ли кар ти ца ис ти-
чу од лич ну при пре му, ор га ни за ци ју и усло-
ве ра да, што је и пред у слов да пен зи о не ри 
бр же за вр ше по сао због ко јег су до шли – да 
по диг ну сво ју пен зи о нер ску кар ти цу. 

М. Мектеровић

ПО ДЕ ЛА ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ КАР ТИ ЦА У НО ВОМ СА ДУ

Јед но став ни је до ка зи ва ње 
ста ту са ко ри сни ка

Првакартицауграду
Част да ме ђу пр ви ма до би ју кар ти це од 
ми ни стра, ди рек тор ке РФ ПИО и гра-
до на чел ни ка при па ла је но во сад ским 
пен зи о не ри ма Ми ле ни Жар ко вић, Ан ки 
Ћо пић и Ми лу ти ну Ву ка су. Ан ка Ћо пић 
је том при ли ком из ја ви ла да је при јат но 
из не на ђе на и да јој је ве ли ка част што 
је пен зи о нер ску кар ти цу до би ла пр ва у 
гра ду. До да ла је да оче ку је да ће ње на 
иден ти фи ка ци ја при упо тре би кар ти це 
би ти на јед ном кул тур ном ни воу и са мо 
са нео п ход ним по да ци ма о њој. 

Обраћање министра Зорана Ђорђевића, седе (здесна налево) Драгана Калиновић, 
Милош Вучевић и Славко Имрић

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић и Ан ка Ћо пић
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поводи

При вред на ко мо ра Вој во ди не и 
„Днев ник-По љо при вред ник” АД ор-
га ни зо ва ли су 18. ма ја ове го ди не 

те мат ски скуп под на зи вом „По ло жај же на 
на се лу и ка ко га по бољ ша ти”. Скуп је ор га-
ни зо ван с ци љем да се раз мо тре мо гућ но-
сти по бољ ша ња по ло жа ја же на на се лу, пре 
све га кроз њи хо во еко ном ско осна жи ва ње 
и из на ла же ње но вих мо гућ но сти за њи хо ве 
еко ном ске ак тив но сти, јер се оне пре ма ре-
зул та ти ма свих до са да шњих ис тра жи ва ња 
свр ста ва ју у гру пу ко ја је мар ги на ли зо ва на 
у на шем дру штву. 

Мно го број ним уче сни ци ма и го сти ма 
на овој три би ни из вла ди ног сек то ра, не-
вла ди них ор га ни за ци ја, као и ци вил ног 
сек то ра, из ме ђу оста лог, пред ста вље ни су 
до са да шњи ре зул та ти, ан га жо ва ње и стра-
те гиј ски прав ци ра да у на ред ном пе ри о ду 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, По кра јин ског се кре та ри ја та за со-
ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но-
прав ност по ло ва и По кра јин ског за во да за 
рав но прав ност по ло ва по овом пи та њу. 

Ста на Бо жо вић, др жав на се кре тар ка у Ми-
ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, у свом из ла га њу ис та кла 
је да Вла да Ре пу бли ке Ср би је има све ме ха-
ни зме ко ји под ра зу ме ва ју за ко не, под за ко не, 

под за кон ска ак та и стра те ги је ко ји тре ба да 
до ве ду до по бољ ша ња по ло жа ја же на у ру-
рал ним сре ди на ма. Та ко ђе, и да је је дан од 
при о ри те та Ми ни стар ства по бољ ша ње усло-
ва жи во та и ра да же на на се лу. Из ме ђу оста-
лог, на ве ла је и да су ку ће у ко ји ма жи ве же не 
на се лу у 88 од сто слу ча је ва у вла сни штву му-
шка ра ца, за тим да оне у 84 од сто слу ча је ва не 
по се ду ју зе мљу, и го то во да не по се ду ју сред-
ства за по љо при вред ну про из вод њу. Та ко-
ђе, да чи не 55 од сто не за по сле ног ру рал ног 

ста нов ни штва, 74 по сто не пла ће них по ма жу-
ћих чла ни ца по љо при вред них га здин ста ва, 
а ви ше од 60 од сто њих ни су по кри ве не ни 
пен зиј ским оси гу ра њем – што их све из ла же 
ве ћем ри зи ку од си ро ма штва. 

Том при ли ком ис та кла је и да је Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња у ци љу уна пре ђе ња по-
ло жа ја же на ко је се ба ве по љо при вре дом 
по кре ну ло ини ци ја ти ву, а на кон то га је у 
Скуп шти ни и до нет но ви за кон о фи нан сиј-
ској по др шци по ро ди ца ма са де цом. Пре ма 

том за ко ну, пра во на на кна ду за ра де за вре-
ме по ро диљ ског од су ства, од су ства са ра да 
ра ди не ге де те та и од су ства са ра да ра ди 
по себ не не ге де те та мо гу оства ри ти и же не 
ко је су у рад ном од но су на по љо при вред-
ном га здин ству. 

– За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро-
ди ци са де цом ко ји по чи ње да се при ме њу-
је од 1. ју ла 2018. го ди не про пи са но је но во 
пра во, на оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња, 
не ге и по себ не не ге де те та. Ово пра во мо ћи 

ће да оства ре и мај ке ко је су но си о ци по ро-
дич ног по љо при вред ног га здин ства и има ју 
ста тус ли ца ко је са мо стал но оба вља де лат-
ност пре ма за ко ну ко јим се уре ђу је по рез 
на до хо дак гра ђа на. Као основ за утвр ђи ва-
ње ви си не оста ле на кна де, ко ја ће се ис пла-
ћи ва ти у не то из но су, узе ће се осно ви ца на 
ко ју су пла ће ни до при но си за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње у 18 ме се ци пре ро ђе ња 
де те та а ко ји су еви ден ти ра ни у Цен трал ном 
ре ги стру со ци јал ног оси гу ра ња. Пра во на 
оста ле на кна де по осно ву ро ђе ња, не ге и по-
себ не не ге мо ћи ће да оства ре и мај ке ко је 
су у пе ри о ду од 24 ме се ца пре ро ђе ња де те-
та би ле по љо при вред ни оси гу ра ни ци – на-
ве ла је де таљ ни је но ви не у за ко ну др жав на 
се кре тар ка Ста на Бо жо вић.

Ди а на Ми ло вић, ди рек тор ка По кра јин-
ског за во да за рав но прав ност по ло ва под-
се ти ла је при сут не на ак тив но сти ко је За-
вод спро во ди ра ди по бољ ша ња по ло жа ја 
же на на се лу, као по кра јин ски ме ха ни зам за 
оства ри ва ње род не рав но прав но сти у Вој-
во ди ни, ко ји већ ду ги низ го ди на, уз по др-
шку По кра јин ске вла де, сво јим про гра ми ма 
под сти че рад и ви дљи вост же на са се ла. 
Овом при ли ком по зва ла је се о ске же не да 
се сло бод но обра ћа ју За во ду за по моћ. 

– Ми еду ку је мо же не да се при ја ве на по-
љо при вред ном га здин ству, да пла ћа ју по-

ре зе и до при но се, па ка да им јед ног да на 
бу де тре ба ло труд нич ко бо ло ва ње или пен-
зи ја, да мо гу да оства ре сво ја пра ва као и 
же не ко је су за по сле не у фир ма ма – ре кла 
је ди рек тор ка Ми ло вић. На кра ју су се сви 
уче сни ци ску па сло жи ли да сва ка ло кал на 
са мо у пра ва и це ло куп но дру штво мо ра-
ју за јед нич ки ра ди ти на то ме да се ова ква 
си ту а ци ја у дру штве но-еко ном ском ста ту су 
же на са се ла про ме ни.

М. М.

ТЕ МАТ СКИ СКУП О ПО ЛО ЖА ЈУ ЖЕ НА НА СЕ ЛУ У НО ВОМ СА ДУ

Од ју ла по ро диљ ско 
и за по љо при вред ни це

Двеманифестацијеумају
Покрајински за вод за равноправност полова ор га ни зо вао је 12. ма ја 
у се лу Но во Ми ло ше во из ло жбу пред у зет нич ких ве шти на же на са се-
ла. На из ло жби су пред ста вље на 23 удру же ња же на и пред у зет ни ца 
из оп шти на Бе чеј, Но ви Бе чеј, Ада, Зре ња нин и Ки кин да. Иста из ло-
жба ор га ни зо ва на је и 19. ма ја у се лу Не штин и та да се пред ста ви ло 
укуп но 25 удру же ња же на из оп шти на Бач ка Па лан ка, Бе о чин и Шид. 
Обе ма ни фе ста ци је су уз при су ство пред став ни ка ло кал не са мо у-
пра ве све ча но отво ри ли 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 Ди а на 
Ми ло вић, директорка Завода.

Ста на Бо жо вић, државна секретарка

Са из ло жбе у Не шти ну



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2018. 7

Нај ве ћа смо тра агра ра у 
ју го и сточ ној Евро пи, 85. 
Ме ђу на род ни по љо при-

вред ни са јам у Но вом Са ду одр-
жан је од 15. до 21. ма ја на 58.000 
ква драт них ме та ра, од но сно 
11.000 ква драт них ме та ра за тво-
ре ног и 47.000 ква дра та отво ре-
ног из ла гач ког про сто ра Но во-
сад ског сај ма. На ње му је уче-
ство ва ло и пред ста ви ло се ви ше 
од 1.500 из ла га ча из укуп но 60 
зе ма ља, а пре ма ре чи ма Сло-
бо да на Цвет ко ви ћа, ге не рал ног 
ди рек то ра Но во сад ског сај ма, 
ма ни фе ста ци ју је ове го ди не по-
се ти ло око 140.000 љу ди. Зе мља 
парт нер Сај ма је ове го ди не би-
ла Ре пу бли ка Фран цу ска.

Пред број ним го сти ма, ви со-
ким зва ни ца ма и по се ти о ци ма 
из све та и на ше зе мље Са јам је 
све ча но отво рио Бра ни слав Не-
ди мо вић, ми ни стар по љо при-
вре де, шу мар ства и во до при-
вре де Ре пу бли ке Ср би је, ко ји 
је том при ли ком на ја вио леп ше 
да не за на шу по љо при вре ду.

– На по кон је до шло вре ме да 
се по сле фи нан сиј ске ста бил-
но сти сре ди и по љо при вред ни 
сек тор и да се, по сле ду го го-
ди на стаг на ци је и про па да ња, 
са да тра жи њи ва ви ше. Мо ра 
се на гла си ти да су ИМТ и но во-
сад ски Ме ђу на род ни по љо при-
вред ни са јам сим бо ли срп ске 
по љо при вре де. Же лим да Са јам 
још ви ше ра сте, ка ко би срп ска 
по љо при вре да ра сла. Мо ра мо 
по љо при вре ду да са чу ва мо ра-
ди на ше де це и да им оста ви мо 
бо љу Ср би ју – ре као је ми ни-
стар Не ди мо вић.

Дру гог да на одр жа ва ња, 16. 
ма ја, Са јам су за јед но об и шли 

и Ана Бр на бић, пред сед ни ца 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, и Игор 
Ми ро вић, пред сед ник Вла де 
АП Вој во ди не. Том при ли ком 
пре ми јер ка Бр на бић је ре кла 
да су се Вој во ди на и Ср би ја по-
зи ци о ни ра ле као је дан од цен-
та ра европ ске по љо при вре де, 
че му је, ка ко је на ве ла, знат но 
до при нео Ме ђу на род ни са јам 
по љо при вре де у Но вом Са ду. 
Игор Ми ро вић је ис та као да По-
кра јин ска вла да за јед но са Ре-
пу блич ком вла дом чи ни на по ре 
да се усло ви у по љо при вре ди 
по бољ ша ју. Та ко ђе, да Вла да 
АПВ за јед но са Ми ни стар ством 
по љо при вре де ра ди на де фи-
ни са њу раз вој них ме ра и ре а-
ли зо ва њу про је ка та у обла сти 
на вод ња ва ња.  

Ам ба са дор Европ ске уни је у 
Ср би ји, Сем Фа бри ци, при ли-
ком го сто ва њу на овој по љо-
при вред ној ма ни фе ста ци ји по-

хва лио је рад срп ског ми ни стра 
по љо при вре де и ње го вог ти ма 
у ре а ли за ци ји ИПАРД про гра ма 
об но ве по љо при вред не ме ха-
ни за ци је.

– Уве рен сам да ће ИПАРД 
про грам још ви ше оја ча ти ка-
па ци те те агра ра Ср би је и омо-
гу ћи ти по љо при вред ни ци ма 
да овла да ју но вим ве шти на ма. 
На пре дак срп ског агра ра огле-
да се у то ме што је удво стру чен 
из воз у ЕУ – ис та као је Фа бри ци. 
Вред ност бес по врат не по мо ћи 
ИПАРД-а, пре ма ње го вим ре чи-
ма, из но си 175 ми ли о на евра, а 
за јед но са дру гим јав ним фон-
до ви ма до сти ћи ће 400 ми ли о-
на евра ове го ди не.

Ре зул та ти 85. Ме ђу на род ног 
по љо при вред ног сај ма пре ма-
ши ли су сва оче ки ва ња. Нај ви ше 
је би ло ку па ца по љо при вред не 
ме ха ни за ци је, а про дат је и нај-
ску пљи екс по нат на сај му, ком-

бајн за ва ђе ње ре пе, за 600.000 
евра. Ви ше од по ло ви не из ло-
же них гр ла го ве да је про да то, 
а ве ћи на сви ња је про да та већ 
на по чет ку сај ма. Та ко ђе и ов ча-
ри су за до вољ но тр ља ли ру ке 
– про да та су ско ро сва из ло же-
на гр ла. За до вољ ни су би ли и 
про из во ђа чи хра не и пи ћа. Тра-
ди ци о нал но, у овој бран ши су у 
„Ве че ри шам пи о на” про гла ше ни 
нај бо љи, а до бит ник Ве ли ког 
шам пи он ског пе ха ра с ти ту лом 
ап со лут ног ли де ра ква ли те та је 
Ди ја мант АД Зре ња нин.

И ове го ди не ор га ни зо ва на 
је по клон игра за по се ти о це са 
ку пље ним ула зни ца ма. Та ко је 
Са ња Ман че тић из Но вог Са да 
осво ји ла трак тор „бе ла рус 622”, 
ко ји вре ди 19.000 евра, а Ла зар 
Ми ли ћев из Ки кин де трак тор 
„џон дир 5045Д”, у вред но сти 
17.500 евра.

М. Мек те ро вић

Ше зде сет ча је тин ских пен зи о не ри по-
се ти ло је Ме ђу на род ни са јам по љо при-
вре де. Пут Но вог Са да кре ну ли су 18. 
ма ја, а ме ђу њи ма би ло је не ко ли ко чла-
но ва не дав но осно ва не Зе мљо рад нич ке 
за дру ге „Зла ти бор ска вре ла”. Је дан од 
ци ље ва њи хо вог од ла ска на Са јам био 

је су срет са пред сед ни ком За дру жног 
са ве за Ср би је, Ни ко лом Ми ха и ло ви ћем, 
са ко јим су раз го ва ра ли о тре нут ној си-
ту а ци ји у по љо при вре ди, као и о бу дућ-
но сти Зе мљо рад нич ке за дру ге у Ча је-
ти ни. За дру жни са вез Ср би је обе ћао је 
струч ну по моћ при ли ком при пре ма ња 

до ку мен та ци је за уче шће на ак ту ел ним 
кон кур си ма из обла сти по љо при вре де. 
Раз мо тре на је и ку по ви на при кључ них 
по љо при вред них ма ши на, ко је би се мо-
гле на ба ви ти пре ко фа бри ке „Ма је ви ца” 
уз пла ћа ње на ви ше ра та.

  Д. Ро сић

Ча је тин ски пен зи о не ри на Сај му

ОДР ЖАН 85. МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ

Ре зул та ти пре ма ши ли оче ки ва ња

Из ло же на нај мо дер ни ја ме ха ни за ци ја
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између два броја

ГодишњицарадаХЕ„Ђердап1”
Хи дро е лек тра на „Ђер дап 1” у Кла до ву обе ле жи-

ла је 16. ма ја 46 го ди на ра да. За то вре ме ХЕ „Ђер-
дап 1” је елек тро е нер гет ском си сте му Ср би је и 
куп ци ма ис по ру чи ла 263.619.235 МWх елек трич не 
енер ги је. И ова го ди шњи ца нај ве ће хи дро е лек-
тра не у Ср би ји про те кла је у зна ку од лич них ре-
зул та та, јер је у до са да шњем пе ри о ду 2018. про из-
вод ни план већ пре ба чен за 37 од сто, а го ди шњи 
ис пу њен са 59 од сто.

О ре зул та ти ма ра да пр ве ђер дап ске елек тра не 
го во рио је Рад ми ло Ни ко лић, ди рек тор за про из-
вод њу енер ги је Огран ка „ХЕ Ђер дап”, а о ско ром 
по чет ку ра до ва на ре а ли за ци ји пе те фа зе у ко јој ће би ти ре ви та ли зо ван агре гат 2, Дра ган Мак си мо-
вић, ди рек тор ХЕ „Ђер дап 1”.

Јединственитаксиста
За так си сту Жи во ту Је вре мо ви ћа ко ји је 

2008. од ла зак у пен зи ју обе ле жио во зе ћи Бе-
о гра ђа не бес плат но и де ле ћи им по кло не као 
знак па жње, чу ли су и мно ги ван Бе о гра да. Јер 
по сле пен зи о ни са ња он је у род но Игри ште, 
се ло у оп шти ни Кур шу мли ја, по ве зао и свог ве-
ли ког при ја те ља – ауто мо бил „пе жо 404” ко јим 
је де це ни ја ма пре во зио су гра ђа не. 

– За што не улеп ша ти жи вот не ко ме, ма кар 
на је дан дан – ка же Жи во та ко ји је по след њих 
мај ских да на обе ле жио де се то го ди шњи цу од-
ла ска у пен зи ју та ко што је Бе о гра ђа не по но во 
во зио бес плат но и опет по кла њао ру же свим 
да ма ма ко је су се на шле у так си ју или у бли зи-
ни. Па, као што му је у књи зи ути са ка на пи са ла 
јед на Бе о гра ђан ка, за де сет го ди на мо же мо га 
по но во оче ки ва ти на ули ца ма ка ко бес плат но 
во зи ње му дра го це ни ауто мо бил.

УБеоградуотворен
Музејилузија

Кра јем ма ја у Бе о гра ду je отво рен 
Му зеј илу зи ја са ви ше од 70 екс по на-
та. Ово је ше сти му зеј те вр сте у све ту 
по сле За гре ба, За дра, Љу бља не, Бе ча 
и Ома на. 

Фа сци нант ни свет илу зи ја ко ји овај 
му зеј пру жа осми шљен је да би по се-
ти о ци ма по љу љао по ве ре ње у чу ла и 
на ме њен је свим ге не ра ци ја ма, од нај-
мла ђих до нај ста ри јих су гра ђа на, уз 
мно штво ди дак тич ких ига ра, сла га ли-
ца и мо зга ли ца.

Циљ ин тер а тив ног кон цеп та му зе-
ја је сте да по се ти о ци са ми ис тра жу ју 
нео бич не про сто ри је у ко ји ма се на ла зе још нео бич ни је илу зи је. Ту по се ти лац пре ста је да бу де са мо 
по сма трач, већ по ста је уче сник и кре а тор тих илу зи ја.

Но вост у бе о град ском Му зе ју илу зи ја је сто ли ца ко ја по ка зу је ко ли ко je за пра во не ве ро ват на пер-
цеп ци ја ве ли чи не осо бе ко ју гле да мо. Оно што срп ски му зеј раз ли ку је од слич них у све ту је то што је 
до зво ље но сме ја ње, ска ка ње, за ба ва и фо то гра фи са ње.

Це на ула зни це за Му зеј илу зи ја, ко ји је сме штен у Ну ши ће вој 11, из но си 600 ди на ра за од ра сле, 400 
ди на ра за де цу и 1.500 ди на ра за це лу по ро ди цу, а рад но вре ме је од 9 до 22 ча са сва ког да на.

Крагујевац:
најугроженијим
пензионерима
по5.000динара

Со ци јал но угро же ним пен зи-
о не ри ма у Кра гу јев цу 29. ма ја је 
по че ла ис пла та јед но крат не по-
мо ћи од по 5.000 ди на ра.

По моћ се ис пла ћу је на шал-
те ри ма по шта а до би ће је 1.000 
пен зи о не ра.

– Из дво ји ли смо пет ми ли о-
на ди на ра у град ском бу џе ту 
да по пра ви мо по ло жај нај у гро-
же ни јих пен зи о не ра – ре као је 
члан Град ског ве ћа за уна пре-
ђе ње по ло жа ја пен зи о не ра у 
ло кал ној са мо у пра ви, Рат ко То-
ма ше вић.

Име на нај у гро же ни јих еви-
ден ти ра на су у 41 ме сном од-
бо ру пен зи о не ра са под руч ја 
гра да, при гра ђа и се ла, а ко на-
чан спи сак за по моћ ура ђен је у 
Цен тру за со ци јал ни рад.

По ре чи ма То ма ше ви ћа, 
обез бе ђе на је по моћ за 1.000 
нај у гро же ни јих пен зи о не ра, 
јер је би ло то ли ко нов ца за те 
на ме не, ма да су по тре бе ве ће.

– Тре ба ло би да из дво ји мо и 
35 ми ли о на ди на ра, јер у Кра гу-
јев цу има око 6.200 пен зи о не ра 
чи ји су при хо ди ма њи од 13.384 
ди на ра – ре као је То ма ше вић.

Он је ка зао да град ска упра ва 
пен зи о не ри ма и дру гим ста ри-
јим љу ди ма у Кра гу јев цу по ма-
же и на дру ги на чин, кроз не ки 
об лик со ци јал не по мо ћи ко ју 
при ма око 2.000 по ро ди ца.

Ускорофабрика
детонаторауБаричу

На про сто ру бив ше фа бри ке ком па ни је „Пр-
ва искра” у Ба ри чу (оп шти на Обре но вац) уско-
ро ће по че ти из град ња но вог про из вод ног 
по го на за про из вод њу де то на то ра ко ји ће се 
ко ри сти ти у ин ду стри ји пре ра де наф те, као и у 
руд ни ци ма. Ком па ни ја „Пр ва искра – На мен ска” 
је за хва љу ју ћи успе шном по сло ва њу у прет-
ход ном пе ри о ду ус пе ла да об но ви све ка па ци-
те те по ру ше не у бом бар до ва њу 1999. го ди не, а 
у кон зор ци ју му са пред у зе ћем „Ин са – Зе мун” 
уче ство ва ла је у ку по ви ни оста лих по ру ше них 
обје ка та „Пр ве искре”.

Ге не рал ни ди рек тор ак ци о нар ског дру штва 
„Ин са – Зе мун”, Јо ви ца За рић, ка ко пи ше на 
сај ту оп шти не, на да се да ће до кра ја сле де ће 
го ди не по гон би ти у функ ци ји и да ће у ње му 
ра ди ти ви ше од 100 за по сле них.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. мај 2018. 9

НовафабрикауСуботици
По кра јин ски се кре тар за ре ги о нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву, 

Ог њен Бје лић, све ча но је 17. ма ја отво рио но ви про из вод ни по гон за тер мо пла стич ну об ра ду „Пла-
сти кам ист” у ин ду стриј ској зо ни Су бо ти це „Ма ли Бај мок“. 

Овај по гон је ин ве сти ци ја ита ли јан ске ком па ни је „Ка мин да“, ко ја је у из град њу и опре ма ње фа-
бри ке за из ра ду пла стич них ком по нен ти уло жи ла ви ше од три ми ли о на евра, а у пр вој од пла ни ра-
них пет фа за, до кра ја 2018. го ди не за по сли ће 30 рад ни ка. То ком из град ње пре о ста ле че ти ри фа зе, 
број за по сле них кре та ће се од 50 до 100.

До са да је 66 ита ли јан ских ком па ни ја ин ве сти ра ло ка пи тал на под руч ју АП Вој во ди не, вред ност 
укуп но уло же них сред ста ва кре ће се на ни воу од го то во ми ли јар ду евра, а број за по сле них пре ла-
зи је да на ест хи ља да.

Сврљиг:отворенновипогон
По во дом 8. ма ја, 

пра зни ка оп шти не 
Свр љиг, у Зе мљо-
рад нич кој за дру зи 
„Свр љи жан ка” отво-
рен је по гон за то-
плу пре ра ду во ћа 
и по вр ћа. У опре му 
по го на за уна пре-
ђе ње за дру гар ства 
и при вред не ак тив-
но сти Вла да је уло жи ла 100.000 евра. За дру га ри ће си ро ви-
ну обез бе ђи ва ти на сво јим га здин стви ма а пре ра ду, до ра ду и 
про да ју пре ко Зе мљо рад нич ке за дру ге. За дру га ри има ју 250 
хек та ра за са да шљи ве, ви ше од 150 хек та ра за са да ви шње, 20 
хек та ра ду ње и 15 хек та ра ку пи не. Овом ин ве сти ци јом за дру га 
ће мо ћи да на тр жи ште пла си ра и го то ве про из во де по пут ком-
по та, џе мо ва, као и да про из ве де сер ти фи ко ва не воћ не ра ки је. 
За дру га тре нут но бро ји 217 чла но ва и 50 ко о пе ра на та и про-
из во ди 450 то на во ћа. За по ве ћа ње за са да за дру га ри оче ку ју 
по моћ Фон да за раз вој по љо при вре де оп шти не Свр љиг.  

Претпремијерафилма
„Дијанинадеца”

У Ју го сло вен ској ки но те ци у Бе о гра ду, 22. ма ја, 
прет пре ми јер но је при ка зан до ку мен тар ни филм „Ди-
ја ни на де ца”, на стао у ко про дук ци ји Ра дио-те ле ви зи је 
Ср би је и Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња.

Филм је по све ћен Аустри јан ки Ди ја ни Обек сер Бу-
ди са вље вић, хе ро и ни ко ја је то ком Дру гог свет ског 
ра та из уста шких ло го ра у Хр ват ској, за јед но са са рад-
ни ци ма, спа си ла ви ше од 7.500 де це.

Аутор ка фил ма Сла ђа на За рић ре кла је да је у пи та-
њу те шка при ча, о спа са ва њу, али и о стра да њу де це, 
при ча о љу ди ма ко ји су у вре ме ну зла ус пе ли да бу-
ду љу ди, и на гла си ла да ни ка да не тре ба за бо ра ви ти 
19.433 срп ске, је вреј ске и ром ске де це ко ја су стра да-
ла у ло го ру Ја се но вац.

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић (на слици), пре при ка зи-
ва ња фил ма, ис та као је да је Ди ја на Бу ди са вље вић из-
у зет на лич ност, ко ја је свој жи вот по све ти ла уз ви ше-
ном ци љу спа са ва ња не ви них жр та ва уста шке вла сти 
у тзв. Не за ви сној др жа ви Хр ват ској. 

Филм је су тра дан пре ми јер но при ка зан на РТС 1, а 
сви за ин те ре со ва ни га мо гу по гле да ти и на youtu be 
ка на лу Ра дио-те ле ви зи је Ср би је.

Првисајамза
пензионереу
Жабљу

У спорт ској ха ли у Жа бљу 19. 
ма ја ове го ди не одр жан је пр ви 
са јам за пен зи о не ре „Пен зи о-
нер на ша оба ве за”. Ор га ни за тор 
ове је дин стве не ма ни фе ста ци је 
би ла је оп шти на Жа баљ. Са јам 
је зва нич но отво рио пред сед-
ник оп шти не Жа баљ, Че до мир 
Бо жић, ко ји је том при ли ком 
ре као да је ова ма ни фе ста ци ја 
усме ре на ка по мо ћи пен зи о не-
ри ма у ин фор ма тив ном, услу-
жном и ре кре а тив ном сми слу. 
Ис та као је да је ово са мо по че-
так ре а ли за ци је пред ви ђе них 
ак тив но сти ко је су усме ре не ка 
при пад ни ци ма тре ћег до ба и 
да сло ган са да на шњег до га ђа ја 
оба ве зу је све дру штве но од го-
вор не чи ни о це са под руч ја оп-
шти не Жа баљ.

На сај му су при пад ни ци тре-
ћег до ба мо гли да оба ве бес-
плат не пре гле де, да чу ју са ве те 
ле ка ра, упо зна ју се са по ну дом 
фар ма це ут ских про из во да, као 
и да се ин фор ми шу о бан кар-
ским про из во ди ма и услу га ма 
оси гу ра ва ју ћих ком па ни ја и до-
ма за ста ра ли ца.

УдружењаОСИ
уНоћимузеја

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста-
ци ја „Ноћ му зе ја” одр жа на је 
15. пут у ви ше од 50 гра до ва и 
ме ста у Ср би ји. У Но вом Са ду је 
одр жа на на 13 ло ка ци ја, а свој 
до при нос да ла су и удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том.

У про сто ри ја ма Удру же ња дис-
тро фи ча ра Ју жно бач ког окру га, 
чла но ви се дам удру же ња ОСИ 
пе ти пут су из ло жи ли сво је ра-
до ве: сли ке на плат ну, штри ка не 
ра до ве, обо је не маг не те, де ку-
паж укра сне пред ме те и ра до ве 
на ста клу. Као и ра ни јих го ди на 
из ло жба је би ла про дај на.

У про дај ној га ле ри ји шко ле 
„Ми лан Пе тро вић” из ло же ни 
су ра до ви на ста ли у про јек ту 
шко ле и Ака де ми је умет но сти у 
Но вом Са ду, под на зи вом „Умет-
нич ко ства ра ла штво као на чин 
ин клу зи је; ин клу зи ја кроз кре-
а тив но из ра жа ва ње – ли ков не 
умет но сти”. 

Циљ про јек та је по др шка 
мла дим та лен то ва ним осо ба ма 
са смет ња ма у раз во ју, ко је су 
иза бра ле да им ли ков на умет-
ност бу де жи вот ни по зив.

У га ле ри ји су пред ста вље ни 
ра до ви ше сто ро мла дих умет-
ни ка, ра ђе ни тех ни ком аква ре-
ла и ком би но ва ном тех ни ком.
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поводи

Удру же ње жр та ва на си ља „ХА ЈР”, уз 
по др шку оп шти не Ста ри град, ор га-
ни зо ва ло је 10. ма ја у Бе о гра ду пр ви 

ре ги о нал ни окру гли сто на те му „Ка ко спре-
чи ти на си ље и са чу ва ти по ро ди цу”. Циљ 
овог оку пља ња би ло је отва ра ње ди ја ло га 
о мо гућ но сти ма пре вен ци је на сил ног по на-
ша ња, пре по зна ва ње на сил ни ка, са ни ра ње 
пси хич ког здра вља жр та ва на си ља, њи хо ва 
ре ха би ли та ци ја и ре со ци ја ли за ци ја, очу ва-
ње по ро дич ног окру же ња, као и при ме на 
до брих прак си из ре ги о на.

На окру глом сто лу, кроз че ти ри па нел 
ди ску си је, уче ство ва ли су пред став ни ци 
по ли ци је, суд ства, Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
адво ка ти и пси хо ло зи.

Пред став ник Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
Дра ган Кне же вић ис та као је да је Ср би ја 
по чет ком 2014. го ди не, ра ти фи ка ци јом Ин-
стан бул ске кон вен ци је, на чи ни ла зна чај не 
по ма ке у из ме ни по сто је ћих за ко на ко ји се 
ба ве спре ча ва њем на си ља у по ро ди ци.

Осим усва ја ња но вог За ко на о спре ча ва-
њу на си ља у по ро ди ци, из ме не је пре тр пео 
и Кри вич ни за ко ник, ко ји је ве о ма до при-
нео осна жи ва њу жр тве да при ја ви на си ље. 

Пре ма Ин стан бул ској кон вен ци ји, Ср би ја је 
ду жна још да уре ди и до мен со ци јал не за-
шти те, да уве де СОС те ле фон за жр тве на-
си ља ко ји би тре ба ло да их охра бри и пру-
жи им сва нео п ход на упут ства ка ко да се 
обра те над ле жним ин сти ту ци ја ма. У до мен 
со ци јал них услу га спа да и про грам за по-
чи ни о це на си ља, ко ји код нас још увек ни је 
раз ви јен, ис та као је Дра ган Кне же вић.

Су ди ја Не бој ша Ђу ри чић, ко ји је био члан 
рад не гру пе за из ра ду На цр та за ко на за 
пре вен ци ју на си ља у по ро ди ци, ре као је да 
је ве о ма ва жно де фи ни са ти шта је на си ље.

Ни је сва ко на си ље кри вич но де ло, али 
ње го во по на вља ње то мо же по ста ти. Ка-
зне на по ли ти ка ни је га рант да ће про блем 
на си ља би ти ре шен, по го то во ка да су ка па-
ци те ти цен та ра за со ци јал ни рад и по ли ци-

је огра ни че ни. Др жа ва би тре ба ло ви ше да 
се ба ви осна жи ва њем жр тве да бу де са мо-
стал на и еко ном ски не за ви сна ка ко не би 
до шло до кри вич ног де ла.

На Ре ги о нал ном окру глом сто лу „Ка ко 
спре чи ти на си ље и са чу ва ти по ро ди цу” го-
во ри ла је и пред став ни ца Удру же ња Amity, 
На де жда Са та рић. На гла сак ње ног из ла га-

ња био је на род но 
за сно ва ном на си љу 
над ста ри јим осо ба-
ма и зна ча ју пре вен-
ци је на си ља над ста-
ри ма. Ука за ла је да 
сва до ступ на ис тра-
жи ва ња по ка зу ју да 
је 11 од сто ста ри јих 
осо ба у Ср би ји пре-

тр пе ло не ки од об ли ка на си ља у по след-
њих го ди ну да на, с тим што су у ве ћи ни слу-
ча је ва жр тве на си ља ста ри је же не. Њих 14 
про це на та су до жи ве ле на си ље у по след-
њих го ди ну да на, а ви ше од 30 од сто њих у 
тре ћем жи вот ном до бу.

На да Са та рић је скре ну ла па жњу на (не)
при ја вљи ва ње на си ља, по себ но ка да су 
жр тве ста ри је же не. Оне ве о ма рет ко при-
ја вљу ју на си ље, чак и у слу ча је ви ма ка да га 
тр пе го ди на ма. 

Упо зо ри ла је на алар ман тан по да так да 
је у те ку ћој, 2018. го ди ни, до 10. ма ја, пре-
ма но вин ским члан ци ма, бру тал но уби је но 
14 ста ри јих осо ба, од ко јих де вет же на и 
пет му шка ра ца. У ве ли ком бро ју слу ча је ва 
уби це су би ле из нај бли же по ро ди це (син, 
кћер ка, су пруг, уну ци). Све че шће је при сут-

но и еко ном ско на си ље, а не рет ко га чи не и 
не фор мал ни не го ва те љи ста ри јих. Си стем 
вред но сти у по ро ди ци је по љу љан, за ка за-
ло је вас пи та ње у по ро ди ци, а и обра зо ва-
ње, на гла си ла је На де жда Са та рић.

Ста ри је же не ве о ма рет ко при ја вљу ју на-
си ље, и то нај че шће због сра мо те, јер га чи-
не њи ма нај бли же и нај дра же осо бе, због 
стра ха од од ма зде, због осе ћа ја да су на 
те ре ту, због не зна ња про це ду ра, због ве ро-
ва ња да је на си ље у по ро ди ци ствар по ро-
ди це... Чак и ка да га при ја ве, већ у по чет ку 
по ступ ка оне од у ста ју од кри вич не при ја ве, 
јер њи ма ни је у ин те ре су да им си на или 
уну ка на сил ни ка ста ве у за твор, већ да га 
ле че. 

Сто га је ве о ма ва жно да се јав ност, пу тем 
ме ди ја и лич ним ан га жо ва њем укљу чи у 
кам па њу за у ста вља ња на си ља над ста ри-
јим же на ма, као што је зна чај на и пре вен-
ци ја на си ља над свим ста ри јим осо ба ма, и 
то по себ но про мо ви са њем јед на ко сти и то-
ле ран ци је и по ди за ња све сти ста ри јих да о 
на си љу не ћу те.

С тим у ве зи тре ба ло би ус по ста ви ти сер-
ви се по др шке у ло кал ним за јед ни ца ма, по-
себ но за осо бе ко је па те од де мен ци је. По-
треб но је обез бе ди ти ми ни мум ма те ри јал не 
си гур но сти за ста ри је осо бе без при ма ња, 
као и во ђе ње ре ги ста ра о зло ста вља њу. 
Нео п ход на је раз ме на ин фор ма ци ја ор га ни-
за ци ја ко је се ба ве за шти том и све о бу хват на 
бор ба про тив ста ро сне дис кри ми на ци је, по-
ру чи ла је На да Са та рић на ску пу по све ће-
ном спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци.

Г. О.

ОКРУ ГЛИ СТО О СПРЕ ЧА ВА ЊУ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

Осна жи ва ње жр та ва 
зло ста вља ња

Старијисупосебноугрожени
Дан бор бе про тив на си ља над ста ри ји ма пр ви пут је у све ту 
обе ле жен 15. ју на 2006, на ини ци ја ти ву Ме ђу на род не мре же 
за пре вен ци ју на си ља над ста ри ји ма (IN PEA).
У Ср би ји је овај да тум пр ви пут обе ле жен 15. ју на 2007. на ини-
ци ја ти ву Цр ве ног кр ста Ср би је и мре же Ху ма наС и од та да се 
сва ке го ди не обе ле жа ва у са рад њи јав ног и ци вил ног сек то ра. 

Излагање Надежде Сатарић
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У Бе о гра ду је 18. и 19. ма ја одр жан Де се-
ти Ме ђу на род ни ге рон то ло шки кон-
грес у Цен тру „Са ва”. Те ма кон гре са 

је би ла „Ста ре ње и људ ска пра ва”. Кон грес 
је одр жан у го ди ни ју би ле ја, 45 го ди на по-
сто ја ња Ге рон то ло шког дру штва Ср би је, и 
пред ста вља ко рак ка уна пре ђе њу по ло жа ја 
ста ри јих у дру штву. У окви ру Кон гре са ви-
ше од 200 екс пе ра та, из Ср би је и ино стран-
ства, из ло жи ло је сво је ра до ве из обла сти 
ге ри ја три је и ге рон то ло ги је ти ме до при но-
се ћи уна пре ђе њу зна ња из ових обла сти. 

Кон грес су отво ри ли Ме хо Оме ро вић, 
пред сед ник од бо ра за људ ска и ма њин ска 
пра ва и рав но прав ност по ло ва у Скуп шти-
ни Ре пу бли ке Ср би је, Ма ри ја Ра ко вић, По-
пу ла ци о ни фонд Ује ди ње них на ци ја (УН-
ФПА), Су зан Б. Со мерс, пред сед ни ца Ме ђу-

на род не мре же за пре вен ци ју на си ља над 
ста ри ји ма (ИН ПЕА), Бран ки ца Јан ко вић, 
по ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти, 
и Дра га на Ди нић, пред сед ни ца Ге рон то-
ло шког дру штва Ср би је, као ор га ни за тор 
Кон гре са.

При су ство ви ше од 60 го сти ју из ино-
стран ства – са че ти ри кон ти нен та, из 15 
др жа ва: Аустри је, Бе ло ру си је, Бо сне и Хер-
це го ви не, Бу гар ске, Ин ди је, Ир ске, Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва, Ру си је, Ма ке до-
ни је, Ни ге ри је, Нор ве шке, Тур ске, Хр ват ске, 
Цр не Го ре и Ср би је – по ка зу је ко ли ко је те-
ма људ ских пра ва ста ри јих зна чај на. Та ко-
ђе, у окви ру Кон гре са ор га ни зо ва на је по-
себ на се си ја не за ви сних те ла, па нел ди ску-
си ја о ста њу људ ских пра ва у ре ги о ну, ме-
ха ни зми ма за уна пре ђе ње њи хо ве за шти те, 

пре по ру ка ма за да љу са рад њу. У окви ру 
про гра ма, Бран ки ци Јан ко вић, по ве ре ни-
ци за за шти ту рав но прав но сти, до де ље на 
је тра ди ци о нал на на гра да „Пе тар Ма ној-
ло вић”, за уку пан до при нос ге рон то ло шкој 
ми сли и прак си, као и за по себ но ан га жо ва-
ње у ра ду Ге рон то ло шког дру штва Ср би је.

Кон гре су је при су ство ва ло ви ше од 300 
струч ња ка ко ји ра де са ста ри ји ма и за ста-
ри је (у ге рон то ло шким цен три ма, при ват-
ним до мо ви ма, у цен три ма за со ци јал ни 
рад, на фа кул те ти ма, у до мо ви ма здра вља 
и бол ни ца ма, у ор га ни за ци ја ма ци вил ног 
дру штва, у ре сор ним ми ни стар стви ма, у 
ор га ни ма др жав не и ло кал не упра ве), што 
пред ста вља ја ча ње ком пе тен ци ја и зна ња 
про фе си о на ла ца ко ји се ба ве ста ри јим осо-
ба ма. Г. О.

У окви ру про јек та Са ве за сле-
пих Ср би је „(Пре по)ру ка ма до 
за по сле ња” еду ка то ри Удру же-
ња „Ет но мре жа” по чет ком ма ја 
кре ну ли су са обу ка ма за пу сто-
ва ње ву не при ла го ђе ним сле-
пим чла ни ца ма у ор га ни за ци ја-
ма сле пих у Ле сков цу и Зре ња-
ни ну. Обу ке за око 20 чла ни ца 
спро во ди ће се ме сец да на сва-
ког рад ног да на у про сто ри ја ма 
ор га ни за ци ја сле пих по ме ну тих 
гра до ва. 

Овај про је кат је одо брен на 
кон кур су Ми ни стар ства за рад 
– Сек тор за ан ти ди скри ми на ци-
о ну по ли ти ку и уна пре ђи ва ње 
род не рав но прав но сти, у ци љу 
под сти ца ја бо љег еко ном ског 
по ло жа ја и ве ће са мо стал но сти 
же на са ин ва ли ди те том кроз 
осна жи ва ње њи хо вих кре а тив-
них ве шти на и зна ња.

Као при пад ни це ви ше стру ко 
ра њи ве ка те го ри је, сле пе осо бе 
су у из у зет но не по вољ ној си ту а-
ци ји, по себ но ка да је реч о за по-
шља ва њу, та ко да је зна чај но да 

кроз про гра ме еду ка ци је про-
ши ре сво ја зна ња и по тен ци ја ле.

По за вр шет ку обу ке по ла зни-
це ће има ти про ве ру сте че ног 
зна ња пред ко ми си јом, ка ко би 
до би ле сер ти фи ка те. Сер ти фи-
ка ти ће им омо гу ћи ти да љу ак-
тив ност, као и мо гућ ност за рад 
у про из вод њи ру ко тво ри на, 
што с вре ме ном мо же пре ра сти 
у стал но за по сле ње. 

По др шка про це су  
ин клу зи је

Са вез сле пих Ср би је, у са-
рад њи са Ме ђу оп штин ском 
ор га ни за ци јом Са ве за сле пих 
Ср би је По жа ре вац, ор га ни зо-
вао је кра јем ма ја у По жа рев цу 
окру гли сто по све ћен ин клу-
зи ји сле пе и сла бо ви де де це 
у основ ним и сред њим шко-
ла ма. 

На ску пу се го во ри ло о по др-
шци и ак тив но сти ма Ми ни стар-
ства про све те у про це су ин клу-
зи је де це са ин ва ли ди те том са 
ак цен том на сле пу и сла бо ви ду 
де цу.

Би ло је ре чи о при ме ри ма из 
прак се, тј. о пред но сти ма и не-
до ста ци ма укљу чи ва ња сле пог 
де те та у про цес на ста ве, а пред-
ста вље на је и по др шка про це су 
ин клу зи је сле пој и сла бо ви дој 
де ци са аспек та ти фло ло га.

Циљ ор га ни зо ва ња ова квог 
ску па је сте по др шка и под сти-
цај укљу чи ва њу што ве ћег бро-
ја мла дих сле пих и сла бо ви дих 
осо ба у про цес шко ло ва ња, што 
је ве ли ки ко рак у ин те гра ци ји и 
со ци ја ли за ци ји ове ка те го ри је 
осо ба са ин ва ли ди те том.

Скуп је фи нан сиј ски по др жа-
ло Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња. Г. О.

ДЕ СЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ КОН ГРЕС

Уна пре ђе ње по ло жа ја ста ри јих

АКТИВНОСТИ СА ВЕЗА СЛЕ ПИХ СР БИ ЈЕ

(Пре по)ру ка ма до за по сле ња



31. мај 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА12

кроз Србију

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

Циљ про јек та је би ла ве ћа со-
ци ја ли за ци ја де це из хра ни тељ-
ских по ро ди ца кроз ме ђу ге не ра-
циј ску са рад њу и со ли дар ност.

То ком ре а ли за ци је про јек та 
пен зи о не ри из Удру же ња и де-

ца уче ство ва ли су у спорт ским, 
ли ков ним и драм ским ак тив но-
сти ма и дру жи ли се на из ле ту на 
Фру шкој го ри.

Као за вр ше так ак тив но сти на 
про јек ту, у Кул тур ном цен тру 
Но ви Сад при ка за на је лут кар-
ска пред ста ва „Све ле по те све та 
у ср цу де те та”, а у хо лу Кул тур-
ног цен тра при ка за ни су деч ји 
цр те жи и фо то гра фи је из ра-
зних фа за ре а ли за ци је про јек та.

Пред ста ви су при су ство-
ва ле и Дра ги ца Зе лен ба ба из 

Удру же ња пен зи о не ра и Ива на 
Ко при ви ца, ди рек тор ка Цен-
тра за по ро дич ни сме штај и 
усво је ње. Про је кат је по др жа-

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

Д. Ко раћ

На че твр ти кон-
курс за нај бо љи 
пу то пис ста ри-

јих осо ба „Дра га но ва 
на гра да 2018”, ко ји су 
рас пи са ли Удру же ње 
гра ђа на Сна га при ја-
тељ ства – Amity и пор-
тал Пен зин, при сти гли 
су ра до ви ауто ра из 
Ср би је, БиХ, Цр не Го-
ре и Грч ке. Ра до ви 115 
ауто ра ода бра ни су за 
оце њи ва ње и из бор 
нај бо љих у пет ка те го-
ри ја: Нај бо ља жен ска 
пу то пи сна при ча; Нај-
бо ља му шка пу то пи сна при ча; Пу то ва ње по 
Ср би ји; Пу то ва ње по ино стран ству; Нај бо-
ља пу то пи сна пе сма.

Иако је при сти гло ма ње ра до ва у од но-
су на про шлу го ди ну, по сао жи ри ја (Је ле-
на Оцић, но ви нар ка, Ви дак Ма сло ва рић, 
књи жев ник, Бе ба Ку ка, др по ли тич ких на-
у ка, до на тор Дра га но ве на гра де, Ми ра Са-
та рић, дипл. фи ло лог, Amity, Алек сан дра 
Јо ва но вић, уред ни ца пор та ла Пен зин) ни-
је био ни шта лак ши и опет су од лу чи ва ле 
ни јан се.

По оце ни жи ри ја, ра до ви ко ји су иза бра-
ни су сјај на пу то пи сна де ла ко ја ће мо ћи да 
се про чи та ју или у пу бли ка ци ји ко ју је об-
ја ви ло Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ-
ства – Amity” или на пор та лу Пен зин, где се 
мо же ви де ти и спи сак на гра ђе них.

Ор га ни за то ри кон кур са че сти та ли су на-
гра ђе ним и по хва ље ним ауто ри ма и по зва-
ли све ста ри је осо бе – по тен ци јал не пи сце 
да до сле де ће го ди не и но вог кон кур са за 
„Дра га но ву на гра ду” оста ну (или по ста ну) 
ак тив ни, да бе ле же сво је до жи вља је и ис ку-
ства јер „не ма ве ће сре ће не го са дру ги ма 
де ли ти, па ма кар и успо ме ну”.

У Бе о гра ду на гра де су по де ље не у Би бли-
о те ци гра да Бе о гра да, 29. ма ја, ка да је про-
мо ви сан и збор ник на гра ђе них ра до ва „Ри-
зни ца се ћа ња”. При сут ни ма су се обра ти ли 
Бран ки ца Јан ко вић, по ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти, Ви дак Ма сло ва рић, књи-
жев ник, и Ми љур ко Ву ка ди но вић, књи жев-
ник, ре цен зент збор ни ка. 

Бран ки ца Јан ко вић је за хва ли ла свим уче-
сни ци ма и ор га ни за то ри ма кон кур са и ис та-

кла да ста ри ји су гра ђа ни има ју нај ви ше 
да по ну де у обла сти ства ра ла штва и 
кул ту ре, јер је да на шње вре ме, вре ме 
бр зи не и по вр шно сти. 

Ви дак Ма сло ва рић је ре као да је 
кон курс шан са да се ста ри ја ге не ра ци-
ја из ра зи ре чи ма ко је ве зу ју све љу де, 
и на ја вио за сле де ћу го ди ну, као го ди-
ну пе то го ди шњег ју би ле ја кон кур са, 
штам па ње збор ни ка ко ји ће об је ди ни-
ти нај бо ље ра до ве у свих пет го ди на.

Ми љур ко Ву ка ди но вић је от крио да је по-
кре ну та ини ци ја ти ва да ју би лар ни збор ник 
бу де пред ста вљен у Удру же њу књи жев ни ка 
Ср би је, јер сма тра да он то за вре ђу је.

Истог да на одр жа но је дру же ње и у Кра-
гу јев цу, у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста. 
Пла ни ра но је да на гра де у Но вом Са ду бу-
ду по де ље не 7. ју на на при год ном ску пу у 
Удру же њу пен зи о не ра гра да Но вог Са да, а 
у Ни шу у пр вој не де љи ју на.

Пр во на гра ђе ни ауто ри до би ја ју тро днев-
но пу то ва ње са дра гом осо бом у Вр њач ку 
Ба њу, од 22. до 24. ју на 2018. Дру гу на гра ду 
чи ни ве че ра са дра гом осо бом у ре сто ра ну 
у свом ме сту, а тре ћа на гра да је скро ман по-
клон. Ауто ри по себ но по хва ље них ра до ва 
ће до би ти по хвал ни це. 

Ј. Оцић

Награђенапесма
ПетраПетровића
У ка те го ри ји Нај бо ља пу то пи сна пе сма 
оце њи ва но је 29 ра до ва, а ме ђу на гра ђе-
ни ма је и Пе тар Пе тро вић из Београда са 
пе смом „Из лет“ (треће место), ко ју смо 
и ми пре из ве сног вре ме на об ја ви ли у 
на шим но ви на ма. Под се ћа мо чи та о це да 
је Пе тар на гра ђен и на на шем кон кур су за 
нај бо љу пе сму по све ће ну ме ђу ге не ра циј-
ској со ли дар но сти.
Че сти та мо свим до бит ни ци ма Дра га но-
ве на гра де, уз же љу да их ин спи ра ци ја и 
да ље слу жи.

ИЗА БРА НИ НАЈ БО ЉИ ПУ ТО ПИ СИ СТА РИ ЈИХ ОСО БА

До де ље на че твр та
Дра га но ва на гра да

НО ВИ САД

Дру же ње де це и пен зи о не ра

Са доделе награда у Библиотеци града Београда
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Ге рон то ло шки цен тар у Ни шу 
ор га ни зо вао је, сед му го ди ну 
за ре дом, спорт ско-за бав ну 

ма ни фе ста ци ју под на зи вом „Мај-
ске  игре” у ко јој је уче ство ва ло 
сто ти ну ко ри сни ка ге рон то ло-
шких цен та ра и до мо ва за ста ра 
ли ца и пен зи о не ре из ше сна ест 
гра до ва Ср би је. У три ди сци пли-
не: на ба ци ва ње ал ке, оба ра ње 
чу ње ва и ба ца ње пло чи ца так-
ми чи ли су се пен зи о не ри из 
Алек син ца, Ку че ва, Пан че ва, Кра-
гу јев ца, До љев ца, Кња жев ца, Ма-
та ру шке ба ње, Де спо тов ца, Обре-
нов ца, Ја го ди не, Сур ду ли це, Про-
ку пља, Мла де нов ца, Но вог Са да, 
Ле сков ца и гра да до ма ћи на.  

Так ми че ње је отво рио Ми лан 
Сте ва но вић, ди рек тор ни шког  
Ге рон то ло шког цен тра. Уче сни-
ци ма је по же лео до бре спорт ске 
ре зул та те али, пре све га, при ја-

тан бо ра вак у Ни-
шу и дру же ње ко је 
ће пам ти ти и ду го 
пре при ча ва ти у на-
ме ри да се и на ред-
не го ди не по но во ви де у до бром 
здра вљу и ле пом рас по ло же њу

Да су ова кве ма ни фе ста ци је 
по треб не и да је од спорт ских ре-
зул та та мно го ва жни је дру же ње 
и вре ме про ве де но у ле пој ат-
мос фе ри, по твр ђу ју број на при ја-
тељ ства ко ја су на ста ла у ова квим 
и слич ним при ли ка ма, ка за ла је 
Ја сми на Илић, рад ни те ра пе ут Ге-
рон то ло шког цен тра Ниш.  

Ор га ни за тор је за све уче сни ке 
так ми че ња обез бе дио за хвал ни-
це а три пр во пла си ра не еки пе 
у сва кој ди сци пли ни до би ле су 
пе ха ре и при год не на гра де. Нај-
бо љи у на ба ци ва њу ал ки би ли 
су пен зи о не ри из Но вог Са да, 

дру го ме сто при па ло је еки пи из 
Ма та ру шке ба ње а тре ће еки пи 
из Кња жев ца. У оба ра њу чу ње ва 
пр ва је еки па из До ма за ста ре 
из Про ку пља, дру га из Де спо тов-
ца, а тре ће ме сто при па ло је ГЦ 
Но ви Сад. Но во са ђа ни су би ли 
успе шни и у ди сци пли ни ба ца ња 
пло чи ца осво ји ли су пр во ме сто, 
дру ги су пен зи о не ри До ма за ста-
ре из Де спо тов ца а тре ће ме сто 
при па ло је еки пи Ге рон то ло шког 
цен тра из Кра гу јев ца. 

Осим пен зи о не ра, так ми че ње 
је ор га ни зо ва но у пи ка ду за рад-
ни ке ге рон то ло шких цен та ра и 
до мо ва за ста ре. Нај бо љи у тој 
ди сци пли ни су би ли за по сле ни 
у Ге рон то ло шком цен тру Кра гу је-

вац, дру ги су из До ма за ста ре и 
пен зи о не ре Де спо то вац а тре ће 
ме сто при па ло је еки пи из До-
љев ца. Сви су до би ли ме да ље и 
на гра де.

До ма ћи ни су за го сте при ре ди-
ли при го дан кул тур но-за бав ни 
про грам и су де ћи по ат мос фе-
ри ко ја је вла да ла то ком чи та вог 
да на мо же се ре ћи да су „Мај ске 
игре” по ста ле не из о став ни део 
ак тив но сти ни шког Ге рон то ло-
шког цен тра па ма ни фе ста ци ју 
ва ља не го ва ти и још ви ше уна-
пре ђи ва ти, је дин стве ни су у оце-
ни уче сни ци Ига ра ко је се при-
бли жа ва ју тра ди ци ји ду гој де сет 
го ди на.  

Љ. Гло го вац

У шу мо ви том окру же њу ма на сти ра Све-
ти ар хан гел Га ври ло у Пир ков цу код Свр-
љи га, 12. ма ја, на пе то го ди шњи цу осни ва-
ња Удру же ња ро ди те ља де це са смет ња ма 
у раз во ју „За јед но до све тло сти“, одр жа на 
је из ло жба об ред них хле бо ва и слав ских 
ко ла ча „Хлеб наш на су шни“. Ова ма ни фе-
ста ци ја, по ред очу ва ња оби ча ја и тра ди-
ци је хле бо ва ко ји се ме се по во дом ра зних 
пра зни ка и до га ђа ја, има ла је ху ма ни циљ 
и об ра до ва ла де чи цу са смет ња ма у раз-
во ју. Тог да на у пор ти ма на сти ра и на ма-

на стир ском има њу оку пи ло се око хи ља ду 
љу ди из Ср би је, Бу гар ске, Сло ве ни је и Ма-
ке до ни је и чак 200 так ми ча ра ко ји су да ли 
ве ли ки до при нос ху ма но сти по ко јој је оп-
шти на Свр љиг пре по зна тљи ва.

Ма ни фе ста ци ја је има ла и так ми чар ски 
ка рак тер. У кон ку рен ци ји 200 так ми ча ра 
ко ми си ја је про гла си ла и нај бо ље у три ка-
те го ри је. Об ред не хле бо ве нај бо ље су уме-
си ли чла но ви  Удру же ња „Се ја чи сре ће“ из 
Вар ва ри на, дру го ме сто осво ји ла је ху ма-
ни тар на ор га ни за ци ја „Све ти Спас из Ско-

пља, и тре ће „Ет но да ме“ из се ла Ла зни це 
код Жа гу би це. У ка те го ри ји слав ских ко ла-
ча по бе ди ла је Зо ри ца Пет ко вић из Ла по ва. 
Пр во ме сто за ет но штанд осво ји ло је Ет но 
удру же ње „Кор ман“ из Кор ма на код Алек-
син ца. Свим на гра ђе ни ма пред сед ни ца 
оп шти не Свр љиг Је ле на Три фу но вић и Ни-
но слав Ран ђе ло вић, пред сед ник удру же ња 
„За јед но до све тло сти“, да ри ва ли су на гра-
де и за хвал ни це. При пре мље не по га че, ко-
ла чи, тор те да ри ва ни су де ци са смет ња ма 
у раз во ју и ма на сти ру а он их је на Спа сов-
дан де лио нај си ро ма шни јим љу ди ма.

Леп дан про жет кул тур но-умет нич ким 
про гра мом, уз раз гле да ње ма на сти ра, ве-
ли ког ма на стир ског има ња, па ро хиј ског 
до ма, при ву као је мно ге ту ри сте. Ову ма-
ни фе ста ци ју успе шно су ор га ни зо ва ли 
Удру же ње ро ди те ља де це са смет ња ма 
у раз во ју, Све штен ство ма на сти ра Све ти 
ар хан гел Га ври ло у Пир ков цу и оп шти на 
Свр љиг.   С. Ђор ђе вић

ИЗ ЛО ЖБА ОБ РЕД НИХ ХЛЕ БО ВА
И СЛАВ СКИХ КО ЛА ЧА 

Ху ма ност
на де лу

„МАЈ СКЕ ИГРЕ” ДО МО ВА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ У НИ ШУ

Дру же ње
ва жни је од 
спорт ских
ре зул та та
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у посети

Уко ли ко та ко зва но тре ће 
до ба не до жи вља ва те као 
ста рост већ же ли те „да 

до да те жи вот го ди на ма”, упо-
зна је те но ве љу де, про ме ни те 
ру ти ну, пр ко си те уса мље но сти, 
иза ђе те из ку ће, про ши ри те 
ви ди ке и на у чи те не што но во, 
он да су Днев ни цен три и клу-
бо ви за ста ри је (ДЦК) Уста но ве 
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град 
пра во ме сто за вас.

Ре дак ци ја „Гла са оси гу ра-
ни ка” кра јем ма ја по се ти ла је 
Днев ни цен тар за ста ри је Ста ри 
град 2 у Све то гор ској 14, је дан 
од нај ак тив ни јих у Бе о гра ду, да 
се уве ри да тре ће до ба за пра-
во тре ба да пред ста вља по зну 
мла дост.

На са мом ула ску у Цен тар 
до че ка ле су нас ве о ма љу ба-
зне до ма ћи це ко је су мар љи-
во при пре ма ле про стор за већ 
осми шљен про грам да на и ус-
пут по слу жи ва ле пр ве по се ти-
о це и ко ри сни ке. Ка да се уђе у 
про стор ко ји је пред о дре ђен 
за ак ти ван жи вот пен зи о не ра, 
при ме ти се да он зра чи бо ја ма, 
оди ше по зи тив ном енер ги јом 
и нео до љи во вас ма ми да га 
ис тра жи те и да се упо зна те са 

оним што вам не се бич но ну ди 
и пру жа. Ути сак је да цен тар ни-
кад не спа ва, да је стал но бу дан 
и спре ман за но ва де ша ва ња, 
јер про сто ри ја ма увек од зва ња 
ве се ли жа мор ко ри сни ка и за-
по сле них.

Од ра ног ју тра ко ри сни ци 
цен тра за по чи њу дру же ње уз 
чај и ка фу и дру штве не игре. Ка-
ко од ми че вре ме кон стант но се 
про стор по пу ња ва пен зи о не-
ри ма ко ји не стр пљи во же ле да 
ор но при о ну на сво је за ни ма-
ци је и ак тив но сти. С јед не стра-
не де ку паж тех ни ком су се укра-
ша ва ле фла ше, сак си је, чи ни је и 
оста ли при год ни пред ме ти, с 
дру ге стра не су се од ви ја ле „љу-
те бор бе” у ша ху, до ми на ма, „не 
љу ти се чо ве че”, кар та ма, а на 
га ле ри ји се пом но пра тио курс 
ра чу на ра. По том су при сти гли и 
чла но ви хо ра „За бра ње но ста-
ре ње” ко ји су се при пре ма ли 
за по се ту де ле га ци је из Шан га ја 
пла ни ра ну баш тог да на. 

Див ним пе сма ма у из во ђе-
њу хо ра про пра ће на је по се та 
де ле га ци је из Шан га ја Цен тру 
у Све то гор ској. По ред оку пље-
них ко ри сни ка, уго сти ли су 
их и ди рек тор ка УГЦБ, Су за на 

Ми шић, по моћ ник ди рек то ра 
Уста но ве Ср ђан Ди ми три је вић, 
као и град ска се кре тар ка за 
со ци јал ну за шти ту, На та ша Ста-
ни са вље вић. Го сте из Ки не про-
ве ли су кроз Цен тар и де таљ но 
им при бли жи ли ње го ве услу ге, 
рад, пред но сти и ка па ци те те, 
на гла ша ва ју ћи да ова кви цен-
три пред ста вља ју при ја тељ ску 
за јед ни цу за се ни о ре.

За од лич ну ор га ни за ци ју и 
успе шно спро во ђе ње ра ди о ни-
ца и про гра ма у Цен тру за слу-
жна је Ма ри ја Ста но је вић, рад-
ни те ра пе ут ДЦК у Све то гор ској 
14, ко ја се без ре зер вно по све-
ћу је ко ри сни ци ма.

– Наш циљ је да по ред со ци-
јал не за шти те омо гу ћи мо на-
шим пен зи о не ри ма да уче и да 
се раз ви ја ју и у ста ро сти, што је 
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За ба вом про тив ста ре ња

Успе шна обу ка за рад на ра чу на ри ма
За вр ше так дво ме сеч ног про гра ма обу ке ко ри сни ка УГЦБ за рад на ра-
чу на ри ма про сла вљен је у Клу бу Фи ло зоф ског фа кул те та. Ово је ујед но 
био и по вод да Клуб пр ви пут отво ри сво ја вра та на кон ви ше го ди шње 
об но ве. Кроз прак ти чан при каз обу ке и сте че на ис ку ства у овој сво је вр-
сној ме ђу ге не ра циј ској са рад њи по чео је фор мал ни део про гра ма.
Ди рек тор ка УГЦБ Су за на Ми шић за хва ли ла је на по др шци ка би не та 
пред сед ни це Вла де Ре пу бли ке Ср би је, сту ден ти ма Фа кул те та ор га ни за-
ци о них на у ка и сту ден ти ма Фи ло зоф ског фа кул те та. На гла си ла је да је 
про је кат пру жио мо гућ ност да се бо ље ис ко ри сти по тен ци јал свих ге не-
ра ци ја и ис ком би ну ју њи хо ви ре сур си ка ко би се ује ди ни ле ге не ра ци је 
и оја ча ла ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и ве зе. Про грам се на ста вио 
на сту пом гру пе „За бра ње но ста ре ње“ ко ја је све по ди гла на но ге и по ка-
за ла да сва ка ге не ра ци ја да је не про це њив до при нос.
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За ба вом про тив ста ре ња

ја ко бит но, јер чо век не сме да 
пре ста не да ис тра жу је и учи. У 
окви ру плат фор ме „Ака де ми-
је 65+” спро во ди мо ви ше од 
20 кур се ва и ра ди о ни ца на ме-
ње них пен зи о не ри ма у ци љу 
по бољ ша ња ква ли те та жи во та 
и ти ме по др жа ва мо прин цип 
це ло жи вот ног уче ња и не фор-
мал ног обра зо ва ња од ра слих – 
об ја шња ва Ма ри ја Ста но је вић.

Та ко ђе, пен зи о не ри ма је у 
ДКЦ омо гу ће но дру же ње уз 
про мо тив не це не пи ћа, где чај 
и ка фа ко шта ју по 10 ди на ра, а 
нес ка фа 15 ди на ра (Све то гор-
ска 14). Неки центри имају и 
услу гу пра ња ве ша која је бес-
плат на, док ру чак ко шта 75 ди-
на ра.

И ко ри сни ци су пре за до вољ-
ни сви ме што им је омо гу ће но.

– Овај клуб за ста ри је сам 
про на шла пре пет го ди на. Од 
тог тре нут ка он пред ста вља мо-
ју дру гу ку ћу, у ње му сам про на-
шла мир и спо кој, пот пу но ме 
ис пу ња ва. Ов де уче ству је мо у 
ра зним ра ди о ни ца ма, дру жи мо 
се и за и ста нам је ле по. По се та 
Цен тру је од из у зет ног зна ча-
ја за ста ри је, по себ но ако же ле 
да ква ли тет но пре кра те сво је 
вре ме и да на у че раз не тех ни-
ке у кре а тив ним ра ди о ни ца ма, 
а по том да то зна ње пре не су 
сво јој де ци и уну ци ма – го во ри 
Љу бин ка Жи ву ло вић (74), пен-
зи о нер ка већ 30 го ди на.

Ле по са ва Ба кић (84) ка же да 
је у днев ним цен три ма и клу бо-
ви ма све до бро ор га ни зо ва но 
и по кри ве на су сва ин те ре со-
ва ња пен зи о на ра у на ме ри да 
им се олак ша и улеп ша ста рост. 
На гла ша ва да са мо ћа уби ја, а 
по се та клу бу и ра ди о ни ца ма 
ујед но је и ре кре а ци ја и дру же-
ње. Ле по са ва за вр ша ва курс де-
ку па жа и пла ни ра да се при ја ви 
за курс сли ка ња.

Вла до Мр ђа (86), со ли ста у пе-
вач кој гру пи, ка мер ном хо ру и 
ок те ту клу ба, ис ти че да је днев-
ни цен тар у Све то гор ској 14 је-

дан од нај ак тив ни јих и да је, кад 
год га по се ти, пре пун љу ди и 
пре бу ки ран због са др жа ја ко је 
ну ди се ни о ри ма.

– Ов де сво је ме сто на ђе сва-
ко од нас. Има мо све што је по-
треб но за сва ку на шу за ни ма ци-
ју, а и уз при сту пач не це не пи-
ћа. Љу ди у тре ћем до бу по но во 
по ста ју де ца, а де ца во ле да се 
дру же и игра ју. Ор га ни зу ју за 
нас из ле те, игран ке, има мо мо-
гућ ност да бес плат но иде мо у 
по зо ри шта... По себ но сам за до-
во љан оп хо ђе њем до ма ћи ца, 
рад них те ра пе у та и со ци јал них 
рад ни ка, с мно го љу ба ви и стр-
пље ња се од но се пре ма сви ма 
и сва ку на шу по се ту учи не ве о-
ма при јат ном.

На ша по се та се за вр ши ла уз 
пе сму и игру и уз по кло не ко је 
су из ра ди ли упра во ко ри сни ци 
Цен тра на сво јим кре а тив ним 
ра ди о ни ца ма.

О до дат ним ин фор ма ци ја ма 
нај ста ри ји Бе о гра ђа ни мо гу да 
се оба ве сте пу тем сај та Уста но-
ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о-
град (www.ugcg.rs) или да оду 
у неки од 27 дневних центара и 
клубова. 

Драгана Грујић
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репортажа

Из при ја тељ ства је од нос 
дво је мла дих Бе о гра ђа-
на пре ра стао у не што 

ви ше, по ста ли су мо мак и де-
вој ка, а од пре три го ди не су 
и по слов ни парт не ри. Ксе ни ја 
Шу ба ра (23) и Ми ло рад Те ва-
но вић (28) удру же ни у цвет не 
аран жма не не са мо да ис тра ја-
ва ју у овом по слу, не го га и уса-
вр ша ва ју иако су обо је у том 
за на ту пот пу но са мо у ки. Они 
се у по слу до пу њу ју, јер Ксе ни-
ја по се ду је жен ску кре а тив ност 
ко ја се пре ли ва у бо ја ма, а Ми-
ло рад, као му шка рац, „цр но-
бе лу” ви зи ју.

Ксе ни ја је ра до при ста ла да 
го во ри за наш лист, јер је њен 
по кој ни де ка ре дов но до би јао 
и чи тао „Глас оси гу ра ни ка”. Го-
во ре ћи о из ра ди аран жма на, 
се ти ла се са мог по чет ка у ко-
јем је нај ви ше об ра до ва ло то 
што је Ми ло рад са оду ше вље-
њем при хва тио иде ју да се ба ве 
аран жи ра њем цве ћа у ку ти ја ма, 
и то на кон што је њи хов дру гар 
за са мо три ру же у ку ти ји пла-
тио 100 евра! Би ло је то пре три 
го ди не. Та да још ни су зна ли ни-
шта о из бо ру цве ћа, на бав ци ку-
ти ја, из ра ди аран жма на, де ко-
ри са њу цве ћа уз слат ки ше, али 
су има ли сна жну во љу, по ка за-
ли ин те ре со ва ње, упор ност и 
ис трај ност.

– Нај пре смо на ин тер не ту 
тра га ли за ку ти ја ма ко је смо за-
ми сли ли, по че так је био те жак, 
ни смо има ли чак ни основ но 
зна ње а ка мо ли ис ку ства, али 
смо би ли упор ни. Ни смо зна ли 
ни шта ни о сун ђе ри ма, ни о из-
бо ру при ме ре ног цве ћа, јер се 
оно ко је је на ме ње но за ку ти је 
раз ли ку је од цве ћа за бу ке те. 
По сте пе но смо при ку пља ли ин-
фор ма ци је и мно го смо на у чи ли 
пре све га од до ба вља ча. Ина че, 
они нас снаб де ва ју цве ћем ко је 
ку пу ју код до ма ћих уз га ји ва ча, а 
је дан део и уво зе. Са да мо гу да 
ка жем да смо, укуп но гле да ју ћи 
ка ко ра ди мо, и ка да по сма тра-
мо и фи нал ни про из вод, за и-

ста по сти гли вр хун ски ква ли тет 
– без ла жне скром но сти ка же 
Ксе ни ја.

Овај већ уигра ни дво јац из-
ла зи у су срет свим за ми сли ма 
и зах те ви ма ку па ца, али, ка ко 
ка жу, нај те же им је до са да па-
ло бо је ње ру жа у цр но, иако се 
и ова вр ста ру жа уз га ја.

– Цр не ру же су ве о ма рет ке, 
и ми смо их та да по ру чи ли на 
вре ме, али нам ипак ни су ис-
по ру че не. Ина че, у на шем по-
слу се цве ће и фар ба уко ли ко 
је то по треб но. Та про це ду ра 
из гле да та ко што цве ће пр во 

мо ра да се де хи дри ра, за тим 
се по та па у во ду и бо ју. Има ли 
смо кра так рок и ма ло ис ку-
ства у овој тех ни ци, па нам у 
пр вом на вра ту бо је ње ни је ус-
пе ло, али смо на кра ју ипак до-
би ли же ље ни ефе кат – от кри ва 
Ксе ни ја.

Иако жи ве у Бе о гра ду, за 
аран жма не Ксе ни је и Ми ло ра-
да су за ин те ре со ва ни и куп ци 
у уну тра шњо сти. Ла ко је прет-
по ста ви ти да пу не ру ке по сла 

има ју баш за 8. март, те се мо же 
ре ћи да се по кла ња ње цве ћа 
као знак па жње, љу ба ви, по-
што ва ња или за хвал но сти ни је 
из гу би ло. Ин те ре сант но је, ме-
ђу тим, да ви ше по сла има ју за 
ро ђен да не у зим ским, а ма ње у 
лет њим ме се ци ма.

Пре по зна ва ње све жег цве ћа 
је од из у зет ног зна ча ја, са да га 
ку пу ју од ви ше про да ва ца на 
ве ли ко а нај ви ше се осла ња ју 
на јед ног, во де ћег до ба вља ча. 
Ми ло рад на гла ша ва да је ис ку-
ство учи ни ло мно го, те да нас 
од лич но уна пред зна ју ко је 
цве ће тре ба да иза бе ру и ка-
ко ће оно су тра дан да из гле да. 
На рав но, све аран жма не у ку-
ти ја ма ра де истог да на ка да је и 
ис по ру ка, по што мо ра ју да бу ду 
све жи и пре фи ње ни.

У њи хо вим цвет ним кре а ци ја-
ма нај за сту пље ни је су ру же ко-
је су увек би ле сим бол љу ба ви 
и ле по те, а у мно гим кул ту ра ма 
их сма тра ју кра љи цом укра сног 
би ља. Не рет ко, Ксе ни ја и Ми ло-
рад има ју по руџ би ну и за ку ти-
ју са 101 ру жом, ко јом се, ка ко 
се ве ру је, ша ље по ру ка „ве чи те 
љу ба ви”. Са мо да би при пре ми-
ли, од но сно очи сти ли цве ће, 
по треб но је ви ше од сат и по 
вре ме на, а ру ка ви це та да ни су 
по себ на за шти та, по себ но ако 
су ру же са ви ше тр ња. Али, као 
и до са да, обо је иду у су срет но-
вим иза зо ви ма.

У по след ње вре ме де ша ва се 
да му шкар ци по кла ња ју и хи-
ља ду јед ну ру жу. Овај број сим-
бо ли зу је си гур ност оног ко ји 
их да ру је да са осо бом ко ја ће 
до би ти ова ко им по зан тан број 
ру жа же ли да про ве де цео жи-
вот. Ксе ни ја, ко ја исто вре ме но 
при во ди кра ју и сту ди је пра ва, 
уз свог жи вот ног и по слов ног 
са пут ни ка Ми ло ра да си гур но 
ће и ову на руџ би ну спрем но 
до че ка ти.

Је ле на Оцић

УЗ ДО БРУ ИДЕ ЈУ ДО СА МО СТАЛ НОГ ПО СЛА

Жи вот мо же
би ти цве ће
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Ту ри стич ко-при вред на ма-
ни фе ста ци ја „Са јам ме да и 
ви на”, ко ју су пре 13 го ди-

на по кре ну ли Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја, Дру штво пче ла ра „Хај-
дук Вељ ко” и Удру же ње про из-
во ђа ча ви на са озна ком ге о-
граф ског по ре кла Не го тин ске 
Кра ји не, под по кро ви тељ ством 
оп шти не Не го тин, ста са ла је у 
јед ну од нај у глед ни јих смо три 
ко је на про сто ру ис точ не Ср-
би је има ју об је ди ње ну и тра ди-
ци ју и кул ту ру и за ба ву и, оно 
нај ва жни је, про мо ци ју и раз вој 
брен до ва не го тин ске оп шти не: 
ви нар ство и пче лар ство. Са јам 
ме да и ви на ове го ди не од лич-
но по се ћен и ор га ни зо ван по 
ме ри свих ге не ра ци ја и љу-
би те ља раз ли чи тих му зич ких 
жан ро ва, имао је ме ђу на род ни 
ка рак тер за хва љу ју ћи уче сни-
ци ма из Ру му ни је, Бу гар ске и 
дру гих зе ма ља. 

То ком три са јам ска да на по-
се ти о ци Не го ти на ужи ва ли су 
у про гра ми ма ко ји су се ни за-

ли из са та у сат а пред ста ви ло 
се око сто пе де сет из ла га ча 
из  не го тин ских се ла, из Ни ша, 
Вра ња, Ку ма но ва, Кња жев ца, 
Зре ња ни на, Кра гу јев ца и дру-
гих гра до ва. Сва ко је у скла ду 
са сво јом де лат но шћу Сај му 
дао по себ ну драж без об зи ра 
на то да ли је реч о про из во ђа-
чи ма хра не, ви на, ме да, на род-
них је ла, ко ла ча, су ве ни ра, на-
ки та или дру гим за ни мљи вим 
де лат но сти ма, ста рим и но вим 
за на ти ма. 

Оце њи вач ка ко ми си ја је 
има ла те жак за да так да од 126 
узо ра ка иза бе ре нај бо ља ви-
на из 36 ви на ри ја ко ли ко их се 
при ја ви ло за ово го ди шњи Са-
јам. Три јум фо ва ли су кра јин ски 
про из во ђа чи: „Та ни ћа пим ни це” 
из Там ни ча, вла сни ка Де ја на 

Плав ши ћа, „По друм Ми ли во-
је вић 1972” из Реч ка, вла сни ка 
Не бој ше Ми ли во је ви ћа и „Топ 
Ви на рис” из истог кра јин ског 
се ла, вла сни ка Дра га на Не дељ-
ко ви ћа. 

Струч на ко ми си ја са по зна-
тим срп ским ено ло гом, др 
Алек сан дром Пе тро ви ћем на 
че лу, по де ли ла је чак 31 злат ну 
ме да љу за ква ли тет, 26 сре бр-
них и 25 брон за них или укуп но 
82 вин ска при зна ња што нај бо-
ље све до чи о уз ла зном ква ли те-
ту ви на на сај му.

За нај бо љи штанд Ме ђу на-
род ног сај ма ме да и ви на 2018. 
у Не го ти ну про гла ше но је Ли ци-
дер ско ср це – Слат ка сен за ци ја, 
Но ви це Ву ји чи ћа из Сме де рев-
ске Па лан ке. 

Јо ван ка Ста но је вић

У окви ру сед ме му зич ко-
сцен ске ма ни фе ста ци је пен зи-
о не ра Ср би је под име ном „Ја 
имам та ле нат” у Вр њач кој Ба њи 
кра јем пр ве де ка де ма ја уче-
ство ва ло је 12 еки па из ви ше 
гра до ва Ср би је и су сед не Ма ке-
до ни је.

По не пи са ном пра ви лу, ле-
ско вач ки пен зи о не ри су и ове 
го ди не бри љи ра ли из вед бом 
му зич ко-сцен ског пер фор ман-
са под на зи вом „Ка фа на је мо ја 
суд би на”. Текст јед но чин ке за 
ову при ли ку на пи сао је по зна ти 
ле ско вач ки књи жев ник, ху мо-
ри ста и уни вер зи тет ски про фе-
сор др Дра го мир С. Ра до ва но-
вић. У за ми шље ној по сле рат ној 
ле ско вач кој ка фа ни кроз раз не 
ша ле и анег до те при чу о ста ром 

Ле сков цу до ча ра ли су глум ци и 
пе ва чи ама те ри из „Клу ба при-
ја тељ ства” ле ско вач ког Удру-
же ња пен зи о не ра. То ком овог 
му зич ко-сцен ског при ка за пе-
ва ле су се по зна те пе сме на шег 

хит-мај сто ра То ме Здрав ко ви ћа, 
а у ка фа ни је би ло и „не срећ но 
за љу бље них го сти ју”...     

„Га зда” вир ту ел не ка фа не био 
је пе сник Зо ран Ми хај ло вић, 
мла да ко но ба ри ца је би ла Љу-

бин ка Ари за но вић, рас пе ва на 
да ма са ми кро фо ном Ан ђи ца 
Ар бу ти на, а на вод но нај пи ја ни-
ји ме ђу го сти ма био је бив ши 
ле ско вач ки по сла сти чар Јор ка. 
Це лу ову при чу успе шно је ре-
жи ра ла и адап ти ра ла за ма лу 
сце ну Ве сна Ђор ђе вић, члан 
упра ве ле ско вач ког Удру же ња 
пен зи о не ра. 

Пре ма на шем са зна њу, сле-
де ће ова кво так ми че ње би ће 
одр жа но у Кру шев цу. Од го сти-
ју из Ма ке до ни је по себ но су се 
ис та кли из во ђа чи ет но пе са ма 
из Ку ма но ва чи ме су се и они 
ква ли фи ко ва ли за јед ног од на-
ред них до ма ћи на овог је дин-
стве ног так ми че ња при пад ни ка 
тре ћег до ба. 

Томислав Сте ва но вић

У НЕ ГО ТИ НУ ОДР ЖАН 13. СА ЈАМ МЕ ДА И ВИ НА

По ме ри свих
ге не ра ци ја

СУ СРЕ ТИ МУ ЗИЧ КИХ СЕК ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА 

Ле сков ча ни из ве ли нај бо љи пер фор манс

Ве се ле пен зи о нер ке из Сме де рев ске Па лан ке

Про мо ци ја се о ског ту ри стич ког до ма ћин ства 
Ро гље вач ке пив ни це

Музичкипрограми,од
уметничкихдоизворних
Од лич но по се ће не кон цер те на отво ре ном при ре ди ли су Ђор-
ђе Да вид, Ба нат ски там бу ра ши, ко ји су на сту пи ли у по ја ча ном 
са ста ву са глум цем Ми ро сла вом Жу жи ћем, Ива на Се ла ков и 
Но во сад ски там бу ра шки са став „Ла Бан да”. Пред ста ви ли су се 
и мла ди та лен ти из Не го ти на, кул тур но-умет нич ка дру штва и 
по зна ти кра јин ски ин стру мен та ли сти и во кал ни из во ђа чи.  
Ор га ни зо ва но је и струч но пре да ва ње за пче ла ре на ко ме је 
о ор ган ској про из вод њи го во рио про фе сор По љо при вред ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, др Не бој ша Не дић.
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погледи

Ле кар ске пре по ру ке све 
ви ше ли че на упут ство за 
пре жи вља ва ње. Ко из ла зи 

од 11 до 15 ча со ва, у шпи цу лет-
ње вре ли не, ка да је сун це нај не-
ми ло срд ни је, мо рао би да има 
ше шир са ши ро ким обо дом, оде-
ћу ко ја све по кри ва (ду ги ру кав, 
ду ге но га ви це), по жељ но там ни-
јих бо ја и од но вих, спе ци јал них 
ма те ри ја ла, там не на о ча ре, а не-
по кри ве ни део де ла пре ма зан 
кре мом са ви со ким за штит ним 
фак то ром.

То је под тач ком „б”. Под „а”, у 
вре ме нај ја чег ул тра ви о лет ног 
зра че ња не тре ба уоп ште из ла га-
ти, већ тре ба оста ти у хла до ви ни. 
Ма да и та да, осо бе са осе тљи вом 
ко жом тре ба да су на опре зу.

Да нас ма ло ко да ни је оба ве-
штен о штет ним по сле ди ца ма 
сун че вог зра че ња, по ве ћа ним 
ри зи ци ма и по ра сту обо ле ва ња 
од ра ка ко же, укљу чу ју ћи и онај 
нај о па сни ји и нај смр то но сни-
ји, ме ла ном. Ства ри су озбиљ не, 
по све му су де ћи, али упр кос том 
са зна њу ма ли про це нат љу ди 
их при хва та као та кве. Не ки су 
јед но став но не мар ни, не за ин те-
ре со ва ни, не ки пак скеп тич ни, 
убе ђе ни да је ипак реч о пре те-
ри ва њу.

У сва ком слу ча ју, пре ма по да-
ци ма Еуро ме ла но ма, чи јој мре жи 
при па да и Ср би ја, са мо 14 од сто 
гра ђа на Евро пе по шту је са ве те 
о за шти ти од сун ца, упр кос то ме 
што је, ка ко се на во ди, чак 91 од-
сто упо зна то са чи ње ни ца ма.

У Бе о гра ду и ши ром зе мље 
про те клог ме се ца спро ве де на је 

кам па ња „Ср би ја има про блем 
са ра ком ко же”, ор га ни зо ва ни 
су бес плат ни пре гле ди, одр жа-
не три би не и пре да ва ња и том 
при ли ком се мо гло чу ти да је од 
2007. до 2012. од ме ла но ма про-
сеч но го ди шње обо ле ва ло 620 
љу ди, а уми ра ло 250, као и да се 
од 2005. до 2015. број обо ле лих 
по ве ћао за 25 од сто због не кон-
тро ли са ног из ла га ња сун цу или 
ко ри шће ња со ла ри ју ма.

Исто вре ме но, убр за но ра сте и 
број не ме ла ном ских, де сет пу та 
че шћих, кар ци но ма док, ге не-
рал но, по се бан про блем пред-
ста вља то што се у 80 од сто слу-
ча је ва код ле ка ра од ла зи кад је 
бо лест већ у по од ма клој фа зи. 

Ср би ја се, пре ма на ве де ној 
сто пи, на ла зи ме ђу зе мља ма са 
ни жим ри зи ком. За нај у гро же ни-
ју сло ви Аустра ли ја где се 750.000 
љу ди го ди шње ле чи од не ког ти-
па кар ци но ма (не ме ла ном ских), 
а прог но стич ки се твр ди да ће 
код дво је од тро је ста нов ни ка 
рак би ти ди јаг но сти ко ван до њи-
хо ве се дам де се те го ди не. А мо-
жда ипак и не ће.

Аустра ли ја је, на и ме, зе мља 
ко ја је, упра во због ова ко алар-
мант не сли ке, нај ви ше уло жи ла у 
по ди за ње све сти и пре вен тив не 
ме ре и за хва љу ју ћи то ме на чи-
ни ла по мак. Са да је пр ва у све ту 
са ре ги стро ва ним ма лим па дом 
кри ву ље обо ле ва ња и то код 
мла ђих од 45. То су ге не ра ци је 
где се већ од њи хо вих ра них го-
ди на во ди ло ра чу на о за шти ти. 
Код ста ри јих, од пе де сет и на ви-
ше, и да ље ра сте број по го ђе них 

не ким ви дом ра ка, јер су то по ко-
ле ња код ко јих се не го вао култ 
пре пла ну ло сти.

Ви сок, ви так, пре пла нуо... Та-
кав опис го во рио је све. Ду го је 
то био мит ко ји је оли ча вао здра-
вље, при влач ност и успе шност. 
Ко ли ко ду го тра јан, нај бо ље по ка-
зу је свет ски ви ше де це ниј ски бум 
со ла ри ју ма. Сад ви ше не тре ба да 
чу ди да је упра во Аустра ли ја, за-
јед но са Бра зи лом, уве ла њи хо ву 
пот пу ну за бра ну, а ве ћи на зе ма-
ља, укљу чу ју ћи и Ср би ју, пла ни ра 
или већ спро во ди за бра ну упо-
тре бе за мла ђе од 18 го ди на.

Ме ђу тим, ово је при ча са два 
кра ја. Сви се сла жу, не по сто ји 
без бед но и здра во из ла га ње зра-
че њу. За штит на сред ства, од гар-
де ро бе до фар ма це ут ских про из-
во да, оба ве зна су. Ина че, сун ца 
се тре ба кло ни ти.

Све би би ло у ре ду да не по сто-
ји дру ги про блем. Та ко скло ње-
ни и за шти ће ни ли ша ва мо наш 
ор га ни зам мо гућ но сти да оба ви 
не ке дру ге зна чај не за дат ке, као 
што је, ре ци мо, син те за ви та ми на 
Де. По што га ми са ми не про из во-
ди мо, за ак ти ва ци ју овог ва жног 
чи ни о ца нео п ход на је сун че ва 
све тлост.

Ви та ми ну Де при пи су је се уло-
га у ја ча њу иму ног си сте ма, ре гу-
ли са њу ни воа кал ци ју ма у ко сти-
ма, сла бље њу за па љен ских про-
це са, па чак и сма њи ва њу ри зи ка 
од кар ци но ма и кар ди о ва ску лар-
них бо ле сти (што још ни је до ка-
за но). Спи сак ис ти ца них ко ри-
сних свој ста ва овог ви та ми на још 
је ду жи, али и на ве де но је до вољ-

но да се схва ти озбиљ ност тврд-
њи из не тих у сту ди ји об ја вље ној 
у Жур на лу Аме рич ке асо ци ја ци је 
осте о па та, да го то во ми ли јар да 
љу ди па ти од не до стат ка или не-
до вољ не ко ли чи не ви та ми на Де.

Као мо гу ћи раз лог по ми њу се 
хро нич не бо ле сти, али и упо тре-
ба за штит них кре ма ко је „за у ста-
вља ју” сун че ве зра ке. Ми шље ња 
о узро ци ма су ра зна и су прот ста-
вље на, али чи ње ни ца је да без 
ви та ми на Де ко сти по ста ју кр те 
и лак ше под ло жне фрак ту ри, ми-
шић но тки во сла би је, цео ба ланс 
ор га ни зма по ре ме ћен.

Дер ма то ло зи и по го то во фар-
ма це ут ска ин ду стри ја, ре ше ње 
ви де у су пле мен ти ма, на док на-
ђи ва њу не до стат ка узи ма њем 
пи лу ла. На рав но, не што мо же 
да се по стиг не и при клад ном 
ис хра ном. У овом слу ча ју то 
зна чи што ви ше ри бе (ло сос, 
ску ша, ту на), млеч них про из во-
да и ја ја (жу ман це). Али, др Ким 
Фо тен ха у ер, са Уни вер зи те та 
То у ро у Ка ли фор ни ји, уче сник 
у по ме ну тој сту ди ји, не од у ста је 
од сун ца.

Пре ма ње ним ре чи ма, не по-
сто ји ни шта лак ше, ефи ка сни је и 
свр сис ход ни је од крат ке шет ње 
од пет ми ну та до по ла са та, два 
пу та не дељ но, го лих ру ку и но-
гу, али баш у под не, кад зве зда 
упе че. По тре бе за ви та ми ном Де 
би ће на тај на чин на ми ре не, а о 
ри зи ку те шко да мо же да се го во-
ри кад је реч о та ко крат ком ин-
тер ва лу. Још јед на по твр да да је 
уме ре ност ме ра све га.

Д. Дра гић

ДРУ ГА КРАЈ НОСТ ЗДРАВ СТВЕ НЕ 
ПРЕ ДО СТРО ЖНО СТИ

Бек ство
од сун ца

Стрикт не ме ре за шти те од зра че ња, 
због ри зи ка од ра ка ко же, има ју  
и не га тив не ефек те, јер се до во де 
у ве зу са уче ста лим про бле мом 
мањ ка ви та ми на Де у ор га ни зму
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По зне го ди не не до но се са мо 
огра ни че ња, не го 
и но ве мо гућ но сти

„Мла дост је дар при ро де, али ста рост је 
умет нич ко де ло”, на пи сао је сво је вре ме но је-
дан од нај у ти цај ни јих афо ри сти ча ра 20. ве ка, 
пољ ски пе сник Ста ни слав Јер жи Лец (1909–
1966). Шта је, ме ђу тим, по у здан од го вор на 
јед но став но пи та ње – ка да по чи ње ста рост?

Већ је уста ље но да је да на шње до ба, до-
ба ду го веч но сти, ко ја се, за хва љу ју ћи на у ци, 
ме ди ци ни и тех но ло ги ји, сву где про ду жа ва. 
Већ је са свим си гур но да ће на ши по том ци 
жи ве ти ду же од нас, као што, уоста лом, ми 
жи ви мо ду же од сво јих пре да ка. Би о ло шка 
гра ни ца се ме ђу тим не по ста вља, а са дру-
штве ног аспек та уче ста ле су рас пра ве о то-
ме ко ли ко су го то во сва дру штва на пла не ти 
(не)спрем на за оче ки ва но по ве ћа ње по стот-
ка сво јих ста нов ни ка у „тре ћем до бу”.

Исто вре ме но, де фи ни ци ја тог „тре ћег до-
ба” – ста ро сти – ме ња се ви ше не го икад. Ни-
је, са свим си гур но, исто би ти стар да нас као 
што је то би ло пре са мо 50 го ди на. 

Да ли ста рост по чи ње у мо мен ту ка да се 
за вр ша ва рад ни век, ка да се фор мал но по-
ста је „се ни ор”? Ако је и та ко, тај ме ђаш ни је 
уни вер за лан: не где се у пен зи ју од ла зи са 65 
го ди на (и ма ње), дру где са 67, а у на ја ви је и 
по ме ра ње те гра ни це на 70 (са ве ли ком ве-
ро ват но ћом да ће, кад то по ста не ре ал ност, 
усле ди ти но во по ди за ње на ви ше).

Да ли је по че так ста ро сти мо жда онај 
срећ ни мо ме нат ка да нам на свет до ђе пр ви 
унук или уну ка, кад зва нич но по ста је мо де де 
или ба бе? Или је то не што што се та ко са гле-
да ва са мо из пер спек ти ве мла ђих.

Ка ко год би ло, број го ди на ко ли ко смо 
жи ве ли по пра ви лу ни је та чан ин ди ка тор 
ко ли ко смо оста ри ли. Ста рост на и ме до ла-
зи не при мет но и, ве ро ва ли или не, ко ли ко 
смо ста ри од ре ђу је мо са ми. Тач но је да кад 
осе ди мо мно го то га не мо же мо ви ше „као 
не кад”, али и то је ин ди ви ду ал но: не ки ме ђу 
на ма одр жа ва ју сво ју мо бил ност и енер ги ју 
и да ље на ви со ком ни воу, док се дру ги не ка-
ко пре да ју, па не ке ства ри ра де спо ри је не го 
што ствар но мо гу. 

Због то га је мо жда нај тач ни ја де фи ни ци ја 
ста ро сти у од го во ру на пи та ње ко је је по ста-
вио ле ген дар ни аме рич ки играч беј збо ла 
Се чел Пејџ: „Ко ли ко го ди на би сте има ли да 
не зна те ко ли ко има те го ди на”. Или оно што 
је ре кла дру га аме рич ка ле ген да, глу ми ца 
Меј Вест, чи ја је ка ри је ра по тра ја ла се дам 
де це ни ја: „Ни кад ни сте то ли ко ста ри да не 
мо же те да бу де те мла ђи”. Па бло Пи ка со је, 

ко ли ко по сво јим сли ка ма, остао упам ћен и 
по сво јој ви тал но сти у по од ма клим го ди на-
ма (умро је са 91), али и по сво јој кон ста та-
ци ји да је „по треб но мно го го ди на да се по-
ста не млад”.

Пре ма ал ма на ху свет ских чи ње ни ца ко ји 
са ста вља ЦИА, на нај ду жи оче ки ва ни жи-
вот ни век мо гу да ра чу на ју они ко ји да нас 
на свет до ла зе у Мо на ку – 89,4 го ди на – а 
нај кра ћи бе бе тек ро ђе не у Ча ду, јед ној од 
нај си ро ма шни јих на ци ја на пла не ти – 50,6. У 
пр вој ли ги ду го веч но сти оче ки ва но су и Ја-
пан, Син га пур и Швај цар ска, а на дну су још и 
Ав га ни стан, Со ма ли ја, Гви не ја Би сао…

Ми смо не где у „злат ној сре ди ни” ове ли-
сте, са 75,7 го ди на оче ки ва ног жи вот ног ве-
ка. Ни же смо ран ги ра ни од Бо сне и Хер це-
го ви не (76,9), Ма ке до ни је (76,4) и Хр ват ске 
(76,1) – али тре ба има ти у ви ду да је реч са мо 
о ста ти стич ки про се ци ма, и да на ове бро-
је ве ви ше ути чу они ко ји уми ру мла ди, не го 
они ко ји до жи ве ду бо ку ста рост.

За хва љу ју ћи по ра сту ду го веч но сти, на ша 
пла не та ће на сре ди ни овог ве ка има ти око 
9,7 ми ли јар ди ста нов ни ка (са да их је 7,6), при 
че му ће је дан од ше сто ро би ти ста ри ји од 60 
го ди на. Оно што се из да на шње пер спек ти-
ве пред ви ђа бу ду ћим се ни о ри ма, то је да ће 
би ти фи зич ки и мен тал но ви тал ни ји и ге не-
рал но здра ви ји од да на шњих. То по твр ђу ју и 
ис тра жи ва ња ста во ва „ми ле ни јум ске ге не ра-
ци је” (оних ко ји су ро ђе ни кра јем про шлог и 
по чет ком овог ве ка), чи ји го то во сва ки дру ги 
при пад ник из ја вљу је да во ди ра чу на о сво јој 
фи зич кој кон ди ци ји и здра вој ис хра ни.

Оно што је глав на по ру ка свих сту ди ја све 
ва жни је на у ке о ста ре њу, је сте да по сто је 
не ки фак то ри ко ји убр за ва ју (ина че не из-
бе жно) фи зич ко ста ре ње. Ме ђу њи ма су пу-
ше ње, го ја зност, не пра вил на ис хра на, стрес, 
не до вољ но кре та ње и око ли на (ква ли тет ва-
зду ха ко ји уди ше мо). 

Ис тра жи ва чи су да нас фо ку си ра ни на фак-
то ре ко ји мо гу да успо ре про цес ста ре ња, 
од но сно про ме на у ће лиј ском ме та бо ли зму 
(што се по пу лар но на зи ва тра га ње за „елик си-
ром мла до сти”) и у то ме по сти жу обе ћа ва ју ће 
ре зул та те у ла бо ра то ри ји ма. Јед на од но во-
сти у том по гле ду је и „пре ци зна ме ди ци на”: 
да се те ра пи ја и ле ко ви за не ке бо ле сти од-
ре ђу ју на осно ву ге нет ског скло па па ци јен та.

Исто вре ме но, ука зу је се и на „ле ко ве” ко ји 
су до ступ ни сви ма, а ко ји се са сто је од ста ва 
и од но са пре ма ста ро сти. Нај че шће се у том 
по гле ду по ми ње да је нај ва жни је и у по од ма-
клим го ди на ма за др жа ти свр ху по сто ја ња: 
да сва ки дан по чи ње са сми слом, са не ким 
пла ном и оба ве зом. 

С тим у ве зи све ви ше па жње се по све ћу је 
и но вом „пре крет нич ком до бу” – „ге рон то-
ле сцен ци ји”, ко је се де фи ни ше про ме на ма 
ко је се у жи во ту зби ва ју из ме ђу 50. и 75. И 
ова фа за је, као и адо ле сцен ци ја – пре ла зни 
пе ри од из де тињ ства у зре лост – обе ле же на 
пси хич ким и емо ци о нал ним кри за ма и бур-
ним пре ви ра њи ма и лу та њи ма. По то ме, гра-
ни ца на ко јој по чи ње „пра ва” ста рост је кад 
се на вр ши 75.

На рав но, ве ли ка па жња се по кла ња и нај-
ве ћој прет њи ко ју до но се по од ма кле го ди не 
– де мен ци ји и Ал цхај ме ро вој бо ле сти, као 
ње ној нај че шћој фор ми – за ко је за сад не-
ма ле ка, али се све ви ше ко ри сти са вре ме на 
ин фор ма тич ка тех но ло ги ја ко ја омо гу ћа ва 
над зор не го ва те ља над осо бом ко ја због 
ово га не мо же са мо стал но да жи ви.

Нај зад, без об зи ра кад по чи ње (зна се ка ко 
се за вр ша ва – „бу ду ћим не по сто ја њем”), за-
вр шна фа за жи во та мо же да бу де ис пу ње на, 
па и ра до сна. До но си пре све га му дрост – у 
све тло сти ис ку ства по ми ре не же ље. То зна-
чи да се, уме сто огра ни че њи ма ко је до но си 
ста рост – тре ба ви ше ба ви ти мо гућ но сти ма 
ко је пру жа.   М. Бе кин

РЕ ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ „ТРЕ ЋЕГ ДО БА”

Кад по чи ње ста рост
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Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са-
да не дав но је у сво јим про сто ри ја ма 
одр жа ло сед ни цу Из бор не скуп шти-

не. Сед ни ци су при су ство ва ли Ми лош Ву-
че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, Ва си ли је 
Бе ло бр ко вић, за ме ник пред сед ни ка Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је, Ми лан Не на дић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, Љи-
ља на Ко ко вић, по моћ ни ца гра до на чел ни ка 
Но вог Са да, пред став ни ци гран ских удру-
же ња, ме сних ор га ни за ци ја и оста ли чла но-
ви Скуп шти не.

Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, го во рио је 
на сед ни ци о ра ду Удру же ња у прет ход ном 
пе ри о ду и пла но ви ма за на ред не че ти ри 
го ди не, као и о со ци јал ном по ло жа ју пен зи-
о не ра и ста њу пен зи ја.

Ми лош Ву че вић је ис та као кон ти ну и тет 
са рад ње гра да и Удру же ња ко ји до при но-
си ве ћој ме ђу ге не ра циј ској со ли дар но сти, 
а го во рио је и о фи нан си ра њу про је ка та 
на ме ње них ста ри ји ма као што су клу бо ви 
пен зи о не ра. 

На сед ни ци су при хва ће ни из ве шта ји о 
ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу Удру же-
ња у прет ход ном че тво ро го ди шњем пе-
ри о ду, о ра ду Над зор ног од бо ра, ин фор-
ма ци ја о одр жа ним из бо ри ма у МО Удру-
же ња, а за тим је при хва ћен и Про грам 

ра да Удру же ња за пе ри од 2018–2022. 
го ди не.

Мо мо Чо ла ко вић је по но во иза бран за 
пред сед ни ка Удру же ња, а за тим су иза бра-
ни и чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра. 

Дра ган Ко раћ

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Окружнаолимпијада
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ди ми тров град 

ор га ни зо ва ло је, у са рад њи са спорт ско-ту ри-
стич ком уста но вом, тре ћу Окру жну олим пи ја ду 
тре ћег до ба ме ђу на род ног ка рак те ра на ко јој је 
уче ство ва ло шест еки па ста ро сних пен зи о не ра 
Пи рот ског окру га и две еки пе из гра до ва Го деч и 
Пра вец из су сед не Ре пу бли ке Бу гар ске.

Так ми ча ри су се над ме та ли у сле де ћим спорт-
ским ди сци пли на ма: пи ка до, фуд бал, ко шар-
ка, шах и бр зо хо да ње. По бед ник олим пи ја де је 
еки па до ма ћи на „Ди ми тров град I” ко ја је осво-
ји ла пр во ме сто, еки па из Ба бу шни це „Лу жни ца” 
осво ји ла је дру го ме сто, док је „Ди ми тров град II” 
заузеo тре ће ме сто.

На кра ју так ми чар ских ди сци пли на уче сни ци 
су за и гра ли ко ло, а по том се при јат но дру жи ли 
и за ба вља ли на за јед нич ком руч ку у јед ној од 
пре кра сних про сто ри ја Спорт ско-ту ри стич ког 
цен тра „Ди ми тров град” где је ода то при зна ње 
ди рек то ру СТЦ Ва си лу Ан дре је ву за успе шно 
осми шље ну и ло ги стич ки про пра ће ну спорт ску 
ма ни фе ста ци ју, оми ље ну пен зи о не ри ма из удру-
же ња Пи рот ског окру га, а уз до де лу ме да ља и пе-
ха ра уче сни ци ма.

Удру же ње ре дов но уче ству је и у број ним дру-
гим ло кал ним ма ни фе ста ци ја ма и че сто је но си-
лац ра зних при зна ња. У. Д.

На ре дов ној сед ни ци Скуп шти не 
Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 
у Тр сте ни ку под не ти су из ве шта ји о 
про те клим ра ду и пред ста вљен план 
бу ду ћих ак тив но сти до кра ја ове го ди-
не. Пред сед ник тр сте нич ке ор га ни за-
ци је пен зи о не ра Ми о драг Сте ва но вић 
(на слици) тим по во дом је ре као да у 
тр сте нич кој оп шти ни има око 10.000 
пен зи о не ра, 30 од сто њих је учла ње но 
у ову ор га ни за ци ју (3091). То ком про-
шле го ди не учла ње но је 269 пен зи о-
не ра. Чла но ви ма је и ове го ди не омо-
гу ће на на бав ка нео п ход них жи вот них 
на мир ни ца, до де ла бес ка мат них по-
зај ми ца у из но су од 10.000 ди на ра ко је 
вра ћа ју у пет јед на ких ме сеч них ра та. 

Оства ре на је са рад ња са удру же-
њи ма у Алек сан дров цу, Ћи ћев цу, 
Вр њач кој Ба њи, Кра ље ву, Чач ку, Лу-
ча ни ма и Ме две ђи. Са ра ђи ва ли смо 
и са ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ло-
кал не са мо у пра ве и дру гим су бјек ти-
ма дру штва. 

Пред став ни ци ве ћи не се о ских ме-
сних ор га ни за ци ја су из ве сти ли на 
сед ни ци Скуп шти не да има ју про бле-
ма са не до стат ком про сто ра за оку-
пља ње и дру же ње и да им над ле жни 
у ме сним за јед ни ца ма не мо гу по мо ћи 
да ре ше тај про блем. Пред тр сте нич-
ком ор га ни за ци јом пен зи о не ра је и 
про блем из град ње ста рач ког до ма ко-
ји се стал но по тен ци ра али не ре ша ва. 
Би ло је по том пи та њу ви ше кон та ка-
та са ло кал ном са мо у пра вом па ће се 
уско ро ви де ти ре зул тат ових и дру гих 
ак тив но сти.

Дра ган Ива но вић

хроника

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

До бра са рад ња са град ским 
вла сти ма

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

Успе шно спро ве де не 
ак тив но сти

Момо Чолаковић на седници
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На пред лог свих ме сних од-
бо ра на Из бор ној скуп шти ни 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти-
не Ра ко ви ца, Зо ран Јев тић је по 
ше сти пут иза бран за пред сед-
ни ка овог удру же ња.

Ина че, ак це нат бу ду ћег ра да 
Удру же ња пен зи о не ра ста вљен 
је на пра ће ње трен да елек трон-
ског опи сме ња ва ња и ди ги та-
ли за ци је пен зи о не ра и Удру-
же ња, сна же ње До бро вољ ног 
фон да со ли дар но сти пен зи о не-
ра за сно ва ног на прин ци пи ма 
са мо по мо ћи и да ље ан га жо ва-

ње око отва ра ња Клу ба пен зи-
о не ра, али са дру га чи јим ка рак-
те ром и на ме ном у ци љу ја ча ња 

услу жних де лат но сти и сва ко-
днев них по тре ба пен зи о не ра.

В. Б. 

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ОП ШТИ НЕ БА БУ ШНИ ЦА 

Путовања
ибесплатни
савети

Удру же ње пен зи о не ра 
оп шти не Ба бу шни ца по сто-
ји 27 го ди на и јед но је од 
нај ак тив ни јих на под руч ју 
пи рот ског ре ги о на. По ред 
оста лих ак тив но сти, удру-
же ње че сто ор га ни зу је из-
ле те за сво је чла но ве. Та ко 
су у ма ју по се ти ли Кра гу-
је вац, Шу ма ри це, Опле нац 
и То по лу, а по ред то га ор-
га ни зо ва ли су и пу то ва ња 
у Вр њач ку Ба њу, на Ба бин 
зуб, Про лом ба њу и об и шли 
Ђа во љу ва рош.

За све пен зи о не ре (19 ме-
сних ор га ни за ци ја) упри-
ли че ни су бес плат ни оч ни 
пре гле ди у ам бу лан та ма у 
Звон цу, Стрел цу, Ве ли ком 
Бо њин цу, Сто лу, Љу бе ра ђи 
и у про сто ри ја ма удру же ња 
у Ба бу шни ци. Сва ког по не-
дељ ка здрав стве ни рад ни-
ци До ма здра вља из Ба бу-
шни це ме ре при ти сак и ше-
ћер у кр ви пен зи о не ри ма.

Чла но ви удру же ња мо гу 
да до би ју са ве те из во ћар-
ства и прав не са ве те. Има ју 
бес пла тан ин тер нет, мо гућ-
ност фо то ко пи ра ња, очи та-
ва ња лич них кар ата и са о-
бра ћај них до зво ла, мо гу да 
гле да ју ТВ, игра ју шах, кар-
те и до ми не, а сва ког да на, 
осим су бо те и не де ље, има-
ју на рас по ла га ње и днев ну 
штам пу.

Чла но ви ма удру же ња да ју 
се по зај ми це до 5.000 ди на-
ра на три ме се ца без ка ма-
те, обез бе ђе на им је ку по-
ви на др ва, пре храм бе них и 
дру гих про из во да на ра те, 
а ових да на би ће по де ље-
но 150 па ке та со ци јал но 
угро же ним пен зи о не ри ма. 
По чет ком го ди не у про сто-
ри је удру же ња усе ли ло се и 
но во фор ми ра но Удру же ње 
ин ва ли да ра да и ОСИ оп шти-
не Ба бу шни ца ко је успе шно 
са ра ђу је са удру же њем пен-
зи о не ра у свим обла сти ма 
ра да и де ло ва ња.

Д. Го лу бо вић

Град ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да и пен зи о не ра у 
Пи ро ту одр жа ла је ре дов-

ну из бор ну скуп шти ну. При су-
ство ва ло је три де се так де ле га та 
из ме сних, град ских и се о ских 
ор га ни за ци ја. 

У из ве шта ју о ра ду ко ји је 
под нео Ча слав Ко стић (на 
слици, пред сед ник ор га ни за-
ци је, сто ји да је ор га ни за ци-
ја ин ва ли да ра да у ми ну лом 
че тво ро го ди шњем пе ри о ду 
успе шно ре а ли зо ва ла све за-
цр та не за дат ке. 

Свих ових го ди на ор га ни зо-
ва но је снаб де ва ње огрев ним 
др ве том, по по вољ ним це на ма 
и на от пла ту у де сет ме сеч них 
ра та, као и на бав ка пре храм бе-
них на мир ни ца по по вољ ним 
це на ма. Ни су за бо ра вље ни бо-
ле сни и из не мо гли чла но ви ор-
га ни за ци је. 

Ор га ни за ци је је про шле го ди-
не обез бе ди ла и да ла на ко ри-
шће ње стан пен зи о нер ки Мир-
ја ни Илић, ко ја је жи ве ла у вр ло 
ло шим усло ви ма.

Скуп шти на је иза бра ла од бор 
од де вет чла но ва и Над зор ни 
од бор од три чла на. За пред сед-

ни ка је по но во иза бран Ча слав 
Ко стић. Фор ми ра на је сек ци ја 
за спорт и ре кре а ци ју.

Скуп шти на је пред ло жи ла да 
пред сед ник ин ва ли да ра да Ср-
би је по но во бу де Бо жи дар Це-
кић, до са да шњи пред сед ник.

С. Па на ки јев ски

ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА РА КО ВИ ЦА

Ше сти ман дат за пред сед ни ка удру же ња 

СКУП ШТИ НА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА И ПЕН ЗИ О НЕ РА У ПИ РО ТУ

Сви задаци испуњени

На ме сто ду го го ди шњег пред-
сед ни ка кра ље вач ког удру же ња 
пен зи о не ра, Ти мо ти ја Ни ко ли ћа, 
ко ји је пре ми нуо 20. ма ја, на ван-
ред ној Скуп шти ни овог удру же-
ња 24. ма ја иза бран је но ви пред-
сед ник. Ак ту ел ни пот пред сед ник 

Управ ног од бо ра Удру же ња прим. 
др Ни ко ла Кр пић (на слици) име-
но ван је за вр ши о ца ду жно сти 
пред сед ни ка Удру же ња до одр жа-
ва ња Из бор не скуп шти не а нај ду-
же до го ди ну да на.

Д. С.

ВАН РЕД НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА У КРА ЉЕ ВУ

Иза бран в.д. пред сед ни ка
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пензионерски кутак
ЛО ЗНИ ЦА

Мај ски су срет 
Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ло зни це ор га ни зо ва-

ла је тре ћег ма ја тра ди ци о нал ни мај ски су срет ор га ни за ци-
ја ин ва ли да ра да, удру же ња пен зи о не ра и гра ђа на по во дом 
Mеђународног пра зни ка ра да. Уче ство ва ле су ор га ни за ци је 
и удру же ња из: Но ве и Ста ре Па зо ве, Вр ба са, Лај ков ца, Обре-
нов ца, Ба ње Ко ви ља че, Би је љи не, Го лу би на ца, Круп ња и гра-
да до ма ћи на. 

Пред сед ник ГО ИР Ло зни ца, Ми ло је Ни ко лић, по здра вља ју-
ћи го сте ре као је да је ово је дан од на чи на да се сви бо ље 
упо зна ју и про ши ре са рад њу. Ис та као је по моћ град ске упра-
ве у ра ду ор га ни за ци је. При сут ни ма се обра тио и Бо жи дар 
Це кић, пред сед ник СИР Ср би је и члан Са ве та Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, ис та кав ши зна чај ме ра и за кон ских про пи са ко је 
Вла да Ср би је пред у зи ма за ду го роч но по бољ ша ње по ло жа ја 
ин ва ли да ра да у сва ко днев ном жи во ту.

Уз ле пе ути ске из Тр ши ћа, Тро но ше и ет но се ла Сун ча на ре ка, 
го сти су обе ћа ли по се ту овом кра ју и сле де ће го ди не. М. Н. 

ЛО ЛА ЖЕ ЛЕ ЗНИК 

Но ви члан ГОП Бе о гра да
МОП „Ло ла Же ле зник” из Ста рог Же ле зни ка од фе бру а ра 

2018. го ди не но ви је члан Град ске ор га ни за ци је пен зи о не-
ра Бе о гра да. Ка ко ис ти чу, ово је њи хов ве ли ки успех и при-
зна ње за до са да шње де ло ва ње у пен зи о нер ској по ро ди ци. 
Ми лан Сте ва но вић, је дан од за чет ни ка пен зи о нер ске ор га-
ни за ци је у Ста ром Же ле зни ку, пред сед ник је ГОП „Ло ла Же-
ле зник” и члан Град ског од бо ра пен зи о не ра. 

У из ве шта ју за про шлу го ди ну ове пен зи о нер ске ор га ни за-
ци је сто ји да су за сво је чла но ве и су гра ђа не обез бе ди ли 700 
то на угља и око 300 ку би ка др ва по нај по вољ ни јим це на ма, 
и на ра те, а све то ра де пу них де сет го ди на. Во де ра чу на о 
бо ле сним и из не мо глим су гра ђа ни ма и онимa са ни ским пен-
зи ја ма и ре дов но им до ста вља ју па ке те по мо ћи. За још ве ћу 
ак тив ност и ква ли тет ни ји рад је ди ни про блем им је ску чен 
про стор. Са да ка да су члан ГОП и има ју свог пред став ни ка у 
град ском од бо ру, ве ће су им мо гућ но сти за ре ша ва ње по сто-
је ћих про бле ма.  М. Р.

ГЦ СРЕМ, РУ МА

На ших 20 го ди на
У рум ском Ге рон то ло шком цен тру „Срем” ор га ни зо ва на је 

два де се та ли ков на ко ло ни ја, на ко јој су уче ство ва ли умет ни-
ци из не ко ли ко оп шти на. Ко ло ни ја под на зи вом „На ших 20 
го ди на” оку пи ла је 29 уче сни ка из Срем ске Ми тро ви це, Зе-
му на, Го лу би на ца, Бе ше но ва и Ру ме, а ме ђу њи ма су би ли и 
рум ски сли ка ри Па вле Ра ко вић и Дра го љуб Ча вић, ко ји су 
уче ство ва ли и на свим прет ход ним ко ло ни ја ма.

ГЦ „Срем” је и ово га пу та обез бе дио уче сни ци ма ма те ри јал 
за рад, а умет ни ци су де ла на ста ла то ком ко ло ни је по кло ни-
ли рум ској уста но ви. Ко ри сни ци су од 23. до 25. ма ја по сма-
тра ли ка ко на ста ју де ла и има ли су при ли ку да раз го ва ра ју са 
уче сни ци ма. Дру гог да на ра да ор га ни зо ва на је и ра ди о ни ца 
са ма ли ша ни ма из рум ског „По ле тар ца”.

На отва ра њу ју би лар не сли кар ске ко ло ни је било је веома 
свечано. У про гра му, ко ји су за умет ни ке при ре ди ли ко-
ри сни ци, уче ство ва ли су чла но ви не ко ли ко сек ци ја из ГЦ 
„Срем”. Г. В.

ША БАЦ

Од мор у Со ко ба њи

Сед мо днев ни од мор у Со ко ба њи за два де сет чла но ва и 
чла ни ца ГО ИР Ша бац био је при ли ка за шет ње у ба њи и око-
ли ни, пли ва ње у ба зе ни ма, по се ту му зеј со би где је бо ра вио 
наш но бе ло вац Иво Ан дрић. Љу ба зни до ма ћи ни учи ни ли су 
да се сви го сти осе ћа ју као да су код ку ће.

У ср ци ма и ду ши сви су по не ли не што што се ре чи ма не 
мо же опи са ти, хва ле се пут ни ци. На ро чи то су их дирнули сти-
хо ви код во до ско ка Ри паљ ка: „Не оста ви ни шта, осим оти са-
ка сто па ла, не по не си ни шта осим ути са ка и се ћа ња, не убиј 
ни шта осим свог вре ме на.” И за и ста, вре ме су ис ко ри сти ли за 
ду шу и се ћа ње. И. Ш. 
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ВО ЖДО ВАЦ

Отво ре на  
лет ња  
ба шта

У до му за ста ра ли ца Во-
ждо вац Уста но ве Ге рон-
то ло шки цен тар Бе о град 
не дав но је отво ре на лет ња 
ба шта где ко ри сни ци до ма и њи хо ви по се ти о ци мо гу да сед-
ну и по пи ју ка фу или не ко без ал ко хол но пи ће или да по је ду 
сен двич и ко ла че.

Наш чи та лац-са рад ник нас је из ве стио о то ме и још при де 
до ста вио и сти хо ве на ту те му, за кљу чу ју ћи у ша ли да „ако га-
зда це не не обо ри, уско ро ће рад њу да за тво ри”, алу ди ра ју ћи 
на ма ло ви ше це не по ну ђе них про из во да. Г. О. 

КИ КИН ДА

Пен зи о нер ски по здрав 
Да ну Евро пе

Ово го ди шњој про сла ви Да на Евро пе у Те ми шва ру при су-
ство ва ли су, осму го ди ну за ре дом, и пен зи о не ри из Ки кин де 
(на слици предах током разгледања Темишвара). На јед ном 
од кон це ра та ко ји су одр жа ни 9. ма ја на сту пи ли су и чла но-
ви ки кинд ског Кул тур но-умет нич ког дру штва „Сун ча на је сен“. 
Они су по лу сат ним про гра мом по здра ви ли по сма тра че. И 

ЈО ВА НО ВАЦ КОД КРА ГУ ЈЕВ ЦА

Пр ва „Фи ја ке ри ја да“
У се лу Јо ва но вац код Кра гу јев ца ор га ни зо ва на је пр ва „Фи-

ја ке ри ја да“, с ци љем про мо ви са ња ко њич ког спор та. На овој 
ма ни фе ста ци ји па рад них ко ња и фи ја ке ра оку пи ло се три де-
се так уче сни ка из Кра гу јев ца и дру гих гра до ва Ср би је, ко ји су 
су се так ми чи ли у раз ли чи тим ка те го ри ја ма. Иза бран је нај-
леп ши фи ја кер, да ма во зач, нај леп ша опре ма, нај леп ши по ни 
и па стув.

Во жња фи ја ке ри ма је ста ри оби чај, а у њој су не ка да уче-
ство ва ли чла но ви по ро ди ца, мла ди и ста ри, ка ко би сим бо-
ли зо ва ли је дин ство и сло гу. У Ср би ји је, ина че, пр ви фи ја кер 
упрег нут пред ко на ком Је вре ма Обре но ви ћа у Шап цу, та да-
шњег го спо да ра ша бач ке на хи је и бра та кне за Ми ло ша Обре-
но ви ћа. М. С.

ЉУ БО ВИ ЈА

Леп про вод на из ле ту  
Гру па од 20 пен зи о не ра из Љу бо ви је не дав но је би ла на 

јед но днев ном из ле ту у Ба њи Вруј ци. Ту су про ве ли не ко ли-
ко са ти, за тим су об и шли ма на стир Ле ли ћи у Ле ли ћи ма (на 
сли ци), а ода тле на ста ви ли пут до Стру га ни ка, где су ви де ли 
спо ме ник ве ли ком срп ском вој ско во ђи, вој во ди Жи во ји ну 
Ми ши ћу.

– Го дио нам је овај из лет, јер смо по се ти ли ме ста у ко ји ма 
ра ни је ни смо би ли и уве ли ко се дру жи ли – ка же Ко виљ ка Иг-
ња то вић, се кре тар Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра Љу бо-
ви ја, ко је је ор га ни зо ва ло из лет.   М. М.

њи хо ви ру мун ски вр шња ци, чла но ви Асо ци ја ци је се ни о ра из 
окру га Те ми швар, ко ји су их и овог пу та уго сти ли, из ве ли су 
та ко ђе по лу сат ну пред ста ву.

По сле оби ла ска и раз гле да ња гра да за јед но су ру ча ли, па 
је дру же ње на ста вље но у ве дром рас по ло же њу. С. З.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Л. Р., Бе о град: Ка да сам ис пу нио усло ве за пен зи ју и пен зи-
о ни сао се на ста вио сам са ра дом и упла ћи вао до при но се 
за ПИО. Три го ди не сам упла ћи вао, а по след њу го ди ну ни-

сам. Ка да сам се обра тио ПИО фон ду да ми се пен зи ја уве ћа за 
упла ће ни до при нос ре че но ми је да пр во мо рам да на ми рим 
не у пла ће ни до при нос уз за те зну ка ма ту, што ни је ма ли из нос. 
Ко ја су мо ја пра ва? Шта да ра дим?

?Р. Ђ., Не го тин: Имам услов за оства ри ва ње пра ва на пен-
зи ју по осно ву пу ног рад ног ста жа. При ват ни сам пред у-
зет ник. Да ли мо рам да за тво рим аген ци ју да бих под нео 

зах тев за пен зи ју по што пла ни рам да ра дим и у пен зи ји? 

?М. И., Гра ди ште: Пен зи о нер ка сам са ин ва ли ди те том од 70 
од сто. Имам нај ни жу ин ва лид ску пен зи ју и опе ри са на сам 
од кар ци но ма. Да ли имам пра во на на кна ду за те ле сно 

оште ће ње?

?М. Ж., Бе о град: Мој отац је од не дав но ин ва лид ски пен зи о-
нер. Да ли мо же да до би је на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца на осно ву при вре ме ног ре ше ња о ин ва лид ској пен зи-

ји или тре ба да про сле ди ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко ју има?

?Љ. М., Алек си нац: До био сам при вре ме но ре ше ње за ста-
ро сну пен зи ју (65 го ди на жи во та и 27 го ди на об ра чу на тог 
пен зиј ског ста жа док се не упла те до при но си за око осам 

го ди на). На и ме, пре ви ше од 10 го ди на остао сам без стал ног 
за по сле ња и ра дио сам по вре ме но по сло ве по уго во ру. По сло-
да вац ми је упла ћи вао до при но се и у ко нач ном ли стин гу ПИО 
при ка за ни су пре ко МУН обра за ца: за ра да, без бро ја ме се ци, 
да на и сат ни не. Шта мо гу оче ки ва ти у сле де ћем пе ри о ду?

?И. Р., Бор: Оти шао сам у пен зи ју са оба ис пу ње на усло ва, 
го ди не ста жа и жи во та. По сле пен зи о ни са ња по чео сам 
да ра дим у јед ном пред у зе ћу као пред сед ник од бо ра ди-

рек то ра за шта ми се ре дов но упла ћу ју до при но си. До био сам 
при вре ме но ре ше ње, а ка да сам се обра тио Фон ду ПИО да ми 
ко ри гу ју ре ше ње због до дат них упла та, ре кли су ми да то по 
за ко ну ни је мо гу ће, јер имам оба ис пу ње на усло ва. Ко ме он да 
иде но вац ко ји ми се упла ћу је?

?Н. Р., Под го ри ца: Мо лим вас да ми од го во ри те за што ми 
још ни су ис пла ће ни по греб ни тро шко ви по сле смр ти су-
пру га. По кој ни су пруг је оства рио пен зи ју код Фон да ПИО 

Ре пу бли ке Ср би ја, Фи ли ја ла Кра ље во, бу ду ћи да је ра се ље но 
ли це са Ко со ва и Ме то хи је. По пен зи о ни са њу, пен зи ја је до ста-
вља на у Под го ри цу, где ју је и при мао. Сву нео п ход ну до ку мен-
та ци ју сам уред но до ста ви ла још 13. фе бру а ра 2018. го ди не.

Не из ми ре не оба ве зе

Пен зи о ни са ње пред у зет ни ка

На кна да за те ле сно оште ће ње

Пра во на ту ђу по моћ и не гу

Стаж по МУН обра сцу

За об ра чун ви си не пен зи је нај ви ше 
45 го ди на ста жа

На пла та по греб них тро шко ва

Од го вор: Као што Вам је већ 
пре до че но, Ва ша је оба ве за да 
из ми ри те ду го ва ња за до при-

но се по осно ву оси гу ра ња да 
би мо гао да се ура ди пре ра чун 
ви си не пен зи је.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, пред у зет ник ко ји же ли да 
на ста ви да оба вља де лат ност 
и по сле оства ри ва ња пра ва на 
ста ро сну или пре вре ме ну ста-
ро сну пен зи ју, не ма оба ве зу 
бри са ња сво је рад ње из ре ги-
стра ра ди оства ри ва ња пра ва 

на пен зи ју, што зна чи да у овом 
слу ча ју не ма пре стан ка оси гу-
ра ња. Уз зах тев за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју, по треб но је 
до ста ви ти уве ре ње о оба вља њу 
пред у зет нич ке де лат но сти од 
ор га на над ле жног за ре ги стар 
при вред них су бје ка та (АПР).

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
има ју оси гу ра ни ци код ко јих је, 
због по вре де на ра ду или про-
фе си о нал ног обо ље ња, до шло 
до гу бит ка или бит ни јег оште-
ће ња по је ди них ор га на или де-
ло ва те ла. Ви си на нов ча не на-
кна де за те ле сно оште ће ње од-
ре ђу је се, у за ви сно сти од утвр-

ђе ног про цен та те ле сног оште-
ће ња од 30 до 100 од сто о че му 
од лу чу је над ле жна ин ва лид ска 
ко ми си ја. Пра во на нов ча ну на-
кна ду за те ле сно оште ће ње не 
мо гу да оства ре оси гу ра ни ци, 
од но сно ко ри сни ци пра ва код 
ко јих је утвр ђе но да је те ле сно 
оште ће ње на ста ло као по сле-
ди ца бо ле сти.

Од го вор: По сту пак за оства-
ри ва ње пра ва на нов ча ну на-
кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца по кре ће се на зах тев ко-
ри сни ка уз ко ји се при ла же 
од го ва ра ју ћа ме ди цин ска до-
ку мен та ци ја. По сту пак мо же 
да се по кре не и по слу жбе ној 
ду жно сти, на осно ву ми шље ња 
ор га на ве шта че ња да тог при-
ли ком ве шта че ња о ин ва лид но-

сти. Ако ор ган ве шта че ња том 
при ли ком утвр ди да по сто ји 
по тре ба за ту ђом по мо ћи и не-
гом, над ле жни ор ган Фон да ће 
по слу жбе ној ду жно сти до не ти 
ре ше ње, без об зи ра на то што 
не по сто ји по се бан зах тев. Уко-
ли ко утвр ди да та ква по тре ба 
не по сто ји, о то ме не мо ра да 
од лу чу је, тј. не до но си не га тив-
но ре ше ње.

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
чла на 50 За ко на о пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу, ли-
ци ма ко ја оба вља ју по сло ве по 
осно ву уго во ра о де лу, аутор-
ског уго во ра или дру гих уго во-
ра и за из вр шен по сао оства-
ру ју уго во ре ну на кна ду, а ни су 
оси гу ра на по дру гом осно ву, у 
стаж оси гу ра ња ра чу на се вре-
ме за ко је је оства ре на на кна да 
за ко ју је пла ћен до при нос. Стаж 

оси гу ра ња ра чу на се та ко што 
се из нос уго во ре не на кна де, на 
ко ју се пла ћа по рез у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је по рез 
на до хо дак гра ђа на, де ли са нај-
ни жом ме сеч ном осно ви цом за 
пла ћа ње до при но са ко ја ва жи у 
мо мен ту упла те до при но са. Ка-
да се упла те до при но си за го ди-
не ко је не до ста ју и пре ра чу на 
стаж по МУН обра сцу, ура ди ће 
Вам се но во ре ше ње.

Од го вор: Пре ма чла ну 121 
За ко на о ПИО, ко ри сник ста-
ро сне пен зи је или пре вре ме не 
ста ро сне пен зи је ко ји се за по-
сли на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Србије, 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 те 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. За об ра чун ви си не пен зи је 
пен зиј ски стаж мо же из но си ти 
нај ви ше 45 го ди на. При ли ком 
об ра чу на но вог из но са пен зи је 
узе ће се у об зир пен зиј ски стаж 
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. О пра ву, 
по овом осно ву, од лу чу је се по 
под не том зах те ву за по нов но 
од ре ђи ва ње пен зи је.

Од го вор: С об зи ром на то да 
ни сте на ве ли по дат ке о под но-
си о цу зах те ва, не мо же мо да 
про ве ри мо ста тус Ва шег зах те-
ва. Упу ћу је мо Вас да се обра ти-

те Кон такт цен тру Фон да ПИО, 
те ле фо ном на број 011/3060-680 
или 0700/017-017, рад ним да-
ном од 8 до 15 ча со ва или меј-
лом на адре су kon takt@pio.rs. 



26 31. мај 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

шареница шареница

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: косинус, Аризона, мајори, снаша, п, к, рт, сл, Илирија, унијат, к, стаја, лаки, Ин, Ина, вти, набори, Итака, о, 
коњаник, алат, рс, ф, алоа, трицикл, Рас, Леа, Анте, зт, психа, и. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: Волстрит, л, Мариса, ао, ресто, спц, шта, тарења, т, 
искра, му, тава, шап, Ате, лати, интима, н, армада, ак, пород, Дак, Нара, апатит, н, лепотица. АНАГРАМ: Светлана Ражнатовић.

ВОДОРАВНО: 1. Берза валута у Њјорку, 2. Ознака за литар 
– Женско име, 3. Аутономна област (скр.) – Преостали део, 
остатак, 4. Српска православна црква (скр.) – Упитна реч, 5. 
Трљања једно уз друго – Ознака за тону, 6. Варница ватре 
– Музичка уметност (скр.), 7. Плитка посуда, тигањ – Врста 
сточне болести, 8. Грчки назив богиње освете – Латице 
цвета (скраћено), 9. Близина, интимност, 10. Ознака за 
непер – Велика војна сила, 11. Аероклуб (скр.) – Рађање, 12. 
Планина на југу Канаде – Стара престоница Јапана, 13. Врста 
руде – Хемијски симбол за азот, 14. Лепа жена.

УСПРАВНО: 1. Сопствена, лична – Шпански тенисер, Рафаел, 
2. Хемијски симбол за кисеоник – Обавити опасачем – 
Покривало за главу (мн.), 3. Ознака за лумен – Која припада 
цркви, сакрална – Делић течности, 4. Индустријска 
област у Немачкој – Веће временско раздобље – Морски 
бодљокожац – Показна заменица, 5. Врста воћа – Руда 
гвожђа, 6. Ристивоје (одмила) – Ударати некога руком  по 
лицу, 7. Једнака, истоветна – Главни борац са биком – 
Ознака за цент,  8. Тибетска аутономна област (скр.) – Ненао-
штрени – Град у Турској. 

АНАГРАМ
ВИ, ВЕЋ СТАЛАН 

ЖАР НОТА!
Решењем се добија име и презиме 
наше истакнуте певачице (Цеца).

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

АМЕРИЧ. 
ШАХИСТА, 

ГАТА

ГРАД У 
ИРАНУ

БАЊА У     
СРБИЈИ

УЧИНИТИ 
ОШТРИМ, 

НАОШТРИТИ

ДРАМА 
ХЕНРИКА 
ИБЗЕНА

ИНДИЈСКА 
НОВИНСКА 
АГЕНЦИЈА 

(СКР.)

ИНИЦИЈАЛИ    
СЛИКАРА 
АРАЛИЦЕ

ТРИГОНОМЕТ- 
РИЈСКА 

ФУНКЦИЈА

САВЕЗНА 
АМЕРИЧКА 

ДРЖАВА

ЧИН У 
 ВОЈСЦИ (МН.)

МЕДИТЕРАНСКО 
ДРВО  (МН.)

СУПРУГА    ОД 
СИНА (ОДМИЛА)

ОЗНАКА 
ЗА ПОНД

СИЈАТИ, 
БЛИСТАТИ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

МОРСКИ   
ГРЕБЕН

13. И 24.    
СЛОВО

СЛИЧНО 
(СКР.)

РЕКА У 
РУСИЈИ

ЗЕМЉА 
ИЛИРА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГРКО- КАТОЛИК

ЗДРАВСТВ. 
УСТАНОВА

СИМБОЛ ЗА  
КАЛИЈУМ

СТОЧНА 
ШТАЛА

ФРАНЦУСКИ 
ПИСАЦ

НИСУ ТЕШКИ,   
ЛАГАНИ

РЕКА У 
АУСТРИЈИ

ОСТРВО У 
ШКОТСКОЈ

ЖЕНСКО 
ИМЕ

КОЊИ  
У ПЕСМИ

ВРСТА 
 ГРОЖЂА

БОРЕ НА      
КОЖИ

СОЛИ ОКСАЛНЕ  
КИСЕЛИНЕ

ПОСТОЈБИНА   
ОДИСЕЈА

ОЗНАКА  
ЗА ОБИМ

ИНД.ПЛЕМЕ 
СЕВ.АМЕР.

ЈАХАЧ  
НА КОЊУ

ПРИБОР 
ЗА РАД

РАДНА 
СНАГА

ГРАД У  
ФРАНЦУСКОЈ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СИМБОЛ 
ФЛУОРА

ОСТАВА У 
ЗЕМЉИ

БИЉНИ 
РОД

ИСТОВЕТНИ

ВРСТА ВОЗИЛА     
СА ТРИ ТОЧКА

ГЛУМИЦА, 
ЕВА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ИНИЦИЈАЛИ 
ХЕМИНГВЕЈА

ИМЕ ПИСЦА 
КОВАЧИЋА

ЗАЈЕДН. 
ТРЖИШТЕ

ПРВО 
СЛОВО

СОБНО 
ОГЛЕДАЛО

ОЗНАКА   
ИТАЛИЈЕ



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Од мор ми је на до хват ру ке. На град не игре, ку по ни, ти ке ти...
Же ни до зво ља вам да гле да ри ја ли ти са мо кад је те ле ви зор уга шен.
Не мам ни шта про тив да но ве пи ја це ли че на све мир ски брод, 

са мо се пла шим да ће и це не од ле те ти у не бо.
Су пер је што на бе о град ским ули ца ма има то ли ко ру па. По сле ки-

ше, сва ка ће би ти ма ла фон та на.
Бе о град остао без вра ба ца. То већ и врап ци зна ју.
Та ман сам ре шио да ле ту јем, кад оно, по ску пе ле лет лам пе.
Уну ка ме обо жа ва. Кад јој тре ба џе па рац по ша ље ми и 10 СМС-

ова днев но.
Унук за ба бу, ба ба за де ду и иш чу па ше му пен зи ју.

Де јан Па та ко вић

Пен зи о нер жи ви од ра да
Де се ти и два де сет пе ти у ме се цу, за пен зи о не ре су цр ве но сло-

во у ка лен да ру.
Ни сам до че као бо ље су тра, мо рао сам да одем у пен зи ју.
Сви жи ве од мо је пен зи је, а ја од сво га ра да.
Ста рост нас учи да се мо же и жи ве ти.
Мла дост је ле па али крат ка, без ста ро сти не ма ду га жи во та.
И са вр шен ство у све му тра жи спас од се бе.

Ми ли јан Де спо то вић

По тре ба и оп се си ја
Раз ми сли те шта је бо ље – да се усп не, или да се успе у жи во ту?
Код ве ли ких по тре са ма ли пр ви по стра да ју.
Две нај оп те ре ће ни је гра ни це су: гра ни ца здра вог ра зу ма и 

гра ни ца мо гу ће стр пљи во сти.
На гра ни ци ра зу ма с јед не стра не не стр пљи ви и на ср тљи ви, а са 

дру ге тр пе љи ви и стр пљи ви.
На ив ни ми сле да им сви ве ру ју, а још на ив ни ји ве ру ју сва ком. 
По До сто јев ском, љу ди се на све при вик ну, а шта је са не љу ди ма?
Укус при род но сти, то је оно што не до ста је у све оп штој из ве-

шта че но сти.
Буд ност је по тре ба, а на до буд ност је већ оп се си ја.

Сло бо дан Ду чић

Ди ја лог са со бом
Ме ни са мном ни кад ни је до сад но.
На спрам ло вач ких при ча, мо ји афо ри зми су бај ке.
При чам сам са со бом. Ди ја лог не ма ал тер на ти ву.
Сва шта сам пре жи вео. И још сам жив!
Све што па ра ма не мо же да се ку пи, нај ви ше нам тре ба.
Му дро збо рим. Ћу тим.

Зо ран Т. По по вић

По ср та ње
Пр во сам по ср тао јер су ме из да ле но ге, са да је на сту пи ло мо-

рал но по ср та ње.
Ни ка ко да упо знам са мог се бе. Увек сам ван се бе.
На ма за ни свим бо ја ма ла ко се про да ју.
Син ми до би ја сла бе оце не у шко ли, али за то до би ја на кла ди о ни ци.
Ни је стра шно што је ве ли ки од лив мо зго ва, не го шта ће се де-

си ти са пра зним гла ва ма.
Ка да ре шиш да ми слиш сво јом гла вом, увек се за пи тај где ће ти гла-

ва.
Ра ди во је Јев тић Јен ки
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– да је Срп ска Вој во ди на (Срп ско Вој-

– да је нај зна чај ни ја те ко ви на 

– да је у кар ло вач кој гим на зи ји, 

вод ство, Срп ска Вој во до ви на или Вој во-

Мај ске скуп шти не, тог све на род ног 

уз при су ство нај ви ших пред став-

до ви на Ср би ја) би ла срп ски ауто ном ни 

са бо ра одр жа ног од 13. до 15. ма ја 

ни ка по кра јин ске и ре пу блич ке 

ре ги он у окви ру Аустриј ског цар ства? 

1848. го ди не у Срем ским Кар лов ци-

вла сти и цр кве, 15. ма ја 2018. одр-

По сле про гла ше ња 1848. по сто ја ла је до 1849. го ди не, ка да 

ма, про гла ше ње Срп ске Вој во ди не ко ја се са сто ја ла од Ба на-

жа на све ча на ака де ми ја ко јом је обе ле же но 170 го ди на од 

је тран сфор ми са на у но ву кру но ви ну Аустриј ског цар ства 

та, Бач ке, Сре ма и Ба ра ње?

одр жа ва ња Мај ске скуп шти не? 

на зва ну Вој вод ство Ср би ја и Та ми шки Ба нат.

– да је сли кар Па вле Си мић 

– да је та да шњи кар ло вач ки ми-

– да је у знак се ћа ња 

(1818–1876) на сли као уље на плат-

тр о по лит, Јо сиф Ра ја чић, на Мај ској 

на дан ка да је пре 170 

ну, ви зу ел ни до ку мент о ства ра њу 

скуп шти ни про гла шен за па три јар-

го ди на у Срем ским Кар-

Срп ске Вој во ди не? Уче сни ци Скуп-

ха, док је Сте ван Шу пљи кац иза бран 

лов ци ма за по че ла Мај ска 

шти не би ли су при пад ни ци раз ли-

за пр вог вој во ду, а фор ми ра на је и 

скуп шти на, у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом Са ду отво ре-

чи тих ге не ра ци ја, по ла, ста ле жа, по ти ца ли су из раз ли чи тих 

вла да Срп ске Вој во ди не? 

на из ло жба до ку ме на та „Мај ска скуп шти на – 170 го ди на по-

обла сти и би ли оде ве ни у гра ђан ска оде ла и гра ни чар ске 

сле”? Ме ђу из ло же ним до ку мен ти ма до ми ни ра чу ве на сли-

уни фор ме. На сли ци се на ла зи и но во и за бра ни па три јарх 

ка Па вла Си ми ћа.

Јо сиф Ра ја чић. 




