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Ча со пис Фон да ПИО, „Глас оси гу ра ни ка”, 14. 
ју на 2018. на пу нио је 49 го ди на, па с пра вом 
мо же мо да се по хва ли мо да смо јед не од 

рет ких но ви на ко је то ли ко ду го тра ју. То ме су, на-
рав но, по ред за по сле них у Ре дак ци ји и Сек то ру за 
од но се с јав но шћу Ди рек ци је РФ ПИО, до при не ли 
и оста ли за по сле ни у Фон ду, као на ши дра го це ни 
са го вор ни ци, и на ши број ни са рад ни ци и чи та о ци.

Све ове го ди не тру ди ли смо се да чи та о ци ма по-
ну ди мо тач не и про ве ре не ин фор ма ци је ко је ће 
им би ти од ко ри сти у ре ша ва њу свих не до у ми ца 
ве за них за си стем пен зиј ског и ин ва лид ског оси ги-
ра ња, тач ни је да им бу де мо и не ка вр ста прав не по-
мо ћи. Број ни те ле фон ски по зи ви, пи сма и меј ло ви 
ко ји сти жу у ре дак ци ју, а у ко ји ма чи та о ци из но се 
сво је по хва ле, пред ло ге, мол бе и су ге сти је, по твр-
ђу ју нам да смо у то ме и ус пе ли.

Осим на про бле ма ти ку из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, пи та ња чи та ла ца се че сто од но се 
и на со ци јал на да ва ња, ре ха би ли та ци ју, раз не по-
год но сти, суб вен ци је, пра ва за по сле них и дру ге ва-
жне ин фор ма ци је, те је из тог раз ло га и кон цеп ци ја 
ли ста, по ред ин фор ми са ња, усме ре на и на еду ка-
ци ју ши ре јав но сти. Под стак ну ти њи хо вим пи та њи-
ма, на сто ји мо да се ба ви мо упра во те ма ма за ко је 
по сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње а о ко ји ма се ма ло 
пи ше, као и ра њи вим и че сто мар ги на ли зо ва ним 
ка те го ри ја ма ста нов ни штва (ста ри љу ди, осо бе са 
ин ва ли ди те том).

И овај ро ђен дан је при ли ка да се под се ти мо по-
че та ка из ла же ња ча со пи са. Пр ви број „Гла са оси гу-
ра ни ка” по ја вио се 14. ју на 1969. го ди не. Та да је из-
ла зио пет на е сто днев но, на 24 стра не, у 20.000 при-
ме ра ка, и про да вао се на ки о сци ма за је дан ди нар. 
Пр ви уред ник ча со пи са био је Ду шан Мак си мо вић, 
а ре дак ци ја је има ла 14 за по сле них.

Од ја ну а ра 2011, због ве ли ког ин те ре со ва ња чи-
та ла ца, ти раж је по ве ћан на 23.000 при ме ра ка, уз 
исто вре ме но сма ње ње бро ја стра на са 36 на 28. 
Лист је из ла зио пет на е сто днев но до 1. фе бру а ра 
2014. го ди не, а од та да из ла зи јед ном ме сеч но, због 
оп штих ме ра штед ње ко ји ма смо се и ми при дру-
жи ли. За све то вре ме „Глас оси гу ра ни ка” је из ла зио 
ре дов но, без пре ки да, и до ста вљао се чи та о ци ма 
бес плат но на кућ не адре се. Лист се ша ље и ми ни-
стар стви ма, др жав ним уста но ва ма, фи ли ја ла ма 
Фон да, прав ним ли ци ма, удру же њи ма пен зи о не ра, 
син ди ка ти ма, здрав стве ним уста но ва ма и оста лим 
ин сти ту ци ја ма ко је има ју ути цај на рад Фон да. На-
рав но, мо же да се про чи та и у елек трон ском из да-
њу на сај ту РФ ПИО (www.pio.rs), где је фор ми ра на 
ар хи ва бро је ва „Гла са оси гу ра ни ка” од кра ја 2007. 
го ди не.

Од 1. ја ну а ра 2008. функ ци о ни ше је дин стве ни 
Фонд ПИО ко ји је об је ди нио фон до ве за по сле них, 
са мо стал них де лат но сти и по љо при вред ни ка. 
Њи ма је по чет ком 2012. при дру жен и фонд вој них 
оси гу ра ни ка, те је и са др жај ли ста обо га ћен но вим 
те ма ма ко је су од ин те ре са за пред у зет ни ке, вла-
сни ке фир ми, вој на ли ца, по љо при вред ни ке...

На да мо се да ће мо за јед но до че ка ти и 50, ју би-
лар ни ро ђен дан и да ће мо тра ја ти још ду го. И да-
ље оче ку је мо ва ше пред ло ге и су ге сти је, јер су нам 
они дра го це на смер ни ца да бу де мо ак ту ел ни, тач-
ни и за ни мљи ви, а по себ но нам је ва жна та по врат-
на ко му ни ка ци ја ко ју не гу је мо де це ни ја ма. Хва ла 
вам сви ма на са рад њи и са ве ти ма.

Ре дак ци ја 
„Гла са оси гу ра ни ка”

Ро ђен дан
„Гла са оси гу ра ни ка”

Првачеститка
изКрагујевца
И ове го ди не пр ва че стит ка Ре дак ци ји „Гла са 
оси гу ра ни ка” сти гла је из Кра гу јев ца. Кул тур-
но-исто риј ски цен тар Срп ска кру на по слао 
нам је по ве љу – До бро дар је, сле де ће са др жи-
не: 

Срећ но уђи те у 49. ро ђен дан из ла же ња ли ста!
Се ни ор ској дру жи ни по треб на је ва ша по моћ 
да оп ста не мо, да за гр ли мо сво ју ста рост и у 
свом тру ду за крај оста ви мо оно нај бо ље.
Бу ди те нам и на да ље ве сник ра до сти, не ко 
по се бан, по сла ни ца љу ба ви и жи во та.
У име „Срп ске кру не” и свих Кра гу јев ча на – на 
мно га ја ље та!
Ге не рал ни се кре тар Мир ја на Т. Ра ден ко вић

За и ста смо по но сни на ре чи ко је су нам упу ће-
не и од свег ср ца им за хва љу је мо, као и сви ма 
ко ји су нас се се ти ли и по зва ли нас те ле фо ном 
са же љом да још ду го тра је мо.

49
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актуелно

На сед ни ци Управ ног од бо ра Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, одр жа ној 

кра јем ју на, раз ма тран је и усво јен Пра-
вил ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си-
сте ма ти за ци ји по сло ва у РФ ПИО. Овај 

пра вил ник је до нет ра ди ускла ђи ва ња по-
сло ва у Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње са по сло ви ма у 
дру гим јав ним слу жба ма, у скла ду са За-
ко ном о за по сле ни ма у јав ним слу жба ма 
и Ка та ло гом рад них ме ста у јав ним слу-

жба ма и дру гим ор га ни за ци ја ма у јав ном 
сек то ру.

Сед ни ци је пр ви пут пред се да вао но во и-
за бра ни пред сед ник Управ ног од бо ра, Да-
ни ло Ву ји чић.

В. А.

За но вог пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра Фон да иза-
бран је Да ни ло Ву ји чић, адво-
кат из Лу ча на, до са да шњи 
члан УО РФ ПИО.

Да ни ло Ву ји чић је ро ђен 
1952. у се лу Гу бе рев ци, оп шти-
на Лу ча ни. Гим на зи ју је за вр-
шио у Чач ку, а ди пло ми рао је 
на Прав ном фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Ни шу, као сти пен ди-
ста оп шти не Лу ча ни. Тре нут но 
је на пост ди плом ским сту ди-
ја ма на Прав ном фа кул те ту у 
Кра гу јев цу.

По чи ње да ра ди 1977. го ди-
не у Оп штин ској упра ви оп-
шти не Лу ча ни, у Упра ви при хо-
да у Гу чи, а ка сни је и у имо вин-
ско-прав ној слу жби Оп штин-
ске упра ве у Лу ча ни ма. На кон 
то га би ва рас по ре ђен на по-

сло ве се кре та ра 
Из вр шног са ве-
та оп шти не, а за-
тим и се кре та ра 
Скуп шти не оп-
шти не. У окви ру 
те функ ци је био 
је и ста ре ши-
на Оп штин ске 
упра ве оп шти не 
Лу ча ни. Кра јем 
1997. го ди не 
име но ван је за 
јав ног пра во бра ни о ца оп шти-
не Лу ча ни и ту функ ци ју је оба-
вљао на ред не две го ди не.

У по след њем де ле гат ском 
са зи ву Скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је Да ни ло Ву ји чић је иза-
бран за де ле га та у Ве ћу оп шти-
на за оп шти не Лу ча ни и Гор њи 
Ми ла но вац. У ра ду Скуп шти не 

Ср би је био је 
по себ но ан га-
жо ван у Од бо-
ру за дру штве-
но-по ли тич ки 
си стем, у За ко-
но дав ном од-
бо ру и у Фон ду 
фи зич ке кул ту-
ре Ре пу бли ке 
Ср би је.

Пр вог ја ну а-
ра 2000. го ди-

не по ста је за ме ник оп штин-
ског јав ног ту жи о ца у Оп штин-
ском јав ном ту жи ла штву у Гу чи 
и ту функ ци ју је оба вљао до 
2010. го ди не ка да је иза бран 
за за ме ни ка јав ног ту жи о ца у 
Основ ном јав ном ту жи ла штву 
у Чач ку. Го ди не 2014. по ста је 
основ ни јав ни ту жи лац у Чач ку 

и на том ме сту оста је до од ла-
ска у пен зи ју 2017. го ди не.

По ред те о риј ског зна ња и 
ве ли ког ис ку ства из стру ке, 
Да ни ло Ву ји чић се пер ма нент-
но уса вр ша вао и сте као сер ти-
фи ка те за рад са ма ло лет ним 
ли ци ма, за рад у пред ме ти ма 
на си ља у по ро ди ци, као и дру-
ге сер ти фи ка те Пра во суд ног 
цен тра за обу ку и струч но уса-
вр ша ва ње.

Од 2017. го ди не се ба ви 
адво ка ту ром, а у де цем бру 
про шле го ди не иза бран је за 
чла на УО РФ ПИО као пред-
став ник Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је.

Да ни ло Ву ји чић је оже њен и 
отац дво је де це, а сви у по ро-
ди ци су прав ни ци.

Г. О.

Но ви пред сед ник Управ ног од бо ра Фон да ПИО

УПРАВ НИ ОД БОР ФОН ДА ПИО

Усклађивање са Каталогом 
радних места

Здесна налево: Драгана Калиновић, директор РФ ПИО, Данило Вујичић, председник Управног одбора РФ ПИО, и Весна Ковачевић 
Станковић, заменик председника Управног одбора Фонда
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у жижи

На су сре ти ма се  
тра ди ци о нал но 
раз ма тра ју пи та ња  
ефе ка та елек трон ске 
раз ме не по да та ка,  
ин фор ма ци је о  
но ви на ма у  
за ко но дав ству и 
про бле ми у 
ре а ли за ци ји 
спо ра зу ма о  
со ци јал ном оси гу ра њу

Ди рек то ри и пред став-
ни ци струч них слу жби 
фон до ва и за во да за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
Сло ве ни је, Хр ват ске, Ре пу бли-
ке Срп ске, Фе де ра ци је Бо сне и 
Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ма-
ке до ни је уче ство ва ли су на 10, 
ју би лар ним су сре ти ма ди рек-
то ра са про сто ра бив ше СФРЈ 
ко ји су одр жа ни у Бе о гра ду од 
21. до 23. ју на. Ор га ни за то ри су 
би ли Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
и За вод за со ци јал но оси гу ра ње 
Ре пу бли ке Ср би је. Го сти ово го-
ди шњих су сре та би ли су и ди-
рек то ри и пред став ни ци струч-
них слу жби за во да за пен зиј ско 
оси гу ра ње Не мач ке, (Ба вар ска 
југ), Аустри је и Ма ђар ске.

С об зи ром на то да су све ове 
др жа ве до пре не ко ли ко де це-
ни ја ула зи ле у са став Ју го сла-
ви је, њи хо ви прав ни си сте ми су 

до ста слич ни, као и про бле ми 
са ко ји ма се пен зиј ски си сте-
ми су о ча ва ју у свом де ло кру гу 
ра да. Ако се узме у об зир и чи-
ње ни ца да ве ли ки број гра ђа на 
има пен зиј ски стаж у ви ше од 
јед не др жа ве (не ка да шње ре-
пу бли ке), очи то је да са рад ња 
ме ђу овим др жа ва ма и њи хо-
вим ин сти ту ци ја ма не са мо да 
мо ра да по сто ји, већ тре ба да 
бу де ин тен зив на и кон струк тив-
на. То и је сте раз лог за ова кве 
су сре те на ко ји ма се раз ме њу ју 
ис ку ства и до го ва ра ју на чи ни и 
мо гућ но сти за још бо љу и ефи-
ка сни ју са рад њу. Ср би ја, као и 
оста ле др жа ве на ста ле на про-
сто ру бив ше СФРЈ, вр ло ин тен-
зив но са ра ђу је са Не мач ком, 
Аустри јом и Ма ђар ском, па су 
и ди рек то ри за во да за пен зиј-
ско оси гу ра ње ових др жа ва, 
са са рад ни ци ма, уче ство ва ли 

у струч ном де лу ово го ди шњих 
су сре та.

Са ди рек то ри ма фон до ва 
и за во да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње раз го ва рао 
је и ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, Зо ран Ђор ђе вић, и 
том при ли ком их ин фор ми сао 
о пен зи о нер ским кар ти ца ма 
ко је је Ср би ја обез бе ди ла за 
све ко ри сни ке пен зи ја, као и 
о пла но ви ма и при о ри те ти ма 
Ми ни стар ства у на ред ном пе-
ри о ду. Ми ни стар Ђор ђе вић је 
на гла сио да је је дан од ва жних 
про је ка та ре со ра ко јим он ру-
ко во ди и из ра да со ци јал них 
ка ра та.

Ова кви ску по ви су при ли ка 
да ди рек то ри фон до ва и за во-
да раз ме не ис ку ства, пред ста ве 
про бле ме са ко ји ма се су сре ћу 
и уна пре де са рад њу, ка ко би 

рад био функ ци о нал ни ји и у ин-
те ре су свих гра ђа на.

Те жи шна те ма ово го ди шњих 
су сре та би ла је „На пла та по-
тра жи ва ња по осно ву нео сно-
ва не ис пла те пен зи ја, по себ но 
од ду жни ка са пре би ва ли штем 
у ино стран ству – про бле ми и 
ис ку ства”, што је про блем ко ји 
има сва ка др жа ва. Би ло је дра-
го це но чу ти на ко ји на чин се 
сва ка од ин сти ту ци ја бо ри да 
овај про блем пре ва зи ђе или 
бар ми ни ми зи ра, а из из ла га ња 
Гер хар да Вит хоф та, ге не рал ног 
ди рек то ра не мач ког пен зиј ског 
оси гу ра ња Ба вар ска југ, при ме-
ће но је да про блем јед на ко по-
сто ји и у СР Не мач кој и у оста-
лим зе мља ма Европ ске уни је. 
На кон ис црп не ди ску си је до го-
во ре но је по ди за ње ни воа пру-
жа ња ад ми ни стра тив но-прав-
не по мо ћи из ме ђу над ле жних 
но си ла ца ра ди ре ша ва ња овог 
про бле ма.

И на овим су сре ти ма су, што 
је већ тра ди ци о нал но, раз ма-
тра ни ефек ти до са да ус по ста-
вље не елек трон ске раз ме не 
по да та ка, али и ин фор ма ци је 
о но ви на ма у за ко но дав ству и 
про бле ми у ре а ли за ци ји спо ра-
зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу. 
По ред то га, и овом при ли ком 
уче сни ци су раз ме ни ли ин фор-
ма ци је о из ме на ма про пи са у 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња ко је су на сту-
пи ле од одр жа ва ња прет ход ног 

СУ СРЕ ТИ ДИ РЕК ТО РА ФОН ДО ВА СА ПРО СТО РА НЕ КА ДА ШЊЕ СФРЈ

Елек трон ска раз ме на уна пре ди ла са рад њу

Директори фондова и завода за пензијско и инвалидско осигурање

Министар Зоран Ђорђевић поздравио учеснике сусрета
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су сре та. Зна ча јан је по да так да 
је 1. мар та 2018. го ди не сту пио 
на сна гу но ви За кон о пен зиј-
ском/ми ро вин ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу ко јим су из ме-
ње ни усло ви за оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и про ме њен на-
чин об ра чу на пен зи ја у Фе де ра-
ци ји Бо сне и Хер це го ви не.

Та ко ђе, на су сре ти ма ди рек-
то ра фон до ва и за во да по кре-
ну та је ини ци ја ти ва о ус по ста-
вља њу би ла те рал не елек трон-
ске раз ме не по да та ка, ко ја је 
2014. и 2015. го ди не до би ла 
прав ну фор му и од та да се сва-
ког ме се ца раз ме њу ју по да ци 
из ме ђу фон до ва што до при но-
си ажур ни јем ко ри шће њу пра-
ва гра ђа на, али и за шти ти бу-
џет ских сред ста ва фон до ва. До-
го во ре но је да се у нај ско ри је 
вре ме по стиг ну до го во ри и пот-
пи шу спо ра зу ми о елек трон-
ској раз ме ни по да та ка из ме ђу 
др жа ва где ова кав спо ра зум 
још ни је пот пи сан. На ту те му 
го во рио је и Вин фред Пин ге ра, 
ге не рал ни ди рек тор За во да за 
пен зиј ско оси гу ра ње Аустри је, 
ко ји је ис та као да не ма пен зи ја 
без елек трон ске об ра де по да-
та ка, док је проф. др Јо зеф Ме-
са рош, ди рек тор Др жав ног тре-
зо ра Ма ђар ске, из ра зио же љу 
и спрем ност да са Ре пу бли ком 
Ср би јом за кљу чи је дан ова кав 
до го вор. Ор га ни зо ван је и крат-
ки су срет ди рек то ра фон до ва/

за во да са ди рек то ром Кан це-
ла ри је за ин фор ма ци о не тех-
но ло ги је и елек трон ску упра ву 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, Ми ха-
и лом Јо ва но ви ћем. Том при ли-
ком Јо ва но вић је го сте упо знао 
са ак тив но сти ма ко је Вла да Ср-
би је пред у зи ма на по љу ди ги та-
ли за ци је, као и са пред сто је ћим 
ре фор ма ма јав не упра ве.

На ску пу се раз го ва ра ло и о 
дру гим те ма ма ва жним за не сме-
та но спро во ђе ње би ла те рал них 
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу, са по себ ним ак цен том на 
по сту пак по нов ног од ре ђи ва ња 
пен зи ја, тзв. пре ра чу на пен зи ја и 
на пла те по тра жи ва ња на ста лих 

по осно ву од штет них зах те ва. Ра-
ди про на ла же ња бо љих ре ше ња 
за од ре ђе не про бле ме и у ци љу 
уна пре ђи ва ња са рад ње из ме ђу 
над ле жних но си ла ца, по стиг ну ти 
су од ре ђе ни до го во ри и за кључ-
ци ко ји ће се ре а ли зо ва ти на би-
ла те рал ним ни во и ма.

Тре ба под се ти ти да су упра во 
на су сре ти ма ди рек то ра ини ци-
ра не, а ка сни је и ре а ли зо ва не у 
прак си, иде је о ор га ни зо ва њу 
са ве то дав них да на на би ла те-
рал ном ни воу, за гра ђа не ко ји 
има ју стаж у две др жа ве. На тај 
на чин је гра ђа ни ма омо гу ће но 
да у др жа ви у ко јој жи ве, на јед-
ном ме сту, прак тич но на јед ном 

шал те ру, до би ју ин фор ма ци је, 
прав ну по моћ и ре ше свој про-
блем ста жа или пен зи је за обе 
др жа ве у ко ји ма има ју стаж.

Ср би ја ис пла ћу је 46.097 ко ри-
сни ка пен зи ја ко ји жи ве у не кој 
од др жа ва на ста лих на про сто ру 
бив ше СФРЈ, што на го ди шњем 
ни воу из но си 50,9 ми ли о на евра. 
Из др жа ва ре ги о на у Ср би ју се ис-
пла ћу је 115.000 ко ри сни ка пен зи-
ја, што је на го ди шњем ни воу 182 
ми ли о на евра. То је зна ча јан број 
ко ри сни ка и ве ли ки из нос сред-
ста ва ко ји се ме сеч но тран сфе ри-
ше из Ср би је и у Ср би ју.

Из Не мач ке у Ср би ју ис пла-
ћу ју се 47.054 пен зи је (око 163 
ми ли о на евра го ди шње), из 
Аустри је 27.195 пен зи ја (око 
114 ми ли о на евра го ди шње), а 
из Ма ђар ске 252 пен зи је (око 
228.000 евра го ди шње). Исто-
вре ме но, у Не мач ку Ср би ја ис-
пла ћу је 8.514 ко ри сни ка пен зи-
ја, у Аустри ју 2.150, а у Ма ђар ску 
731 пен зи ју.

Осим рад ног де ла ску па, до-
ма ћи ни су го сти ма омо гу ћи ли 
и оби ла зак Па ла те „Ср би ја” и 
Кра љев ског дво ра са во ди чем. 
На пред лог Ша и па Зе не ли ја, 
ди рек то ра ма ке дон ског Фон да 
ПИО, до го во ре но је да се сле-
де ћи, 11. су сре ти ди рек то ра 
фон до ва/за во да пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња др жа-
ва на ста лих на про сто ру бив ше 
СФРЈ одр же у Ско пљу.

Ве сна Ана ста си је вић

СУ СРЕ ТИ ДИ РЕК ТО РА ФОН ДО ВА СА ПРО СТО РА НЕ КА ДА ШЊЕ СФРЈ
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Сви учесници скупа

У посети Краљевском двору
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поводи

Ка ко ко му ни ци ра мо са ко ри сни ци ма 
сво јих услу га, ка ко ме ња мо од нос и 
ко му ни ка ци ју с њи ма под ути ца јем 

мо дер них тех но ло ги ја, ка ко се ин сти ту ци је 
при ла го ђа ва ју про ме на ма и да ли су ко ри-
сни ци спрем ни да при хва те мо дер на ре ше-
ња, и да ли уоп ште сме мо да им по ну ди мо 
све што од нас оче ку ју? Ова пи та ња сe отва-
ра ју пред ин сти ту ци ја ма због све ин тен зив-
ни јих и пот пу но но вих ви до ва ко му ни ка-
ци је са ко ри сни ци ма, где се као по сред ник 
по ја вљу ју мо дер ни ме ди ји. Од го во ре су по-
ну ди ли струч ња ци, ана ли ти ча ри, ис тра жи-
ва чи и прак ти ча ри из европ ских зе ма ља на 
ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о ко ри снич кој 
по др шци у до ба мо дер-
них ме ди ја, одр жа ној 
кра јем ма ја у Бе чу, у 
ор га ни за ци ји За во да за 
пен зиј ско оси гу ра ње 
Аустри је.

Ко ри сни ци услу га 
пен зиј ских фон до ва су, 
нај ве ћим де лом, при-
пад ни ци тре ћег до ба, 
али сва ис тра жи ва ња 
и ана ли зе по ка зу ју да 
и они ма сов но ко ри сте 
мо дер не со ци јал не ме-
ди је. Та чи ње ни ца упу-
ћу је но си о це со ци јал-
ног оси гу ра ња на пред-
у зи ма ње ак тив но сти 
и до но ше ње од лу ка о 
то ме ка да и ка ко упо тре би ти но ве ме ди је у 
ко му ни ка ци ји с ко ри сни ци ма, а да њи хо ва 
упо тре ба бу де оправ да на и ко ри сна са мој 
ин сти ту ци ји и гра ђа ни ма, да пру жа не у по-
ре ди во ви ше по је дин ци ма а да не пре ва зи-
ђе прав не нор ме. Од лу ка о уво ђе њу но вог 
ка на ла ко му ни ка ци је под ра зу ме ва де таљ ну 
ана ли зу ка да, ка ко, по ко јој це ни и на ко ји 
рок се не што но во мо же по ну ди ти ко ри-
сни ци ма, има ју ћи у ви ду што објек тив ни ју 
про це ну ко ли ко ће но ви ме диј би ти у трен-
ду и да ли је оправ да но мар ги на ли зо ва ти 
кла сич ну услу гу и ула га ти у та кав про је кат.

Но ви ме ди ји ко му ни ка ци је су ди ги тал ни, 
on li ne, и бр зи на њи хо ве упо тре бљи во сти је 
та ква да ме ња еко но ми ју. Чо ве ка да на шњи-
це чи не мо бил ни те ле фон (са нео гра ни че-
ним бро јем апли ка ци ја ко је су му до ступ-
не у сва ком мо мен ту), елек трон ски ме ди ји 
(те ле ви зи ја, пор та ли, аген ци је), со ци јал ни 
ме ди ји (број не дру штве не мре же), веб ме-

ди ји (сер ви си и апли ка ци је ко је им се ну де 
за број не услу ге), ди ги тал ни но вац (за пла-
ћа ња у ре ал ном вре ме ну). Иза сва ког ди ги-
тал ног ме ди ја сто ји на сто ти не фир ми ко је 
омо гу ћу ју on li ne про цес.

Пен зиј ски фон до ви мо ра ју да раз ми шља-
ју о ево лу ци ји до ку ме на та у па пи ру у но ве 
фор ме, с тим што се и но ва фор ма, ди ги тал-
но ре ше ње ко је се ну ди ко ри сни ци ма, мо ра 
осми сли ти да бу де за ни мљи во, бр зо и јед-
но став но за упо тре бу, да при вла чи ди зај-
ном и иза зи ва емо ци ју код ко ри сни ка, ина-
че не ће би ти при хва ће но. Ни је ла ко ин те-
гри са ти тех но ло ги је у сва ко днев ни жи вот а 
да се при том са чу ва ју пра во, кул ту ра, при-

ват ност љу ди, да се обез бе ди за шти та лич-
них по да та ка и пра ва на ано ним ност, што је 
у ко ли зи ји са су шти ном ди ги та ли за ци је ко-
ја под ра зу ме ва ко ри шће ње огром ног бро ја 
лич них по да та ка и све стро же за кон ске од-
ред бе о њи хо вој за шти ти.

При ла го ђа ва ње по сто је ћих си сте ма ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја сва ке ин сти ту-
ци је, па и пен зиј ских фон до ва, услов је за 
ди ги та ли за ци ју. Услу га ко ју пен зиј ске ин-
сти ту ци је ну де да нас ко ри сни ци ма је све 
бо ља, али су ко ри сни ци и да ље не за до вољ-
ни, же ле још јед но став ни ју и ефи ка сни ју 
услу гу и мо ра им се обра ти ти на дру ги на-
чин, од но сно мо ра им се по ну ди ти го то во 
ре ше ње за њи хо ва оче ки ва ња. Све су број-
ни ји пен зи о не ри ко ји же ле ин фор ма ци ју о 
сво јим пен зи ја ма пре ко веб сер ви са, пре ко 
ин тер нет пор та ла, док оси гу ра ни ци ма сов-
но ко ри сте апли ка ци је и ин фор ма тив не 
пор та ле да би до шли до по треб ног зна ња 

у ве зи са пен зиј ским оси гу ра њем. Па пир и 
шал тер по ста ју пре ва зи ђе ни.

У обла сти со ци јал ног оси гу ра ња у европ-
ским др жа ва ма нај ве ће успе хе у ди ги та-
ли за ци ји услу га по сти гла је Швај цар ска. 
Ме ђу тим, у по след ње вре ме упра во Швај-
цар ска, уз уво ђе ње но вих ме ди ја ко му ни ка-
ци је с ко ри сни ци ма, све ви ше ула же у фор-
ми ра ње про фи ла пер со нал ног са вет ни ка, 
лич ног са вет ни ка ко ји мо же да об ја сни све 
и од го во ри на сва пи та ња за ин те ре со ва ног 
ко ри сни ка. Уште да по стиг ну та ди ги та ли за-
ци јом услу га (по себ ни пор та ли за раз ли чи-
те вр сте пра ва из пен зиј ског оси гу ра ња, за 
по сло дав це, за сту ден те, за со ци јал на пра-

ва и сл.) пре ли ва се на 
ин ве сти ци ју за ја ча ње 
пер со нал ног са вет ни-
ка. При мер не га тив них 
ре ше ња, ко ја се не до-
но се у по ступ ку, већ се 
под ра зу ме ва раз го вор 
под но си о ца зах те ва са 
пер со нал ним са вет ни-
ком, ре зул ти рао је са 
40 од сто ма ње под не-
тих жал би не го у упо-
ред ном пе ри о ду ка да 
ни је по сто ја ла мо гућ-
ност лич ног кон так та 
стран ке и са вет ни ка. 
Та ко ђе, до бар ефе кат 
лич не ко му ни ка ци је 
по ка зу ју са ве то дав ни 

да ни, ко је швај цар ски но си о ци оба ве зног 
оси гу ра ња ре а ли зу ју са аустриј ским За во-
дом за пен зиј ско оси гу ра ње, на ко ји ма је 
про це нат ре ше них про бле ма вр ло ви сок, 
а ко ри сник до би ја ин фор ма ци је и са ве те и 
ви ше не ма про блем, не ма ди ле му.

Ис ку ство у раз ви је ним си сте ми ма по ка зу-
је да су нај ви ши ме наџ мент у ин сти ту ци ја ма 
и за по сле ни на ин фор ма ци о ним тех но ло ги-
ја ма по кре та чи си стем ских про је ка та про-
ме на, а успе шност про је ка та ди ги та ли за ци-
је у ко му ни ка ци ји с ко ри сни ци ма под ра зу-
ме ва и ди ги та ли за ци ју ин тер них про це са. У 
ди ги та ли за ци ју услу га се мо ра ин ве сти ра ти 
да би нам но ва услу га омо гу ћи ла уште ду на 
ду жи рок и ство ри ла про стор за ула га ње у 
за по сле не, али се мо ра на ћи пра ва ме ра у 
све му, јер пре те ра на ди ги та ли за ци ја угро-
жа ва при ват ност ко ју за ко ни шти те и уни-
шта ва кре а тив ност, што је ква ли тет ко ји има 
нај ви шу це ну на тр жи шту ра да. Г. О.

МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У БЕ ЧУ

По др шка ко ри сни ци ма
у до ба мо дер них ме ди ја

Скупу у Бечу присуствовали и представници РФ ПИО



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. јун 2018. 7

Из ра дом пен зи о нер ских 
кар ти ца пред Фон дом 
ПИО на шао се још је

дан од мно го број них за да та ка 
ко ји ма се уна пре ђу је ква ли
тет жи во та ко ри сни ка пен зи ја. 
Њи хо вом упо тре бом, уз пот
пу ну за шти ту лич них по да та
ка, пен зи о не ри јед но став ни је 
и без бед ни је мо гу да до ка зу ју 
свој ста тус и да ко ри сте од ре
ђе не по год но сти. Бу ду ћи да је 
на кар ти ци од лич них по да та ка 
ис так ну то са мо име и пре зи ме 
ко ри сни ка, њи хо вом из ра дом 
обез бе ђе на је за шти та по да
та ка о лич но сти, јер су до са да 
за до ка зи ва ње пен зи о нер ског 
ста ту са ко ри шће ни че ко ви од 
пен зи је, ре ше ња о пен зи ји или 
по твр де на ко ји ма се на ла зи ве
ли ки број лич них по да та ка.

Пред у зи ма ју ћи све по треб
не ак тив но сти, фи ли ја ле Фон да 

ПИО осми сли ле су од ви ја ње 
овог по сла нео ме та но – опре
де ље ни су за по сле ни и из дво
је не по себ не кан це ла ри је или 
дру ге про сто ри је за до де лу кар
ти ца. Оне се мо гу пре у зи ма ти 
од 8 до 15 ча со ва, а у ис по ста ва
ма се тај по сао оба вља или сва
ког рад ног да на или пре ма уста
ље ном ре жи му ра да од ре ђе не 
ис по ста ве. За хва љу ју ћи ова квој 
ор га ни за ци ји про сек че ка ња 
на пре у зи ма ње кар ти це је са
мо око два ми ну та. У по је ди ним 
фи ли ја ла ма Фон да ко ри сни ци 
су оба ве ште ни о по де ли ко ја је 
ор га ни зо ва на по азбуч ном ре
ду, по да ни ма, али без об зи ра 
на по чет но сло во пре зи ме на, 
ни је дан ко ри сник до са да ни
је вра ћен. До бром про це ном, у 
јед ном бро ју фи ли ја ла пен зи о
нер ске кар ти це се уру чу ју не за
ви сно од азбуч ног ре да.

По сле про мо тив них кар ти ца, 
по сте пе но је из На род не бан ке 
Ср би је ди стри бу и ран кон тин
гент пре о ста лих пен зи о нер ских 
кар ти ца за до са да укуп но 13 
фи ли ја ла, а из ра да и рас по де
ла кар ти ца, због ве ли ког бро ја 
ко ри сни ка, на ста ви ће се сук це
сив но.

До са да, по ред Бе о гра да и 
Но вог Са да, пен зи о не ри сво
је кар ти це мо гу да по диг ну и у 
фи ли ја ла ма Су бо ти ца, Сом бор, 
Бач ка Па лан ка, Вр бас, По жа ре
вац, Ле ско вац, Ћу при ја, Кра ље
во, Вр шац, Сме де ре во и Про ку
пље, као и у свим њи хо вим слу
жба ма и ис по ста ва ма.

По ро дич ни пен зи о не ри, ро
ди те љи, ста ра те љи и хра ни те
љи, при ли ком до ла ска по пен
зи о нер ску кар ти цу, тре ба ло 
би да по не су по след њи чек од 
пен зи је, од но сно из ве штај ко

ри сни ку из бан ке.
Ко ри сни ци пре у зи ма ју сво ју 

пен зи о нер ску кар ти цу уз иден
ти фи ка ци о ни до ку мент, од но
сно лич ну кар ту или па сош. 
На кон из ра де и рас по де ле кар
ти ца за те че ним ко ри сни ци ма 
пен зи ја, би ће из ра ђе не пен зи
о нер ске кар ти це за но ве ко ри
сни ке, ко ји су укљу че ни у ис
пла ту по сле 26. фе бру а ра 2018. 
го ди не.

Под се ћа мо да су се у ак ци
ју уру чи ва ња про мо тив них 
пен зи о нер ских кар ти ца од мах 
укљу чи ли и пред став ни ци ско
ро свих ло кал них са мо у пра ва 
с ци љем да по др же ак тив но сти 
ко је су за до бро гра ђа на, као 
и да о то ме оба ве сте сво је су
гра ђа не, ин сти ту ци је ло кал не 
са мо у пра ве и дру штве но од го
вор на пред у зе ћа.

Ј. О.

Одр жа ва њем тех нич ког и 
екс пло ра тив ног са стан ка из ме
ђу де ле га ци ја Ре пу бли ке Ср би
је и На род не Ре пу бли ке Ки не, 
7. и 8. де цем бра 2016. го ди не у 
Пе кин гу, прак тич но су за по че
ти пре го во ри за за кљу чи ва ње 
Спо ра зу ма о со ци јал ној си
гур но сти из ме ђу Вла де Ре пу
бли ке Ср би је и Вла де На род не 
Ре пу бли ке Ки не, с ци љем да 
се др жа вља ни ма две ју др жа ва 
обез бе ди мо гућ ност да оства ре 
пра ва из со ци јал не си гур но сти 
и ти ме олак ша про ток љу ди из
ме ђу две др жа ве.

Тим по во дом је, у Бе о гра ду од 
18. до 20. сеп тем бра 2017. го ди не, 
одр жа на пр ва рун да пре го во ра у 
сми слу утвр ђи ва ња тек ста спо ра
зу ма, на ко јој су по ла зну осно ву 
пред ста вља ли на цр ти спо ра зу ма 
ко је су из ра ди ле две стра не. На 
тим пре го во ри ма уса гла шен је 
текст спо ра зу ма, ко јим се уре ђу је 
оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња и оси
гу ра ња за слу чај не за по сле но сти, 
док од ред бе о здрав стве ном оси

гу ра њу спо ра зум не са др жи, јер 
ки не ска стра на због за кон ских и 
ад ми ни стра тив них пре пре ка то 
ни је мо гла да при хва ти. Спо ра
зум та ко ђе обез бе ђу је не сме та
ни тран сфер пен зи ја но си ла ца 
оси гу ра ња сво јим ко ри сни ци ма, 
ко ји пре би ва ју у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци. Исто вре ме но, до го
во ре но је да се пре го во ри у ве зи 
са из ра дом Ад ми ни стра тив ног 

спо ра зу ма за при ме ну Спо ра зу ма 
о со ци јал ној си гур но сти из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
На род не Ре пу бли ке Ки не одр же 
2018. го ди не у Пе кин гу. 

У ме ђу вре ме ну, 7. ју на 2018. 
у Бе о гра ду, на са стан ку две ју 
зе ма ља, ми ни стар за рад, за по
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал
на пи та ња Ре пу бли ке Ср би је, 
Зо ран Ђор ђе вић, и за ме ни ца 

ми ни стра за људ ске ре сур се 
и со ци јал ну си гур ност На род
не Ре пу бли ке Ки не, Ји џен Џанг, 
пот пи са ли су на ве де ни спо ра
зум о со ци јал ној си гур но сти.

У ве зи са на став ком ра да, 
над ле жни ор га ни су, ра ди одр
жа ва ња пре го во ра за из ра ду 
Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма 
за при ме ну Спо ра зу ма о со ци
јал ној си гур но сти из ме ђу Вла
де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
На род не Ре пу бли ке Ки не, пот
пи са ног 7. ју на 2018. го ди не, по
сти гли до го вор да се од 22. до 
24. ок то бра 2018. го ди не пре го
во ри одр же у Пе кин гу. 

У скла ду са уоби ча је ном про
це ду ром, на кон за кљу чи ва ња 
ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма 
за при ме ну спо ра зу ма, ор га ни 
за ве зу две др жа ве утвр ди ће 
дво је зич не обра сце за спро
во ђе ње спо ра зу ма, чи ме ће се 
обез бе ди ти све прет по став ке за 
при ме ну спо ра зу ма, на кон ра
ти фи ка ци је и сту па ња на сна гу.

За вод за со ци јал но  
оси гу ра ње

НО ВИ СПО РА ЗУМ О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ СИ ГУР НО СТИ 

Кон вен ци ја из ме ђу Ср би је и Ки не

ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ КАР ТИ ЦА ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

За два ми ну та до кар ти це

Министар Зоран Ђорђевић и за ме ни ца ми ни стра за људ ске 
ре сур се и со ци јал ну си гур ност НР Ки не, Ји џен Џанг
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поводи

Да би ко ри сни ци ма пен-
зи ја олак шао ку по ви ну 
раз ли чи те ро бе и услу-

га, од но сно омо гу ћио пла ћа ње 
на ра те, Ре пу блич ки фонд ПИО 
је скло пио уго во ре са го то во 
1.500 пред у зе ћа. У пи та њу су 
пред у зе ћа за про да ју ро бе на 
кре дит, удру же ња гра ђа на и 
јав на пред у зе ћа, та ко да пен зи-
о не ри на ви ше ме сеч них ра та 
пу тем ад ми ни стра тив не за бра-
не мо гу ку по ва ти ро бу ши ро ке 
по тро шње и пла ћа ти раз ли чи те 
услу ге. Пен зи о не ри на овај на-
чин мо гу ку по ва ти ме ди цин ску 
опре му, фар ма це ут ске про из-
во де, оп тич ка по ма га ла, пла ћа-
ти ту ри стич ке услу ге. Фонд, та-
ко ђе, има за кљу че не уго во ре и 
са удру же њи ма пен зи о не ра за 
пла ћа ње чла на ри не у фик сном 
или про цен ту ал ном из но су, као 
и за на бав ку зим ни це и огре ва, 
за тим са јав ним и ко му нал ним 
пред у зе ћи ма за пла ћа ње ко-
му нал них услу га, као и са ЈКП 
и прав ним ли ци ма за пла ћа ње 
по греб них тро шко ва.

Да би оства ри ли пра во на ку-
по ви ну ро бе на ра те пу тем ад ми-
ни стра тив не за бра не, по треб но 
је да пен зи о не ри при ли ком ку-
по ви не про дав цу до ста ве пен-
зи о нер ску кар ти цу, уко ли ко су 
је пре у зе ли, од но сно ко пи ју по-
след њег че ка од пен зи је или из-
ве штај из бан ке о при ма њу, као и 
да у три при мер ка по пу не из ја ву 
– ре ше ње о ад ми ни стра тив ној 
за бра ни (обра зац РФ ПИО), ко ји 
ће до би ти од про дав ца.

Ра те се на ме сеч ном ни воу 
од би ја ју од пен зи је ко ри сни ка, 
а ка ко се ад ми ни стра тив не за-
бра не ре а ли зу ју у слу ча ју ка да 
се пен зи ја при ма из два де ла, 
пи та ли смо Су за ну Вор ка пић, 
на чел ни цу Оде ље ња за ис пла ту 
пен зи ја по до ма ћим про пи си ма 
у Ди рек ци ји РФ ПИО.

– Ад ми ни стра тив на за бра на 
за пен зи о не ре из ка те го ри је за-
по сле них, ко ји при ма ју пен зи ју 
из два де ла, уко ли ко је у пи та њу 

фик сни из нос, спро во ди се на 
пр вом де лу пен зи је, од но сно и 
на дру гом, уко ли ко из пр вог де-
ла пен зи је не мо же да се на ми-
ри цео из нос. Ка да је реч о про-
цен ту ал ним об у ста ва ма, оне се 
спро во де и на пр вом и на дру-
гом де лу пен зи је – по ја шња ва 
Су за на Вор ка пић.

По ред на ве де них ка те го ри-
ја пред у зе ћа, Фонд ПИО има 
скло пље не уго во ре и са 26 ба-
ња и РХ цен та ра, та ко да бањ-
ске услу ге мо гу да ко ри сте пен-
зи о не ри и чла но ви њи хо вих 
по ро ди ца, уз мо гућ ност пла-
ћа ња укуп ног бањ ског тро шка 
на не ко ли ко ме сеч них ра та, 
од би ја њем од пен зи је, а от пла-
та мо же по че ти пре од ла ска 
или по сле по врат ка са од мо ра. 
Про це ду ра у овом слу ча ју под-
ра зу ме ва да пен зи о нер ко ји је 
за ин те ре со ван за ова кав вид 
од мо ра и опо рав ка ода бе ре ба-
њу ко ја му од го ва ра, по зо ве ра-
ди до го во ра о тер ми ну бо рав ка 

и те ра пи ја ма ко је би ко ри стио, 
ода бе ре хо тел и со бу. Из ба ње 
на кућ ну адре су пен зи о не ра 
за тим сти же обра зац ко ји би 
тре ба ло ове ри ти у фи ли ја ли 
Фон да, пре ко ко је ко ри сник 
при ма пен зи ју, и ове рен при ме-
рак по сла ти на зад у ба њу. Ка да 
од мор у ба њи поч не, при ли-
ком при ја ве на ре цеп ци ји иза-
бра ног од ма ра ли шта, уз лич ну 
кар ту при ла же се и по след њи 
чек (из ве штај) од пен зи је, од но-
сно пен зи о нер ска кар ти ца. Це-
не у ба ња ма са ко ји ма је Фонд 
скло пио уго во ре о пла ћа њу на 
ра те углав ном се од но се на та-
ко зва ни бе о дан, што зна чи пун 
пан си он са три обро ка днев но, 
но ће ње у дво кре вет ној со би, 
уз све вр сте те ра пи ја ко је ба ња 
ну ди, али по сто ји и оп ци ја ко-
ри шће ња и пла ћа ња са мо пу-
ног пан си о на, уко ли ко не ко ме 
то ви ше од го ва ра.

Пу тем ад ми ни стра тив не за-
бра не ко ри сни ци пен зи ја мо гу 
пла ћа ти и оси гу ра ње имо ви не, 
жи во та, ауто мо би ла, за хва љу ју ћи 
уго во ри ма ко је је Фонд скло пио 
са 10 оси гу ра ва ју ћих дру шта ва у 
Ср би ји, а та ко ђе, мо гу ре а ли зо ва-
ти и бан кар ске кре ди те у го то во 
30 ба на ка с ко ји ма је Фонд скло-
пио уго вор о са рад њи, а пре ма 
усло ви ма ко је бан ке ну де.

Да је мо гућ ност ова квог на-
чи на пла ћа ња ко ри сни ци ма 
пен зи ја зна чај на, го во ри и по-
да так да про сеч но го ди шње не-
што ви ше од 800.000 пен зи о не-
ра има ад ми ни стра тив ну за бра-
ну по вољ ном за ду же њу.

Ва жно је на гла си ти да уго вор 
о по слов ној са рад њи ко јим је 
пен зи о не ри ма омо гу ће на ку по-
ви на ро бе и услу га на ра те пу тем 
ад ми ни стра тив не за бра не је сте 
уго вор ни од нос из ме ђу Фон да 
ПИО и прав ног ли ца са ко јим се 
за кљу чу је уго вор. Осим омо гу-
ћа ва ња ку по ви не ро бе и услу га 
пу тем ад ми ни стра тив не за бра-
не, Фонд ПИО ни на ко ји дру ги 
на чин не ути че на фор ми ра ње 
це на, ни ти на би ло ко ји дру ги 
аспект од но са из ме ђу пен зи о не-
ра као ко ри сни ка услу га и прав-
них ли ца ко ја има ју уго вор ни од-
нос са Фон дом.

На сај ту Фон да, у окви ру ру-
бри ке Пен зи о нер ски сер вис, 
на ла зи се спи сак свих прав них 
ли ца са ко ји ма је Фонд пот пи-
сао уго во ре о пла ћа њу услу-
га на ра те, а пен зи о не ри се о 
све му што их за ни ма у ве зи са 
пла ћа њем на ра те пу тем ад ми-
ни стра тив не за бра не сва ка ко 
мо гу ин фор ми са ти у сво јој фи-
ли ја ли Фон да.

В. Ка дић

КУ ПО ВИ НА ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ ПУ ТЕМ АД МИ НИ СТРА ТИВ НЕ ЗА БРА НЕ

Пла ћа ње на ра те  
– од ба ња до оси гу ра ња

Су за на Вор ка пић
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Уручениуговориуобласти
социјалнезаштите

По кра јин ски се кре тар за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но
прав ност по ло ва, Пре драг Ву ле тић, не дав но је у Скуп шти ни АП Вој во
ди не уру чио уго во ре о до де ли сред ста ва удру же њи ма гра ђа на у обла
сти со ци јал не за шти те и за шти те ОСИ, бо рач коин ва лид ске за шти те, 
дру штве не бри ге о де ци и по пу ла ри за ци је про на та ли тет не по ли ти ке 
у 2018. го ди ни.

Сред ства у укуп ном из но су од 16 ми ли о на ди на ра ре а ли зо ва ће се 
кроз про јек те 89 удру же ња гра ђа на са те ри то ри је АП Вој во ди не.

По кра јин ски се кре тар је том при ли ком ис та као да је пр ви кон курс 
Се кре та ри ја та у апри лу био на ме њен уна пре ђе њу со ци јал не за шти те 
и да је та да уста но ва ма со ци јал не за шти те и удру же њи ма гра ђа на до
де ље но 65 ми ли о на ди на ра.  Д. К.

Развојпољопривреде
За Про грам ме ра по др шке за спро во ђе ње по љо при

вред не по ли ти ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја оп шти не 
Не го тин из ло кал не ка се ове го ди не је опре де ље но 27 
ми ли о на ди на ра. Од то га, 24,5 ми ли о на је пла ни ра но 
за под сти ца је ме ра ма ру рал ног раз во ја, а два и по ми
ли о на за ди рект на пла ћа ња. Два де сет се дам ми ли о на, 
ко ли ко је вре дан аграр ни бу џет оп шти не Не го тин, би ће 
усме ре но у све сек то ре по љо при вре де: од ра тар ства, 
во ћар ства, ви но гра дар ства, до сто чар ства и пче лар ства. 

За ме ре ди рект ног пла ћа ња, од но сно ве штач ко осе
ме ња ва ње, рок за под но ше ње зах те ва сто ча ра ис ти че 1. 
де цем бра, а за кон тро лу и сер ти фи ка ци ју ор ган ске про
из вод ње, 31. ок то бра ове го ди не.   Ј. С.

На род ни му зеј у Бе о гра ду 
по сле 15 го ди на, ко ли ко је био 
за тво рен због ре кон струк ци је, 
по но во је до сту пан пу бли ци. 
На ша нај зна чај ни ја ин сти ту ци ја 
кул ту ре отво ри ла је вра та по се
ти о ци ма ко ји има ју при ли ку да 
ви де из ме ђу три и че ти ри хи ља
де екс по на та од 400.000 ар те
фа ка та, ко ли ко по се ду је му зеј. 
Из ло же ни пред ме ти при па да ју 
пе ри о ду од сед мог ве ка пре но
ве ере до по ло ви не 20. ве ка.

Екс по на ти но ве стал не по
став ке Му зе ја из ло же ни су на 
три ни воа, а при зе мље, атри јум 
са боч ним про сто ри ја ма на ме
њен је за ар хе о ло шку збир ку у 
ко јој нај ста ри ји пред мет да ти ра 
од пре 400.000 го ди на, док је у 
не ка да шњим тре зо ри ма бан ке 
пред ста вље на бо га та ну ми зма
тич ка збир ка – од пр вог ко ва
ног нов ца на овом тлу с кра ја 
ше стог ве ка пре но ве ере, до 
да нас.  Г. О.

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДАН СА МА КЕ ДО НИ ЈОМ

Уштеда времена и новца
Врањ ска фи ли ја ла Фон да ПИО би ла је 

ове го ди не до ма ћин ме ђу на род ног 
са ве то дав ног да на из ме ђу но си ла

ца ПИО Ср би је и Ма ке до ни је. Гра ђа ни ко ји 
су оства ри ли стаж оси гу ра ња у Ср би ји и 
Ма ке до ни ји има ли су 12. ју на при ли ку да 
се о сво јим пра ви ма из ПИО по са ве ту ју ди
рект но са до ма ћим и ма ке дон ским струч
ња ци ма.

Ка ко су из ја ви ле не ке од стра на ка, дан 
раз го во ра са Ма ке до ни јом био је ве о ма ко
ри стан, јер су уште де ли и вре ме и но вац да 
би до шли до по треб них ин фор ма ци ја. При
мље но је укуп но 57 стра на ка.

Из ма ке дон ског фон да на пи та ња стра на
ка од го ва ра ле су прав ни це ко је ина че ра де 
на пред ме ти ма и са ко ји ма за по сле ни у Фи
ли ја ли Вра ње са ра ђу ју и ван са ве то дав них 
да на: Ми ми Пе тров ска, Ка те ри на Цо не ва и 
Би ља на Сто ја нов ска. Са срп ске стра не уче
ство ва ле су Ва лен ти на Мом чи ло вић, Са ња 
Ми лић и Гор да на Ива но вић Кр стић, за по
сле не у Оде ље њу за од лу чи ва ње о пра ви ма 
из ПИО у Фи ли ја ли Вра ње. 

Са ве то дав ци, прав ни це из Ма ке до ни је 
има ле су при ступ ба зи по да та ка свог фон да 
та ко да су од мах од го ва ра ле на кон крет на 
пи та ња стра на ка. Нај че шћа пи та ња би ла су 
у ве зи са по да ци ма о ста жу на вр ше ном у 
Ма ке до ни ји, за тим про ве ра ста ту са зах те ва 

за пен зи ју, ка да ће ис пла та пен зи је или за
што је до шло до об у ста ве ис пла те пен зи је.

По ред раз го во ра са стран ка ма, ре ше ни 
су и не ки спор ни пред ме ти, а за оне ко ји 
ни су мо гли од мах да бу де ре ше ни до го во
ре на је са рад ња пу тем меј ла.  Г. О.

Отво рен На род ни му зеј

Врање било успешан домаћин и овогодишњег дана разговора са Македонијом
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актуелно

По кра јин ски се кре тар за со-
ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва, Пре драг 
Ву ле тић, и ди рек тор ка За во да 
за рав но прав ност по ло ва, Ди а-
на Ми ло вић, уру чи ли су 11. ју на 
у По кра јин ској вла ди уго во ре 
брач ним па ро ви ма са те ри то ри је 
АП Вој во ди не, ко ји ма су одо бре-
на сред ства на Кон кур су за до-
де лу бес по врат них сред ста ва за 
ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ-
ни цом. Кон курс већ че твр ту го-
ди ну за ре дом спро во ди За вод за 
рав но прав ност по ло ва, а По кра-
јин ска вла да је ове го ди не за овај 
про грам из дво ји ла 180 ми ли о на 
ди на ра из бу џе та. Та ко је по окон-
ча њу ово го ди шњег кон кур са 30 
брач них па ро ва бес плат но до би-
ло кров над гла вом.

– Овај кон курс про мо ви-
ше стра те шке ци ље ве По кра-
јин ске вла де, ко ји се од но се 
на по вра так мла дих на се ло, 
раз вој ру рал них сре ди на у 
Вој во ди ни, еко ном ско осна-
жи ва ње же на, под мла ђи ва ње 
вој во ђан ских се ла кроз до ла-
зак де це и по ве ћа ње на та ли-
те та и ини ци ра ње по бољ ша ња 
де мо граф ске струк ту ре као 
пред у сло ва за по кре та ње при-
вред них ак тив но сти – ис та као 
је том при ли ком Пре драг Ву-
ле тић. Та ко ђе, на гла сио је да је 
по се бан зна чај овог кон кур са 
у то ме што омо гу ћа ва да се ку-
ће са окућ ни цом рав но прав но 
укњи же на му шкар ца и же ну, 
од но сно на брач не и ван брач-
не парт не ре.

Ди а на Ми ло вић је са оп шти ла 
да су чак 234 по ро ди це под не ле 
при ја ве на кон курс, што го во ри 
о ве ли кој за ин те ре со ва но сти за 
ова кве про гра ме по др шке мла-
дим љу ди ма, али и же на ма ко је 
су у ма њем бро ју вла сни це би-
ло ка кве не по крет но сти.

Пре драг Ву ле тић је на ја вио 
да је пред ло же ним ре ба лан сом 
по кра јин ског бу џе та за 2018. го-
ди ну пред ви ђе но да се за овај 
про грам по др шке мла ди ма и 
же на ма из дво ји до дат них 30 ми-
ли о на ди на ра за још 30 ку ћа са 
окућ ни цом.  М. Мек те ро вић

Сед ни ца Скуп шти не Уни је 
по сло да ва ца Вој во ди не 
(УПВ) одр жа на је кра јем 

ма ја у про сто ри ја ма Скуп шти-
не Вој во ди не. Сед ни ци су при-
су ство ва ли и Иван Ђо ко вић, 
пот пред сед ник По кра јин ске 
вла де и по кра јин ски се кре тар 
за при вре ду и ту ри зам, Ан дре-
ја Бр кић, пред сед ник Из вр шног 
од бо ра, и Ср ђан Дроб ња ко вић, 
ди рек тор Уни је по сло да ва ца 
Ср би је (УПС), као и Не бој ша 
Ми ле тић, члан пред сед ни штва 
УПС. Раз го ва ра ло се о ва жно-
сти ди ја ло га из ме ђу вла сти и 
по сло да ва ца, а Иван Ђо ко вић 
је том при ли ком ис та као да је 
ве о ма за до во љан од лич ном са-
рад њом УПВ. 

– Уни ја по сло да ва ца Вој во-
ди не ула же зна чај не на по ре у 
раз вој три пар тит ног со ци јал-
ног ди ја ло га и осни ва ње со ци-
јал но-еко ном ских са ве та (СЕС). 
По треб но је по ди ћи ка па ци тет 
Уни је на ло ка лу, јер за са да са-
мо у три оп шти не у АП Вој во-
ди ни има мо фор ми ра не СЕС. 
По ред то га, мо ра мо још ви ше 
па жње по све ти ти со ци јал ном 
ди ја ло гу. За сле де ћу го ди ну ће-
мо опре де ли ти и по моћ из по-
кра јин ског бу џе та оп шти на ма 

у ко ји ма по сто ји СЕС у из но су 
од јед ног ми ли о на ди на ра, а 
Се кре та ри јат за при вре ду и ту-
ри зам оста је отво рен за сва ку 
вр сту ди ја ло га са УПВ – ис та као 
је Иван Ђо ко вић.

Ан дре ја Бр кић је на гла сио 
да ово ре пре зен та тив но удру-

же ње по сло да ва ца у Ре пу бли-
ци Ср би ји има и за да так да 
ство ри бо ље усло ве за жи вот. 
По хва лио је и ве ли ко ула га ње 
По кра јин ске вла де и ре сор ног 
се кре та ри ја та у раз вој со ци јал-
ног ди ја ло га у По кра ји ни. Уни ја 
по сло да ва ца Ср би је је, ка ко је 

на вео, у прет ход них шест ме-
се ци по сти гла зна ча јан на пре-
дак: учла ње но је ви ше од 100 
ве ли ких ком па ни ја, али и ма лих 
и сред њих пред у зе ћа на ни воу 
Ре пу бли ке.

У свом из ла га њу Стан ко Кр-
стин, пред сед ник УПВ, на вео је 
да је у тим но во уч ла ње ним ком-
па ни ја ма за по сле но 1.330 рад-
ни ка и да УПВ оче ку је да ће ути-
цај по сло да ва ца на кре и ра ње 
по слов ног ам би јен та у др жа ви 
кроз со ци јал но-еко ном ске са-
ве те у на ред ном пе ри о ду би ти 
ве ћи.

На овој сед ни ци Скуп шти не 
УПВ усво је ни су и из ве шта ји о 
ра ду и фи нан сиј ском по сло ва-
њу за 2017. го ди ну и пла но ви 
ра да за 2018. До не та је и од лу-
ка о име но ва њу Ни ко ле Па ви-
чи ћа за по ча сног чла на УПВ и 
до де ље не за хвал ни це Ни ко ли 
Стој ши ћу и проф. др Ду ша ну 
Ри сти ћу за до при нос при ли-
ком осни ва ња УПВ и ви ше го-
ди шњи рад у овој ор га ни за ци-
ји. На Скуп шти ни УПВ Дра ган 
Мо че вић је одр жао за па же-
но пре да ва ње о по ро дич ним 
фир ма ма као сту бу раз во ја 
еко но ми је.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Све ве ћи број чла но ва

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА КУ ПО ВИ НУ СЕ О СКИХ КУ ЋА 

По вра так мла дих на се ло

Пре драг Ву ле тић и Ди а на Ми ло вић уру чу ју уго во ре

Из ла га ње Ива на Ђо ко ви ћа
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Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Зо-

ран Ђор ђе вић, раз го ва рао је 
12. ју на са ди рек то ри ма и осни-
ва чи ма при ват них до мо ва за 
од ра сла и ста ра ли ца и ди рек-
то ри ма др жав них до мо ва. На 
са стан ку је би ло ре чи о пи та њи-
ма зна чај ним за от по чи ња ње 
пру жа ња услу ге сме шта ја ко ри-
сни ка у при ват не до мо ве за од-
ра сла и ста ра ли ца, о про бле ми-
ма у ра ду, као и о пред у зи ма њу 
нео п ход них ме ра за уна пре ђе-
ње ове услу ге.

Ми ни стар Ђор ђе вић је из ја-
вио да је при о ри тет Вла де Ср-
би је бри га о нај ста ри јим гра ђа-
ни ма, као и под сти ца ње отва ра-
ња ле гал них при ват них до мо ва 
ко ји ће, у скла ду са За ко ном, ис-
пу ни ти све по треб не усло ве за 
пру жа ње од го ва ра ју ћих услу га 
за сме штај нај ста ри јих и до дао 
да ће се ова кви са стан ци одр-
жа ва ти кон ти ну и ра но.

– Ди рек то ри до мо ва има ју 
при ли ку да пред ста ве про бле-

ме са ко ји ма се су сре ћу и ти ме 
по мог ну на ма да на ђе мо пра-
ви на чин за њи хо во ре ша ва ње. 
Же ли мо да отво ри мо Ср би ју 
пре ма Евро пи, обез бе ђи ва њем 
бо ље и ква ли тет ни је услу ге за 
сме штај на ших нај ста ри јих гра-
ђа на, али и да при ву че мо стра-
не др жа вља не да ко ри сте услу-
ге сме шта ја до мо ва за од ра сла 
и ста ра ли ца. Та ко ће мо омо-
гу ћи ти и при ват ним до мо ви ма 
бо ље по сло ва ње, али и др жа ви 
ве ће при хо де – ре као је Ђор ђе-
вић и до дао да се већ у ју лу ове 

го ди не оче ку је усе ље ње пр вих 
ко ри сни ка.

На отво ре ни јав ни по зив Ми-
ни стар ства за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
за от по чи ња ње пру жа ња услу ге 
сме шта ја ко ри сни ка у при ват-
ним до мо ви ма за од ра сла и ста-
ра ли ца, на кон за вр ше не јав не 
на бав ке, сти гла је 41 по ну да, а 
од то га је 26 из Бе о гра да, осам 
из цен трал не Ср би је и се дам из 
Вој во ди не.  

Ђор ђе вић је на ја вио да ће 
због ства ра ња бо љих усло ва 

жи во та на ших гра ђа на би ти из-
ме њен и до пу њен За кон о со-
ци јал ној за шти ти, али и до нет 
за кон о со ци јал ном пред у зет-
ни штву и за кон о ли зин гу рад не 
сна ге.

– По треб но је да сви ра ди мо 
за јед но. Под сти ца ње отва ра-
ња при ват них до мо ва не зна чи 
да ће мо за не ма ри ти др жав не 
до мо ве, већ на про тив. Вла-
да Ср би је бри не о нај ста ри јим 
гра ђа ни ма и не пра ви раз ли ку 
из ме ђу при ват них и др жав них 
до мо ва и сви има ју јед на ка пра-
ва и оба ве зе – на гла сио је ми-
ни стар и до дао да је нај бит ни је 
укло ни ти про блем не ло јал не 
кон ку рен ци је, при ја ви ти и ка-
зни ти све оне ко ји не по слу ју у 
скла ду са за ко ном.

По ред ми ни стра Ђор ђе ви-
ћа, са стан ку су при су ство ва-
ли и др жав ни се кре тар Не над 
Не рић и Ми лош Јан ко вић, в.д. 
по моћ ни ка ми ни стра у Сек-
то ру за бри гу о по ро ди ци и 
со ци јал ну за шти ту при Ми ни-
стар ству ра да. Г. О. 

Кан це ла ри ја за ин клу зи ју Ро-
ма Вла де АП Вој во ди не, је ди на 
ин сти ту ци ја ко ја по сто ји у ре ги-
о ну а да се ис кљу чи во ба ви пи-
та њи ма и про бле ми ма ром ске 
на ци о нал не за јед ни це, не дав но 
је по че ла и успе шно спро во ди 
по де лу око 8.000 пре храм бе-
них па ке та нај не оп ход ни јих жи-
вот них на мир ни ца угро же ним 
ром ским по ро ди ца ма на ста ње-
ним у АП Вој во ди ни. 

Пре ма ре чи ма Ду ша на Ра ду-
ла, ди рек то ра Кан це ла ри је за 
ин клу зи ју Ро ма По кра јин ске 
вла де (КИР), ини ци ја ти ву да 
се ова квом до на ци јом др жа ве 
олак ша жи вот на шим нај у гро-
же ни јим су гра ђа ни ма из ром-
ске на ци о нал не ма њи не у Вој-
во ди ни по кре ну ла је Кан це ла-
ри ја у са рад њи са не вла ди ним 

ор га ни за ци ја ма ко ја се ба ве 
ром ским пи та њи ма и ко ор ди на-
то ри ма за ром ска пи та ња у ло-
кал ним са мо у пра ва ма. Пр во су 
се за по моћ обра ти ли и до би ли 
по др шку 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, а за тим и Вла де Вој во-
ди не, ко ја је на одо бри ла да се 
као ху ма ни тар на по моћ, без 
на кна де, за ову на ме ну КИР из 
Роб них ре зер ви АПВ ис по ру чи 
пре храм бе на ро ба у вред но сти 
од де вет и по ми ли о на ди на ра.   

– Ху ма ни тар ну по моћ успе-
шно смо већ по де ли ли, у са рад-
њи са пред став ни ци ма ло кал них 
са мо у пра ва, цен та ра за со ци јал-
ни рад, не вла ди ним сек то ром и 
ко ор ди на то ри ма за ром ска пи-
та ња на те ре ну и на осно ву спи-

ско ва при ма ла ца ко је су они са-
чи ни ли, у оп шти на ма: Ка њи жа, 
Ма ли Иђош, Али бу нар, Бе о чин, 
Ко вин, Пе ћин ци, Пан че во и Ки-
кин да. У на ред ном пе ри о ду ура-
ди ће мо то и у оп шти на ма Но ви 
Бе чеј, Сен та, Вр шац и Жа баљ. У 

име ром ске за јед ни це за хва љу-
јем сви ма ко ји су до при не ли да 
се ак ци ја успе шно ре а ли зу је –за-
до во љан је Ду шан Ра дул, ди рек-
тор Кан це ла ри је за ин клу зи ју 
Ро ма По кра јин ске вла де.

М. Мек те ро вић

СА СТА НАК МИ НИ СТРА ЂОР ЂЕ ВИ ЋА СА ДИ РЕК ТО РИ МА ДО МО ВА ЗА СТА РЕ

Нај ста ри ји за слу жу ју
бо ље усло ве жи во та

ПО МОЋ НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИМ РОМ СКИМ ПО РО ДИ ЦА МА

Обез бе ђе ни па ке ти пре храм бе не ро бе

Ду шан Ра дул 

Здесна налево: Зоран Ђорђевић, Ненад Нерић и Милош Јанковић
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поводи

Пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве-
не ор га ни за ци је, јед на од шест 
ста ри јих осо ба у све ту до жи ве ла је 

не ки од об ли ка зло ста вља ња. Ис тра жи ва-
ње „До бро чу ва на по ро дич на тај на” ко је је 
2015. го ди не спро ве де но у Ср би ји по ка за-
ло је да је 19,8 од сто ис пи та них ста ри јих 
љу ди до жи ве ло не ки об лик зло ста вља ња, 
те се про це њу је да је у ри зи ку од зло ста-
вља ња 250.000 ста ри јих осо ба, од но сно 
кон крет них име на и пре зи ме на. По ка за ло 
се и да је чак 11,5 од сто ис пи та ни ка до жи-
ве ло фи нан сиј ско зло ста вља ње. Ис тра жи-
ва ње је спро ве де но на узор ку од 800 ста-
ри јих љу ди ко ји жи ве на те ри то ри ји це ле 
Ср би је, а уче ство ва ло је 31,4 по сто му шка-
ра ца и 68,6 од сто же на. Про сеч на ста рост 
ис пи та ни ка из но си 73 го ди не.

Не ки од об ли ка пси хич ког зло ста вља ња 
при ја ви ло је 7,8 про це на та ста ри јих. Та ко-
ђе, по да ци го во ре и да је фи зич ко зло ста-
вља ње до жи ве ло 3,9 од сто ста ри јих, а за не-
ма ри ва ње при ја ви ло њих 3,4 по сто.

Ово су са мо не ки од по да та ка ко ји су се 
мо гли чу ти на Окру глом сто лу „Зло ста вља-
ње ста ри јих – да ли се пре по зна је?”, одр жа-
ном у Цр ве ном кр сту Ср би је по во дом 15. 
ју на, Ме ђу на род ног да на бор бе про тив на-
си ља над ста ри ји ма.

У увод ној ре чи го во ри ле су Ве сна Ми-
ле но вић, ге не рал на се кре тар ка Цр ве ног 
кр ста Ср би је, Бран ки ца Јан ко вић, по ве ре-
ни ца за за шти ту рав но прав но сти, и На та ша 
То до ро вић, струч на са рад ни ца Цр ве ног кр-
ста Ср би је. 

Ве сна Ми ле но вић је под се ти ла да Цр ве ни 
крст обе ле жа ва овај да тум два на ест го ди на, 
као и да је учи ње но мно го на по ра да би се 
ути ца ло на пре вен ци ју и скре ну ла па жња 
јав но сти, јер је зло ста вља ње ста ри јих че-
сто скри ве но и пот це ње но. Пре ма по да ци-
ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, са мо 
јед на од 24 ста ри је осо бе ко је до жи ве на си-
ље, то на си ље и при ја ве. Ве сна Ми ле но вић 
је ука за ла и на то да ви ше од 19 од сто ста-
ри јих у Ср би ји до жи ви не ки об лик на си ља, 
као и да су зло ста вља њу нај ви ше из ло же не 

бо ле сне осо бе, функ ци о нал но за ви сне, ко је 
су ни жег сте пе на со ци јал не ак тив но сти, ли-
ца са ин ва ли ди те том, де мент не осо бе, а под 
ве ћим ри зи ком од зло ста вља ња су и ста ри-
је же не. Ис та кла је да су нео п ход не пре вен-
тив не и ка зне не ме ре.

Бран ки ца Јан ко вић је ре кла да од ка да 
се го во ри о на си љу у по ро ди ци уоп ште, 
и отво ре но о том про бле му, ве ћи је број 
при ја вље них слу ча је ва. При ме ном За ко на 
о спре ча ва њу на си ља у по ро ди ци др жа ва 
је да ла дру га чи ји од го вор на на си ље али 
ве ли ки раз лог за бри гу и да ље по сто ји. 
Мо ра се сла ти стал на по ру ка да се на си ље 
не ће то ле ри са ти, као и да је не до пу сти ва 
дис кри ми на ци ја ста ри јих љу ди. Они ко-
ји су до жи ве ли на си ље, ка ко је по ја сни ла 
по ве ре ни ца Јан ко вић, не же ле о то ме да 
го во ре, јер на си ље до жи вља ва ју као лич-
ну сра мо ту, али је тај та бу ипак до не кле 
окр њен.

Из но се ћи по дат ке из ис тра жи ва ња „До-
бро чу ва на по ро дич на тај на”, На та ша То до-
ро вић је на ја ви ла и еду ка ци ју 1.000 ста ри-
јих осо ба у Ср би ји ко је ће се упо зна ти ка-
ко са Уста вом та ко и са дру гим за ко ни ма и 
про пи си ма ко ји ма се су зби ја на си ље. Она је 
упо зо ри ла да ри зик од зло ста вља ња мо же 
би ти ви ши за осо бе ко је жи ве у ин сти ту ци-
ја ма уме сто у за јед ни ци. Зло ста вља ње ста-
ри јих мо же да до ве де до озбиљ них фи зич-

ких по вре да и ду го роч них пси хо ло шких по-
сле ди ца, на гла си ла је На та ша То до ро вић, а 
пред ви ђа се и да ће зло ста вља ње ста ри јих 
би ти у по ра сту јер ста нов ни штво мно гих 
др жа ва убр за но ста ри. Она је на ве ла број не 
фак то ре ри зи ка ме ђу ко ји ма су вр ло че сто 
осо бе са ди јаг но сти ко ва ном де мен ци јом, 
за то што срод ни ци или не го ва те љи ни су 
до бро об у че ни да пру же аде кват ну по моћ, 
а не ма ју ни услу гу пре да ха. Са мо не ки од 
фак то ра ри зи ка су и де пре си ја, као и ло ша 
ма те ри јал на си ту а ци ја, а ри зи ци су че сто и 
ком би но ва ни.

Окру гли сто је про мо ви сао ве ћу укљу че-
ност ста ри јих у овај про блем, а о раз ли чи-
тим ти по ви ма на си ља го во ри ле су и во лон-
тер ке, де ле ћи ути ске ко је су сте кле у ра ду 
са ста ри ји ма. Из ла га ли су и проф. др Де јан 
Су мрак, као и проф. др Ми ло сав Ми ло са-
вље вић.

Из из ла га ња на окру глом сто лу про ис-
те кле су пре по ру ке за до но си о це од лу ка, 
ме ђу ко ји ма је ис так ну то да је ве о ма ва жна 
еду ка ци ја – од то га ка ко из бе ћи те ле фон ска 
уз не ми ра ва ња, до то га ка ко се на си љу су-
прот ста ви ти, као и да је нео п ход но осни ва-
ње си гур не ку ће за ста ри је жр тве на си ља и 
да ља при ча о кул ту ри ста ре ња. При ме ће но 
је чак да ни у кам па ња ма про тив на си ља 
над же на ма не ма ста ри јих же на.

Је ле на Оцић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ НА СИ ЉА НАД СТА РИ ЈИМ ОСО БА МА

Скри ве но и не до пу сти во

ШЕ СТА ДОР ЋО ЛИ ЈА ДА

Баке и деке 
уз бате  
и секе

Ше ста Дор ћо ли ја да спор та, здра вља и кул-
ту ре тре ћег до ба одр жа на је 9. ју на 2018. го-
ди не на спорт ским те ре ни ма ФК Дор ћол у 
Бе о гра ду. У окви ру спорт ско-ре кре а тив ног 
так ми че ња под мо том „У здра вом те лу здрав 
дух” одр жа на су так ми че ња тро чла них еки па 
у ди сци пли на ма при ла го ђе ним тре ћем до бу: 
пи ка ду, фуд ба лу (пе на ли на ма ле го ло ве без 
гол ма на), ко шар ци (сло бод но ба ца ње лоп те у 
кош), бо ћа њу и ша ху.

Бранкица Јанковић, Весна Миленовић и Наташа Тодоровић
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Сре ди ном ју на 2018. Уста но-
ва Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град (УГЦБ) про сла ви-

ла је 55 го ди на по сто ја ња и успе-
шног ра да. Дан Уста но ве обе ле-
жен је ве се ло и кре а тив но у би-
о скоп ској са ли До ма Бе жа ниј ска 
ко са, уз пе сму, игру и по ко ју су зу 
ра до сни цу.

Би о скоп ска са ла је би ла ма ла 
да при ми све ко ји су же ле ли да 
при су ству ју обе ле жа ва њу ју би-
ле ја нај ве ће уста но ве со ци јал не 
за шти те у обла сти бри ге о ста-
ри ји ма на Бал ка ну. Хо ри сти, фол-
кло ри сти, со ли сти, пе ва чи, ре-
ци та то ри, ста на ри и за по сле ни, 
оку пи ли су се да обе ле же го ди не 
пре да ног ра да и тру да, љу ба ви и 
па жње, са љу ди ма са ко ји ма жи ве 
или ра де, са ко ји ма де ле и ра дост 
и ту гу. Уче сни ци све ча ног про гра-
ма не стр пљи во и са ела ном же-
ле ли су да по ка жу оно у че му су 
нај бо љи, да за бли ста ју на сце ни и 
уве ре при сут не да су с го ди на ма 
енер гич ни ји, бо љи, кре а тив ни ји.

На по чет ку про гра ма при сут-
ни ма се обра ти ла ди рек тор ка 
Уста но ве, Су за на Ми шић, по но-
сна што мо же да се по хва ли ве-
ли ким од зи вом ста на ра до мо ва 
за сме штај од ра слих и ста ри јих и 
чла но ва днев них цен та ра и клу-
бо ва ко ји по слу ју у окви ру УГЦБ. 

– Дан Уста но ве је уста но вљен 
пре не ко ли ко го ди на са мо са јед-
ним ци љем – да се на по се бан 
на чин обе ле жи оно што ви као 
ко ри сни ци би ло ко је услу ге ове 
Уста но ве ра ди те, про мо ви ше те, 
пру жа те, чи ни те и да ље у свом 
тре ћем до бу за сво ју за јед ни цу, 
град и др жа ву. Ово је нај бо љи на-
чин да се све ва ше зна ње и ис ку-
ство, та ле нат, во ља и ен ту зи ја зам, 
ко ји су за и ста не над ма шни, при-

ка жу на нај бо љи на чин. Ми смо 
мост ко ји спа ја љу де и ко ји по-
ма же да се сва ко од нас, би ло ко-
ри сник услу га или за по сле ни, не 
осе ти са мим и уса мље ним, и да 
увек зна мо где је ба за и осло нац 
ка ко ме мо же мо пру жи ти ру ку. 
Ов де смо да нас да се на то под се-
ти мо, да по ка же мо шта је то што 
зна мо и уме мо, а да се пре све га 
ле по за ба ви мо – по ру чи ла је Су-
за на Ми шић.

Ди рек тор ка је по себ ну за хвал-
ност упу ти ла ста на ри ма-до на то-
ри ма ко ји су у прет ход ном пе ри-
о ду ис ка за ли по др шку и со ли дар-
ност, као и ве ли ки ху ма ни гест. 
За хвал ни це и при год не по кло не 
до би ли су они нај за слу жни ји: 

брач ни пар Јо ван ка и Бра ти слав 
Спа рић, за тим Си ме он Те о фа нов 
и Бо жи дар Мар ко вић, је ди ни ко-
ји ни је ко ри сник услу га, а ко ји је 
сво јим до на тор ством по мо гао да 
се уна пре ди и по бољ ша ква ли тет 
жи во та ко ри сни ка Уста но ве.

Про грам је по чео на сту пом 
фол клор но-пе вач ке гру пе „Ко лу-
бар ски вез” из Днев ног цен тра и 
клу ба Ла за ре вац ко ја је из ве ла 
сплет ига ра. По том се пред ста-
вио хор До ма Бе жа ниј ска ко са 
у прат њи ма е стра Ср ђа на Ди-
ми три је ви ћа, ина че и по моћ ни-
ка ди рек то ра Уста но ве, ко ји су 
из ве ли са мо де лић свог бо га тог 
ре пер то а ра. У њи хо вим ре до-
ви ма су број ни со ли сти, а мо гу 

да се по хва ле и ти ме што су хор 
ко ји бро ји нај ви ше чла но ва. Та-
ко ђе су на сту па ли ме шо ви ти 
ка мер ни хор „Сми ље”, фол клор-
ни ан самбл „Има да на”, пе вач ки 
са ста ви „Зве здар ске зве зде”, „За-
бра ње но ста ре ње” и „ВИС 5+”, а 
по ред то га што су при сут не уве-
ри ли у ори ги нал ност, за ба ви ли 
су их ну ме ра ма ко је су из ве ли са 
пу но енер ги је и кре а тив но сти. 
Са би не би о скоп ске са ле До ма 
Бе жа ниј ска ко са ори ле су се ро-
до љу би ве, из вор не, на род не, за-
бав не, ро кен рол и стра не пе сме, 
а исто та ко и аутор ски ре ци та ли у 
па у за ма. Ка да је реч о аутор ским 
ре ци та ли ма, тре ба спо ме ну ти да 
је Пе тар Пе тро вић, пен зи о нер и 
ко ри сник До ма пен зи о не ра Во-
ждо вац, од ре ци то вао сво ју пе-
сму „Де да и унук” ко ја је про шле 
го ди не на гра ђе на на кон кур су 
„Гла са оси гу ра ни ка” за нај леп ши 
при лог на те му ме ђу ге не ра циј-
ске са рад ње.

Про сла ва да на УГЦБ за вр ше на 
је, ка ко до ли ку је, уз пе сму, игру и 
за ба ву.

Дра га на Гру јић

УСТА НО ВА ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА СВОЈ ДАН

По ла ве ка по ве ре ња

Изложба„Усусретрускомцару”
Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, Сре тењ ски ма на стир из 
Мо скве и сту дио „Ру ски цар” по чет ком ју на ор га ни зо ва ли су из-
ло жбу о цар ској по ро ди ци Ро ма нов, а у окви ру про јек та „У су срет 
ру ском ца ру”. У до му Бе жа ниј ска ко са одр жа на је из ло жби на 
ко јој су би ле при ка за не фо то гра фи је цар ске по ро ди це из исто-
риј ских ар хи ва и лич них ал бу ма, као и пор тре ти чла но ва ко је су 
из ра ди ли нај по зна ти ји ру ски сли ка ри и ко ји да нас пред ста вља ју 
кул тур но-умет нич ко бла го Ру си је. 

На овој ма ни фе ста ци ји тре ћег до ба 
уче ство ва ле су при ја вље не так ми чар ске 
еки пе из оп штин ских и гран ских удру-
же ња пен зи о не ра, до мо ва и клу бо ва 
пен зи о не ра и ста рих ли ца, удру же ња и 
ор га ни за ци ја ин ва ли да, ор га ни за ци ја 
Цр ве ног кр ста, ге рон то ло шких цен та ра 
и дру гих дру шта ва и ор га ни за ци ја ко је 
бри ну о ста ри ји ма из Бе о гра да и Ср би је, 
као и пред став ни ци Ре пу бли ке Срп ске.

Оства ре ни су и број ни до пун ски са др-
жа ји: јав ни час фит нес ве жби у при ро ди 
тре ћег до ба и нај мла ђе по пу ла ци је; ме-
ђу ге не ра циј ски су срет тре ћег до ба са 
нај мла ђи ма у деч јем ма ра то ну на 20.000 
ми ли ме та ра под на зи вом „Ба ке и де ке уз 
ба те и се ке”; јед но днев на ме ђу ге не ра-
циј ска сли кар ска ко ло ни ја... Све у све му, 
на Дор ћо ли ја ди је уче ство ва ло око 200 
так ми ча ра, а у окви ру ме ђу ге не ра циј ске 

са рад ње ве те ра ни ма се при кљу чи ло ви-
ше од 50 уче ни ка и сту де на та волонтера, 
као и број ни го сти и по се ти о ци из Ср би-
је, Ре пу бли ке Срп ске и ди ја спо ре.

За ор га ни за ци ју и успе шно оства рен 
про грам так ми че ња за слу жна је Асо ци-
ја ци ја спор та, здра вља и кул ту ре Дор-
ћо ли ја да, а ге не рал ни спон зор ма ни фе-
ста ци је би ла је ам ба са да Аустра ли је.

Г. О.
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поводи

Уз при су ство ви ше сто ти на 
го сти ју из ино стран ства, 
пред став ни ка др жав них 

ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја ци вил-
ног дру штва и спор ти ста са ин ва-
ли ди те том, у Дво ра ни Ко лар че ве 
за ду жби не 31. ма ја отво рен је 
Сед ми Европ ски кон грес за осо-
бе са ин ва ли ди те том „Жи ве ти у 
су сре ту”.

На све ча ном отва ра њу го во ри-
ли су То мас Кра ус, не мач ки со ци-
о лог, осни вач Европ ског кон гре-
са за осо бе са ин ва ли ди те том, и 
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
со ци јал на и бо рач ка пи та ња Зо-
ран Ђор ђе вић, као иза сла ник 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је.

По здра вља ју ћи при сут не, ми-
ни стар Ђор ђе вић је, из ме ђу оста-
лог, ре као да Ср би ја из го ди не у 
го ди ну ме ђу сво јим гра ђа ни ма 
све ви ше раз ви ја свест о зна ча ју 
по што ва ња људ ских пра ва и на-
че ла рав но прав но сти.

– Из ра да со ци јал них кар ти и 
умре жа ва ње ин сти ту ци ја, ко-
је би тре ба ло да де ле по треб не 
ин фор ма ци је, до при не ће да се 
пре ци зно утвр ди ко јим осо ба ма 
је, пре ма сло ву за ко на, со ци јал на 
по моћ нај по треб ни ја, знат но ће 
скра ти ти вре ме до би ја ња по мо-
ћи и спре чи ће сва ку мо гућ ност 
зло у по тре бе опре де ље них сред-
ста ва – ис та као је Ђор ђе вић.

Ми ни стар је на гла сио да нам је 

про шло го ди шњи бу џет ски су фи-
цит омо гу ћио да се по ја ча бор ба 
про тив не за по сле но сти осо ба са 
ин ва ли ди те том: из дво је но је 1,7 
ми ли јар ди ди на ра за уна пре ђе-
ње њи хо вог по ло жа ја. Број осо-
ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји, 
пре ма про це на ма, из но си око 
715.000, а про це нат не за по сле-
но сти ме ђу њи ма ве ћи је од др-
жав ног про се ка ко ји је са да 12,7 
од сто.

На све ча ном отва ра њу го во-
ри ла је и по ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти Бран ки ца Јан ко-
вић ко ја је ис та кла да је кон грес 
овог ни воа до бра при ли ка за све 
на ше гра ђа не, кре а то ре др жав-
них по ли ти ка и дру штво у це ли ни 
да у пот пу но сти бу де мо у то ку са 
европ ским и свет ским стан дар-

ди ма у по гле ду ак тив но сти и са-
др жа ја чи ји је циљ по бољ ша ње 
по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те-
том и мен тал ним по те шко ћа ма. 
Она је на гла си ла да Бе о град и Ср-
би ја са овог ску па ша љу по ру ку о 
спрем но сти дру штва да се раз ли-
ке раз у ме ју и при хва те као бо гат-
ство, као и да сви ко ји жи ве са не-
ким ин ва ли ди те том тре ба да бу ду 
ви дљи ви и рав но прав ни, да жи ве 
у при сту пач ном окру же њу ко је 
пру жа по др шку у обра зо ва њу, за-
по шља ва њу, здрав ству, кул ту ри, 
спор ту и свим дру гим обла сти ма.

У кул тур но-умет нич ком де-
лу ве че ри на сту пи ли су хо ро ви 
удру же ња осо ба са мен тал ним 
ин ва ли ди те том из Ср би је и ино-
стран ства, На та ша Кра ус и бра ћа 
Те о фи ло вић.

Отва ра њу кон гре са при су-
ство ва ли су и ди рек тор Удру-
же ња за по моћ осо ба ма са 
смет ња ма у раз во ју „Жи ви мо 
за јед но” Де јан Ко зић, ди рек тор 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње Зо ран Мар ти но вић и 
ди рек тор кан це ла ри је Уни це фа 
у Бе о гра ду Ми шел Сен Ло.

За три да на тра ја ња кон гре-
са одр жан је низ ра ди о ни ца, 
па не ла и сту диј ских из ле та. Го-
во ре ћи на за тва ра њу кон гре са, 
по ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти Бран ки ца Јан ко вић 
ре кла је да се на да да смо по сле 
тро днев ног дру же ња мно го на-
у чи ли јед ни од дру гих и јед ни о 
дру ги ма, као и да је по твр ђен 
мо то кон гре са „Чо век чо ве ку 
ан ђео”. 

Она је из ра зи ла на ду да ви ше 
сто ти на го сти ју из 11 зе ма ља – 
Не мач ке, Швај цар ске, Аустри-
је, Ита ли је, Бел ги је, Хо лан ди-
је, Фран цу ске, Ру си је, Ве ли ке 
Бри та ни је, Сло ве ни је и Ср би је 
не ће за бо ра ви ти Бе о град, и да 
одав де но се ле пе ути ске. По сле 
нај ве ћих цен трал но е вроп ских 
пре сто ни ца по пут Бер ли на, 
Бри се ла, Бе ча и Пра га, Бе о град 
је иза бран да бу де град до ма-
ћин овог из у зет но ва жног ме-
ђу на род ног кон гре са, ко ји се 
од сле де ће го ди не одр жа ва на 
свет ском ни воу. Р. М.

УДРУ ЖЕ ЊE ИН ВА ЛИ ДА РА ДА 
ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ 
Основанасекцијажена

У окви ру Удру же ња ин ва ли да ра да у Пе тров-
цу на Мла ви фор ми ра на је сек ци ја же на чи је 
чла ни це се ба ве цве ћар ством, сли ка њем, при-
ре ђу ју књи жев не и му зич ке ра ди о ни це... 

Циљ ак тив но сти удружења је сте по моћ нај-
мла ђим ин ва ли ди ма у овој сре ди ни. За по че-
так, да се чу је глас ОСИ из овог кра ја и да им се 
олак ша ју основ не по тре бе. Удру же ње је из ра-
зи ло не за до вољ ство за то што из град ња ко се 
рам пе не ће по че ти ни 2018. го ди не, јер је ко-
ри шће ње јед не скром не про сто ри је Удру же ња 
не до ступ но ве ли ком бро ју чла но ва. 

Пред сед ник Удру же ња ин ва ли да ра да у Пе-
тров цу на Мла ви Сла ви ша Ми ло ва но вић пру-
жа пу ну по др шку же на ма из ове сек ци је за све 
њи хо ве ак тив но сти.

С. М.

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Мла-
де но вац при ре ди ло је у сво јим про сто-
ри ја ма при год ну све ча ност у знак за хвал-
но сти свим до на то ри ма ко ји су по мо гли 
ре но ви ра ње де ла про сто ри ја у ко је од 
1974. го ди не ни шта ни је ула га но. 

На да Ми ло ше вић, пот пред сед ни ца 
Удру же ња пен зи о не ра, ка же да су се 
обра ти ли ма лим при вред ни ци ма за по-
моћ, јер ло кал на са мо у пра ва ни је има ла 
сред ста ва. 

– Из не на ди ли смо се ко ли ко су љу ди 
би ли за ин те ре со ва ни да по мог ну, ску пи-
ли смо 280.000 ди на ра и уло жи ли у ком-
плет но ре но ви ра ње два то а ле та и де ла 
мо крог чво ра, а сва ки утро ше ни ди нар 

смо оправ да ли ра чу ни ма По се тио нас је 
и ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић и обе ћао по-
моћ Удру же њу, па се на да мо да ће се то и 
ре а ли зо ва ти – ис ти че На да Ми ло ше вић. 

Удру же ње пла ни ра још ра до ва кад се 
стек ну усло ви, чла но ви се дру же, пу ту-
ју... Сва ке сре де се ор га ни зу ју дру же ња, 
пу ту је се, оби ла зе ту ри стич ке де сти на ци-
је, ре дов не су про сла ве Но ве го ди не и 8. 
мар та. 

Мла де но вач ки пен зи о не ри се већ 
спре ма ју за је сен и Олим пи ја ду у Вр њач-
кој Ба њи. Има ју сред ста ва за три так ми-
ча ра, а за још два чла на еки пе оче ку ју по-
моћ град ске оп шти не Мла де но вац.

Н. Ми ло ше вић 

СЕД МИ ЕВРОП СКИ КОН ГРЕС ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Да чо век чо ве ку бу де ан ђео

ПЕН ЗИ О НЕ РИ МЛА ДЕ НОВ ЦА ЗА ХВАЛ НИ ДО НА ТО РИ МА

Об но ви ли део про сто ри ја

Бранкица Јанковић, Зоран Ђорђевић и Зоран Мартиновић
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ШТУ БИК КОД НЕ ГО ТИ НА 

Не го ва ње 
кра јин ских 
оби ча ја

Све ча ним про гла ше њем нај бо љих уче-
сни ка у ви ше так ми чар ских тра ди ци о нал-
них кул тур но-спорт ских ди сци пли на, у се-
лу Шту бик код Не го ти на за о кру же на је дво-
днев на ма ни фе ста ци ја „Кра јин ски оби ча ји”, 
ко ја је и ове го ди не одр жа на под по кро ви-
тељ ством оп шти не, у ор га ни за ци ји До ма 
кул ту ре „Сте ван Мо кра њац”, МЗ Шту бик и 
КУД „Пре раст” из тог ме ста. 

По сле ве о ма за ни мљи вих на сту па број-
них уче сни ка ко ји су при ка за ли огро ман 
ен ту зи ја зам чу ва ња и про мо ви са ња тра ди-
ци је ис точ не Ср би је, за све у куп ног по бед-
ни ка 46. „Кра јин ских оби ча ја”, про гла ше на је 
Фол клор на гру па из Вра жо грн ца у оп шти ни 
За је чар. Ова гру па је ти ту лу по не ла у над ме-
та њу са уче сни ци ма из Под гор ца у оп шти ни 
Бо ље вац, Оштре ља у оп шти ни Бор и Ја се ни-
це, Шар ка ме на и Шту би ка, у оп шти ни Не го-
тин. Жи ри је за нај бо ље из во ђе ње из вор них 
ига ра ди пло му до де лио из вор ној фол клор-
ној гру пи КУД „Пре раст” из Шту би ка. Сте фан 
Ра до ва но вић из Под гор ца на гра ђен је за 
нај бо ље из во ђе ње ме ло ди је на из вор ном 
ин стру мен ту, док је за нај бо ље из во ђе ње из-
вор не пе сме при зна ње „Кра јин ских оби ча ја” 
при па ло Бо ба ну Ја но ше ви ћу из Оштре ља. 
Нај бо љу на род ну умо тво ри ну го во рио је 
Не над Пет ко вић из Вра жо грн ца, а нај бо љи 
при каз оби ча ја има ла је гру па из Оштре ља. 
За аутен тич ност на род не но шње на гра да је 
при па ла гру пи из Под гор ца. 

Бур ним апла у зом пу бли ка је от пра ти ла и 
про гла ше ње нај леп ше чо ба ни це 46. „Кра-
јин ских оби ча ја”, ко ја је, у ве о ма озбиљ ној 
кон ку рен ци ји мла до сти и ле по те, од лу ком 
жи ри ја при па ла Ми ли ци Вој во да но вић из 
Ја се ни це. Пр ва пра ти ља је Са ња Ми ло ше-
вић из Шар ка ме на, а дру га Со фи ја Ла зић из  
Шту би ка.  

Ј. Ста но је вић

У Гр бав чу, се лу на об рон ци ма Ка ла фа-
та, по ло ви ном ју на ор га ни зо ва на је 
бер ба и пр ва из ло жба гљи ва, шум ских 

пло до ва и ле ко ви тог би ља свр љи шког кра-
ја. У ју тар њим са ти ма по шу ма ма и бре жуљ-
ци ма у око ли ни се ла бра ле су се пе чур ке, 
вр га њи и ли си ча ре, и ле ко ви то би ље. Око 
50 бе ра ча из Ни ша, Алек син ца, За је ча ра и 
Свр љи га на бра ли су ве ћу ко ли чи ну гљи ва и 
ле ко ви тог би ља. 

Циљ ове ак ци је је очу ва ње жи вот не сре-
ди не и жи во та у при ро ди. Пе чур ке се бе ру у 
овом кра ју и за је ло и за про да ју. Ме шта ни 
свр љи шких се ла  до бро зна ју ка да и где оне 
ра сту. Та ко по ред дру гих по сло ва стиг ну да 
оби ђу и шу ме и за ра де до дат ни при ход. Има 
и оних ко ји жи ве од бер бе гљи ва. У Свр љи-
гу има не ко ли ко при вред них су бје ка та ко ји 
се ба ве от ку пом и пре ра дом пе чу ра ка и ле-
ко ви тог би ља.   

Је ле на Три фу но вић, пред сед ни ца оп шти-
не Свр љиг, зна чај ове ма ни фе ста ци је ве зу је 

за при род но бо гат ство и очу ва ње срп ског 
се ла, ко је је и Удру же ње „Сва рог” пре по зна-
ло и ре а ли зо ва ло у здра вој при род ној сре-
ди ни.

У цен тру Гр бав ча из ло же не су гљи ве, а у 
ко тли ћи ма су пра вље ни спе ци ја ли те ти ко-
је су по се ти о ци мо гли и да про ба ју. Удру же-
ње гљи вар ског дру штва из Ни ша одр жа ло 
је пре да ва ње о гљи ва ма, ле ко ви том би љу 
и зна ча ју ле ко ви тог би ља за по ро ди ље. На 
овој ма ни фе ста ци ји мо гла је да се ви ди и 
по став ка до ма ће ра ди но сти, а из ло же ни 
су и до ма ћи ко ла чи, ги ба ни це. Мај сто ри 
су пра ви ли бел муж, ја ни ју, а по се ти о ци су 
ужи ва ли и у ле пом кул тур но-умет нич ком 
про гра му. Ма ни фе ста ци ју по све ће ну гљи-
ва ма свр љи шког кра ја и ле ко ви том би љу 
ор га ни зо ва ли су Удру же ње гра ђа на „Сва-
рог” из Свр љи га, Ме сна за јед ни ца Гр бав че 
и Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт Свр-
љиг.  

С. Ђор ђе вић

Тра ди ци о нал на кул тур но ду хов на ма-
ни фе ста ци ја „Је фи ми ји ни да ни” одр жа на 
је од 12. до 15. ју на у Тр сте ни ку. Ма ни фе-
ста ци ју је све ча но отво рио пред сед ник 
оп шти не, Алек сан дар Ћи рић, а по се ти-
о ци су мо гли да ужи ва ју у бо га том и са-
др жај ном про гра му 31. по ре ду „Је фи-
ми ји них да на”. При сут ни ма су се сво јом 
бе се дом пред ста ви ли бе о град ски драм-
ски умет ни ци, за тим ет но гру па „Ру но” 
из Вр њач ке Ба ње и цр кве ни хор „Бо шко 
Ју го вић” из Тр сте ни ка. Бе се ду кне ги њи 
Ми ли ци ка зи ва ла је пе сни ки ња Ми ли ца 
Краљ, при ре ђе на је из ло жба сли ка Љу-
бо стињ ски за пис, док је сло во о сли ка ма 
ка зи вао Да ни ло Ву ко вић. Ор га ни за то ри 
про гра ма ове зна чај не ма ни фе ста ци је су 
На род на би бли о те ка „Је фи ми ја” и На род-

ни уни вер зи тет у са рад њи са дру гим ин-
сти ту ци ја ма.

По од лу ци жи ри ја ово го ди шњу на гра-
ду „Је фи ми јин вез” при ми ла је пе сни ки ња 
Сун чи ца Де нић.   Д. Ива но вић

кроз Србију

ГР БАВ ЧЕ КОД СВР ЉИ ГА 

Да ни гљи ва, ле ко ви тог 
би ља и шум ских пло до ва  

ТР СТЕ НИК 

Је фи ми ји ни да ни
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на лицу места

На се о би на на ре ци Вла-
си ни пр ви пут се у пи са-
ним из во ри ма спо ми ње у 

тур ском по пи су из 1516. го ди не. 
Тур ци га та да на зи ва ју „Вла шо ти-
нац” и упи су ју га у са став Со фиј-
ског сан џа ка. У 16. ве ку на се ље 
има 600 ста нов ни ка у око 70 ку-
ћа. Мно го го ди на ка сни је, 1878, 
про гла ше но је за се ди ште сре за 
и ва ро ши цу, и та да је Вла со тин це 
има ло 519 ку ћа са 2.626 ста нов-
ни ка. О из у зет но ле пој ма лој ва-
ро ши на оба ла ма Вла си не пи са ли 
су мно ги пу то пи сци, а нај леп ше 
бе ле шке оста вио је пе сник Ми-
лан Ра кић. 

Вла со тин ча ни или „Ро суљ ци”, 
ка ко их по пу лар но на зи ва ју у 
ле ско вач кој ко тли ни, вр ло су го-
сто љу би ви и ду хо ви ти. До ду ше, 
Тур ци су их се пу но пла ши ли, по-
себ но њи хо вих „то ја га ша” пред 
по че так Бал кан ских ра то ва 1912. 
го ди не, па су се бе же ћи од њих 
са кри ли у град Ле ско вац, два де-
се так ки ло ме та ра уда љен од ове 
ва ро ши.

Пам ти мо да су Вла со тин ча ни 
би ли по бед ни ци „Тур ни ра ду хо-
ви то сти” у ор га ни за ци ји не ка-

да шњег днев ног ли ста „Екс прес 
По ли ти ка”. Да нас је Вла со тин це 
мо дер но оп штин ско се ди ште са 
око 20.000 ста нов ни ка у око 4.900 
до ма ћин ства, сме ште но на обе 
оба ле пла нин ске ре ке Вла си не, 
на под руч ју ње ног до њег и сред-
њег сли ва. На кон ве ли ких по пла-
ва из 1988. го ди не оп шти на Вла-
со тин це се на гло раз ви ја у мо дер-
но при вред но и по љо при вред но 
сре ди ште. Ме ђу по љо при вред-
ним про из во ђа чи ма по себ но се 
из два ја ју ви на ри и ви но гра да ри 
ово га кра ја. Ви но пи је обо жа ва ју 
ви на из Вла со тин ца: „Пле мен ку”, 
„Ру жи цу” и „Гром”.   

Још дав не 1923. ви на ри и ви-
но гра да ри ово га кра ја под но 
пла нин ског ма си ва Че мер ни ка 
удру жу ју се у за дру гу ви на ра 
„Ви нар ска” из Вла со тин ца. Мно-
го го ди на ка сни је удру же ни 
ви на ри по кре ћу је дин стве ну 
ту ри стич ко-при вред ну ма ни фе-
ста ци ју „Вин ски бал”. Го ди на ма 
је по чет ком сеп тем бра у ов да-
шњим хо те ли ма те шко до ћи до 
сло бод ног ме ста. Та да се у окви-
ру „Вин ског ба ла” би ра ју нај бо-
љи ви на ри и ви но гра да ри, би ра 

се мис ви на, као и  „кнез кне же-
ви не вла со ти нач ке”.

У овом ме сту по зна ти срп ски 
сце на ри ста Си ни ша Па вић на пи-
сао је ви ше за ни мљи вих сце на 
из се ри ја „Врућ ве тар”, „Срећ ни 
љу ди” и „Бо љи жи вот”, а ту ри сти 
и да нас оби ла зе чу ве ни „Га врин 
млин”, да нас град ску ка фа ну, или 
обли жњи тр го вач ко-за нат ски  
кварт у ко ји ма је ТВ ју нак Шур ди-
ло вић на вод но за по чи њао сво је 
бер бер ске да не.

Вла со тин це има уре ђе но ку-
па ли ште код бра не на Вла си ни у 
цен тру гра да. Ре ка у гор њем то-
ку оби лу је ри бом, па је па стрм ка 
вр ло че сто на ме ни ју ов да шњих 
ре сто ра на. У са мом гра ду у број-
ним ка фи ћи ма и ре сто ра ни ма 
слу же се нај ви ше до ма ћа вла-
со ти нач ка ви на и ра ки је, као и 
ле ско вач ки спе ци ја ли те ти са 
ро шти ља. Два де се так ки ло ме та-
ра из над, од лич ним ас фалт ним 

пу тем дуж жи во пи сног ка њо на 
Вла си не, сти же се на Вла си на 
Рид, на се ље сме ште но у оке а ну 
зе ле ни ла уз пре ле по Вла син ско 
је зе ро. Ту ри ста на мер ник има 
мо гућ ност да ус пут свра ти до 
не ко ли ко хо те ла, или да на жи-
во пи сној оба ли је зе ра кам пу је 
уз из најм ље ни ша тор, ча мац и 
при бор за пе ца ње. 

Ста ри ји део Вла со тин ца оби-
лу је ку ћа ма „мо рав ског сти ла” са 
ве ран да ма, а у но ви јој град њи до-
ми ни ра мо дер на ар хи тек ту ра са 
ле по уре ђе ним фа са да ма, док се 
со бе мо гу из нај ми ти по ба га тел-
ној це ни. Љу би те љи ма ста ри не 
на рас по ла га њу су ма тич ни му зеј 
и град ска би бли о те ка, са не дав но 
об но вље ним књи жним фон дом 
за ви чај них из да ња. Ва рош Вла-
со тин це је од лич но по ве за на са 
ауто пу тем, као и са су сед ним Ле-
сков цем.    

То ма Сте ва но вић

ВО ДИЧ ЗА ОД МОР У СР БИ ЈИ: ВЛА СО ТИН ЦЕ

Сплет ига ра из Ср би је, ста-
ро град ске игре, ку ма нов ска 
се дељ ка, игре из Бу гар ске, са-
мо су не ка од тра ди ци о нал них 
ко ла ко ја су се мо гла ви де ти на 
Ме ђу на род ном фе сти ва лу фол-
кло ра тре ћег до ба у Ле сков цу.

Ово го ди шњи фе сти вал оку-
пио је 14 кул тур но-умет нич ких 
ан сам ба ла, а ка ко ка жу ор га ни-
за то ри, игра ло је и пе ва ло ви ше 
од 400 љу ди из зе мље и ре ги о на.

Пре ма ре чи ма Мом чи ла Це-
ки ћа Јор ке, чла на фол клор не 
сек ци је „Са ва Чо кот” из Ле сков-
ца, они су се као до ма ћи ни фе-
сти ва ла пред ста ви ли пу бли ци 
спле том ига ра из Ср би је. Овај 
78-го ди шњак, ка ко сам ка же, 

фол кло ром и спор том ба ви се 
цео жи вот, а ова кве ма ни фе ста-
ци је при ли ка су да се упо зна ју 
но ви љу ди и ство ре но ва при ја-
тељ ства.

На фе сти ва лу су се, осим до-
ма ћи на, пред ста ви ла кул тур но-
умет нич ка дру штва из Мла де-
нов ца, Кру шев ца, Сме де рев ске 
Па лан ке, Вра ња, Кра гу јев ца, 

Кња жев ца, За је ча ра, Бо љев ца, 
Ни ша, ко ја су игра ла ко ла спе-
ци фич на за сво је кра је ве, за тим 
кул тур но-умет нич ко дру штво 
из бу гар ског гра да Пер ник, ко је 
је има ло и мла ђе чла но ве, као и 
ан сам бли из ма ке дон ских гра-
до ва Ку ма но во и Ка ва дар ци.

Ме ђу на род ни фе сти вал фол-
кло ра тре ћег до ба у Ле сков цу 
одр жа ва се већ 10 го ди на. Осим 
што же ле да оку пе и у дру штве-
ни жи вот укљу че што ве ћи број 
нај ста ри јих гра ђа на, ка жу ор га-
ни за то ри, ујед но же ле да са чу-
ва ју, али и да мла ђим ге не ра ци-
ја ма пред ста ве тра ди ци о нал не 
срп ске игре.

Т. С. 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Чу ва ју од за бо ра ва игре из Ср би је

Нај сла ђе је вин це
из Вла со тин це 

Власинско језеро
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Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша ор га-
ни зо ва ло је то ком ма ја и ју на  спорт ско-ре-
кре а тив не су сре те под на зи вом „Ми ки ни 
да ни”. Су сре ти су одр жа ни у свим град ским 
оп шти на ма и по све ће ни су из не на да пре ми-
ну лом Ми ро љу бу Стан ко ви ћу Ми ки, пред-
сед ни ку ко ји је у ви ше ман да та био на че лу 
ни шког Удру же ња пен зи о не ра и ко ји је оста-
вио не из бри сив траг у ак тив но сти ма те ор га-
ни за ци је. Ово су би ли пр ви Су сре ти а иде ја 
је да убу ду ће по ста ну тра ди ци о нал ни.

Оп штин ски од бо ри пен зи о не ра су ор га-
ни зо ва ли дру же ње и спорт ска так ми че ња 
у сво јим сре ди на ма а го сти су би ли пен-
зи о не ри из су сед них оп шти на Ни шав ског 
окру га са ко ји ма већ има ју ус по ста вље ну и 
успе шну са рад њу. Кра јем ју на до ма ћин так-
ми че ња је био Оп штин ски од бор пен зи о не-
ра Пан те леј. У че ти ри спорт ске ди сци пли не 
так ми чи ло се сто ти нак пен зи о не ра из Ни ша 
и го сти ју из Свр љи га. Так ми че ње се од ви ја-

ло у ма лом фуд ба лу, ко шар ци, пи ка ду и ша-
ху а, осим по стиг ну тих ре зул та та ва жно је 
би ло и до бро рас по ло же ње. Ни ко тог пре-
по дне ва ни је раз ми шљао о бо ле сти, о не-
пла ће ним ра чу ни ма, о ра зним про бле ми ма 
и те шко ћа ма са ко ји ма се сва ко днев но сре-
ће. Бар не ко ли ко са ти су би ли без бри жни 

и по ка за ли су да упр кос го ди на ма зна ју да 
се ра ду ју и да свим ср цем уме ју да се бо ре 
за спорт ски ре зул тат. У ре а ли за ци ји ове ак-
тив но сти пу ну по др шку и по моћ пру жи ло је 
ру ко вод ство оп шти не Пан те леј и Вој ска Ср-
би је на чи јим те ре ни ма су и одр жа ни спорт-
ски су сре ти.   Љ. Гло го вац

ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ

Одр жа на ми ни
Олим пи ја да 
тре ћег до ба

СПОРТ СКО-РЕ КРЕ А ТИВ НИ СУ СРЕ ТИ У НИ ШУ 

„Ми ки ни да ни” оку пи ли пен зи о не ре 

У При је по љу, на те ре ни ма у Ка ме ној Го-
ри, се лу из у зет них при род них рет ко-
сти и ле по те, ко је до би ја све ве ћи ту-

ри стич ко-ре кре а тив ни зна чај, кра јем ма ја 
одр жа на је ми ни Олим пи ја да тре ћег до ба.

Иде ју за ор га ни зо ва ње да ли су ве те ра ни 
Олим пи ја де тре ћег до ба из При је по ља, по-
сле ју би лар не, 10. Олим пи ја де тре ћег до ба 
одр жа не у Вр њач кој Ба њи ок то бра 2017. О 
при род ној из у зет но сти ме ста где је одр жа-
но ово ми ни так ми че ње пен зи о не ра нај бо-
ље го во ре ре чи јед не так ми чар ке. На и ме, 
она је у те ле фон ском раз го во ру на пи та ње 
„где се на ла зи” од го во ри ла: „У ра ју на зе-
мљи!”

На овој ми ни Олим пи ја ди так ми чи ло се 
осам еки па пен зи о не ра, и то из Аран ђе лов-
ца, Пље ва ља, Бе о гра да (СМУП), Со по та, Но-
ве Ва ро ши, При бо ја и из При је по ља – две 
еки пе УП и ве те ра на. Укуп но је на сту пи ло 
70 так ми ча ра и го сти ју. Так ми че ње је одр-
жа но у ди сци пли на ма и по про по зи ци ја ма 
Олим пи ја де тре ћег до ба, та ко да су еки пе 
има ле так ми ча ре за се дам ди сци пли на, а 

су ди ле су су ди је са Олим пи ја де. У укуп-
ном пла сма ну, што је са мо је дан од ци-
ље ва ма ни фе ста ци је, еки па ве те ра на 
из При је по ља би ла је нај бо ља, пен-
зи о не ри из Аран ђе лов ца осво ји ли су 
дру го ме сто, а еки па СМУП тре ће. Из-
у зет ност и успе шност овог спорт ског 
су сре та и на став ка дру же ња пен зи о не-
ра из Ср би је упот пу ни ли су и пра те ћи 
про грам ски са др жа ји.

На ини ци ја ти ву По кре та тре ћег до-
ба, у До му кул ту ре у При је по љу ор га-
ни зо ва на је из ло жба сли ка и ико на са Осме 
сли кар ске и ико но пи сач ке ко ло ни је По кре-
та. Отва ра њу из ло жбе при су ство ва ло је 50 
по се ти ла ца и из ло жба је би ла отво ре на се-
дам да на.

Так ми ча ри су по се ти ли При је по ље, спо-
ме ник „4. де цем бар” и ма на стир Ми ле ше ва. 
И овај су срет пен зи о не ра за вр шен је за ба-
вом, игром и пе смом, а ве те ра ни При је по-
ља су про мо ви са ли сво ју хим ну „Кад по гле-
дам са Ра ва на”. Уру че не су и за хвал ни це и 
пе ха ри.

Укуп ној оце ни и ути ску о из у зет ној успе-
шно сти и оправ да но сти одр жа ва ња ове ма-
ле спорт ско-ре кре а тив не ма ни фе ста ци је 
до при не ли су, по др шком и фи нан сиј ском 
по мо ћи, оп шти на При је по ље (нај ве ћи део 
сред ста ва), Ту ри стич ка ор га ни за ци ја При-
је по ље, По крет тре ћег до ба Ср би је и Удру-
же ње пен зи о не ра оп шти не При је по ље.

Ми ни олим пи ја де су одр жа не и у Ве ли-
кој Пла ни, Кра гу јев цу и Но вом Кне жев цу, а 
на ја вље на је и у Ни шу, пре оне глав не у Вр-
њач кој Ба њи. 

М. П.
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погледи

Ка ко се све про ме ни ло. 
Ни је би ло та ко дав но ка-
да је са ма реч „ба ња” иза-

зи ва ла асо ци ја ци ју не са мо на 
бо лест и из не мо глост, већ и на 
до са ду, мо но то ни ју. Та кве су 
би ле пред ста ве мла ђих ге не ра-
ци ја ве за не за бањ ски жи вот и 
де ша ва ња. Па су они хр ли ли на 
мо ре, док су ба ње би ле ре зер-
ви са не за ста ри је.

Ни шта ви ше ни је исто. Ба ње 
су по ста ле сте ци шта свих ге-
не ра ци ја, лук су зна од ре ди шта, 
и сти че се ути сак да ће да нас 
сва ко ко иоле др жи до се бе, 
свог здра вља, ими џа, пре да се 
опре де ли за та не ка да до сад-
на ме ста, не го за мор ски жал. У 
иде ал ној ком би на ци ји, до ду ше, 
то дво је мо же и да се спо ји, ако 
го во ри мо о ег зо тич ним ло ка-
ци ја ма на Ба ли ју, Тај лан ду, па-
ци фич ким остр ви ма, где бањ-
ски ком плекс бу квал но ула зи у 
тир ки зну во ду, али оно што је 
оп ште пре по зна тљи во, твр де 

по зна ва о ци трен до ва, је сте да-
ва ње пред но сти бањ ском трет-
ма ну над кла сич ним од мо ром 
на мо ру.

Ов де сва ка ко тре ба на по ме-
ну ти да се тер мин „ба ња” (енгл. 
спа) нај че шће ко ри сти у ши рем 
зна че њу, од но сно као део све-
о бу хват ни јег пој ма „вел нес”, ен-
гле ске ре чи ко ју Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја де фи ни ше 
као ста ње ком плет ног фи зич-
ког, мен тал ног и со ци јал ног 
здра вља и до бро би ти.

Вел нес је, да кле, тај по јам ко-
ји оли ча ва им пе ра тив мо дер-
ног до ба – би ти по све ћен одр-
жа ва њу и уна пре ђе њу здра вља, 
упра жња ва ти ак тив но сти ко је 
спре ча ва ју бо ле сти, стал но по-
бољ ша ва ти ква ли тет жи во та и 
до ве сти се бе на оп ти мал ни ни-
во здра вља, сре ће и успе ха.

Ка да су стре мље ња та ко ви-
со ка и ши ро ка, он да не из не-
на ђу је не пре глед на ли ста трет-
ма на, про гра ма, те ра пи ја, под 

за јед нич ком вел нес од ред ни-
цом: фит нес, јо га, тај чи, де ток-
си ка ци ја, мр ша вље ње, емо ци о-
нал но ис це ље ње, осло ба ђа ње 
од стре са, све вр сте ма са жа, 
ор ган ска хра на, фи зи кал не ве-
жбе... Спи сак ни је ко на чан, ни ти 
мо же да бу де, јер су ино ва ци је 
кон стант не а, сход но зах те ви ма 
ко ри сни ка, по ну да се не пре-
кид но обо га ћу је.

Са ста но ви шта би зни са и 
про фи та ва жан еле мент успе ха 
ле жи у чи ње ни ци да се у ба њу 
не иде је дан пут, већ тре ба да 
се од ла зи ре дов но, да то бу де 
ру ти на, јер „бри га за сво је те ло 
да нас, ус по ри ће ча сов ник ста-
ре ња су тра”.

Ово је кри ла ти ца при пад ни ка 
бе би-бум ге не ра ци је ко ји ма се 
при пи су је за слу га за лан си ра-
ње вел нес кул ту ре и пла не тар-
ни про бој бањ ског и здрав стве-
ног ту ри зма. Ро ђе ни из ме ђу 
1946. и 1964, на зи ва ни по ко ле-
њем ко је од би ја да од ра сте, а 
ка мо ли оста ри, бе би-бу ме ри, 
по чев ши да до спе ва ју у го ди не 
за пен зи ју, од ба ци ва ли су иде ју 
о пен зи о нер ском жи во ту.

Оп сед ну ти мла до шћу, здра-
вим жи во том, ак ти ви змом, фи-
зич ком спрем но шћу, ам би ци-

јом да ви де и до жи ве што ви ше, 
отво ри ли су но ви про стор по и-
ма ња здра вља, од мо ра, ре кре-
а ци је, пу то ва ња, а он да су се 
од ре ђе не де лат но сти и услу ге 
ства ра ле и раз ви ја ле пра те ћи 
њи хо ве по тре бе.

Пре ма из ве шта ју Гло бал ног 
вел нес ин сти ту та, ин тер на ци о-
нал не ки шо бран ор га ни за ци је, 
по тра жња је све ве ћа, пут ни ци 
зах те ва ју од ту ри стич ких аген-
ци ја да у по ну де укљу че ре кре а-
ци о не про гра ме, док се пут нич ке 
ком па ни је спе ци ја ли зу ју за про-
на ла же ње нај по год ни јих вел нес 
ку та ка за из бир љи ве кли јен те.

Вел нес ин ду стри ја по ка зу је 
се от пор ном на еко ном ске по-
ре ме ћа је и ге о по ли тич ке кри-
зне до га ђа је. То је би знис чи ја 
кри ву ља иде на го ре не за ви сно 
од дру гих окол но сти. Од 2013. 
до 2015. раст је из но сио 10,6 од-
сто. У исто вре ме гло бал на еко-
но ми ја оти шла је низ бр до за 3,6 
про це на та.

Од 553 ми ли јар де до ла ра 
обр та, за бе ле же ног 2015, оче-
ки ва ња иду до 808 ми ли јар ди 
2020. го ди не, док се укуп на гло-
бал на вред ност ин ду стри је ме-
ри на 3.400 ми ли јар ди до ла ра.

Д. Дра гић

Па ци јен ти  
са па со шем
Ту ри стич ки се да нас пу ту је ви ше не го 
икад, али не кре ћу сви на пут са мо ра ди 
ужи ва ња. Ве ли ком бро ју пут ни ка циљ су 
ло кал не кли ни ке и ле кар ске ор ди на ци је 
где на ме ра ва ју да се под врг ну ин те р вен-
ци ја ма ко је су им код ку ће или пре ску пе 
или не до ступ не због ду ге ли сте че ка ња.
Сви, уоста лом, по зна је мо бив ше су гра-
ђа не, исе ље не у ино стран ство, ко ји за 
озбиљ ни је ле кар ске за хва те, по го то во 
сто ма то ло шке про те ти чар ске ра до ве, 
оба ве зно до ла зе ова мо. Це лим по ро-
ди ца ма се ис пла ти да пла те ави он ске 
кар те и по том ов де услу гу и опет ће им 
иза ћи ви ше стру ко јев ти ни је не го у но вој 
до мо ви ни.
Та ко и Аме ри кан ци пу ту ју у Ти ху а ну и 
дру ге по гра нич не гра до ве у Мек си ку ра ди 
естет ских или зу бар ских опе ра ци ја. У Ин-
ди ји и на Тај лан ду па ци јен ти из САД за од-
ре ђе не за хва те уште де чак 80 од сто оно га 
што би пла ти ли код ку ће. Ка на ђа ни, пак, 
до ла зе у аме рич ки ком ши лук, где не ће 
уште де ти но вац, али хо ће вре ме јер се код 
њих на по се ту ле ка ру че ка ме се ци ма.

Јед на од нај про фи та бил ни јих гра на,  
от пор на на еко ном ске по тре се и ге о по ли тич ке 
кри зе, бе ле жи вр то глав раст јер су ре кре а ци ја 
и фи зич ка ак тив ност по ста ли им пе ра тив 
жи во та мо дер ног до ба

БАЊ СКИ ТУ РИ ЗАМ КАО
ВР ХУН СКИ БИ ЗНИС

Би ти 
млад 
и здрав
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Ве о ма ши ро ко гру ди усло ви за 
пре ста нак рад ног ве ка у Ру си ји 
– 60 го ди на за му шкар це и 55 
за же не – ускла ђу ју се са  
гло бал ним трен до ви ма

На дан 16. ју на ка да је у Ру си ји по че ла 
„нај ве ћа пред ста ва на са ве ту” – Свет-
ско фуд бал ско пр вен ство – и ка да су 

Ру си ма би ла пу на ср ца по сле сјај ног стар та 
њи хо ве ре пре зен та ци је ко ја је Са у диј ску Ара-
би ју убе дљи во по бе ди ла са 5:0 – јав ност ове 
зе мље пре ко ме ди ја је са зна ла и вест ко ја ни је 
баш до че ка на с ра до шћу.

Вла да пре ми је ра Ди ми три ја Ме две де ва је, 
на и ме, на ини ци ја ти ву пред сед ни ка Вла ди ми-
ра Пу ти на са чи ни ла пред лог ре фор ме пен зиј-
ског си сте ма, о ко јој се већ ду го го во ри – где 
је глав ни но ви тет по ди за ње жи вот ног до ба за 
фор мал ни за вр ше так ред ног ве ка и од ла зак у 
пен зи ју.

Ру си су до сад по за ко ну ра ди ли до свог 60. 
ро ђен да на, а Ру ски ње до 55 – што су ме ђу 
нај ши ро ко гру ди јим усло ви ма у том по гле ду 
да нас. Сем то га, ово из у зет но ду го тра је: уста-
но вље но је још 1932. у та да шњем со ци ја ли-
стич ком си сте му Со вјет ског Са ве за ко ји је 
пред во дио Ста љин.

По ре форм ском пред ло гу, Ру си ће се при-
бли жи ти остат ку све та, где се гра ни ца од 65 
го ди на уве ли ко по ме ра за две, а по не где и за 
три го ди не на ви ше, ка ко би се ускла ди ла са 
де мо граф ским про ме на ма: све ду жим рад ним 
ве ком (Ру си да нас жи ве ду же у про се ку 30 го-
ди на не го 1932) – и фи скал ним ре ал но сти ма 
по ко ји ма све ма ње за по сле них на не ки на чин 
„из др жа ва” све ви ше пен зи о не ра.

У Ру си ји, пре ма зва нич ној ста ти сти ци, на 
хи ља ду ста нов ни ка да нас је 313,7 пен зи о не-
ра, док је 2011. тај удео био 292,7 – што зна чи 
да се сва ке го ди не по ве ћа ва удео ко ји се из 
фе де рал ног бу џе та при до да је на ци о нал ном 
пен зиј ском фон ду, чи ји са мо стал ни при хо ди 
не мо гу да по кри ју оба ве зе.

Као и дру где где је по диг ну та жи вот на гра-
ни ца за од ла зак у пен зи ју, и у Ру си ји ће се до 
тог ци ља сти ћи по сте пе но, ма њим го ди шњим 
по ме ра њи ма. Но ви си стем у це ло сти тре ба да 
за жи ви 2028. за му шкар це и 2034. за же не.

Деј ство ре фор ми пр ви ће осе ти ти они ко ји 
су ра чу на ли да ће у пен зи ју оти ћи већ иду ће 
го ди не: уме сто то га, мо ра ће да са че ка ју 2020.

С об зи ром на то да је у ве ћи ни зе ма ља где 
је про ду жен рад ни век то учи ње но са 65 на 67, 
про ме не у Ру си ји су знат но дра стич ни је: пет 

го ди на до дат ног ра да за му шкар це и чак осам 
за же не.

Про ме на ће се осе ти ти и због при лич ног 
од сту па ња нор ма тив ног од ствар ног: у ре ал-
но сти јед на тре ћи на да на шњих пен зи о не ра је 
из ра зних раз ло га свој рад ни стаж окон ча ла 
пре на вр ше них 60 од но сно 55 го ди на.

Из у зет ке пред ви ђа и пред лог ре форм ског 
за ко на: број го ди на за од ла зак у пен зи ју оста-
је ни жи (од 55 до 60 го ди на за му шкар це и од 
50 до 58 го ди на за же не) на ру ском да ле ком 
ис то ку (Си бир) где је кли ма, на ро чи то то ком 
зи ме, из у зет но те шка, а скра ће ни рад ни стаж 
за др жа ва ју и при пад ни ци ору жа них сна га и 
слу жби без бед но сти.

По о штра ва ју се, ме ђу тим, усло ви за сти ца-
ње со ци јал не пен зи је, за ко ју се ква ли фи ку ју 
они ко ји до свог по од ма клог до ба ни су ус пе-
ли да на ку пе до вољ но рад ног ста жа. До сад је 
услов за то био нај ма ње де вет го ди на ста жа и 
13,8 по е на ко ји се сти чу по дру гим осно ва ма, 
док ће по сле тран зи ци о ног пе ри о да ове ре-
фор ме (2030) то би ти по диг ну то на 15 го ди на 
и 30 по е на. Ову вр сту пен зи је да нас при ма око 
се дам од сто ру ских пен зи о не ра.

У обра зло же њу за ко на, пред ла гач се по зи-
ва на ис ку ства дру гих зе ма ља ко је су одав но 
по ви си ле ста ро сне гра ни це за пен зи о ни са-
ње, док се сма њи ва ње ја за из ме ђу нео п ход-
ног рад ног ста жа же на и му шка ра ца прав де 
и трен дом ус по ста вља ња ве ће род не рав но-
прав но сти.

Ру ске број ке о уче шћу др жав ног нов ца у 
пен зиј ском фон ду ни су ина че ло ше у по ре-
ђе њу са зе мља ма ОЕЦД, клу ба раз ви је них зе-
ма ља (у ко ји би Ру си ја би ла при мље на да ни је 
до шло до укра јин ске кри зе). У 2017. др жав ни 
из да ци за пен зи је би ли су 8,7 од сто БДП, што 
је са мо ма ло ви ше од про се ка ОЕЦД ко ји је 8,2 
од сто. 

Због то га се ука зу је да је је дан од ци ље-
ва ре фор ме да се, сма њи ва њем бу џет ског 
уде ла за пен зи је, део нов ца ко ји ће се ти ме 
уште де ти пре у сме ри на из град њу ин фра-
струк ту ре, здрав стве ну за шти ту и обра зо ва-
ње, као и за по сти за ње ве ће флек си бил но-
сти на тр жи шту ра да.

Ру си ја, ме ђу тим, има и спе ци фи чан про-
блем у од но су на раз ви је не зе мље, ко ји је 
на ма ина че по знат: ве ли ки број љу ди је за-
по слен у „си вој зо ни”, што ће ре ћи не при ја-
вљен со ци јал ним фон до ви ма, па због то га и 
без упла та у пен зиј ски фонд. 

Оно по че му се Ру си ја нај ви ше раз ли ку је 
од дру гих зе ма ља, то је да се у пен зи ји ужи-
ва ре ла тив но крат ко. Око 40 од сто му шка-
ра ца и око 20 од сто же на не до че ка ју 65 го-
ди на. Пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је, про се чан оче ки ва ни жи вот ни 
век у Ру си ји је 70,5 го ди на – 64,7 за му шкар-
це и 76,3 за же не.

Фе де рал на ста ти стич ка слу жба Ру си је, 
ме ђу тим, пред ви ђа да ће оче ки ва ни жи вот-
ни век му шка ра ца до 2034. до сти ћи 74 го ди-
не, док се у ру ским ме ди ји ма по ја вио по да-
так да вла да оче ку је да ће тај број би ти 71 
већ до 2025.

Раз у ме се, има не за до вољ них пред ло же-
ном ре фор мом (као и у дру гим зе мља ма 
тим по во дом). Вла сти ма се за ме ра и што су 
га обе ло да ни ле усред фуд бал ске еуфо ри је, 
ка да је па жња на ци је, ра зу мљи во, би ла по-
све ће на фуд бал ском спек та клу чи ји су до-
ма ћин. 

Рад нич ка кон фе де ра ци ја Ру си је по кре-
ну ла је кам па њу про тив усва ја ња пен зиј ске 
ре фор ме и у ту свр ху ор га ни зо ва ла пот пи-
си ва ње пе ти ци је на ко јој се по сле са мо пет 
да на на шло 800.000 пот пи са.

М. Бе кин

РЕФОРМА ПЕНЗИЈСКОГ СИСТЕМА И У РУСИЈИ

Уз фуд бал ске про ду жет ке, 
про ду же ци и за пен зи је
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хроника

Град ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да По жа ре вац обе ле-
жи ла је 62 го ди не по сто ја ња и 
ра да. На при год ној све ча но сти, 
ко јој је по ред број них чла но-
ва при су ство вао и пред сед ник 
СИР Ср би је, Бо жи дар Це кић, 
уру че не су пла ке те по је дин ци-
ма и уста но ва ма ко је пру жа ју 
по др шку ра ду овог удру же ња.

Прин цип ра да Град ске ор-
га ни за ци је ин ва ли да ра да По-
жа ре вац за сни ва се на то ме да 
се осо ба ма са ин ва ли ди те том 
омо гу ћи по што ва ње њи хо вих 
људ ских пра ва и рав но прав но 
уче шће у дру штву. Та ко ђе, је-
дан од ци ље ва је сте скре та ње 

па жње јав но сти на про бле ме с 
ко ји ма се ОСИ су о ча ва ју, а то су 
пре све га си ро ма штво, ви со ка 
сто па не за по сле но сти и ис кљу-
че ност из дру штва.

Сва ка го ди на у ГО ИР По жа-
ре вац оби лу је но вим ак тив но-
сти ма ко је се за хва љу ју ћи ис-
ку стви ма из прет ход не го ди не, 
ква ли тет ни је осми шља ва ју и 
уна пре ђу ју.

Ши ром све та, осо бе са ин ва-
ли ди те том се су о ча ва ју са број-
ним ба ри је ра ма ко је их ис кљу-
чу ју из пу ног и ефи ка сног уче-
ство ва ња у дру штве ним то ко-
ви ма. Су сре ћу се са не јед на ким 
мо гућ но сти ма у по гле ду обра-

зо ва ња, за по шља ва ња, здрав-
стве не и со ци јал не за шти те.

Из ГО ИР По жа ре вац по ру чу-
ју да ће у 2018. го ди ни њи хо во 
де ло ва ње би ти још об у хват ни је, 
да ће се тру ди ти да бу ду сер вис 
чла но ви ма у ци љу бо ље ин фор-

ми са но сти над ле жних о по тре ба-
ма и про бле ми ма ОСИ. На ја вљу ју 
ор га ни зо ва ње три би на и кон фе-
рен ци ја где ће се глас угро же них 
чу ти и схва ти ти и у окви ру мо гућ-
но сти на ње га ће се аде кват но 
ре а го ва ти. Г. П.

За го ди ну да на од 
осни ва ња Уни ја  
оства ри ла ви дљи ве 
ре зул та те у ре ша ва њу 
пи та ња од за јед нич ког 
ин те ре са ОСИ

Уни ја ор га ни за ци ја и удру-
же ња осо ба са ин ва ли-
ди те том у Кра ље ву за са-

мо го ди ну да на од осни ва ња 
по ка за ла је све до бре стра не. 
От ка ко су се у ма ју про шле го-
ди не до го во ри ли да се удру же 
и фор ми ра ју уни ју свих де вет 
кра ље вач ких удру же ња и ор га-
ни за ци ја ОСИ, упр кос раз ли чи-
то сти ма по вр сти ин ва ли ди те та, 
оства ри ли су ви дљи ве ре зул та-
те у ре ша ва њу број них пи та ња 
од за јед нич ког ин те ре са за ви-
ше од две хи ља де осо ба са ин-
ва ли ди те том ко ли ко их, пре ма 
до ступ ним по да ци ма, има на 
под руч ју Кра ље ва. 

– Ни је би ло ла ко, јер су пред-
ра су де и да ље ве ли ке, али нам 
је ова ко за јед но лак ше не го ка-
да смо сва ко по на о соб по ку ша-
ва ли да не што ура ди мо за се бе 
и сво је удру же ње. Ове го ди не 
смо се ма кар при бли жи ли ка-
си, ути чу ћи на то да се про ме ни 
прет ход на од лу ка о су фи нан си-
ра њу про је ка та ко ја нас је до-

слов но дис кри ми ни са ла – ка же 
Ран ко Ву ко вић, пред сед ник но-
во о сно ва не Уни је ОСИ, ина че 
пред сед ник Са ве за сле пих и 
сла бо ви дих у Кра ље ву.

Осим нов ца из град ског бу џе-
та, на ини ци ја ти ву Уни је, ве ћи на 
од бор ни ка Град ске скуп шти не 
не дав но се од ре кла јед не днев-
ни це, па се и по том осно ву у ка су 
удру же ња ОСИ сли ло још 100.000 
ди на ра. Хро нич ну бес па ри цу ова 
удру же ња и ор га ни за ци је ина че 
на док на ђу ју вред ним во лон тер-
ским ра дом, на ро чи то при ли ком 
ор га ни зо ва ња број них ак ци ја, ра-
ди о ни ца или пре да ва ња.

– Те шко је све по бро ја ти али, 
ре ци мо, ор га ни зо ва ли смо пси-
хо те ра пе ут ске и исто риј ске 
ра ди о ни це, еду ка тив на пре-
да ва ња, дру же ња. По ве ли смо 
и стал ну ак ци ју под на зи вом 
„Кра ље во – град без ба ри је ра” 
за укла ња ње свих ар хи тек тон-
ских и са о бра ћај них пре пре ка 
у гра ду, па смо та ко у са рад њи 
са Ди рек ци јом за ур ба ни зам и 
По ли циј ском упра вом већ ус пе-
ли да го то во све пе шач ке пре-
ла зе при ла го ди мо осо ба ма са 
ин ва ли ди те том, да обез бе ди мо 
и обе ле жи мо за ви дан број пар-
кинг ме ста за ин ва ли де, а ин си-

сти ра мо и на то ме да се по но во 
угра де звуч ни се ма фо ри ко је 
смо има ли и пре де се так го ди на 
– на по ми ње Ву ко вић.

Уни ја са да на сто ји и да јав не 
уста но ве у гра ду обез бе де при-
ступ не рам пе, лиф то ве, ка ко би 
и ин ва ли ди мо гли да иду у по-
зо ри ште, би о скоп, на из ло жбе и 
кон цер те, у по шту, бан ку... На да-
све, ка жу у Уни ји, нео п ход но је 
осни ва ње уста но ве за пру жа ње 
сер ви сне по др шке ин ва ли ди ма 
(пер со нал ни аси стент, лич ни 
пра ти лац, днев ни бо ра вак, по-
моћ у ку ћи), што је та ко ђе већ у 
по ступ ку.  Д. Сто јић

УНИ ЈА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И УДРУ ЖЕ ЊА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У КРА ЉЕ ВУ 

За јед но је лак ше
Свикаоједно
Но во о сно ва ну Уни ју ор га-
ни за ци ја и удру же ња ОСИ у 
Кра ље ву са чи ња ва ју Са вез 
дис тро фи ча ра и па ра пле ги-
ча ра, Са вез сле пих и сла бо-
ви дих, Удру же ње за по моћ 
осо ба ма са аути змом, 
Дру штво за бор бу про тив 
ше ћер не бо ле сти, Са вез 
глу вих и на глу вих, Удру же-
ње за по моћ обо ле ли ма од 
мул ти пле скле ро зе, Удру же-
ње „Кар пе ди ем – Ис ко ри сти 
дан”, и Дру штво за по моћ 
обо ле ли ма од це ре брал не и 
деч је па ра ли зе.

ГО ИР ПО ЖА РЕ ВАЦ: 62 ГО ДИ НЕ РА ДА
На ја ви ли још ви ше ак тив но сти

Пред сед ник СИР Бо жи дар Це кић са пред сед ни ком  
ГО ИР По жа ре вац Све то за ром Бо жи но ви ћем
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ГРА ДА ПО ЖА РЕВ ЦА

Сталнабрига
онајугроженијима

У при су ству број них са рад ни ка и 
при ја те ља, Удру же ње пен зи о не ра 
гра да По жа рев ца све ча но је про сла-
ви ло Спа сов дан, сво ју кр сну сла ву, и 
ујед но обе ле жи ло 75 го ди на од осни-
ва ња (на слици). У клу бу пен зи о не ра 
ор га ни зо ва на је све ча ност на ко јој су 
до де ље не за хвал ни це ор га ни за ци ја-
ма ко је им по ма жу у ра ду.

Ово удру же ње бро ји 4.300 чла но ва 
ор га ни зо ва них у 20 ме сних од бо ра 
и јед но по ве ре ни штво. Ру ко вод ство 
Удру же ња на сто ји да члан ству обез-
бе ди број не по вољ но сти и ти ме им 
олак ша пен зи о нер ски жи вот.

За хва љу ју ћи сред стви ма ло кал-
не са мо у пра ве, сва ке го ди не око 150 
пен зи о не ра са нај ни жим ме сеч ним 
при ма њи ма оства ру је пра во на бес-
пла тан пре воз у ло ка лу. Удру же ње из 
соп стве них сред ста ва из два ја ми ли он 
ди на ра за бес плат не ле ко ве, ову бе-
не фи ци ју са да ко ри сти око 640 пен-
зи о не ра. Та ко ђе, Удру же ње ре дов но 
чла но ви ма омо гу ћа ва по вољ ну ку-
по ви ну огре ва. Три пу та го ди шње 657 
пен зи о не ра са нај ни жим из но си ма 
пен зи ја до би је па ке те са на мир ни ца-
ма и хи ги јен ским про из во ди ма. Но вац 
за ове на ме не обез бе ђу је пен зи о нер-
ска ор га ни за ци ја. Уз по моћ ло кал не 
са мо у пра ве, Удру же ње је ове го ди не 
обез бе ди ло ком пју тер ску опре му и 
ор га ни зо ва ће бес плат ну обу ку чла но-
ва за рад на ра чу на ри ма. 

Кул тур но-за бав ни жи вот чла но ва је 
на ви со ком ни воу: ор га ни зу ју се из-
ле ти, дру же ња, про сла ве... Удру же ње 
пен зи о не ра је у 2017. го ди ни по сло-
ва ло по зи тив но у скла ду са пла ни ра-
ним при хо ди ма и рас хо ди ма.

Сте ван Са бо

Већ три го ди не за ре дом 
ко ман дант Коп не не вој-
ске Ср би је у Ни шу, ге-

не рал-пот пу ков ник Ми ло сав 
Си мо вић, кра јем ма ја ор га ни-
зу је дру же ње вој них пен зи о-
не ра из гра до ва ју го и сточ не 
Ср би је са при пад ни ци ма Ко-
ман де Коп не не вој ске Ср би је. 
Ове го ди не се на при је му у До-
му вој ске у Ни шу на шло бли зу 
хи ља ду вој них пен зи о не ра 
из Вра ња, Ле сков ца, Про ку-
пља, Кур шу мли је, Алек син ца, 
Пи ро та и Ни ша. Ту су би ле и 
ста ре ши не коп не них сна га, а 
све је, као и ра ни јих го ди на, 
ор га ни зо ва но бес пре кор но и 
до ма ћин ски и са не из о став-
ним вој нич ким ре дом.

Го сте је до че ки вао лич но 
ге не рал Си мо вић, ко ји се 
пре по чет ка при је ма обра-
тио не ка да шњим ко ле га ма 
и ре као да се на да да ће се 
за јед но дру жи ти још мно го 
го ди на.

Скуп у Ни шу био је при ли-
ка да се на јед ном ме сту ви-

де не ка да шњи ко ман ди ри и 
ко ман дан ти и дру ги ко ји су 
за вре ме свог рад ног ве ка 
оба вља ли раз ли чи те ду жно-
сти у је ди ни ца ма и ко ман да-
ма ЈНА, Вој ске Ју го сла ви је, 
Вој ске СЦГ и Вој ске Ср би је, а 
да нас су пен зи о не ри. У ве ли-
ком хо лу До ма вој ске че сто 
су се чу ли уз ви ци пре по зна-
ва ња, ста ри дру го ви су се 
ср дач но по здра вља ли, ра-
до сни што се ви де по сле ду-
го вре ме на. Има ли су о че му 
да при ча ју, се ћа ју ћи се да на 

ка да су с по но сом и љу ба вљу 
ча сно из вр ша ва ли сво је ста-
ре шин ске ду жно сти.

Ме ђу број ним го сти ма био 
је и пу ков ник у пен зи ји Са-
во Пе ру ни чић, не ка да шњи 
ко ман дант Пи рот ског гар ни-
зо на, око ко га су се оку пи ле 
пен зи о ни са не ста ре ши не из 
овог гар ни зо на.

Тре ба ис та ћи да је овај вид 
дру же ња вој них пен зи о не ра 
је дин ствен у Ср би ји и да то 
пен зи о не ри ма мно го зна чи.

Сте во Па на ки јев ски

Го ди шња скуп шти на Удру же ња пен зи о не ра 
ки кинд ске оп шти не пре до чи ла је упо зо ра ва-
ју ће по дат ке о опа да њу бро ја чла но ва и пре-
стан ку ра да ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра у 
Но вим Ко зар ци ма, као и о ре ги стро ва њу МОП 
у Ба нат ској То по ли у са мо стал но удру же ње. У 
Но вим Ко зар ци ма об у ста вљен је рад док се не 
на ђе стал на про сто ри ја за де лат но сти ме сне 
ор га ни за ци је пен зи о не ра. Охра бру ју ћа је чи-
ње ни ца да је у Са ја ну ожи вљен рад та мо шње 
по су ста ле МОП, а у Иђо шу пред сто ји об на вља-
ње се о ске пен зи о нер ске ор га ни за ци је. 

Упр кос све му, Оп штин ско удру же ње пен-
зи о не ра је увек члан ству на рас по ла га њу. То 
је до ка за ло до брим снаб де ва њем огре вом и 
на мир ни ца ма. КУД „Сун ча на је сен” кон стант но 
успе шно ор га ни зу је дру штве ни жи вот у Удру-
же њу и збли жа ва ње са вр шња ци ма из дру гих 
гра до ва. По стиг ну тим со лид ним ре зул та ти ма 
до при не ла је и до бра са рад ња са ло кал ним 
ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма и ви шим пен зи о-
нер ским фо ру ми ма. 

Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не, ис та као је да је ки кинд ско 
Удру же ње ме ђу нај ак тив ни јима не са мо у По-
кра ји ни већ и у Ср би ји. По ред ње га, овом ску-
пу је при су ство ва ла и Ве лин ка На крај ку ћин, 
ди рек тор ка фи ли ја ле Фон да ПИО у Ки кин ди. 
Сви из ве шта ји и пла но ви су усво је ни, а уче-
сни ци су ми ну том ћу та ња ода ли по шту не дав-
но пре ми ну лом ду го го ди шњем пред сед ни ку 
МОП-а у Ба ша и ду Бра ни сла ву Пан ду ро ву. Од-
лу че но је да из нос го ди шње чла на ри не оста не 
300 ди на ра. С. За ви шић

СУ СРЕТ ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА У НИ ШУ

Не ка да шње ста ре ши не 
на јед ном ме сту

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИНД СКЕ ОП ШТИ НЕ

Увек на рас по ла га њу члан ству
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пензионерски кутак

Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе ле Во де ових да на је 
ор га ни зо ва ла из лет у Срем ску Ми тр о ви цу. По сле упо зна ва-
ња гра да и ње го ве бо га те исто ри је, по се ти ли су при род ни 
ре зер ват За са ви ца (на сли ци) где су ви де ли рај на зе мљи са 
бо га том фло ром и фа у ном. Свра ти ли су и у чу ве но ма чван ско 
се ло Но ћај, по зна то по хај ду ку, тр гов цу, по ли ти ча ру и из над 
све га ве ли ком бор цу про тив Ту ра ка Сто ја ну Чу пи ћу, ко га су 
Тур ци због ње го вог ју на штва про зва ли Змај од Но ћа ја.

По до ла ску у Бе о град мно ги ни су кри ли оду ше вље ње уз 
опа ску да ни су ни слу ти ли да се та ква ле по та и бо гат ство на-
ла зе та ко бли зу Бе о гра да. М. Р.

КРУ ШЕ ВАЦ

Шам пи он кул ту ре 
у Вр њач кој Ба њи

На Фе сти ва лу кул тур но-умет нич ких дру шта ва оп штин ских 
и град ских удру же ња пен зи о не ра, одр жа ном у Вр њач кој Ба-
њи, Кру ше вља ни су би ли нај бо љи и осво ји ли пр во ме сто. На 
овом, де ве том по ре ду так ми че њу пред ста ви ло се 10 еки па 
из Ср би је, а КУД из гра да под Баг да лом је на сту пио пр ви пут, 
оду ше вио број ну пу бли ку и та ко обез бе дио до ма ћин ство фе-
сти ва ла на ред не го ди не (на слици хор из Крушевца).

КУ МА НО ВО–ЛЕ СКО ВАЦ

Брат ска ру ко ва ња 
пен зи о не ра 

Чла но ви „Клу ба при ја те ља” ле ско вач ког Удру же ња пен зи о не-
ра из ве ли су у ку ма нов ском до му кул ту ре бо гат му зич ко-сцен-
ски про грам у окви ру та мо шње тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је 
„Брат ска ру ко ва ња” ко ја се сва ке го ди не одр жа ва по чет ком ју на. 

Би ла је то уз врат на по се та вр шња ци ма из Ку ма но ва ко ји су до-
ми ни ра ли на не дав ним су сре ти ма при пад ни ка ста ри јег до ба у 
Вр њач кој Ба њи (на сли ци).

У ма ни фе ста ци ји је уче ство ва ло не ко ли ко кул тур но-умет нич-
ких дру шта ва на шег ју жног су се да, а ме ђу го сти ма су би ли и Ле-
сков ча ни.

Они су из ве ли не за бо ра ван на ступ, са игра њем и пе ва њем, а 
до ми ни ра ли су чла но ви фол клор не и драм ске сек ци је ко ји су из-
ве ли ле ско вач ку „Че шљан ку”, као и пер фор манс „Ко шта на на ле-
ско вач ки на чин”. Ове ну ме ре за сцен ско из во ђе ње при ла го ди ле 
су Ве сна Ђор ђе вић и Ми ра До бре но вић, а про грам је успе шно 
во дио Зо ран Ми хај ло вић, ле ско вач ки до а јен пе сни штва . Т. С.

НИШ 

По се та глав ном гра ду
Пен зи о нер ска ор га ни за ци ја град ске оп шти не Пан те леј, са 

ви ше од две и по хи ља де чла но ва рас по ре ђе них у 14 ме сих за-
јед ни ца, нај број ни ја је у окви ру Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Ни ша. Број не су ак ци је и ак тив но сти ко је се ор га ни зу ју у ци-
љу по бољ ша ња ква ли те та жи во та нај ста ри јих, а осим по мо ћи 
угро же ним чла но ви ма, ве ли ка па жња по кла ња се и дру же њу.    

Ова ор га ни за ци ја се по себ но афир ми са ла у при ре ђи ва њу 
из ле та за ко је увек вла да ве ли ко ин те ре со ва ње, а ауто бус је 
по пу њен до по след њег ме ста. Нај че шће се оби ла зе ба ње и 
ма на сти ри а у ма ју су пу то ва ли у Бе о град (на слици). Ни шки 
пен зи о не ри су по се ти ли Храм Све тог Са ве, би ли су на Ка ле-
мег да ну, а по се бан до жи вљај је био оби ла зак Авал ског тор-
ња, сим бо ла глав ног гра да . Љ. Г.

Пре ма ре чи ма Дра ги ше Сте па но ви ћа, пред сед ни ка КУД 
Удру же ња пен зи о не ра Кру шев ца, так ми чар ски про грам се 
са сто јао из три де ла у укуп ном тра ја њу од 15 ми ну та. Жи ри, 
са ста вљен од вр хун ских струч ња ка, Кру ше вља ни ма је дао 
нај ви ше оце не, па се пи та ње по бед ни ка уоп ште ни је по ста-
вља ло. Ж. М.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Ле по та на до мак  
Бе о гра да
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КИ КИН ДА

Бес плат на екс кур зи ја 

КЊА ЖЕ ВАЦ

Нај ста ри ји на  
Ста рој пла ни ни

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из Кња жев ца ор га-
ни зо ва ла је и ове го ди не, по чев ши од кра ја мар та, из ле те и пу-
то ва ња за све пен зи о не ре из гра да и око ли не. Об и шли су Ста ру 
пла ни ну, Лу ков ску и Про лом ба њу, Про ку пље, Кур шу мли ју, Кра-
ље во, Вр њач ку Ба њу, ма на сти ре Жи чу и Љу бо сти њу. 

Пен зи о не ри из Кња жев ца по се ти ли су не дав но и Бе о град где 
су об и шли Бе ли и Кра љев ски двор (на сли ци), Му зеј „25. мај” и 
Ка ле мег дан. 

За ју ли пла ни ра ју из лет до Кла до ва, а у дру гој по ло ви ни го ди-
не сле де пу то ва ња у До њи Ми ла но вац, Ниш, Ле ско вац, Вла ди чин 
Хан, Сур ду ли цу, Сви лај нац и Аран ђе ло вац.

Бра ни слав Бу нић, члан из вр шног од бо ра ове ор га ни за ци је ко-
ји је ујед но и ор га ни за тор из ле та и пу то ва ња, ка же да нај ста ри ји 
пен зи о не ри нај ви ше во ле ка да су на Ста рој пла ни ни.

– За то смо та мо нај че шће, по го то ву ле ти, кад се бе ре ле ко ви то 
би ље. Па то је и наш за ви чај – под се ћа Бу нић. Д. Ђ.

КРИ ВА РЕ КА КОД ЧА ЈЕ ТИ НЕ

Пр ва кри во реч ка  
ко сид ба 

Пр ва кри во реч ка ко сид ба оку пи ла је до ста ко са ца, али и 
по сма тра ча ко ји су на овај на чин обе ле жи ли се ћа ње на хе ро-
је Осло бо ди лач ких ра то ва од 1912. до 1918. го ди не и њи хов 
по вра так у род ни крај. Ко сид ба је сим бо лич но пред ста ви ла 
мо бу и руч но ко ше ње, као је дан од нај те жих се о ских по сло-
ва. Оце њи ва ла се бр зи на и ква ли тет ко сид бе на де сет ме та-
ра. Ти ту ла нај бо љег ко сца при па ла је Ми ло ва ну Ри ста но ви ћу 
(65), ко ји је ини ци ја тор овог до га ђа ја, али и по то мак со лун-
ског рат ни ка. Он је сво ју на гра ду, ико ну Бо го ро ди це, усту пио 
нај мла ђем уче сни ку. 

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Бра ти мље ње с Ни шком 
ба њом

На дан све тог ца ра Кон стан ти на и ца ри це Је ле не, 2. ју на, у Ни-
шу је пот пи са на по ве ља о бра ти мље њу Удру же ња пен зи о не ра 
оп шти не Ни шка ба ња и Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ди ми-
тров град.

– Пот пи си ва њу по ве ље и чи ну бра ти мље ња при су ство ва ли су 
пен зи о не ри оба удру же ња, за тим пен зи о не ри дру гих удру же-
ња ју го и сточ не Ср би је, као и бли жи при ја те љи и са рад ни ца оба 
удру же ња. Раз ме ње ни су по кло ни, па се на ста ви ло са ве се љем и 
руч ком ко ји је при ре дио до ма ћин – ка же Асен Ра до и цев, пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ди ми тров град.

Ди ми тров град ски пен зи о не ри већ су се по бра ти ми ли са не ко-
ли ко удру же ња у зе мљи, као и са Удру же њем пен зи о не ра гра да 
Го де ча из Бу гар ске. А. Р.

Ло кал на са мо у пра ва Ки кин де не дав но је ор га ни зо ва ла 
бес плат ну јед но днев ну екс кур зи ју за око 700 пен зи о не ра са 
свог под руч ја. Ме ђу њи ма су би ли и они ко ји не ма ју пен зи-
о нер ски ста тус, а има ју ви ше од 60 го ди на. По де ље ни у две 
гру пе, то ком два да на ужи ва ли су у го сто прим ству Ба ње Ју-
на ко вић, не да ле ко од Апа ти на (на сли ци). Има ли су при ли ку 
да се упо зна ју са по ну дом та мо шње спе ци јал не бол ни це за 
ре ха би ли та ци ју, а мно ги су се и оку па ли у отво ре ним ба зе ни-
ма са тер мал ном во дом. Окре пљу ју ћа је би ла шет ња ста зом 
здра вља кроз парк шу му Ју на ко вић. Дру же ње уз пе сму и игру 
упри ли че но је у бањ ском ре сто ра ну.

Ла не је ки кинд ска град ска упра ва при у шти ла и ве те ра ни ма 
ра да бес пла тан из лет у ер ге лу Ке ле би ја код Су бо ти це. На ја-
вље на су но ва пу то ва ња за нај ста ри је Ки кин ђа не.  С. З.

Глав ни ор га ни за тор так ми че ња, Ту ри стич ки са вет Кри ва 
Ре ка, на овај на чин је по ка зао да ко сид ба ни је са мо так ми че-
ње већ и сли ко вит при каз тра ди ци је и же ља за ње ним очу ва-
њем. До при нос ма ни фе ста ци ји да ли су уче ни ци ОШ „Ми ли-
во је Бо ро вић” ко ју су ис пред цр кве Ог ње не Ма ри је из ве ли 
при го дан про грам, као и пе вач ке гру пе. Д. Р.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?В. А., Ку че во: Ра дио сам око 26 го ди на као не ква ли фи ко-
ва ни рад ник у про из вод њи где је рад но ме сто би ло оба ви-
је но креч ном или ка ме ном пра ши ном. Кра јем 2006. остао 

сам без по сла као тех но ло шки ви шак, а због по ме ну тих усло ва 
ра да че сто сам бо ле стан. Ро ђен сам у де цем бру 1954. го ди не. 
Имам ли пра во да под не сем зах тев за ин ва лид ску пен зи ју, и да 
ли ка да на пу ним 65 го ди на мо гу да пре ђем у ста ро сну пен зи ју?

?Ј. Б., Вра ње: Ро ђен сам 1962. го ди не, а у ру дар ству ра дим 
20 ка лен дар ских го ди на. Мо лим вас да ми од го во ри те да 
ли ис пу ња вам услов за од ла зак у ста ро сну пен зи ју.

?В. П., Сом бор: Да ли на след ни ци по ро дич не пен зи је мо гу 
да при ма ју две пен зи је и у ко јим окол но сти ма? Тач ни је, 
да ли мо гу да при ма ју сво ју ста ро сну пен зи ју и по ро дич ну 

пен зи ју по осно ву смр ти су пру жни ка?

?Ј. Б., Мла де но вац: Где и ка ко мо гу да про ве рим стаж ко ји 
ми је при знат то ком ра да?

?Д. Л., Бе о град: Ра дим као „тет ки ца” у јед ној основ ној шко ли. У 
сеп тем бру ове го ди не пу ним 65 го ди на и та да ћу има ти 14 го-
ди на и два ме се ца рад ног ста жа. Да ли имам пра во на про ду-

же ње рад ног од но са до про пи са них 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, 
ко ли ко је по треб но да бих оства ри ла услов за ста ро сну пен зи ју? 
Имам ли не ка пра ва на осно ву до са да оства ре ног ста жа?

?Б. М., Бор: Пен зи о нер сам од 2012. го ди не. Од по кој ног оца 
на сле дио сам услу жну бер бер ску рад њу. Да бих био ак ти-
ван, по чео сам да ра дим у овој рад њи. Мо је пи та ње је: мо гу 

ли при ли ком при ја ве по ре за да пла ћам са мо по рез а до при нос за 
пен зиј ско оси гу ра ње да не пла ћам? 

У По ре ској упра ви су ми ре кли да мо рам да пла ћам до при нос 
за ПИО и да ће ми се по ве ћа ти пен зи ја. Мо ја су пру га је ко ри сти ла 
ово пра во и упла ти ла за че ти ри го ди не 250.000 ди на ра, а до би ла 
је при ли ком пре ра чу на са мо 850 ди на ра по ве ћа ње пен зи је.

Пен зи о не ри по љо при вред ни ци по сле пен зи о ни са ња на ста-
вља ју да ра де на сво јим има њи ма, се ју, жа њу и оства ру ју при хо-
де, а пла ћа ју др жа ви са мо по рез на имо ви ну, а ми пен зи о не ри из 
рад ног од но са то исто ра ди мо, па смо оба ве зни да пла ћа мо до-
при нос за ПИО, за што?

Из ин ва лид ске пен зи је 
не мо же у ста ро сну Стаж са уве ћа ним тра ја њем

Ко мо же да при ма две пен зи је

Про ве ра ста жа оси гу ра ња

Рад по сле 65 го ди на, у до го во ру 
с по сло дав цем

Упла та до при но са за рад  
по сле пен зи о ни са ња

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, оси гу ра ник сти че пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју ако ор-
ган ве шта че ња утвр ди пот пу ни 
гу би так рад не спо соб но сти ко-
ји је про у зро ко ван по вре дом 
на ра ду, про фе си о нал ном бо-
ле шћу или ако је ин ва лид ност 
на ста ла по вре дом ван ра да или 
бо ле шћу – под усло вом да је 
пре ста нак рад не спо соб но сти 
на сту пио пре на вр ше ња го ди на 
жи во та про пи са них за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју (65) и 
да оси гу ра ник има на вр ше них 
пет го ди на ста жа оси гу ра ња.

Ор ган ве шта че ња (ле кар ска 
ко ми си ја) Фон да це ни рад ну 
спо соб ност оси гу ра ни ка на 
осно ву ле кар ског пре гле да и 
на осно ву ре ле вант не ме ди-
цин ске до ку мен та ци је. Зах тев 
за оства ри ва ње пра ва на ин-
ва лид ску пен зи ју, са пра те ћом 
до ку мен та ци јом, под но си се 
у над ле жној фи ли ја ли Фон да 
ПИО.

Не по сто ји за кон ски основ да 
ко ри сник ин ва лид ске пен зи је, 
ка да на вр ши од ре ђе не го ди не 
жи во та, оства ри пра во на ста-
ро сну пен зи ју.

Од го вор: Услов за ста ро сну 
пен зи ју за му шкар це оси гу ра-
ни ке је нај ма ње 15 го ди на ста-
жа оси гу ра ња и на вр ше них 65 
го ди на жи во та. Уко ли ко оси-
гу ра ник има стаж са уве ћа ним 
тра ја њем, усло ви су дру га чи ји, 
али ка ко ни сте на ве ли пре ци-

зни је по дат ке о то ме, упу ћу је-
мо Вас да се обра ти те слу жби 
прав не по мо ћи у фи ли ја ли ПИО 
где ће Вам, на осно ву уви да у 
ре ги стро ва не по дат ке о ста жу у 
ба зи ма тич не еви ден ци је, да ти 
ин фор ма ци је ка да ис пу ња ва те 
услов за пен зи ју.

Од го вор: Ка да оси гу ра ник, од-
но сно ко ри сник ис пу ња ва усло ве 
за две или ви ше пен зи ја на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, мо же 
ко ри сти ти са мо јед ну пен зи ју, и 
то по соп стве ном из бо ру. Пра во 
из бо ра ни је огра ни че но.

По ред сво је ста ро сне пен зи је, 
ко ри сник мо же да при ма и по-
ро дич ну пен зи ју са мо ако је она 
сте че на ван Ср би је, уко ли ко ме-

ђу на род ним спо ра зу мом о со ци-
јал ном оси гу ра њу ни је дру га чи је 
ре гу ли са но. Под истим усло ви-
ма, ко ри сник по ро дич не пен зи је 
оства ре не по про пи си ма Ср би је, 
мо же да ко ри сти ста ро сну пен зи-
ју оства ре ну по про пи си ма дру ге 
др жа ве, та ко ђе ако ме ђу на род-
ним спо ра зу мом о со ци јал ном 
оси гу ра њу ни је дру га чи је ре гу-
ли са но.

Од го вор: Гра ђа ни ко ји су 
укљу че ни у оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње и има ју ва же ћу лич-
ну кар ту мо гу да оства ре елек-
трон ски увид у сво је по дат ке из 
ба зе ма тич не еви ден ци је Фон да 
ПИО, од но сно мо гу пре ко ин-
тер нет пор та ла ви де ти да ли им 
по сло да вац упла ћу је до при но се 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње и у ком из но су, да ли су 
при ја вље ни, од но сно од ја вље ни 
и с ко јим да ту мом, да ли су ажу-

ри ра не евен ту ал не про ме не у 
ба зи Фон да и сл. Да би се обез-
бе ди ла пу на си гур ност и за шти та 
лич них по да та ка ко ри сни ка ове 
услу ге, РФ ПИО је пред ви део ши-
фре, од но сно пин ко до ве ко ји се, 
уз лич ну кар ту, до би ја ју на шал те-
ри ма Фон да и мо гу да се ко ри сте 
нео гра ни че но. Осим елек трон-
ског сер ви са, у сва кој фи ли ја ли 
мо же да се до би је ли стинг М-4 са 
по да ци ма о ста жу оси гу ра ња, уз 
лич ну кар ту на увид.

Од го вор: Пра во на ста ро сну 
пен зи ју оси гу ра ник сти че са 
на вр ше них 65 го ди на жи во та и 
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња. За ко ном о ра ду про-
пи са но је да рад ни од нос пре-
ста је ка да за по сле ни на вр ши 

65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња, ако се 
по сло да вац и за по сле ни дру га-
чи је не спо ра зу ме ју. Од Ва шег 
по сло дав ца за ви си да ли ће те 
и по сле на вр ше них 65 го ди на 
жи во та оста ти у рад ном од но су.

Од го вор: За по сле ни ко ји је 
оства рио пра во на ста ро сну 
пен зи ју а за тим на ста вио да 
оба вља са мо стал ну де лат ност, 
оба ве зно је оси гу ран у сми слу 

чла на 12, став 1, тач ка 1 За ко на 
о ПИО. Пре ма чла ну 7, став 1, 
тач ка 6 За ко на о до при но си ма 
за оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње, об ве зник је до при но са 

за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње и не мо же би ти осло бо-
ђен оба ве зе пла ћа ња до при но-
са сход но чла ну 64 тог за ко на. 

Пре ма чла ну 121, став 1 За ко на 
о ПИО, ко ри сник ста ро сне пен зи-
је ко ји се за по сли на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке, од но сно оба вља са-
мо стал ну де лат ност по осно ву 

ко је је оба ве зно оси гу ран на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке, има пра-
во по пре стан ку тог за по сле ња, 
од но сно оба вља ња са мо стал не 
де лат но сти, на по нов но од ре ђи-
ва ње пен зи је ако је био у оси гу-
ра њу нај ма ње го ди ну да на. По-
нов но од ре ђи ва ње пен зи је Фонд 
вр ши на зах тев ко ри сни ка. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: тканина, Рат и Мир, Атакама, ј, литар, еп, тил, крпа, ос, тор, н, п, цепати, педикир, салама, т, Липи, осећаји, 
Јукатан, оморина, тп, и, т, аор, Ван, ратило, т, Гинис, старост. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: просвета, распоред, естакада, Дардан, м, р, Валона, 
амал, сан, га, он, ст, ла, Аст, ит, црнац, Венеција, ар, лимар, н, писати, крин, Тин, астали, а.  АНАГРАМ: Анатолиј Карпов.

ВОДОРАВНО: 1. Ширење знања и културе, 2. Програм, 
3. Ограда од дрвених стубова, 4. Оснивач Троје – Ознака 
за метар, 5. Ознака за разред – Град у Албанији, 6. Носач 
(тур.) – Доживљај за време спавања, 7. Хемијски симбол 
за галијум – Лична заменица – Старији (скр.), 8. Хемијски 
симбол за лантан – Немачки филозоф, Георг, 9. Индустрија 
тепиха (скр.) – Припадник црне расе народа, негроид, 
10. Град у Италији, 11. Мера за површину земље – Један 
занатлија, 12. Ознака за непер – Ређати слова на папиру, 
13. Врста цвећа – Надимак песника Ујевића, 14. Столови 
(тур.) – Ознака за алт.

УСПРАВНО: 1. Мушко име – Женско име, 2. Сорта, пасмина 
– Смеса цемента и песка – Република Србија (скр.), 3. 
Копно опкољено водом (мн.) – Ознака за ампер – Ознака 
за норд – Име ранијег тенисера Сампраса, 4. Обешењак 
– Компактност – Ознака за Луксембург, 5. Самогласник 
– Врста цвећа – Ознака за Луксембург, 6. Гозба у старој 
Грчкој – Сликати, фотографисати, 7. Енглеско мушко име – 
Постајати, 8. Дијамант (лат.) – Гранична такса.

АНАГРАМ
А ОН!

ВРЛО ЈАК...И ПАТ!
Решењем се добија име и презиме 

руског шаховског велемајстора.

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

ПЛОВНО 
ПРЕВОЗНО 
СРЕДСТВО

КАТОЛИЧКИ    
(СКР.)

ИМЕ  ВИШЕ 
ПЕРГАМ. 

КРАЉЕВА

ИМЕ 
РЕДИТЕЉА 

МИХАЛКОВА
ПОСЕДОВАТИ

НИ У  
КОЈОЈ МЕРИ

ВРЕЋА ОД 
КОСТРЕТИ

ПРОИЗВОД  
ТКАЊА

РОМАН   
ТОЛСТОЈА

ПУСТИЊА 
У ЧИЛЕУ

ОЗНАКА 
 ЗА ЈУГ

МЕРА ЗА 
ТЕЧНОСТ

ТОК НЕКЕ 
РАДЊЕ

ВЕЋА ЈУНАЧКА 
ПЕСМА

ВРСТА  
ТКАНИНЕ

СУВИШЕ 
ДАЛЕКО

СПИРИДОН 
(ОДМИЛА)

КОМАД СТАРЕ 
ТКАНИНЕ

ОСОВИНА    
(СКР.)

НАСУТИ 
КАПАЊЕМ

ОБОР  
ЗА СТОКУ

СИМБОЛ 
ЗА АЗОТ

УЗГАЈИВАЧИ 
ПИЛИЋА

ОЗНАКА 
ЗА ПОНД

МАЈЧИНА    
ДУШИЦА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

КИДАТИ 
ТКАНИНУ

СИМБОЛ 
ФОСФОРА

НЕГА  
НОКТИЈУ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МЕСНАТИ 
ПРОИЗВОД

ЈАПАНСКО 
ВОЗИЛО

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

ФИР.  СЛИКАР, 
ФИЛИНО

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ПРКОСНОСТ

ЧУЛНИ 
ДОЖИВЉАЈИ

ПОЛУОСТРВО 
СРЕДЊЕ 

АМЕРИКЕ

СПАРИНА, 
ВРУЋИНА

ТРГОВАЧ.   
ПРЕДУЗЕЋЕ    

(СКР.)

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ИСЛУЖЕНИ 
КОЊ

АЛКОХОЛНО   
ПИЋЕ

ОЗНАКА 
ЗА ТЕМПО

ИМЕ ПЕВ. 
КУПЕРА

АОРИСТ 
(СКР.)

ТУРСКО 
ЈЕЗЕРО

ГРАД У 
ФЕНИКИЈИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

РАТАРСКО 
ОРУЂЕ

ОЗНАКА 
ЗА ТРСТ

СИМБОЛ 
ЗА ТРИТИЈУМ

ГЛУМАЦ, 
АЛЕК

22.СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ПОЗНО 
ДОБА



Да ли сте зна ли ... Ле ко ви те ми сли

У бо гат ству је нај те же оста ти чо век.
Бри жан смо на род. Стал но го во ри мо: „Бри го мо ја, пре ђи на 

дру го га!”
И кад је сун ча но вре ме, не ки хва та ју ма глу.
Ра до зна лост је до бра са мо ако је – про на ла зач ка.
Си ро ма шан сам. Не мо гу да ку пим мно го при ја те ља.

Ду шан Стар че вић

Мо лим за реч

Иде а лан од мор у Ср би ји. Муж по ша ље же ну у ба њу, а он оста-
не код ку ће да гле да Мун ди јал.

Ре кли су му да са сво јом пен зи јом не мо же ни да са ња мо ре, а он 
га са ња сва ке но ћи.

По ред ово ли ко са пу ни ца, ла ко је ови ма с те ле ви зи је да пе ру 
ру ке.

Не го во рим ни сам са со бом. Али, ни шта лич но.
Ван па ме ти је што нам се до га ђа то ли ки од лив мо зго ва.
Пен зи о не ри ко ји се осе ћа ју мла ди ма, уме сто се ни ор, мо гу да тра-

же ју ни ор кар ти це.
Чу до у Ср би ји. Да нас ни је осно ва на ни јед на но ва стран ка.
Не ким де ка ма је нај дра же „уну че” на ки о ску.

Де јан Па та ко вић

Ми нус

Свега има вишка, само му је рачун у минусу.
До би ли су шта су за слу жи ли – ни шта.
Же ља да жи ви нор мал но ко шта ла га је жи во та.
Кад на и ђе зло вре ме, те шко је би ти до бар.

Ми ли ца Чу лић

На свом ме сту

До че као је ду бо ку ста рост, до жи вео је да из др жа ва и уну ке.
Здра ва ста рост је оства ре но пра во на дуг жи вот.
Ја сам чо век на свом ме сту, та ко је то кад вас из да ју но ге.
Онај ко мр зи сво је прет ке, ло ше учи сво је по том ке.
Кад не ста не љу ба ви, во ли те оно што је би ло.
Во зи те тре ћом да би сте до жи ве ли тре ће до ба.
Го лој исти ни је нај то пли је у афо ри зму.

Ми ли јан Де спо то вић

Свој на сво ме

Нај те же је са не зре лим љу ди ма у зре лим го ди на ма.
Ни шта ни је та ко ви со ко да би чо ве ку би ло не до хват но, ни та ко ма-

ло да се у ње му не би огле дао.
Ко ме па мет сме та, тај је не ма.
Чо ве ку ви ди те пра во ли це тек кад вам окре не ле ђа.
Чо век је лак ши за оно ли ко ко ли ко глу по сти по ти сне из се бе.
Све што ство ри те, не тре ба да је са мо ва ше.
Ако је вре ме но вац, пен зи о не ри не тре ба да бри ну. Има ју га 

на пре тек.
Да нас је свој на сво ме са мо онај ко ни је свој.

Пе ко Ла ли чић
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– да je бе о град ски хо тел „Лон дон” по-

– да је Па ла та „Ал ба ни ја” пр ви обла ко-

ла згра да у чи јем при зе мљу је био по зна ти би о скоп „Оде он”.

од нај зна чај ни јих оства ре ња ју го сло вен ске мо дер не ар хи тек-

ту ре, 1984. го ди не је про гла ше на спо ме ни ком кул ту ре.

диг нут дав не 1873. го ди не, на углу да-

дер у Бе о гра ду? Име је до би ла по исто-

на шњих ули ца Кра ља Ми ла на и Кне за 

и ме ној ка фа ни „Ал ба ни ја”, оми ље ној Ну-

Ми ло ша? Не ка да је у бли зи ни „Лон до на” 

ши ће вој ка фа ни, ко ја се на ла зи ла на ме-

би ла пр ва На род на скуп шти на, тек сто ти нак ме та ра на ни же 

сту да на шње па ла те (1860. го ди не). Згра да је из гра ђе на 1939. 

пре ма Ваз не сењ ском хра му, па су на род ни по сла ни ци че сто 

го ди не и ду го је би ла нај ви ша у ју го и сточ ној Евро пи и до ми-

би ли стал ни го сти. По том се, от при ли ке на том ме сту, угне зди-

ни ра ју ћи обје кат мо дер не ар хи тек ту ре Бе о гра да. Као јед но 

шли цу пут ни ци ма ко ји до ла зе са бе о град ског аеро дро ма.

– да По слов ни цен тар „Ушће” са сво јим 

– да је За пад на ка пи ја Бе о гра да или „Ге нек-

– да је Па ла та „Бе о град”, по пу лар на „Бе о-

141 ме тром ви си не чи ни нај ви шу згра ду 

со ва” ку ла 35-спрат ни со ли тер на Но вом Бе о-

гра ђан ка”, ви со ка 101 ме тар, са 23 спра та и 

у Ср би ји и дру гу по ви си ни на Бал ка ну? 

гра ду, не по сред но уз ауто пут Бе о град–За греб? 

ви ше од че ти ри де це ни је по сто ја ња, и дан-

На ла зи се на Но вом Бе о гра ду, у Бло ку 

„Ге некс” ку ла, је дан од сим бо ла раз во ја пре сто-

да нас је дан од нај пре по зна тљи ви јих сим-

16, на ушћу Са ве у Ду нав. Са гра ђе на је 1964. го ди не као Па ла та 

ни це и се ди ште сво је вре ме но нај у спе шни је ју-

бо ла глав ног гра да? Дав не 1974. го ди не кад 

дру штве но-по ли тич ких ор га ни за ци ја, а у њој се на ла зи ло се ди-

го сло вен ске фир ме, би ла је сте ци ште та да шњег 

је из гра ђе на „Бе о гра ђан ка” је би ла нај ви ша згра да на Бал ка-

ште Цен трал ног ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, због 

по слов ног и по ли тич ког све та. Со ли тер је про јек то вао ар хи тек-

ну. Ра ђе на је по про јек ту чу ве ног ар хи тек те Бран ка Пе ши ћа.

че га је до би ла по пу лар ни на зив „ЦК”. Згра да је по го ђе на у  НА ТО 

та Ми хај ло Ми тро вић 1980. го ди не, а свр ста ва се у ар хи тек тон-

бом бар до ва њу 1999. го ди не, а об но вље на је 2005. Да нас је по-

ски пра вац бру та ли зам. Чи не га две бе тон ске ку ле по ве за не 

слов на згра да у вла сни штву ком па ни је МПЦ.

мо стов ном струк ту ром на 26. спра ту и ро ти ра ју ћи ре сто ран на 
кру жном вр ху. Ви си на му је 115 ме та ра. Име не бо де ра За пад на 
ка пи ја Бе о гра да да то му је због по ло жа ја ко јим да је до бро до-


