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У по след ње вре ме мно го се при ча и пи ше о 
то ме да мла ди од ла зе из зе мље и да ни су 
спрем ни да по кре ну соп стве ни по сао. Ипак, 

нај но ви ји по да ци ука зу ју и на дру га чи ја ис ку ства, 
од но сно да је са мо од по чет ка го ди не осно ва но 
1.400 пред у зе ћа чи ји вла сни ци има ју 35 го ди на 
или су мла ђи. Та ко ста ти сти ка ка же да је у про се-
ку у сва кој оп шти ни (145 оп шти на у Ср би ји, не ра-
чу на ју ћи Ко со во и Ме то хи ју), од по чет ка го ди не 

осно ва но по де сет пред у зе ћа чи ји вла сни ци има-
ју до 35 го ди на, пре но си Тан југ. Пре ма по да ци ма 
Аген ци је за при вред не ре ги стре, од по чет ка го-
ди не до кра ја ју на ме ђу вла сни ци ма уде ла у при-
вред ним дру штви ма по ја вљу ју се 1.602 фи зич ка 
ли ца. И да ље су до ми нант ни ји му шкар ци (њих 
1.135 у од но су на 467 же на). 

При ли ком от по чи ња ња са мо стал ног по сла 
пред бу ду ћим пред у зет ни ком је низ пи та ња – од 
то га да ли ће мо ћи и зна ти да се сна ђе на тр жи-
шту, до пи та ња ве за них за фи нан си је, на чин по-
сло ва ња... Сто га су ве о ма ва жне еду ка ци је ко је 
ор га ни зу ју На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
и При вред на ко мо ра Ср би је на ко ји ма мла ди љу-
ди мо гу да са зна ју шта зна чи би ти свој га зда, ка-
ко ра ди ти да би се оп ста ло на тр жи шту, ка ква су 
им пра ва, оба ве зе, мо гућ но сти.

Да се мо же кре ну ти и од ну ле, са до бром иде-
јом и раз ра ђе ним пла ном, по твр ђу ју број ни 
при ме ри успе шних мла дих љу ди. Пре ма њи хо-
вим ре чи ма, нај ве ћи про блем при за по чи ња њу 
по сла је сте не до ста так мо ти ва ци је и ве ре у иде-
ју, мно го ви ше не го не до ста так нов ча них ула га-
ња. Фи нан си је је су оно што је кључ но и основ но 
да се за поч не соп стве ни би знис, тек по сле иду 
до зво ле и ис пу ња ва ње стан дар да, али са ма ис-
трај ност до во ди до из во ра фи нан си ја, по ру чу ју 
мла ди при вред ни ци. Мно ги од њих кре ну ли су 
у би знис без ве ли ких по чет них ула га ња и на гла-
ша ва ју да је до из во ра фи нан си ра ња са да мно го 

лак ше до ћи не го ра ни је, јер по сто је раз ли чи ти 
про гра ми и про јек ти ко ји пру жа ју по др шку мла-
ди ма да поч ну са мо стал ни би знис. Та ко ђе, да-
нас је до бро вре ме за ин ве сти ра ње, а енер ги ју 
мла дих и њи хо ве до бре иде је пре по зна ју љу ди 
спрем ни за ула га ње. Има ју ћи у ви ду ма кро е ко-
ном ску сли ку ко ја иде у при лог мла ди ма, ин ве-
сти то ри ма се ви ше ис пла ти да ула жу но вац не го 
да га чу ва ју у бан ци, не ка су од ис ку ста ва мла дих 

и од ва жних пред у зет ни ка. Они са ве ту ју сви ма 
ко ји су „за лу ђе ни” сво јим иде ја ма да ве ру ју у се-
бе и да ис тра ју, јер ће би ти све ви ше при ли ка да 
уна пре де сво ју ин ве сти ци ју и на тај на чин раз-
ви ју по сао. Јед на од пр вих ста ни ца на том пу ту 
мо гли би би ти и старт-ап и дру ги кре ди ти Фон да 
за раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

Да би се мо ти ви са ли мла ди да за поч ну соп-
стве ну де лат ност, При вред на ко мо ра Ср би је и 
НСЗ ор га ни зу ју број не кур се ве, рас пи су ју јав не 
по зи ве и ну де еду ка тив ни ма те ри јал. За по сле-
ни пру жа ју тех нич ку по др шку ве за ну за при ступ 
фи нан си ја ма и за при пре му до ку мен та ци је у 
гра до ви ма ши ром Ср би је. На сај ту ПКС по сто-
ји и не ко ли ко стра ни ца на ко ји ма они ко ји од-
лу че да кре ну у би знис мо гу да про на ђу број не 
ин фор ма ци је о по сло ва њу, а мо гу и пу тем меј ла 
или те ле фо ном да се обра те за са вет Би знис ин-
фо-сер ви су у Ко мо ри, као и По зив ном цен тру и 
свим фи ли ја ла ма НСЗ.

Јер, да би се ус пе ло, тре ба се стал но уса вр ша-
ва ти, по ве зи ва ти се са што ви ше љу ди, пра ти ти 
до га ђа је ве за не за би знис, по ха ђа ти обу ке из 
пред у зет ни штва, уче ство ва ти на ску по ви ма где 
се мо гу чу ти при ме ри до бре прак се. Ва жно је 
раз ме њи ва ти ис ку ства о то ме шта су нај че шћи 
про бле ми са ко ји ма се пред у зет ни ци су сре ћу, 
јер то мно ги ма мо же би ти ве ли ка ин спи ра ци ја и 
охра бре ње да по кре ну вла сти ти по сао. 

Г. О.

Све ви ше мла дих 
пред у зет ни ка
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у жижи

При ме на За ко на о фи нан-
сиј ској по др шци по ро ди ци са 
де цом по че ла је 1. ју ла 2018. 
го ди не. Од ред ба ма чла на 38 
овог за ко на утвр ђе но је да ми-
ни стар над ле жан за со ци јал на 
пи та ња про пи су је бли же усло-

ве од су ства са ра да или ра да 
са по ло ви ном пу ног рад ног 
вре ме на ро ди те ља, од но сно 
усво ји те ља, хра ни те ља или 
ста ра те ља де те та мла ђег од 
пет го ди на ко ме је по треб на 
по себ на не га.

О сте пе ну смет њи у пси хо фи-
зич ком раз во ју и ин ва ли ди те ту 
де те та, од сту па ња на сна гу но-
вог за ко на, ми шље ње да је над-
ле жна ко ми си ја Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, а не ко ми си је 

ко је је при до мо ви ма здра вља 
фор ми ра ла оп штин ска, од но-
сно град ска упра ва, ка ко је то 
би ло до са да. Тро шко ви ра да 
ко ми си је, у скла ду са но вим за-
ко ном, фи нан си ра ју се из бу џе-
та Ре пу бли ке Ср би је.

Је дан од под за кон ских ака-
та ко ји се од но се на при ме ну 
овог за ко на је сте Пра вил ник о 
бли жим усло ви ма, по ступ ку и 
на чи ну оства ри ва ња пра ва на 
од су ство са ра да или ра да са 
по ло ви ном пу ног рад ног вре-
ме на ра ди по себ не не ге де те та, 
ко ји је до нео ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња. Пра вил ник је сту-
пио на сна гу 18. ју ла ове го ди не, 
а ко ми си је су пр ва ве шта че ња 
по че ле да оба вља ју 23. ју ла. То-
ком пр ва че ти ри да на ра да ко-
ми си ја, оба вље на су ве шта че ња 
по не што ма ње од 400 зах те ва. 
Ве шта че ња се тре нут но оба-
вља ју у Ди рек ци ји Ре пу блич ког 
фон да ПИО у Бе о гра ду, а ка ко 
пра вил ник про пи су је, ве шта че-
ња ће се оба вља ти у свим фи ли-
ја ла ма Фон да ПИО, ван рад ног 

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да 
ПИО кра јем ју ла је одр жао сед ни цу 
на ко јој су чла но ви до не ли Од лу ку 

о по вла че њу Од лу ке о из ме ни Од лу ке о 
утвр ђи ва њу свој ства оси гу ра ни ка и оба-
ве зи пла ћа ња до при но са за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње. Раз лог за до но-
ше ње ове од лу ке је од лу ка Устав ног су-
да Ре пу бли ке Ср би је, до не та у де цем бру 
2017, об ја вље на и сту пи ла на сна гу у ју ну 
ове го ди не, ко ја се од но си на члан 4 Од лу-
ке о утвр ђи ва њу свој ства оси гу ра ни ка и 
оба ве зи пла ћа ња до при но са за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, од но сно на мо-
гућ ност Фон да ПИО да вр ши утвр ђи ва ње 
оба ве зе пла ћа ња до при но са за ПИО уко-
ли ко они ни су прет ход но би ли утвр ђе ни 
од стра не По ре ске упра ве. Убу ду ће ће ту 
оба ве зу оба вља ти По ре ска упра ва.

На сед ни ци Управ ног од бо ра Фон да та ко-
ђе је до не та Од лу ка о кон вер зи ји по тра жи-
ва ња Ре пу блич ког фон да ПИО у ка пи тал Ак-

ци о нар ског дру штва „Ти гар” Пи рот, у скла ду 
са пре по ру ком из За кључ ка Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је од 21. ју на 2018. го ди не. В. К.

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Одр жа на сед ни ца Управ ног од бо ра

НО ВА ВЕ ШТА ЧЕ ЊА У ФОН ДУ ПИО

Пра во на од су ство са ра да 
ра ди по себ не не ге де те та

Данило Вујичић, председник УО РФ ПИО, Драгана Калиновић, директорка РФ ПИО, 
Славко Имрић, директор ПФ ПИО, и Александар Милошевић, заменик директора РФ ПИО

Са радионице посвећене методологији процене функционалног статуса деце
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вре ме на, нај ма ње јед ном у 15 
да на, а по по тре би и че шће у 
за ви сно сти од бро ја под не тих 
зах те ва.

Јед на од при прем них ак тив-
но сти пре по чет ка оба вља ња 
ве шта че ња би ла је и ра ди о ни-
ца под на зи вом „Ме то до ло ги ја 
про це не функ ци о нал ног ста ту-
са де це по до ме ни ма раз во ја”, 

ко ја је у са рад њи Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња и Фон-
да ПИО ор га ни зо ва на 18. ју ла у 
Бе о гра ду, а ко јој је при су ство-
ва ло око 140ле ка ра пе ди ја та-
ра, здрав стве них са рад ни ка и 
пред став ни ка град ских и оп-
штин ских слу жби деч је за шти те, 
ко ји ће би ти ди рект но укљу че-
ни у про цес ве шта че ња.

Ми ле на Ан тић Ја нић, са вет-
ник у Сек то ру за бри гу о по-

ро ди ци и со ци јал ну за шти ту у 
окви ру Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, при ли ком увод-
ног из ла га ња ре кла је да је 
рад на гру па, ко ја је ра ди ла на 
За ко ну о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом, по че ла сво-
је ак тив но сти још у сеп тем бру 
2014. го ди не да би до шла до 
тек ста ко ји је усво јен у На род-
ној скуп шти ни у де цем бру 2017. 
го ди не, док су из ме не и до пу-
не овог за ко на усво је не у ју ну 
2018. го ди не.

– За кон, као и до са да, има три 
ме ре. Јед на има за циљ ускла-
ђи ва ње ра да и ро ди тељ ства, 
дру га под ра зу ме ва ак тив но сти 
и пра ва кроз ко ја се оства ру је 
по пу ла ци о на по ли ти ка, и тре-
ћа има за циљ за шти ту по себ но 
осе тљи вих гру па де це, од но сно 
по ро ди ца ко је су у ста њу со ци-
јал не по тре бе, где је со ци јал на 

ме ра деч ји до да так – ре кла је 
Ми ле на Ан тић Ја нић.

Ка ко је об ја сни ла, циљ свих 
из ме на за ко на је сте да се пра ва 
усме ре ка пра вим ко ри сни ци-
ма.

– За да так но ве ко ми си је је 
да до бро про це ни здрав стве-
но ста ње де те та и да од су ство 
са ра да ко је је по треб но ро ди-
те љу ко ји не гу је бо ле сно де те 
ствар но бу де усме ре но ка по-
ро ди ца ма ко ји ма је то по треб-
но. Са да шња си ту а ци ја је та ква 
да у Бе о гра ду има 16.000 ро ђе-

не де це, а ви ше од 9.000 ова-
квих зах те ва, што не од го ва ра 
пра вом ста њу по пи та њу здра-
вља де це – на ве ла је Ми ле на 
Ан тић Ја нић.

Др Ди ка Ка је вић, ди рек тор 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта-
че ње РФ ПИО, за ду жен је за ор-
га ни за ци ју ра да ко ми си ја. Он је 
ре као да су у из ра ди но вог пра-

вил ни ка за јед нич ки уче ство ва-
ли пред став ни ци Ми ни стар ства 
здра вља, Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, ко ле ге из здрав-
стве них уста но ва, Ин сти ту та 
за јав но здра вље Ср би је „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, УНИ-
ЦЕФ-а, као и Фон да ПИО.

– При ме ни ли смо мул ти ди-
сци пли нар ни при ступ и тру ди-
ли се да омо гу ћи мо ве шта че-
ње функ ци о нал но сти де те та. 
Ва жно је на гла си ти да се пра-
вил ник од но си на де цу ко ја су 

оме те на у раз во ју и ко ја има ју 
те ле сни ин ва ли ди тет. Сва ме-
ди цин ска до ку мен та ци ја ко ја 
не бу де ве ро до стој на и не бу де 
од го ва ра ла пра вом здрав стве-
ном ста њу де те та, про сле ђи ва-
ће се здрав стве ној ин спек ци ји у 
окви ру Ми ни стар ства здра вља 
– на гла сио је др Ка је вић.

На кон увод них из ла га ња, 
струч ни пре да ва чи го во ри ли су 
о ме то до ло ги ји про це не функ-
ци о нал ног ста ња де це са аспек-
та раз ли чи тих до ме на раз во ја 
– ко му ни ка ци је, мо то ри ке, ак-
тив но сти сва ко днев ног жи во та, 
као и со цио-емо тив ног и ког ни-
тив ног до ме на.

Ка ко је на ја вље но, сле де ћа 
ра ди о ни ца ко ја ће се ба ви ти 
овим те ма ма би ће ор га ни зо ва на 
у сеп тем бру у Вр њач кој Ба њи у 
окви ру тра ди ци о нал ног Са ве-
то ва ња ле ка ра ве шта ка РФ ПИО.

Ве сна Ка дић

Подношењезахтеваивештачење
Зах тев за оства ри ва ње пра ва, са ме ди цин ском до ку мен та ци јом, под но си се у оп штин ској, од но-
сно град ској слу жби деч је за шти те, пре ма ме сту пре би ва ли шта под но си о ца зах те ва. Зах тев се 
мо же под не ти 45 да на пре ис те ка од су ства са ра да ра ди не ге де те та.
Оп штин ска, од но сно град ска слу жба деч је за шти те по зи ва под но си о ца зах те ва да до ђе на ве шта-
че ње са де те том у над ле жну фи ли ја лу Ре пу блич ког фон да ПИО.
Ве шта че ње здрав стве ног ста ња де те та Пр во сте пе на ко ми си ја оба вља на осно ву не по сред ног 
пре гле да де те та, ме ди цин ске до ку мен та ци је и дру гих до ка за. Ка ко је про пи са но пра вил ни ком, 
Пр во сте пе на ко ми си ја у из у зет ним слу ча је ви ма мо же да ти по зи тив но ми шље ње за при зна ва ње 
пра ва и без не по сред ног пре гле да де те та, од но сно са мо на осно ву раз ма тра ња ме ди цин ске до-
ку мен та ци је из ко је се не спор но мо же утвр ди ти здрав стве но ста ње де те та.
Де таљ ни је ин фор ма ци је у ве зи са оства ри ва њем ових пра ва на ла зе се на сај ту Фон да ПИО www.
pio.rs.

Састав
комисија
Пр во сте пе на ко ми си ја 
има че ти ри чла на, од ко-
јих је је дан ле кар ве штак 
спе ци ја ли ста Ре пу блич ког 
фон да ПИО, ко ји је ујед но 
и пред сед ник Пр во сте пе-
не ко ми си је, је дан ле кар 
спе ци ја ли ста пе ди ја тар из 
раз вој ног са ве то ва ли шта 
или слу жбе за здрав стве ну 
за шти ту де це, је дан здрав-
стве ни са рад ник и је дан 
пред став ник над ле жног 
ор га на је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве за ду жен за 
по сло ве деч је за шти те ко ји 
је се кре тар Пр во сте пе не 
ко ми си је.
Дру го сте пе на ко ми си ја има 
исти са став, осим што је се-
кре тар ко ми си је пред став-
ник Ми ни стар ства за рад.

Прва вештачења здравственог стања деце почела у Дирекцији РФ ПИО 23. јула
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Као што је већ по зна то, ово го ди шњи 
оглас за бес плат ну ре ха би ли та ци-
ју пен зи о не ра тра јао је од 28. мар та 

до 13. апри ла, а за ову на ме ну из дво је но је 
392,94 ми ли о на ди на ра. Од под не тих не што 
ма ње од 37.000 при ја ва за упу ћи ва ње на 
ре ха би ли та ци ју, на ко нач ним ранг ли ста ма 
на шло се 13.220 ко ри сни ка, и то 12.107 ко-
ри сни ка из ка те го ри је за по сле них, 1.023 из 
ка те го ри је са мо стал них де лат но сти, као и 
90 ко ри сни ка из ка те го ри је по љо при вред-
ни ка.

Фонд ПИО је све пен зи о не ре ко ји су ис-
пу ни ли усло ве и на шли се на ранг ли ста ма 
пи са ним пу тем оба ве стио у ко ју уста но ву ће 
би ти упу ће ни на ре ха би ли та ци ју, о спи ску 
обла сти из ко јих се ре ха би ли та ци ја пру жа, 
као и о спе ци фи ка ци ји услу га ко је ће им оба-
ве зно би ти пру же не. Та ко ђе, Фонд је по слао 
спи ско ве ко ри сни ка уста но ва ма на осно ву 
ко јих већ уве ли ко по зи ва ју ко ри сни ке и с 
њи ма се ди рект но до го ва ра ју о тер ми ни ма 
бо рав ка, а пр ви пен зи о не ри већ су по че ли 
да ко ри сте ово пра во.

Др Ди ка Ка је вић, ди рек тор Сек то ра за ме-
ди цин ско ве шта че ње РФ ПИО и пред сед ник 
Рад не гру пе за пра ће ње и спро во ђе ње по-
ступ ка ре ха би ли та ци је ко ри сни ка пен зи ја, 
ка же да све те че по пла ну и да, као и до са да, 
сви ко ри сни ци ко ји су оства ри ли пра во тре-
ба да га ис ко ри сте до кра ја го ди не.

– Све ак тив но сти у скла ду са Пра вил ни ком 
о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
РФ ПИО оба вља ју се она ко ка ко је пла ни ра-
но и на ши пен зи о не ри се опо ра вља ју у ба-
ња ма од по чет ка ју ла. Уво де ћи мо гућ ност да 
иза бе ру ба њу у ко јој би же ле ли да бо ра ве, 
про шло го ди шњим из ме на ма Пра вил ни ка, 
же ле ли смо да и на овај на чин упот пу ни мо 
њи хов опо ра вак. На рав но, ва жно је на гла си-
ти да су ко ми си је мо ра ле да во де ра чу на о 
то ме да ко ри сник не бу ду упу ћен у ба њу ко ја 
је кон тра ин ди ко ва на ње го-
вом здрав стве ном ста њу, 
али су же ље, и уз про це не 
ко ми си ја, ве ћи ни ко ри сни-
ка ис пу ње не – на гла ша ва 
др Ка је вић.

У скла ду са ис ка за ним же-
ља ма, ове го ди не је нај ве ћи 
број ко ри сни ка из це ле Ср-
би је, око 1.500 њих, упу ћен 
у Спе ци јал ну бол ни цу за 
ле че ње и ре ха би ли та ци ју 
„Мер кур” у Вр њач кој Ба њи, 
не што ма ње од 1.200 пен зи-
о не ра упу ће но је у Спе ци-

јал ну бол ни цу за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко-
ви ља ча”, док ће се око 950 ко ри сни ка пре ма 
пла ну опо ра вља ти у Ин сти ту ту за ле че ње и 
ре ха би ли та ци ју „Ни шка ба ња”.

Др Ди ка Ка је вић под се ћа да Фонд, по ред 
фи нан си ра ња де се то днев не ре ха би ли та ци-
је за ко ри сни ке пен зи ја ко ји су оства ри ли 
ово пра во, што под ра зу ме ва сме штај у ба-
њи, пун пан си он, пре воз до ба ње и на зад, 
као и ком плет ну ме ди цин ску услу гу, та ко ђе 
сно си тр о шко ве сме шта ја и пре во за за пра-
ти о це сле пих ли ца и де це ко ја су оства ри ла 
пра во на по ро дич ну пен зи ју по осно ву не-
спо соб но сти за са мо ста лан жи вот и рад.

На ово го ди шњи кон курс при ја ви ло се 
укуп но 6.445 пен зи о не ра из АП Вој во ди не, 
а усло ве из кон кур са ис пу нио је 4.851 пен-
зи о нер. Пре ма ре чи ма Све тла не Ђу ре тић, 
са вет ни це ди рек то ра По кра јин ског фон да 
ПИО, ове го ди не ће на ре ха би ли та ци ју у РХ 
цен тре и ба ње Ре пу бли ке Ср би је о тро шку 
РФ ПИО оти ћи 3.145 ко ри сни ка пен зи ја ко ји-
ма се пен зи је ис пла ћу ју пре ко По кра јин ског 
фон да ПИО. То је у од но су на про шлу го ди ну 
ви ше за 180 ко ри сни ка пен зи ја. Раз вр ста но 
по ка те го ри ја ма, у ба ња ма ће са под руч ја 
По кра јин ског фон да ПИО ове го ди не бо ра-
ви ти 2.940 ко ри сни ка из ка те го ри је за по-

сле них, 198 из ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти и се дам ко ри сни ка из ка те го ри је 
по љо при вред ни ка.

Ка ко нам је ре кла Све тла на Ђу ре тић, нај-
ви ше ко ри сни ка пен зи ја са под руч ја АП 
Вој во ди не оти ћи ће ове го ди не у врд нич ки 
„Тер мал” и „Ка њи жу”, по око 900 ко ри сни ка, 
у „Ју на ко вић” у Апа ти ну не што ма ње од 800 
пен зи о не ра, док ће у „Ру сан ди” у Ме лен ци-
ма бо ра ви ти око 300 ко ри сни ка пен зи је. Ван 
Вој во ди не ко ри сни ци ће бо ра ви ти у Вр њач-
кој Ба њи, Ба њи Ко ви ља чи и Зла ти бо ру.

Све тла на Ђу ре тић ис та кла је да је По-
кра јин ски фонд и при ли ком спро во ђе ња 
ово го ди шњег кон кур са оства рио од лич ну 
са рад њу са чла ни ца ма Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не и Син ди ка том пен зи о не ра Ср би-
је „Не за ви сност” на те ре ну, као и са за по сле-
ни ма у РХ цен три ма и ба ња ма Ср би је, ан га-
жо ва ним у ре а ли за ци ји овог по сла.  

– На ши са рад ни ци у РХ цен три ма спрeмно 
су до че ка ли по че так ре а ли за ци је бес плат-
не ре ха би ли та ци је пен зи о не ра. Та ко је пр ва 
гру па пен зи о не ра из Фи ли ја ле РФ ПИО Су-
бо ти ца от пу то ва ла 13. ју ла у ба њу „Ка њи жа”, 
а истог да на је и пр ва гру па пен зи о не ра из 
Фи ли ја ле РФ ПИО Вр шац за по че ла ре ха би-
ли та ци ју у Ба њи „Ју на ко вић”. По себ но сам 

за хвал на и на шим ко ле га ма 
из фи ли ја ла Фон да ПИО ши-
ром Вој во ди не што су, и по-
ред оба вља ња сво јих дру гих 
ре дов них по сло ва, уло жи ли 
мак си ма лан труд да се по сао 
око сла ња пен зи о не ра на ре-
ха би ли та ци ју о тро шку Фон да 
ПИО спро во ди бес пре кор но 
и у скла ду са Пра вил ни ком о 
дру штве ном стан дар ду ко ри-
сни ка пен зи ја РФ ПИО – ре кла 
је Све тла на Ђу ре тић.

В. Ка дић
М. Мек те ро вић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ У БА ЊА МА ОД ПО ЧЕТ КА ЈУ ЛА

Нај ви ше ко ри сни ка у Вр њач кој, 
Ни шкој и Ба њи Ко ви ља чи

ОдустајањеилипроменаРХцентра
Ко ри сник има пра во да од у ста не или про ме ни до де ље ни РХ цен тар ис-
кљу чи во из оправ да них раз ло га, као што су по гор ша ње здрав стве ног 
ста ња, смрт чла на уже по ро ди це и слич но. 
У си ту а ци ји ка да ко ри сник же ли да од у ста не од ре ха би ли та ци је, ду жан 
је да нај ка сни је се дам да на пре за ка за ног тер ми на пи са ним пу тем оба-
ве сти над ле жну фи ли ја лу Фон да о раз ло зи ма од у ста ја ња, а РХ цен тар 
оба ве сти о од у ста ја њу. Уко ли ко су раз ло зи оправ да ни, ко ри сник не 
гу би пра во на ре ха би ли та ци ју по огла су за на ред ну го ди ну.
У слу ча ју да же ли да про ме ни до де ље ни РХ цен тар ко ри сник се пи са-
ним пу тем обра ћа фи ли ја ли, ко ја у до го во ру са ле кар ском ко ми си јом, 
а у скла ду са ме ди цин ском до ку мен та ци јом и сме штај ним ка па ци те-
том, од лу чу је о про ме ни до де ље ног РХ цен тра.

Бања Ковиљача
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поводи

Ве ћи на фи ли ја ла Фон да 
ПИО по че ла је са из да-
ва њем пен зи о нер ских 

кар ти ца за ко ри сни ке са свог 
под руч ја. По сао се од ви ја нео-
ме та но, уз до бру ор га ни за ци ју 
и по што ва ње ре жи ма из да ва ња 
кар ти ца. По не где, као у Сме де-
ре ву, Пе ћин ци ма, Ири гу, и удру-
же ња пен зи о не ра су се укљу чи-
лау овај зах тев ни по сао.

Иа ко су ко ри сни ци оба ве-
ште ни о рас по ре ду по де ле 
кар ти ца по азбуч ном ре ду, по 
да ни ма, у нај ве ћем бро ју фи-
ли ја ла, без об зи ра на по чет но 
сло во пре зи ме на, не вра ћа ју 
ко ри сни ке ко ји до ђу по сво ју 
кар ти цу. 

По сле про мо тив них кар ти ца, 
до са да је из За во да за из ра ду 
нов ча ни ца и ко ва ног нов ца ди-
стри бу и ран кон тин гент и пре о-
ста лих пен зи о нер ских кар ти ца 
за фи ли ја ле Бе о град, Но ви Сад, 
Су бо ти ца, Сом бор, Ле ско вац, 
Ћу при ја, Кра ље во, Вр шац, По-
жа ре вац, Вр бас, Бач ка Па лан ка, 
Сме де ре во, Про ку пље, Кра гу је-
вац, Пан че во, Ва ље во, Ша бац, 
Срем ска Ми тро ви ца, Ча чак и 
Врање, као и за све слу жбе и ис-
по ста ве тих фи ли ја ла.

Под се ћа мо да ко ри сни ци да 
би пре у зе ли кар ти цу мо ра ју 
код се бе има ти иден ти фи ка ци-
о ни до ку мент, лич ну кар ту или 
па сош. 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 да 
по не су по след њи чек од пен зи-
је, од но сно из ве штај ко ри сни ка 
из бан ке. 

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

У ве ћи ни ме ста у ак ци ју уру-
чи ва ња пен зи о нер ских кар ти ца 
укљу чи ли су се и пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, с ци љем да 
по др же ова кве ак тив но сти ко је 
су на до бро бит гра ђа на и да им 
омо гу ће што ви ше по год но сти. 

На гла ша ва мо да је упо тре бом 
пен зи о нер ске кар ти це обез бе-
ђе на пот пу на за шти та лич них 
по да та ка, а ко ри сни ци јед но-
став ни је и без бед ни је мо гу да 

до ка жу свој ста тус. По што се 
на кар ти ци од лич них по да та-
ка на ла зе 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.

Г. О.

Ру ска ду ма ве ри фи ко ва ла је 
10. ју ла Спо ра зум из ме ђу Ру си је 
и Ср би је о со ци јал ној си гур но-
сти ко ји је пот пи сан у Мо скви 
19. де цем бра про шле го ди не, 
пре не ла је ру ска аген ци ја ТАСС.

Спо ра зум о со ци јал ној си гур-
но сти омо гу ћи ће гра ђа ни ма 
Ср би је ко ји има ју оства рен рад-
ни стаж у Ру си ји и гра ђа ни ма 
Ру си је ко ји до ла зе на рад у Ср-
би ју да мо гу да оства ре пра во 
на пен зи ју.

На пот пи си ва њу спо ра зу ма 
де ле га ци је две зе мље ра де још 
од 2010. го ди не, а Спо ра зу мом 
се ре гу ли ше оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, и то пра во на ста ро сну, 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 
ин ва лид ску и по ро дич ну пен зи ју.

Пред ви ђе но је и пра во на на-
кна ду по греб них тро шко ва, као 
и пра во на да ва ња у слу ча ју по-
вре де на ра ду и про фе си о нал не 
бо ле сти.

Спо ра зу мом је пред ви ђе но 
са би ра ње рад ног ста жа у обе 
др жа ве, што омо гу ћа ва осо ба-
ма ко је не ма ју до вољ но ста жа 
оси гу ра ња на вр ше ног при ме-
ном на ци о нал них про пи са да 
оства ре пра во на пен зи ју са би-
ра њем пе ри о да оси гу ра ња на-
вр ше них и у Ср би ји и у Ру си ји.

Овај спо ра зум при ме њи ва ће 
се и на оси гу ра не слу ча је ве на-
ста ле пре ње го вог сту па ња на 
сна гу, што под ра зу ме ва да ће 

на ши гра ђа ни оства ри ти пра во 
на пен зи ју за го ди не ра да још из 
вре ме на СФРЈ.

Још се не зна та чан по да так 
ко ли ко је гра ђа на Ср би је ра-
ди ло у Ру си ји и ко ли ко њих ће 
по том осно ву оства ри ти пра во 
на пен зи ју. Од ред бе Спо ра зу ма 
од но се се са мо на рад ни ке ко-
ји ма су упла ћи ва ни до при но си 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње.

Г. О.

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ СИ ГУР НО СТИ СА РУ СИ ЈОМ

Уре ђе но оства ри ва ње пра ва из ПИО

ПО ДЕ ЛА ПЕН ЗИ О НЕР СКИХ КАР ТИ ЦА ФОН ДА ПИО

Без ду гог че ка ња и гу жви

Уру чи ва ње кар ти ца у Фи ли ја ли Кра гу је вац
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На пред лог Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи-

та ња, Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
до не ла је 14. ју на За кљу чак о 
спро во ђе њу јав не рас пра ве у 
Ре пу бли ци Ср би ји о На цр ту за-
ко на о род ној рав но прав но сти, 
за пред став ни ке др жав них ор-
га на, јав них слу жби, при вред не 
су бјек те, син ди ка те, удру же ња 
по сло да ва ца, струч ну јав ност 
и дру ге за ин те ре со ва не уче-
сни ке. Овим ак том утвр ђен је 
и Про грам јав не рас пра ве о 
На цр ту за ко на о род ној рав но-
прав но сти ко ји је пред ви део 
да се она ре а ли зу је у пет гра до-
ва Ср би је од 14. ју на до 5. ју ла 
2018. Про гра мом је пред ви ђе-
но и да по окон ча њу по ступ ка 
јав не рас пра ве, Ми ни стар ство 
ура ди ана ли зу свих при мед би, 
пред ло га и су ге сти ја уче сни ка 
у јав ној рас пра ви, са чи ни Из ве-
штај о то ме и об ја ви га на сво јој 
ин тер нет стра ни ци и пор та лу 
е-упра ве, што је и учи ње но у 
пред ви ђе ном ро ку.

Пре ма по ме ну том Про гра му, 
јав не рас пра ве и пре зен та ци је 
На цр та за ко на о род ној рав но-
прав но сти ор га ни зо ва не су, уз 
уче шће укуп но 540 ли ца, у Но-
вом Са ду, Бе о гра ду, Кра гу јев цу, 
Ни шу и Но вом Па за ру. 

Та ко ђе, текст На цр та овог 
за ко на по ста вљен је на сај ту 
Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 

пи та ња и пор та лу е-упра ве и 
уче сни ци јав не рас пра ве су по-
зва ни да у пред ви ђе ном ро ку 
Ми ни стар ству до ста ве сво је су-
ге сти је, пред ло ге, ини ци ја ти ве 
и ко мен та ре. Пре ма по да ци ма 
из Из ве шта ја, на овај по зив ода-
зва ло се укуп но 67 дру штве них 
су бје ка та, од но сно ре сор ном 
Ми ни стар ству је бла го вре ме-
но до ста вље но 66 обра за ца са 
при мед ба ма, ми шље њи ма и су-
ге сти ја ма на На црт за ко на, ко ји 
су и увр ште ни у ма те ри јал са 
јав не рас пра ве. 

То ком јав не рас пра ве о На-
цр ту за ко на о род ној рав но-
прав но сти до ста вље но је, елек-
трон ски или пи са ним пу тем, те 
из ре че но у ди ску си ји у по ме ну-
тих пет гра до ва, 359 ми шље ња, 

при ме да ба и су ге сти ја, ко је је 
Рад на гру па раз ма тра ла и увр-
сти ла у На црт за ко на о род ној 
рав но прав но сти на кон јав не 
рас пра ве, а све то је до ступ но 
јав но сти на сај ту ре сор ног Ми-
ни стар ства.

У Из ве шта ју је на гла ше но и 
да су ве ли ки до при нос у про-
це су јав не рас пра ве ре сор ном 
Ми ни стар ству пру жи ли Кан це-
ла ри ја за са рад њу са ци вил ним 
дру штвом и ор га ни је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве у окви-
ру ко јих су ор га ни зо ва на јав на 
слу ша ња и пре зен та ци је овог 
на цр та за ко на. Кан це ла ри ја 
за са рад њу са ци вил ним дру-
штвом, на при мер, об ја ви ла је 
на свом сај ту по зив ор га ни за-
ци ја ма ци вил ног дру штва да 

се укљу че у спро во ђе ње јав не 
рас пра ве о На цр ту за ко на, и 
при ло жи ла текст На цр та, као 
и обра зац за до ста вља ње ми-
шље ња, пред ло га и су ге сти ја. 
Сто га ће и Из ве штај о спро во ђе-
њу по ме ну те јав не рас пра ве са 
до ра ђе ним На цр том за ин те ре-
со ва ни мо ћи да про чи та ју и на 
сај ту Кан це ла ри је за са рад њу са 
ци вил ним дру штвом.

Зо ран Ђор ђе вић, ми ни стар за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, до нео је 9. ју-
ла ове го ди не Од лу ку о обра зо-
ва њу Рад не гру пе за ева лу а ци ју 
пред ло га, ми шље ња и су ге сти ја 
и до ра ду На цр та за ко на о род-
ној рав но прав но сти. Основ ни 
за да так Рад не гру пе био је да 
оце ни при мед бе и су ге сти је ко-
је су при сти гле на На црт за ко на 
и из не те у јав ној рас пра ви, и да 
на осно ву то га из вр ши до ра ду 
на ве де ног за ко на.  

На осно ву спро ве де не ана ли-
зе Рад на гру па је, из ме ђу оста-
лог, утвр ди ла по тре бу да се у 
окви ру до ра де На цр та за ко на 
о род ној рав но прав но сти из-
вр ши и ускла ђи ва ње, осим са 
Уста вом и оста лим за ко ни ма 
Ре пу бли ке Ср би је, и са ра ти фи-
ко ва ним ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма и прав ним те ко ви на ма 
Европ ске уни је.    

Ми ро слав Мек те ро вић 

актуелно

НА ЦРТ ЗА КО НА О РОД НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

Јав не рас пра ве ор га ни зо ва не 
у пет гра до ва

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић, Ма ја Гој ко вић, пред сед ни ца На род не скуп шти не, и др Ста на Бо жо вић, 
др жав на се кре тар ка

Ми ни стар са пред став ни ци ма Свет ске бан ке
Mинистар 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 са 
пред став ни ци ма Свет ске бан ке о ак тив но сти ма у обла сти род не рав но прав но сти и по ли ти ка ма 
за про мо ви са ње јед на ких еко ном ских мо гућ но сти за му шкар це и же не у Ср би ји.
Ми ни стар је ис та као да су сви за ко ни у Ре пу бли ци Ср би ји ан ти ди скри ми на тор ни и да тре нут но 
ре сор но ми ни стар ство ра ди на из ра ди На цр та за ко на о род ној рав но прав но сти и из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је. 
– Ср би ја је пр ва зе мља за пад ног Бал ка на ко ја је при сту пи ла REC про гра му, ко ји се од но си на 
дис кри ми на ци ју, ксе но фо би ју, пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, пра ва же на и му шка ра ца, пре вен-
ци ју на си ља и ин клу зи ју Ро ма. При ступ је омо гу ћен у из но су од 439 ми ли о на евра бес по врат них 
сред ста ва – ис та као је ми ни стар Ђор ђе вић.
Пред став ни ци Свет ске бан ке на гла си ли су да је роднa рав но прав ност од ве ли ке ва жно сти за бр-
жи и ин клу зив ни ји раст у Ср би ји, као и да овај тим за јед но са Вла дом Ср би је раз ма тра по ли ти ке 
и ме ре ко ји ма би се уна пре ди ла род на рав но прав ност.
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између два броја

Дефилезастава
Сту ден ти из ви ше од 50 зе ма ља, уче сни ци Ме ђу на род ног сту дент ског 

фе сти ва ла у Бе о гра ду, кра јем ју ла про ше та ли су цен тром гра да под за-
ста ва ма сво јих др жа ва. Ова сту дент ска ма ни фе ста ци ја одр жа ва се у Бе-
о гра ду већ не ко ли ко го ди на.

Сту ден ти из це лог све та ко ји су се овом при ли ком оку пи ли у на шој 
пре сто ни ци уче ство ва ли су у ра зним еду ка тив ним ра ди о ни ца ма, а ка ко 
са ми ка жу, оду ше вље ни су и скла па њем но вих по знан ста ва. Они су про-
де фи ло ва ли под обе леж ји ма сво јих зе ма ља са же љом да по ру че да су 
све кул ту ре јед на ке и да је ко ри сно упо зна ва ти оне ко је до са да ни сте.

Наплатапластичнихкеса
У ве ћи ни тр го вин ских обје ка та по че ла је зва-

нич на на пла та пла стич не ам ба ла же у скла ду са 
пре по ру ка ма о за шти ти жи вот не сре ди не. Про-
дав ци ка жу да се у њи хо вим објек ти ма све ви ше 
мо гу ви де ти куп ци ко ји до ла зе са це ге ри ма за ку-
по ви ну.

На пла ћи ва ње ке са у тр го вин ским лан ци ма по-
че ло је од сре ди не про шле го ди не, на пре по ру ку 
Ми ни стар ства за за шти ту жи вот не сре ди не. Без 
об зи ра на то што су це не ке са сим бо лич не (2-5 
ди на ра), за не ко ли ко не де ља од по чет ка на пла те 
ке са у од ре ђе ним тр го вин ским објек ти ма њи хо ва 
упо тре ба је сма ње на за 50 од сто.

Ста ти сти ка ка же да у Ср би ји у про се ку гра ђа ни 
тро ше се дам пла стич них ке са днев но, од но сно 2.555 го ди шње, што је укуп но ви ше од две ми ли-
јар де ке са го ди шње. Пре ма не зва нич ним про це на ма тр го вин ског сек то ра у Ср би ји, у на шој зе мљи 
го ди шње се за на бав ку пла стич них ке са по тро ши око 20 ми ли о на евра, а од 30 до 40 од сто њих се 
ба ци, што ди рект но ути че на за га ђе ње жи вот не сре ди не.

Упо тре ба пла стич них ке са пот пу но је за бра ње на у 35 др жа ва, а у зе мља ма Европске уније се све 
ма ње ко ри сте.

АрхитектураСФРЈуЊујорку
Сре ди ном ју ла у Му зе ју мо дер не умет но сти (Мо МА) у Њу јор-

ку отво ре на је из ло жба „Кон крет на уто пи ја: Ар хи тек ту ра у Ју-
го сла ви ји 1948–1980”, пр ва ве ли ка из ло жба на тлу САД о „зна-
ме ни том опу су то ком 45 го ди на по сто ја ња јед не зе мље ко ји је 
иза зи вао ве ли ко ин те ре со ва ње ме ђу на род не јав но сти”.

Ме ђу екс по на ти ма се на ла зи ви ше од 400 цр те жа, мо де ла, 
фо то гра фи ја и ви део-сни ма ка из град ских ар хи ва, по ро дич-
них збир ки и му зе ја из ре ги о на, а аме рич ка и свет ска јав ност 
има при ли ку да се упо зна са из вр сним гра ђе ви на ма со ци ја-
ли стич ке ар хи тек ту ре и ње ним во де ћим ар хи тек та ма.

На њој се ис тра жу ју те ме ур ба ни зма ши ро ких раз ме ра, тех но ло шки екс пе ри мен ти, (ме мо ри јал-
ни) спо ме ни ци, али и гло бал ни ути цај ју го сло вен ске ар хи тек ту ре, пре све га у не свр ста ним зе мља-
ма Афри ке и Бли ског ис то ка

Бесплатна
летњаИТшкола

У срп ско-ко реј ском ин фор-
ма тич ко при ступ ном цен тру 
(СКИП) при Ми ни стар ству др-
жав не упра ве и ло кал не са мо-
у пра ве одр жа ва ју се бес плат не 
ИТ ра ди о ни це за гра ђа не.

Мла ди струч ња ци из Ју жне 
Ко ре је по ла зни ке под у ча ва ју 
нај по пу лар ни јим про грам ским 
је зи ци ма. Осим про гра ми ра ња 
пре зен ту ју се и за ни мљи во сти 
из бо га те ко реј ске кул ту ре, а 
по себ ну па жњу при вла чи тех-
ни ка пи са ња ко реј ских сло ва. 

Ина че, СКИП цен тар је отво-
рен у де цем бру као ви со ко тех-
но ло шки и мо дер но опре мљен 
про стор. На ме њен је за обу ку 
др жав них слу жбе ни ка и гра ђа-
на. По се ду је не ко ли ко ИТ учи-
о ни ца, спе ци јал не смарт по ди-
ју ме, про јек то ре и ра чу на ре са 
по себ ним вај-фај ко нек ци ја ма и 
бр зим ин тер не том. 

Ми ни стар ство др жав не упра-
ве и ло кал не са мо у пра ве Ср би-
је обез бе ди ло је про стор, а Вла-
да Ре пу бли ке Ко ре је но вац за 
ње го во функ ци о ни са ње.

НСЗорганизује
информатичке
обуке

На ци о нал на слу жба за за по-
шња ва ње ор га ни зу је обу ке ко је 
ће по ла зни ци ма из де сет гра до-
ва Ср би је обез бе ди ти нео п ход-
на зна ња и ве шти не за рад у ИТ 
сек то ру у ко ме су мо гућ но сти 
за за по шља ва ње нај ве ће. 

У окви ру пр вог ци клу са, ко-
ји по чи ње у сеп тем бру, би ће 
укљу че но 775 по ла зни ка. Услов 
је да има ју нај ма ње за вр ше ну 
сред њу че тво ро го ди шњу шко-
лу, скло ност за ин фор ма тич ко 
про гра ми ра ње, да по зна ју рад 
на ра чу на ру и ен гле ски је зик 
нај ма ње на А2 ни воу. 

Ново
руководство

У Алек сан дров цу су не-
дав но одр жа ни ре дов ни 
из бо ри Удру же ња пен зи-
о не ра. На пред лог ви ше 
од по ло ви не ме сних ор-
га ни за ци ја Жу пе, за но вог 
пред сед ни ка иза бран је 
То ми слав Ђу кић, ко ји је до 
са да био пот пред сед ник 
Удру же ња и на че лу ко ми-
си је за ту ри зам и ре кре а-
ци ју. Но ви пот пред сед ник 
је Гво зден Ра до ва но вић, 
а иза бран је Из вр шни од-
бор, но ва Скуп шти на и 
Над зор ни од бор.

За до са да шњи успе-
шан рад за хвал ни це су 
до би ли Сла во љуб Ми-
ло са вље вић, Бра ни слав 
Вуч ко вић и Ми ли во је 
Сав ко вић.
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Глобалноселоу
Крагујевцу

Кра јем ју ла у Кра гу јев цу је одр жа на 
ма ни фе ста ци ја „Гло бал но се ло”, а сту-
ден ти из це лог све та има ли су при ли ке 
да оку се ча ри и го сто прим ство Ср би је 
ко ји ма су би ли оду ше вље ни. Сту ден ти 
во лон те ри пред ста ви ли су део сво је 
кул ту ре, хра ну и оби ча је.

У кра гу је вач ком Ве ли ком пар ку по-
во дом ове ма ни фе ста ци је оку пио се 
ли дер ски по тен ци јал мла дих из де се-
так зе ма ља – из Ср би је, Ки не, Фран цу-
ске, Ита ли је, Тур ске, Укра ји не, Ту ни са, 
итд. На јед ном ме сту до го ди ла се раз-
ме на зна ња, тра ди ци ја, слич но сти и 
раз ли чи то сти, што је упра во и су шти на 
ове ма ни фе ста ци је.

Сту ден ти во лон те ри, го сти кра гу-
је вач ких ака де ма ца, пред ста ви ли су 
сво је оби ча је. Осим дру же ња са ко ле-
га ма, по ма га ли су и по ма жу ов да шњим 
основ ци ма и сред њо школ ци ма да раз-
ви ју зна ње ен гле ског је зи ка.

Сту ден ти до ла зе у скло пу во лон тер-
ских и струч них прак си у ор га ни за ци ји 
нај ве ће сту дент ске ор га ни за ци је АЈ СЕК 
и њи хо вих ме ђу на род них про гра ма. 

БесплатанпревоззанајстаријеЛозничане
Сви Ло зни ча ни ста ри ји од 65 го ди на, би ло да су пен зи о-

не ри или не, има ју пра во на бес пла тан град ски и при град-
ски ау то бу ски пре воз за нео гра ни чен број во жњи од ме ста 
ста но ва ња до Ло зни це.

Сре ди ном ју на у Град ској упра ви Ло зни це уру че но је пр-
вих 300 пут них по вла сти ца за град ски и при град ски ау то-
бу ски пре воз, а до са да је ис по ру че но око 3.500 кар ти ца за 
бес плат ну во жњу. 

У Ло зни ци, пре ма не ким про це на ма, жи ви око 17.000 
пен зи о не ра. Ра чу на ју ћи и ли ца ста ри ја од 65 го ди на ко ја не ма ју тај ста тус, број је мно го ве ћи. Мо-
гућ ност бес плат ног град ског пре во за је дан је од на чи на да им се рас те ре ти кућ ни бу џет.

Растеизвозмеда
Из воз ме да у пр вих пет ме се ци по ве ћан је за шест 

од сто у од но су на исти пе ри од про шле го ди не. Из Ср-
би је је од ја ну а ра до ма ја у свет оти шло 852 то не ме да 
вред но сти че ти ри ми ли о на до ла ра. Пре ма по да ци ма 
При вред не ко мо ре Ср би је, нај ве ћа из во зна тр жи шта 
су Нор ве шка и Ита ли ја, а из воз у САД и Ма ке до ни ју 
ви ше стру ко је по ве ћан про те клих го ди на.

Фир ме ре ги стро ва не за из воз ме да и про из во да од 
ме да про шле го ди не су из ве зле 2.538 то на пче ли њег 
про из во да у вред но сти 9,8 ми ли о на до ла ра, а нај ви ше 
у Ита ли ју, Нор ве шку и Не мач ку.

Пре ма про це ни Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у 
2017. го ди ни у Ср би ји је би ло 849.000 ко шни ца, што је 
43 од сто ви ше не го у 2011. го ди ни.

Бу ду ћи да је срп ски мед по себ но ква ли те тан и ве о-
ма по знат ме ђу куп ци ма у све ту, мед је у пер спек ти ви 
ве ли ка из во зна шан са Ср би је, јер је це ла зе мља по-
год на за раз вој пче лар ства, а др жа ва при то ме ну ди и 
суб вен ци је за на бав ку опре ме и по кре та ње ме дар ске 
про из вод ње.

УскоропосаозахиљадуТрстеничана
У објек ту Ин ду стриј ске зо не не ка да шњег успе шног тр го вин ског 

пред у зе ћа „За пад на Мо ра ва” у Тр сте ни ку у то ку су ра до ви на ре-
кон струк ци ји про сто ра у ко ме ће аме рич ка кор по ра ци ја „Amp he-
nol” отво ри ти фа бри ку ау то-опре ме. Ра до ве је тим по во дом об и шао 
пред сед ник оп шти не Тр сте ник Алек сан дар Ћи рић са са рад ни ци ма. 
Фа бри ка тре ба да поч не да ра ди сре ди ном ав гу ста ове го ди не. На 
раз ли чи тим про из вод ним по сло ви ма би ће ан га жо ва но око хи ља ду 
рад ни ка.

Подељеносто
хиљадаваучера

Ми ни стар ство тр го ви не, ту-
ри зма и те ле ко му ни ка ци ја до-
де ли ло је свих 100.000 ва у че ра 
за суб вен ци о ни са но ко ри шће-
ње го ди шњег од мо ра у Ср би ји, 
чи ме су ис ко ри шће на сва сред-
ства на ме ње на за ову ак ци ју у 
2018. го ди ни. Због ре корд ног 
од зи ва гра ђа на, ак ци ја до де-
ле ва у че ра (вред ност ва у че ра 
5.000 ди на ра) за вр ше на је два и 
по ме се ца пре пред ви ђе ног ро-
ка, што по ка зу је ко ли ко је ова 
ме ра под сти ца ја до ма ћег ту ри-
зма успе шна.

Нај тра же ни је де сти на ци је за 
од мор уз ва у чер би ле су Со ко-
ба ња, Зла ти бор, Вр њач ка Ба ња, 
Про лом ба ња и Ри бар ска ба ња, 
док су нај ве ће ин те ре со ва ње 
за ову вр сту суб вен ци о ни са ног 
од мо ра по ка за ли ста нов ни ци 
Бе о гра да, Ни ша, Но вог Са да, 
Пан че ва и Кра гу јев ца.

Ме ђу гра ђа ни ма за ин те ре со-
ва ним за ко ри шће ње ва у че ра 
нај ви ше је би ло пен зи о не ра (53 
од сто), а на рас по ла га њу им је 
би ло 1.220 ка те го ри са них уго-
сти тељ ских обје ка та, 34 од сто 
ви ше не го ла не.

Погребни
трошкови
37.496динара

На кна да по греб них тро шко-
ва ко ја се ис пла ћу је фа ми ли ја ма 
пре ми ну лих пен зи о не ра (или 
оно ме ко је пла тио са хра ну) у ју лу, 
ав гу сту и сеп тем бру 2018. го ди не 
из но си ће 37.496 ди на ра за све ка-
те го ри је ко ри сни ка пен зи ја.

Зах тев за ис пла ту на кна де 
са де та љи ма о по треб ној до ку-
мен та ци ји мо же се на ћи на сај-
ту Фон да ПИО (www.pio.rs, ме-
ни Обра сци) или на шал те ри ма 
фи ли ја ла, слу жби и ис по ста ва 
Фон да ПИО.
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поводи

По чет ком ју ла у бе о град-
ском Ме ди ја цен тру одр-
жа на је про мо ци ја про-

јек та „Бан ка мо ти ва”. Овај про је-
кат спро во ди ор га ни за ци ја Кла-
стер за ре ви та ли за ци ју ста рих 
за на та Re: Crafts, а ре а ли зу је се 
у окви ру ЕУ про јек та „Ини ци ја-
ти ва за со ци јал но укљу чи ва ње 
ста ри јих осо ба” ко јим у пет др-
жа ва ре ги о на ко ор ди ни ра Цр-
ве ни крст Ср би је.

На пр о мо ци ји ко ја је одр жа на 
у фор ми кон фе рен ци је за ме ди је, 
ди рек тор ка кла сте ра Re: Crafts, 
Ве сна Ру сић, из ла га ла је о зна-
ча ју успе шне при ме не про је ка та 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, ука-
зу ју ћи на ме ђу ге не ра циј ске ком-
по нен те про јек та „Бан ка мо ти ва”. 
Игор То до ро вић, мод ни ди зај нер 
и члан Са ве та за кре а тив не ин ду-
стри је Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 
го во рио је о зна ча ју ри брен дин-
га  за очу ва ње кул тур не ба шти не. 
Он је ис та као да је у но во ми ле ни-
јум ском кон тек сту наш жи вот све 
ви ше ве зан за тех но ло ги ју, ин-
фор ма ти ку и ро бо ти ку, те је по-
треб но, а и на ша је етич ка оба ве-
за, да ве ли ко за нат ско, кул тур но 
и умет нич ко на сле ђе ко је има мо 
на овим про сто ри ма на пра ви на-
чин са чу ва мо и усме ри мо у прав-
цу оно га што су, пре ма свет ским 

ис тра жи ва њи ма, нај но ви је смер-
ни це за тра же на и це ње на за ни-
ма ња у бу дућ но сти, а то је руч ни 
рад, по све ће ње и ино ва ци ја.

На та ша То до ро вић, струч на 
са рад ни ца Цр ве ног кр ста Ср би-
је, при ча ла је о про јек ту „Бан ка 
мо ти ва” на гла ша ва ју ћи да је он 
до бар на не ко ли ко ни воа.

– Пр ви ни во је сте лич ни ни во 
ста ри јих же на укљу че них у про-
је кат. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да 
кре а тив но ан га жо ва ње по бољ-
ша ва фи зич ко здра вље, као и 
да је зна чај но за мен тал но здра-
вље, јер сма њу је уса мље ност 
и де пре сив ност. На дру гим ни-

во и ма, кре а тив но ан га жо ва ње 
овог ти па је зна чај но и са ста но-
ви шта ме ђу ге не ра циј ске со ли-
дар но сти – оно ја ча по ро дич не 
ве зе кроз тран сфер зна ња из ме-
ђу ге не ра ци ја. Та ко ђе је бит но и 
у по гле ду ве ће со ци јал не укљу-
че но сти, јер кре а тив ним ан га-
жо ва њем ове же не се укљу чу ју 
и у дру ге дру штве не то ко ве. До-
дат но, ово је зна чај но, јер по др-
жа ва це ло жи вот но уче ње и по-
ка зу је да не са мо фор мал но већ 
и не фор мал но обра зо ва ње има 
ве ли ки по тен ци јал за ја ча ње 
по је дин ца, по ро ди це и за јед-
ни це. Пре ма то ме, кре а тив ност 

кроз овај про је кат пред ста вља 
на шу бор бу про тив дис кри ми-
на ци је, пред ра су да и сте ре о ти-
па пре ма ста ри јим осо ба ма, пре 
све га пре ма ста ри јим же на ма, 
да су оне те рет за по ро ди цу и 
дру штво, по ка зу ју ћи да је њи-
хов до при нос и ви дљив и мер-
љив. Овај про је кат је ва жан са 
ста но ви шта очу ва ња кул тур не 
ба шти не и ста рих за на та, по го-
то во јер је 2018. Европ ска го ди-
на кул тур ног на сле ђа – ре зи ми-
ра ла је На та ша То до ро вић.

Жељ ка Ћи рић Ја ко вље вић, 
ди рек тор ка мар ке тин га и кор-
по ра тив не ко му ни ка ци је Еу ро-
банк Ср би ја, из ла га ла је о од но-
су кор по ра тив ног сек то ра пре-
ма кул тур ној ба шти ни. О зна ча-
ју по сто ја ња фон до ва Европ ске 
уни је уз по моћ ко јих се мо гу 
осми сли ти но ви би знис мо де-
ли ве за ни за кул тур ну ба шти ну 
го во ри ла је Гор да на Ла за ре вић, 
кон сул тант. За гор ка Ан ђел ко-
вић из MVC за тво ри ла је про-
мо ци ју го во ре ћи о про јек ту 
Ко лек тив но ста но ва ње. Овај 
про је кат је оства рен уз по др-
шку Европ ске уни је, Ау стриј ске 
раз вој не аген ци је, Ау стриј ског 
Цр ве ног кр ста, као и Цр ве ног 
кр ста Ср би је. Г. О.

У ор га ни за ци ји Днев них цен та ра и клу бо-
ва Уста но ве ге рон то ло шки цен тар Бе о град, 
а уз по др шку гра да Бе о гра да и ре сор ног 
ми ни стар ства, од 13. до 14. сеп тем бра 2018. 
го ди не одр жа ће се 16. Фе сти вал ства ра ла-
штва ста ри јих „Злат но до ба”. 

У окви ру фе сти ва ла рас пи сан је по ет ски 
кон курс ко јим се по зи ва ју пе сни ци-се ни-
о ри да по ша љу сво је ра до ве и та ко сви ма 
от кри ју де лић сво га ин тим ног све та. У про-
прат ном тек сту уз кон курс пи ше да су по-
себ но до бро до шли ра до ви оних ко ји су на 
пе снич ком по чет ку, ко ји су сво је сти хо ве 
на пи са ли ове го ди не. 

Пра во уче шћа на кон кур су има ју сва ста-
ри ја ли ца (60 го ди на и ста ри ја), ко ја жи ве на 
те ри то ри ји Бе о гра да, уз услов да ни су чла-
но ви Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Те ма кон кур са је сло бод на, а уче сни ци 
мо гу да до ста ве нај ви ше две нео бја вље не 
пе сме на ста ле у „злат ном до бу жи во та”, уз 
услов да ни су ду же од 25 сти хо ва. Пе сме се 
до ста вља ју у три при мер ка и пот пи су ју ши-
фром. Уко ли ко уче сник кон кур са до ста вља 
две пе сме, сва ку пот пи су је истом ши фром 
и ша ље их у јед ној ко вер ти. Ре ше ње ши фре 
са по да ци ма (име и пре зи ме, го ди на ро ђе-
ња, адре са и број те ле фо на) до ста вља се у 

по себ ној, за тво ре ној ко вер ти и уз при ло же-
ни пе снич ки рад.

Ра до ви се при ма ју до 31. ав гу ста 2018. го-
ди не, а до ста вља ју се на адре су: РЈ „Днев ни 
цен три и клу бо ви”, Ма ри је Бур саћ бр. 49, 
11080 Зе мун, са на зна ком „За по ет ски кон-
курс”. 

Пе сни ци ко ји су на пи са ли сво ју пр ву пе-
сму ове го ди не, на по сла тој пе сми то по себ-
но на зна чу ју. Пе сме се не вра ћа ју ау то ри ма.

Нај у спе шни јим пе сни ци ма по од лу ци 
струч ног жи ри ја би ће до де ље не на гра де и 
при зна ња. Глав на на гра да је ста ту е та „Злат-
ни стих”, рад ака дем ског ва ја ра. Г. О.

XVI ФЕ СТИ ВАЛ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИ ЈИХ „ЗЛАТ НО ДО БА”

Рас пи сан по ет ски кон курс

ПРО МО ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „БАН КА МО ТИ ВА”

Очу ва ње кул тур не ба шти не 
и ста рих за на та

Радно председништво: Жељка Ћирић Јаковљевић, Игор 
Тодоровић, Весна Русић и Наташа Тодоровић
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ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА  
СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ У КУ ЛИ

Креативност
италенат
наделу

Оп штин ска ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да Ку ла, 
на че лу са пред сед ни ком 
Об ра дом Во ји но ви ћем, 
успе шно је 20. ју ла ор га-
ни зо ва ла де се ту ли ков ну 
ко ло ни ју ин ва ли да ра да, 
као про грам ску ак тив-
ност Са ве за ин ва ли да 
ра да Вој во ди не. Стан ко 
Ним че вић, пот пред сед-
ник Са ве за ин ва ли да ра-
да Ср би је и пред сед ник 
Град ске ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да Су бо ти ца, 
у обра ћа њу уче сни ци ма 
ис та као је да је Ли ков на 
ко ло ни ја СИР ВОј во ди не 
у Ку ли још јед но ко ри сно 
и ква ли тет но оку пља ње 
ин ва ли да ра да из це ле 
Вој во ди не где мо гу да 
ис ка жу сву сво ју кре а-
тив ност и та ле нат и да ће 
СИР Вој во ди не на ста ви ти 
са ова квим ак тив но сти-
ма и у на ред ном пе ри о-
ду. Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња по-
др жа ло је и де ли мич но 
фи нан си ра ло ову про-
грам ску ак тив ност СИР 
Вој во ди не.  

На овој ма ни фе ста ци ји 
уче ство ва ло је де вет на-
ест сли ка ра из два на ест 
оп штин ских и град ских 
ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да, а мо де ра тор Ду-
брав ка Не до вић из не ла 
је сво је струч но ми шље-
ње о ра до ви ма умет ни ка. 

Отва ра њу Ли ков не ко-
ло ни је СИР Вој во ди не у 
Ку ли при су ство ва ли су 
и пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве. Об рад Во ји-
но вић је, из ра жа ва ју ћи 
за хвал ност ко ле га ма ин-
ва ли ди ма ра да на од зи ву 
и уче шћу на овој Ли ков-
ној ко ло ни ји, на ја вио и 
одр жа ва ње из ло жбе сли-
ка ин ва ли да ра да из Вој-
во ди не у апри лу на ред не 
го ди не у Ку ли.  

М. Мек те ро вић

Са вез ин ва ли да ра да Ср би-
је је у пр вој по ло ви ни ове 
го ди не оства рио све пла-

ни ра не ак тив но сти. Су ми ра ју-
ћи ше сто ме сеч ни рад, Бо жи дар 
Це кић, пред сед ник СИР Ср би је, 
ис ти че да су ре зул та ти у овом 
пе ри о ду до бри за хва љу ју ћи по-
др шци ко ју су има ли.

– Од пре суд ног зна ча ја за ре а-
ли за ци ју све га што смо пла ни ра-
ли да ура ди мо је сте то што смо 
има ли ве ли ку по др шку Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, ми-
ни стра Зо ра на Ђор ђе ви ћа лич но 
и по моћ ни це ми ни стра у Сек то-
ру за за шти ту осо ба са ин ва ли-
ди те том, Би ља не Ба ро ше вић. Уз 
њи хо ву све срд ну по моћ и по др-
шку сва сред ства ко ја смо по тра-
жи ва ли за на ше про јек те обез бе-
ђе на су и упла ће на, и то уве ћа на 
у од но су на про шлу го ди ну, та ко 
да је наш рад не сме та но мо гао 
да се од ви ја – за до во љан је са-
рад њом са ре сор ним ми ни стар-
ством пред сед ник Це кић.

За хва љу ју ћи упра во то ме што 
ни је мо ра ло да се бри не о нов цу, 
у пр вој по ло ви ни ове го ди не СИР 
Ср би је је ор га ни зо вао број не 
три би не ши ром Ср би је: у За је ча-
ру, Кра гу јев цу, Ло зни ци, Кња жев-
цу, Алек син цу, По жа рев цу, Бо-
љев цу, Мај дан пе ку... Раз го ва ра ло 
се о про бле ми ма са ко ји ма се су-
сре ћу осо бе са ин ва ли ди те том.

– На три би на ма смо се тру ди-
ли да оку пље ни ма по мог не мо да 

ура де соп стве не про јек те ко је би 
фи нан си ра ла ло кал на са мо у пра-
ва. Би ло је ве ли ко ин те ре со ва ње 
о че му све до чи и по се та од по 
200-300 љу ди. И у Бе о гра ду смо 
ор га ни зо ва ли скуп ко ме су при-
су ство ва ли пред став ни ци свих 
оп штин ских ор га ни за ци ја и том 
при ли ком им по мо гли да ура де 
сво је про јек те ко је фи нан си ра 
ре сор но ми ни стар ство. Успе шно 
смо све за вр ши ли и та ко обез бе-
ди ли фи нан сиј ску по др шку о ко-
јој сам го во рио – ка же Це кић.

На ску по ви ма се раз го ва ра ло 
и о со ци јал ним кар та ма, чи ју из-
ра ду је ини ци рао ми ни стар Ђор-
ђе вић, а СИР сма тра да је то из у-
зет но до бра иде ја, чи ја ће ре а ли-
за ци ја нај ви ше би ти од по мо ћи и 
ко ри сти њи хо вим чла но ви ма. 

– Ин ва ли ди су ме ђу нај у гро-
же ни јим ста нов ни штвом, њи ма 

је сва ка по моћ и ве ћа бри га о 
њи хо вом жи во ту и стан дар ду 
ви ше не го до бро до шла. СИР 
Ср би је има око 400.000 чла но-
ва а ве ћи на их је у не за вид ној 
ма те ри јал ној си ту а ци ји. Не ко-
ли ко го ди на уна зад по ку ша ва 
се да се за кон ским про пи си-
ма ре гу ли ше ова област, до ста 
ин ва ли да је за хва љу ју ћи то ме 
и до би ло по сао, на при мер. 
Ипак, по треб но је да се за кон-
ски про пи си и прак са уса гла се, 
од но сно да се све оно што је на 
па пи ру за цр та но до след но при-
ме њу је у сва ко днев ном жи во ту. 
Упра во за то има мо обе ћа ња и 
по др шку ми ни стра Ђор ђе ви ћа 
и ње го вих са рад ни ка и на да-
мо се да ће мо до кра ја го ди не 
има ти још бо ље ре зул та те не го 
са да– ис ти че пред сед ник СИР 
Ср би је, Бо жи дар Це кић. В. А.

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Успе шан по лу го ди шњи рад

Бо жи дар Це кић са ми ни стром Зо ра ном Ђор ђе ви ћем

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не 
не дав но је одр жао ре дов ну и из-
бор ну Скуп шти ну. Осим чла но ва 
ИО и ОО ИР Вој во ди не, Скуп шти ни 
су при су ство ва ли и Слав ко Имрић, 
ди рек тор По кра јин ског Фон да 
ПИО, и Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не.

Слав ко Имрић је том при ли-
ком го во рио о са рад њи По кра-
јин ског фон да ПИО и Са ве за, о 
по де ли пен зи о нер ских кар ти ца, 
а та ко ђе је и по хва лио рад Са-
ве за у про те клој го ди ни. Ми лан 
Не на дић је из ла гао о со ци јал но-

еко ном ском по ло жа ју пен зи о не-
ра и о ускла ђи ва њу пен зи ја.

Стан ко Ним че вић, пот пред сед-
ник СИР Ср би је и пред сед ник ГО-
ИР Су бо ти ца, го во рио је о ра ду 
СИР Вој во ди не у прет ход ној го-
ди ни и о по ло жа ју ин ва ли да ра да.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни-
ца СИР Вој во ди не, го во ри ла је 
о про јект ним ак тив но сти ма Са-
ве за, о ли ков ним ко ло ни ја ма, 
смо три хо ро ва и о обе ле жа ва њу 
Ме ђу на род ног да на ОСИ, као и о 
ко ри сни ци ма на кна де у ви си ни 
50 по сто ин ва лид ске пен зи је. 

На кон што је при хва ћен Из ве-
штај о ра ду Са ве за за 2017. го ди-
ну, усво је ни су и План и Про грам 
ра да и Фи нан сиј ски план Са ве за 
за 2018. го ди ну.

На из бор ној Скуп шти ни Са ве-
за иза бра ни су Ста на Сви ла ров и 
Сте ван Ра ди шић, за пред сед ни ка 
и пот пред сед ни ка Са ве за, чла-
но ви Из вр шног и Над зор ног од-
бо ра Са ве за, чла но ви Скуп шти не 
СИР Вој во ди не, као и пред став-
ни ци Са ве за у Скуп шти ни СИР 
Ср би је.  

Дра ган Ко раћ

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По твр ђен ман дат ру ко вод ству
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кроз Србију

У тра ди ци о нал ној ак ци ји 
„Жи ве ти са при ро дом”, ко ју је 
ор га ни зо ва ла Ту ри стич ка ор-
га ни за ци ја оп шти не Вла со тин-
це, у са рад њи са Еко ло шким 
удру же њем „Еко Вла си на” из 
Вла со тин ца и Ски ја шко-пла-
ни нар ским клу бом „Вла си на” 
из Сур ду ли це, уче ство ва ли 
су и пен зи о не ри Вла со тин ца, 
Сур ду ли це и дру гих ме ста ју га 
Ср би је.

На под руч ју од Вла син ског 
Ри да до Вла син ског је зе ра и 
Че мер ни ка уче сни ци ове ак-
ци је са ку пља ли су ле ко ви то 
и оста ло би ље, гљи ве и дру ге 
шум ске пло до ве. Ови да ро-
ви при ро де су на кра ју ак ци је 
из ло же ни на штан до ви ма ис-
пред хо те ла „Вла си на” на Вла-
син ском је зе ру. У окви ру ак ци-
је одр жа но је и пре да ва ње о 
очу ва њу, одр жа њу и ко ри шће-
њу шум ских пло до ва.

Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја оп шти не Вла со тин це свим 
уче сни ци ма „Ше стог ме ђу на-
род ног успо на на Че мер ник”, 
ак ци је „Жи ве ти са при ро дом” 
и по се ти о ци ма Вла син ског је-
зе ра по де ли ла је про мо тив-
ни ма те ри јал и по зив ни це за 
пред сто је ћи Вин ски бал, ко ји 
се сва ке го ди не одр жа ва у Вла-
со тин цу.

По кре ну та је ини ци ја ти ва за 
фор ми ра ње гру пе „зе ле них” 
по ли ца ја ца ко ји ће се ба ви-
ти за шти том при ро де. Ак ци ја 
„Жи ве ти са при ро дом” тра ја ла 
је од 13. до 15. ју ла и у њој је 
уче ство ва ло ви ше од 800 љу-
би те ља при ро де и пла ни на ра 
из Ср би је, Ма ке до ни је, Бу гар-
ске и Грч ке. 

Д. Ко цић

ПЕТ НА Е СТА ЛИ КОВ НА 
КО ЛО НИ ЈА У СВР ЉИ ГУ

Но ва умет нич ка 
де ла 

Уз уче шће 17 ака дем ских сли ка-
ра из Ср би је и су сед не Ма ке до ни је, 
у Свр љи гу је одр жа на 15. ли ков на 
ко ло ни ја „Арс Ти ма кум”. До ма ћин 
оку пља ња умет ни ка био је Цен тар 
за ту ри зам, кул ту ру и спорт Свр љиг 
у чи јем про сто ру су ства ра на но ва 
умет нич ка де ла. Уче сни ци, сли ка ри 
из Ни ша, Бе о гра да, Ле сков ца, Про-
ку пља, Ку ма но ва, За је ча ра и Свр љи-
га по се ти ли су Ни ше вач ку кли су ру, 
про шли ста рим рим ским пу тем до 
про бо ја Свр љи шког Ти мо ка, ужи ва-
ли у пре ле пим пеј за жи ма и ле по та ма 
из ле ти шта Ба њи ца у Ни шев цу. Из лет 
је ор га ни зо ван у са рад њи са удру же-
њем гра ђа на Ter ra in cog ni ta. 

О зна ча ју ли ков не ко ло ни је, ка ко 
се она ор га ни зу је и жи ви у ма лим 
сре ди на ма, го во ри ла нам је Ми ле на 
Ри стић, ор га ни за тор ове ма ни фе ста-
ци је при Цен тру за ту ри зам, кул ту-
ру и спорт Свр љиг. Ми ле на ка же да 
ства ра о ци раз ли чи тих сли кар ских 
опре де ље ња сво јим умет нич ким 
де ли ма до при но се кул тур ној афир-
ма ци ји Свр љи га и да је ко ло ни ја је-
дан од глав них до га ђа ја бо га тог свр-
љи шког кул тур но-спорт ског ле та. 
По ред то га, сва ку ко ло ни ју пра те и 
до бро дру же ње и пу но но вих иде ја.   

Сва ки уче сник оста вио је по два 
плат на па га ле ри ја ра чу на ју ћи све 
до са да шње ко ло ни је бро ји око 300 
умет нич ких де ла, пра во ту ри стич-
ко бо гат ство. Сли ке су из ло же не у 
Цен тру за кул ту ру, че ка ју ћи му зеј ску 
згра ду.

С. Ђор ђе вић

Ово го ди шња 25. Дрин ска 
ре га та, нај ве ћа ма ни фе-
ста ци ја на во ди, одр жа-

на је сре ди ном ју ла у Ба ји ној 
Ба шти. За вре ме тра ја ња ре га те 
у град ском је згру ва ро ши це у 
Под ри њу ор га ни зо ван је и ми-
ни-са јам су ве ни ра, до ма ће ра-
ди но сти, ме да и ра ки ја.

Отва ра њем из ло жбе „Дрин-
ски спла ва ри” у град ској га ле-

ри ји, фор мал но је по че ла ју-
би лар на, 25. Дрин ска ре га та. И 
ове го ди не тра ди ци о нал но се 
спла ва ри ло Дри ном, без че га 
би ова за бав но-ре кре а тив на 
ма ни фе ста ци ја би ла не за ми-
сли ва.

Од 18. до 22. ју ла по се ти о ци 
су има ли при ли ке да ужи ва ју 
у број ним кон цер ти ма, ско-
ко ви ма с мо ста, так ми че њу у 

при пре ма њу ри бље чор бе и 
ве ли ком спу сту Дри ном од Пе-
рућ ца до Ро га чи це. Ма ни фе-
ста ци ји је при су ство ва ло око 
130.000 по се ти ла ца.

Ина че, пр ва Дрин ска ре га та 
је одр жа на ју ла 1994. го ди не и 
од та да се сва ке тре ће сед ми-
це у ју лу ор га ни зу је ова ма ни-
фе ста ци ја.

Г. О.

Умет ни ци на из ле ту

ПЕН ЗИ О НЕ РИ У АК ЦИ ЈИ „ЖИ ВЕ ТИ СА ПРИ РО ДОМ”

Са ку пља ли ле ко ви то 
би ље и шум ске пло до ве

ОДР ЖА НА 25. ДРИН СКА РЕ ГА ТА

Ре кор дан број уче сни ка
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Ме ђу на род ни вр њач ки кар не вал, 
јед на од нај ве ћих ту ри стич ких ма-
ни фе ста ци ја у Ср би ји, одр жан је од 

15. до 22. ју ла у Вр њач кој Ба њи. Пре ма ре-
чи ма Го ра на Ка ра ве со ви ћа из Ту ри стич ке 

ор га ни за ци је Вр њач ка Ба ња, ове го ди не је 
за бе ле жен нај ве ћи број уче сни ка – ви ше од 
3.500, рас по ре ђе них у око 65 кар не вал ских 
гру па из др жа ва бив ше Ју го сла ви је, из Ку бе, 
Ма ле зи је, Бу гар ске, Ки пра и дру гих зе ма ља.

Кар не вал је по се ти ло ви ше од три ста 
хи ља да љу ди ко ји су ужи ва ли у бо га том и 
са др жај ном про гра му, упр кос ло шим вре-
мен ским при ли ка ма. Као и сва ке го ди не, 
цен трал ни до га ђај ма ни фе ста ци је би ла је 
Ве ли ка ме ђу на род на кар не вал ска по вор-
ка. У му зич ком де лу про гра ма по се ти о це су 
за ба вља ли по зна ти естрад ни умет ни ци и, а 
нај по се ће ни ји је био кон церт Би је лог дуг ме-
та. Одр жа на је и кар не вал ска тр ка елек тро-
мо то ци ка ла и хо вер бор до ва. Де ша ва ње је 
на кра ју упот пу нио ве ли чан стве ни ва тро мет.

– По пре стан ку ки ше, у ве чер њим са ти ма, 
на пла тоу код по пу лар ног Врап ца по се ти о-
ци су ужи ва ли у кон цер ти ма број них бен до-
ва. Би ло је ово за и ста ле по и не за бо рав но 
кар не вал ско дру же ње – ка же Го ран Ка ра ве-
со вић из ТО Вр њач ка Ба ња. 

Под се ти мо, вр њач ку Кар не вал је до бит-
ник на гра де „Ту ри стич ки цвет” за нај бо љу 
ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју, а Вр њач ка Ба ња 
је члан Фе де ра ци је кар не вал ских гра до ва.
 Д. Ива но вић

Уметничком радионицом за 
децу, карневалским дефилеом 
најбољих фризура и осликаних 
лица и избором мале принцезе 
по чео је 13. Ме ђу на род ни ле-
ско вач ки кар не вал. То ком че-
ти ри кар не вал ска да на на глав-
ном ле ско вач ком ше та ли шту 
Ши ро ка чар ши ја, од сре де 4. до 
не де ље 8. ју ла при ли ку за „пет 
ми ну та сла ве” има ло је ви ше од 
хи ља ду уче сни ка кар не ва ла. 
На сту пи ле су 32 кар не вал ске 
гру пе из Ср би је, Ма ке до ни је, 
Бу гар ске Цр не Го ре, Ре пу бли ке 
Срп ске, Сло ве ни је и Хр ват ске.

Број ни Ле сков ча ни ко ји су 
на не ко ли ко да на оку пи ра ли 
ово град ско ше та ли ште ис-
пред Ле ско вач ког кул тур ног 
цен тра (ЛКЦ) има ли су при ли-
ке да ис пра те ује ди ње ни про-
грам ко ји су чи ни ли кар не вал 
фри зу ра, фе сти вал ва тре, ре-
ви ја вен ча ни ца, кар не вал кућ-

них љу би ма ца и деч ји ма скен-
бал.

У пра те ћем про гра му на-
сту па ли су Би ља на Кр стић и 
„Би стрик”, као и пе ва чи и фол-
клор ци ле ско вач ког КУД „Ле-
минд”. Бо гат пра те ћи за бав ни 
про грам за чи нио је ве ле леп-
ни ва тро мет на за тва ра њу 
кар не ва ла.   

За све до ма ће и ино стра не 
пред став ни ке кар не вал ских ор-
га ни за ци ја и гру па при ре ђен је 
све ча ни при јем у Град ској ку ћи 
Ле сков ца. Го сте је по здра вио 
Го ран Цве та но вић, гра до на чел-
ник Ле сков ца.  

Ме ђу на род ни жи ри кар не-
вал ских пред став ни ка (пред-
се да вао ком ши ја из су сед не 

Бу гар ске) на кон гла са ња и пре-
гла са ва ња од лу чио је да су нај-
бо љу „ко ре о гра фи ју пле са” на 
Ле ско вач ком кар не ва лу има ли 
кар не ва ли сти из При ле па („Ала-
дин и ча роб на лам па”). По оце ни 
струч ног жи ри ја, нај бо љу ма ску 
при ка за ли су уче сни ци кар не-
ва ла из Цр не Го ре, од но сно из 
Бу две (ну ме ра „Из вор жи во та”). 
„Гран при” овог кар не ва ла по 
оце ни струч ног жи ри ја, али и 
број не пу бли ке оправ да но је 
при пао ле ско вач кој пле сној гру-
пи „Леп ти ри” (ну ме ра „Ме та мор-
фо за”). Од ме ђу на род них пред-
став ни ка нај број ни ји су би ли 
Бу га ри са пет пле сних гру па. 

Став пред став ни ка Ме ђу на-
род ног бор да кар не ва ли ста 
је да је Ле ско вач ки кар не вал 
оправ дао оче ки ва ња и из гра дио 
но ве те ме ље са рад ње кар не вал-
ских ор га ни за ци ја и гру па.

Т. Сте ва но вић

ТРИ НА Е СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ЛЕ СКО ВАЧ КИ КАР НЕ ВАЛ 

Пле са ло око хи ља ду уче сни ка

НА КАР НЕ ВА ЛУ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ ВИ ШЕ 
ОД ТРИ СТА ХИ ЉА ДА ЉУ ДИ 

Ужи ва ње уз
бо гат про грам
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Три на е сти Ет но фе сти вал хра-
не, му зи ке и про из во да ста рих 
за на та, у три фе сти вал ска да на, 
од 20. до 22. ју ла, оку пио је ви ше 
од сто ти ну из ла га ча, по је ди на ца 
и удру же ња из Сом бо ра, Но вог 
Са да, Бе о гра да, Кра гу јев ца, Ни-
ша, Кру шев ца, За је ча ра, Бо ра, 
Не го ти на... и до ма ћи на, Кла до ва. 

Из ла гач ки штан до ви, њих 
125, пу ни ра зних про из во да 
и као под ко нац по ста вље ни, 
омо гу ћи ли су про из во ђа чи ма 
ру ко тво ри на, ста рих за на та, 
до ма ће хра не, при род них пи-
ћа, али и ме да про из ве де ног 
од би ља са пла ни не Ми роч, да 
се пред ста ве број ним до ма ћим 
али и стра ним по се ти о ци ма. 
Фе сти вал је део лет ње ту ри-
стич ке по ну де оп шти не Кла до-
во, али и прилика за су срет ов-
да шњих га стар бај те ра из зе ма-
ља За пад не Евро пе. Мно ги не-
ка да шњи ста нов ни ци оп шти не 
Кла до во, ви ше од се дам хи ља да 

њих, ко ри сте го ди шњи од мор у 
род ном кра ју уз оба ве зно при-
су ство фе сти ва лу.

Пр ви Ет но фе сти вал ор га-
ни зо ван је уз по моћ аме рич ке 
фон да ци је USAID 2005. го ди не 
под на зи вом ,,Ет но фе сти вал ис-
точ не Ср би је“. Од та да (сем јед-
не) сва ке го ди не у дру гој по ло-
ви ни ју ла, ова ма ни фе ста ци ја се 
ор га ни зу је у цен тру Кла до ва с 
ци љем про мо ви са ња тра ди ци-

о нал них кул тур них и ку ли нар-
ских вред но сти овог кра ја.

Ве ли ки број по се ти ла ца Ет но 
фе сти ва ла у гра ду на Ду на ву пра-
тио је на сту пе КУД, пе вач ких и 
играч ких гру па из Ба тај ни це (Бе-
о град), Сме де ре ва, Чач ка, Кру-
шев ца, Рго ти не (За је чар), Не го-
ти на, Ја бу ков ца, Сви њи це и Турн 
Се ве ри на из Ру му ни је и Кла до ва.

Ор га ни за тор, Ту ри стич ка ор-
га ни за ци ја оп шти не, уз по моћ 

ло кал не са мо у пра ве по тру ди-
ла се да го сти и до ма ћи ни има-
ју што бо љу за ба ву и ра зо но ду. 
Да вид Ђур ђе вић, ди рек тор ТО 
Кла до во, из ја вио је за ,,Глас оси-
гу ра ни ка” да су у три фе сти вал-
ска да на по ред број них ама тер-
ских дру шта ва, пе ва ча и игра ча, 
го сто ва ли и по зна ти ин стру-
мен та ли сти и пе ва чи ко ји су 
оду ше ви ли хи ља де по се ти ла ца. 
Ве ли ко ин те ре со ва ње би ло је 
и за на ступ фол клор них гру па. 
Чла но ви КУД „Ду нав” из ру мун-
ског ме ста Сви њи це, у ко јем 
пре те жно жи ве Ср би, сво јим 
му зич ким и пе вач ким уме ћем 
из ма ми ли су број не апла у зе. 

Ди рек тор ТО Ђур ђе вић за 
наш лист до дао је да је у да не 
фе сти ва ла Кла до во по се ти ло 
око 20.000 љу ди. Нај ви ше их је 
би ло из окол них гра до ва, али и 
из Ре пу бли ке Срп ске, Ма ке до-
ни је, Бу гар ске и Ру му ни је. 

Урош Ба но вић 

Ово го ди шњи Фе сти вал кул ту ре мла-
дих Ср би је, 57. по ре ду, по чео је 
на сту пом деч јег хо ра „Ча ро ли ја” на 

пла тоу До ма кул ту ре у Кња жев цу. Фе сти-
вал ске да не, ко ји су тра ја ли од 17. до 26. ју ла 
и то ком ко јих је на по зор ни цу иза шло ви ше 
од хи ља ду уче сни ка, зва нич но је отво рио 
ми ни стар др жав не упра ве и ло кал не са мо-
у пра ве, Бран ко Ру жић. Отва ра њу је при су-
ство вао и пред сед ник оп шти не Кња же вац, 
Ми лан Ђо кић. 

Про грам се од ви јао на пла тоу До ма кул-
ту ре, у спо мен-пар ку и на лет њој по зор ни-
ци у Гур гу со вач кој ку ли. Мла ди ства ра о ци 
из це ле Ср би је има ли су и ове го ди не при-
ли ку да пред ста ве сво је уме ће из ра зних 
обла сти кул тур но-умет нич ког ства ра ла-
штва. Ова тра ди ци о нал на мул ти кул ту рал на 
ре пу блич ка смо тра, ко ја се од 1962. го ди не 
одр жа ва у Кња жев цу, омо гу ћа ва из во ђе ње 
и пре зен та ци ју ства ра ла штва у обла сти му-
зи ке, хор ског пе ва ња, књи жев но сти, ре ци-
та тор ства, дра ме, фил ма, фол кло ра, мо дер-
ног пле са, ба ле та, умет нич ке фо то гра фи је... 

Кња жев ча ни су се по тру ди ли да ово го ди-
шњи фе сти вал бу де и ве ћи и леп ши од прет-
ход них, али и да га вра те из вор ној иде ји да 
пред ста вља смо тру це ло куп ног ства ра ла-

штва мла дих. За то је про грам кон ци пи ран 
та ко да се пред ста ве но ви та лен ти, али и 
они ко ји су не ка да по чи ња ли на овом фе-
сти ва лу, а са да су афир ми са ни ства ра о ци. 

Одр жа на је из ло жба иза бра них ра до ва 
сту де на та Фа кул те та умет но сти из Ни ша и 
ме ђу на род ни кон церт фол кло ра где су се 
пред ста ви ле Бо ли ви ја и Гру зи ја. У дру штву 
са мла ди ма, на фе сти ва лу су на сту па ла и 

не ка зна чај на име на из све та по пу лар не 
му зи ке, на род не и кон церт не му зи ке, пле-
са, фол кло ра, за тим по зо ри шни глум ци... На 
за вр шној ве че ри про гла ше ни су по бед ни-
ци Фе сти ва ла кул ту ре мла дих Ср би је.

По кро ви те љи фе сти ва ла би ли су Ми ни-
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња и оп шти-
на Кња же вац.

Дра гић Ђор ђе вић 

У КЊА ЖЕВ ЦУ ОДР ЖАН ФЕ СТИ ВАЛ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ СР БИ ЈЕ

Да ни за пе сму, игру, за ба ву...

ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ – КЛА ДО ВО 2018

Из ло жба хра не, му зи ке и ста рих за на та

кроз Србију
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Удру же ње же на из Кра ље ва-
ца, се ла у рум ској оп шти ни, 
ор га ни зо ва ло је 15. ју ла ма-

ни фе ста ци ју по све ће ну пше ни ци 
и за вр шет ку же тве, на ко јој су го-
шће из ло жи ле хлеб и ко ла че, а 
на ле по укра ше ним штан до ви ма 
на шли су се и руч ни ра до ви.

До ма ћи ни, ко ји су у по љу 
при ка за ли ка ко се не ка да руч-
но ко си ло жи то, му зи ка и фи ја-
ке ри обе ле жи ли су и ово го ди-
шњу ма ни фе ста ци ју. 

У Кра љев це су до шле чла ни-
це Удру же ња „Бе ли ан ђео” из 
Дво ро ва у Ре пу бли ци Срп ској, 
за тим же не из Апа ти на, Ку пи-
но ва, Ши ма но ва ца, Мо ро ви ћа, 
Ла ћар ка, Но ве Па зо ве, Ири га, 
Бо ље ва ца и дру гих ме ста. По-
љуп ци, за гр ља ји и ле пе ре чи 
у знак по здра ва, све до чи ли су 
о истим ин те ре со ва њи ма свих 
уче сни ца.

Удру же ње из Дво ро ва је има-
ло из у зет но бо гат штанд.

– До не ле смо ет но хра ну 
при пре мље ну по ре цеп ти-
ма на ших ба ка, про ју, пи те, 
уштип ке и по га че, све од цр-
ног бра шна са во де ни це. Има-
мо и бренд удру же ња – ет но 
ше шир, са ко јим се на гла ву 
„ста вља пет за на та”, тка ње, хе-
кла ње, штри ка ње, вез и пу сто-
ва ње ву не – ка за ла је Ра дин ка 
То дић, пред сед ни ца Удру же ња 
„Бе ли ан ђео”. 

Же не из Дво ро ва из ло жи ле 
су и „вјен ча ни цу из 1924. го ди-
не”.

До ма ћи не и го сте при вла-
чио је и штанд Удру же ња гра-
ђа на „Ру зма рин” из Го лу би на-
ца са ви ше вр ста хле ба и штру-
дле.

– Овај нај ве ћи, од пет ки-
ло гра ма је „пан цов ка”, има мо 

ве ли ки од че ти ри ки ло гра ма, 
„оби чан” и цр ни хлеб од јед ног 
ки ло гра ма, ма ли од 500 гра ма, а 
крај њих је и ли сна та по га ча са 
мар га ри ном. Ту су и штру дле са 
си ром, шум ским во ћем, еу ро-
кре мом, са ја бу ка ма, ви шња ма, 
ора си ма, ро га чем, ма ком, као и 
ра ки ја са ру зма ри ном – ис та кла 
је Да ли бор ка Вук ма но вић из УГ 
„Ру зма рин”.

Ма ло да ље сим па тич не Врд-
ни чан ке, ве се ле же не из Сур ду-
ка и на сме ја не Пе ћин чан ке. 

– По ред по га че и ма сне пи те, 
има мо и ме де ња ке, ва ни ли це, 
бре скви це, ца ри град ску тор ту, 
штру длу и дру ге ко ла че, а до не ле 
смо и руч не ра до ве, ста рин ске и 
но ве – ка за ла је за „Глас оси гу ра-
ни ка” Ма ра Ми ло ва но вић, пред-
сед ни ца пе ћи нач ког удру же ња.

Ма ни фе ста ци ја у Кра љев ци-
ма, ко ја је има ла и за бав не са-
др жа је, при ву кла је ве ли ки број 
ме шта на, али и по се ти ла ца из 
дру гих ме ста.

Г. Ву ка ши но вић

У КРА ЉЕВ ЦИ МА ОБЕ ЛЕ ЖЕН КРАЈ ЖЕ ТВЕ 

Жи ту у част

Саборфолклора
уРачи

У Ра чи кра гу је вач кој одр жан је ме ђу-
на род ни Са бор фол кло ра под на зи вом 
„Ка ра ђор ђе, зве здо за ви чај на”, у ор га ни-
за ци ји Кул тур ног цен тра „Ра до је До ма-
но вић” и Ту ри стич ке ор га ни за ци је ове 
оп шти не. 

На овој ма ни фе ста ци ји, одр жа ној у 
окви ру „Ка ра ђор ђе вих да на”, уче ство ва ли 
су фол клор ни ан сам бли из Ма ке до ни је, 
Сло вач ке, Ита ли је, Пољ ске, као и два КУД 
из Ср би је. Ан сам бли из ре ги о на пред ста-
ви ли су тра ди ци о нал не но шње и игре 
сво јих зе ма ља, док су кул тур но-умет нич-
ка дру штва из Чач ка и Ра че пред ста ви ла 
срп ске на род не игре из Шу ма ди је.

„Ка ра ђор ђе ви да ни” тра ју до сеп тем-
бра а ор га ни зо ва ни су под по кро ви тељ-
ством оп шти не Ра ча и Ми ни стар ства тр-
го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја.

М. Сан трач

По чет ком ју ла у зре ња нин ском 
на се љу Му жља одр жан је 35. „Же те-
лач ки дан”. То га да на жи то је ко ше но 
на тра ди ци о на лан на чин, она ко ка-
ко се не ка да у Вој во ди не ко си ло.

Код Ми ле ре вог са ла ша, где је ове 
го ди не одр жа на ова жи во пи сна ма-
ни фе ста ци ја, по зна ва ње же те лач-
ких оби ча ја при ка за ло је 19 еки па, 
од Ско ре нов ца на ју гу, до Су бо ти це, 
на се ве ру Вој во ди не, а све ча ност су 
уве ли ча ли и го сти из Ма ђар ске. 

По се ти о ци су мо гли да ужи ва ју у 
спрет ним рад ња ма ко са ца и њи хо-
вих пра ти ља ко је су ве зи ва ле сно-
пље и сла га ле их у кр сти ну, али и да 
ви де алат ко ји се не кад ко ри стио, 
оде ћу ко ја се та да но си ла, да чу ју 
пе сме ко је су се пе ва ле. Та ко ђе, мо гли су 
да про ба ју и хра ну ко ја се слу жи ла да би 
же те о ци има ли сна ге да ура де по сао ко ји 
их оче ку је. До ла зак на са лаш пра ти ли су 
там бу ра ши, а сви су ужи ва ли у за јед нич-
ком до руч ку са ко сци ма. Баш су при ја ли 
сла ни на, ја ја, сир и лук, а од по сла сти ца – 
ја бу ке пе тро ва че и кај си је, штру дла са ма-
ком. Оба ве зан је и фи ћок кај си је ва че – да 
се гр ло не осу ши...

Ни је би ло зва нич ног про гла ше ња по-
бед ни ка, јер су ов де сви по бед ни ци и сви 
су до би ли по не ку на гра ду ор га ни за то ра. 
По се бан ре спект ужи ва Ма рин ко Ку јун-
џић, из су бо тич ке еки пе „Ду жи јан ца 1”, 
ко ји је већ го ди на ма без кон ку рен ци је у 
же те лач ком уме ћу. Ди вље ње по се ти ла ца 
за слу жио је и нај ста ри ји уче сник Јо жеф 
Гер ге Нађ ко ји, иа ко кра јем ју ла пу ни 94 
го ди не, још не ис пу шта ко су из ру ку!

И. Прец

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ „ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДАН” У МУ ЖЉИ

Ко ше ње злат ног кла са

Штанд удружења жена „Бели анђео” - Дворови
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На дан ве ли ких хри шћан ских 
чудотвораца и бе сре бре ни ка 
Ко зме и Да мја на, 14. ју ла, одр-
жа не су де се те, ју би лар не, Бо гу-
но вач ке игре, ко је су, по оце ни 
ле ско вач ких ет но ту ри змо ло га, 
је дин стве не у Ср би ји. 

Игре су и ове го ди не оку пи ле 
све пла нин це из се ла и за се ла ка 
са Ра да на, али и број не бо гу но-
вач ке зе мља ке дав но од се ље не 
у ве ће гра до ве Ср би је и у зе-
мље за пад не Евро пе. Је дан од 
њих је и Ми ли сав Ми ле Ра до-
са вље вић, нај ве ћи спон зор ове 
је дин стве не ту ри стич ко-спорт-
ске ма ни фе ста ци је, ко ји је пен-
зи ју сте као у Бе чу.

За хва љу ју ћи спон зор ству 
по ро ди це Ра до са вље вић и по-

др шци ло кал не са мо у пра ве 
ва ро ши Ме две ђа, као и дру гим 
да ро дав ци ма, ове го ди не је на 

Бо гу но вач ком ви су от кри вен 
спо ме ник ца ру Ду ша ну Сил ном. 

Бо гу но вач ке игре су сво јим 

пре ле пим про гра мом при ву кле 
око три сто ти не по се ти ла ца а 
ове го ди не нај ви ше ин те ре со-
ва ња гор шта ка би ло је за ди-
сци пли не ба ца ње ка ме на с ра-
ме на и ска ка ње удаљ из ме ста. 

Так ми чи ла су се и де ца у тр ци 
па шња ком на 100 ме та ра. По бе-
дио је ма ле ни Ду шан Илић ис-
пред сво јих дру га ри ца Ми ли це 
По по вић и Ми ле не Стој ко вић. 
Играо се и ма ли фуд бал, а Бо гу-
но вач ке игре пра ти ли су на сту-
пи и та мо шњих гу сла ра и фру-
ла ша али и вред не до ма ћи це са 
по ма ло за бо ра вље ним ста рим 
је ли ма и пи ћи ма ко ји пле не 
по гле де и на мах осва ја ју ду ше 
број них гур ма на.

Т. Сте ва но вић

Так ми че ње, за ба ва и му зи ка обе ле жи ли су и 
осму Бо ста ни ја ду одр жа ну сре ди ном ју ла у 
До брин ци ма, се лу у рум ској оп шти ни, ко ја је 

при ву кла ве ли ки број по се ти ла ца. Оку пи ли су се у 
част бо ста на, ко ји је До брин ча не про сла вио у Ср-
би ји, али и ши ром бив ше СФРЈ. Бо стан је, ина че, на 
тим про сто ри ма по чео да се про из во ди још три де-
се тих го ди на про шлог ве ка, ка да су слат ке лу бе ни-
це сти за ле до беч ког дво ра, за јед но са кар ло вач-
ким ви ном. 

И ове го ди не су про гла ше ни по бед ни ци Бо ста-
ни ја де, тач ни је они ко ји су уз га ји ли нај круп ни је и 
нај сла ђе пло до ве. Нај те жу лу бе ни цу од 19 ки ло гра-
ма и 150 гра ма про из вео је Ми лош Ра до вац, дру го 
ме сто је за у зео Сте ва Олу јић, док је тре ће пла си ра-
ни био Дра ган Ма ној ло вић. На гра ду за нај сла ђу лу-
бе ни цу до био је Дра ган Ђу рић. 

– Ки шна го ди на је не по вољ но ути ца ла на род и 
ква ли тет пло до ва, а због не до стат ка сун ца лу бе ни це 
ове го ди не ни су та ко слат ке. Про из вод ња бо ста на 
има тра ди ци ју у на шој ку ћи и мо же се ре ћи да је то 
по ро дич ни би знис. Сви смо за по сле ни, та ко да нам 
је то до дат ни при ход. Бо стан зах те ва до ста вре ме на, 
во ље и по све ће но сти – ис та као је Ра до вац. 

На ма ни фе ста ци ји су уче ство ва ле и же не из Ши-
ма но ва ца, Де ча, Ку пи но ва и До бри на ца, ко је су из-
ло жи ле ко ла че и ру ко тво ри не. 

По ред те ре на где се од ви ја ло так ми че ње, До-
брин ча ни и њи хо ви го сти ку ва ли су па при каш, ка-

ко се то не ка да ра ди ло за вре ме чу ва ња бо ста на. 
Му шкар ци су се ово га пу та над ме та ли, ка ко је во-
ди тељ у ша ли ре као, и у сре мач ком спор ту – бо ћа-
њу. 

Так ми чи ла су се и де ца у бр зом је де њу лу бе ни-
ца и у ду ва њу бра шна из та њи ра, а сви уче сни ци и 
по се ти о ци ужи ва ли су у на сту пу чла но ва кул тур но-
умет нич ких дру шта ва „До брин ци” и „Сте ван Пе тро-
вић Бри ле” из Сте ја но ва ца. 

– За до вољ ни смо ка ко је про те кла Бо ста ни ја да, 
јер је оку пи ла око 500 уче сни ка и по се ти ла ца, ко је 
смо ле по уго сти ли – ре као је за на ше но ви не Мир-
ко Че стић, пред сед ник МЗ До брин ци.

Г. Ву ка ши но вић

ОСМА БО СТА НИ ЈА ДА У ДО БРИН ЦИ МА

На ше лу бе ни це  
на беч ком дво ру

Петровдански
даниу
Сирогојну

На тра ди ци о нал ном 
ва ша ру, ко ји по сто ји ви-
ше од два и по ве ка, у Си-
ро гој ну је одр жа на ма ни-
фе ста ци ја „Пе тров дан-
ски да ни”. За хва љу ју ћи 
му зе ју „Ста ро се ло” и Му-
зе ју пле ти ља, Си ро гој но 
је је дан од нај по се ће ни-
јих ту ри стич ких ло ка ли-
те та на Зла ти бо ру. За то 
и не чу ди да је ова ма ни-
фе ста ци ја би ла из у зет но 
по се ће на. Обе ле жа ва ње 
„Пе тров дан ских да на” 
по че ло је све ча ном ли-
тур ги јом у цр кви Све тих 
апо сто ла Пе тра и Па вла 
(са гра ђе ној дав не 1764. 
го ди не), на ста вља ју ћи се 
по по днев ним спорт ским 
игра ма и у ве чер њим 
са ти ма кул тур но-умет-
нич ким про гра мом. Овај 
је дин стве ни до га ђај још 
жи во пи сни јим и леп шим 
учи ни ла су кул тур но-
умет нич ка дру штва и на-
род ни пе ва чи, а пе сма ма 
и ре ци та ци ја ма уче ни ци 
ОШ „Са во Јо ва но вић Си-
ро гој но”.

Д. Ро сић

БО ГУ НО ВАЧ КЕ ИГРЕ НА ПЛА НИ НИ РА ДАН

Игре гор шта ка у част ца ра Ду ша на
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Са бор „Вре ла Хо мо ља” у 
Жа гу би ци, у Бра ни чев-
ском окру гу, по са др жа ју 

и на чи ну ор га ни зо ва ња, спа да 
у ма ни фе ста ци је ре пу блич ког 
зна ча ја са озбиљ ним на зна ка ма 
ме ђу на род не при вред не смо-
тре, као и ту ри стич ке смо тре и 
смо тре из вор не кул ту ре. Ове 
го ди не 16. по ре ду Са бор оку-
пио је ви ше од 1.200 уче сни ка 
из Ср би је и ино стран ства, а у Ту-
ри стич кој ор га ни за ци ји оп шти-
не Жа гу би ца ис ти чу да је за два 
да на тра ја ња „Вре ла Хо мо ља” 
по се ти ло ви ше хи ља да ту ри ста. 

Вла дан Ла зић, ди рек тор ТОО 
Жа гу би ца, ис ти че да је ма ни фе-
ста ци ја ве о ма зна чај на за овај 
крај и да има низ осо бе но сти, 
ко је тре ба не го ва ти и чу ва ти. 

– Са бор је је дин стве на ту ри-
стич ка, при вред на, спорт ска 
и га стро ном ска ма ни фе ста ци-
ја ко ја осли ка ва на чин жи во та 
ста нов ни штва Хо мо ља. За ова 
два да на при ка за ли смо оби ље 
са др жа ја: пр вог да на ор га ни-
зо ва ли смо Са јам ме да и пред-
у зет ни штва, из ло жбе сли ка и 

скулп ту ра еми нент них име на 
до ма ћих и стра них умет ни ка, 
а у ве чер њим са ти ма про грам 
„Срп ски пој од Иско на”, у окви-
ру ко га су се пред ста ви ли вр сни 
ин тер пре та то ри ста рих из вор-
них пе са ма. Дру ги дан Са бо ра 
је био ис пу њен пе смом и игром 
чла но ва три де се так кул тур но-

умет нич ких дру шта ва из зе мље 
и ино стран ства. Ор га ни зо ва ли 
смо так ми че ње у спра вља њу 
тра ди ци о нал них је ла ка рак те-
ри стич них за под руч је оп шти не 
Жа гу би ца, пред ста ви ли по се-
ти о ци ма љу де ко ји се и да нас 
ба ве ста рим за на ти ма, али смо 
ми сли ли и на љу би те ље тра ди-

ци о нал ног пе ца ња па стрм ке на 
са мом из во ру ре ке Мла ве, што 
је као и обич но пред ста вља ло 
пра ву ма лу атрак ци ју – ка же Ла-
зић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је ко ја, уз оп шти ну као 
по кро ви те ља, пот пи су је „Вре ла 
Хо мо ља”. 

Јо ван ка Ста но је вић

У цен тру Цр не Тра ве 13. ју ла 
одр жа на је ма ни фе ста ци ја Да ни 
бо ров ни це чи ји је циљ да про-
мо ви ше про из вод њу бо ров ни-
ца и дру гог во ћа у овом кра ју и 
ту ри стич ког по тен ци ја ла нај ма-
ње оп шти не у Ср би ји. На по ста-
вље ним штан до ви ма по се ти о-
ци су мо гли да де гу сти ра ју раз-
не про из во де по љо при вред них 
га здин ста ва из ове пла нин ске 
оп шти не. Ор га ни зо ван је и кул-
тур но-умет нич ки про грам уз 
на ступ фол клор ног ан сам бла 
из Вла со тин ца.

На Вла си ни, у цр но трав ском 
кра ју, на ви си ни од 800 до 1.600 

ме та ра, бо ров ни ца има у из о би-
љу. Бо ров ни це не ки бе ру руч но, 
за сво је по тре бе, али има и бе-
ра ча ко ји не до зво ље ним сред-
стви ма уни шта ва ју ове шум ске 
пло до ве. Ина че, ме ђу бе ра чи ма 
нај ви ше је пен зи о не ра, али и 
не за по сле них, ко ји днев но мо гу 
да за ра де и по не ко ли ко хи ља-
да ди на ра, јер је по сао уно сан. 
Ина че, на па ди на ма Че мер ни-
ка, Пла не, Вр то па и Стре ша ра 
„Чу ва ри при ро де” сва ко днев но 
кон тро ли шу бер бу бо ров ни ца 
и тра же од бе ра ча по твр ду за 
бра ње. 

Д. Ко цић

СА БОР „ВРЕ ЛА ХО МО ЉА” У ЖА ГУ БИ ЦИ

Спој ма ги је, тра ди ци је 
и искон ских вред но сти

ДА НИ БО РОВ НИ ЦЕ У ЦР НОЈ ТРА ВИ

За шти та при ро де и раз вој ту ри зма
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погледи

Ду го веч ност је не сум њи во знак 
на прет ка, али пред ста вља  
за це ло дру штво ве ли ки  
ме ди цин ски, со ци јал ни и 
фи нан сиј ски иза зов, што се  
че сто пре не бре га ва, а при ча 
сво ди на ста ро сне „ре кор де” 

„Ра ни је сам мно го вре ме на про во дио ра-
де ћи у ба шти. Био сам то ме ја ко по све ћен. 
Са да ви ше не мо гу. И шта чо ве ку пре о ста је 
у 106 го ди на већ оно чи ме се ба вио це лог 
жи во та.”

Ова ко Бри та нац др Бил Френ кленд, 
алер го лог свет ског гла са, за ко га 
Би-Би-Си ка же да је ве ро ват но нај-
ста ри ји ак тив ни ле кар на пла не ти, 
об ја шња ва за што још ни је у пен зи ји. 
Вре ме за ми ро ви ну би ло му је, по та-
да шњим кри те ри ју ми ма, још 1977. 
го ди не, ка да је на пу нио 65, али то на-
про сто ни је до ла зи ло у об зир. На ста-
вио је да бу де за ро њен у про фе си ју, 
овен чан ус пе си ма и при зна њи ма (из-
ме ђу оста лих, при мљен је у Ви те шки 
ред Бри тан ске им пе ри је), да ра ди во-
лон тер ски као кон сул тант на кли ни-
ци, ви ђа па ци јен те, пи ше члан ке (нај-
но ви ји упра во спре ма са штам пу), да 
бу де ан га жо ван и као суд ски ве штак, 
у сво јој сто тој.

Би о гра фи ја овог на уч ни ка ро ђе ног 
1912. уз бу дљи ва је и им пре сив на, у 
Дру гом свет ском ра ту био је ја пан ски 
рат ни за ро бље ник, по сле ра та са ра ђи-
вао са но бе лов цем Алек сан дром Фле-
мин гом, про на ла за чем ан ти би о ти ка, 
кра јем се дам де се тих ишао у Баг дад на 
лич ни по зив, да пре гле да тек усто ли че-
ног ше фа др жа ве Са да ма Ху се и на ко га 
је му чи ла алер ги ја, али чи ни се да сви 
ти де та љи, до стој ни филм ске сто ри је, 
до би ја ју до дат но на зна ча ју уком по но-
ва ни са тро ци фре ним бро јем ње го вих 
го ди на.

Ма да сто го ди шња ци ви ше ни су рет-
кост, шта ви ше њи хов број ра пид но 
ра сте, са ма чи ње ни ца о не чи јем ве ку, 
та ко за о кру же ном или ду жем од то га, оста-
вља јак ути сак. Па зар се ни је од вај ка да, бар 
у на шем је зи ку, че стит ком „жив био сто го-
ди на” же ле ло не ком не што нај ви ше?

Не кад са мо же ља, са да је то, ето, већ ре-
ал ност за го то во по ла ми ли о на љу ди у све-
ту. Пре ци зан број од 451.000 од но си се на 
2015. го ди ну, што је ви ше не го че тво ро стру-
ко по ве ћа ње, у по ре ђе њу са 1990. ка да је 
би ло 95.000 сто го ди шња ка, а пр ог но зи ран 

број у на ред ним де ка да ма из но си 3.670.000 
до 2050. на во ди Би-Би-Си.

И без уви да у ста ти сти ку, сви смо све до-
ци про ду же ног жи вот ног ве ка у по ро ди ци 
или окру же њу и ви ше се не из не на ђу је мо 
кад чу је мо да је не ко у по зним осам де се-
тим или де ве де се тим, за раз ли ку од не из-
бе жног чу ђе ња и не ве ри це пре са мо две, 
три де це ни је. 

Ду го веч ност све ве ћег бро ја љу ди је не-
спо ран знак на прет ка. За ве ћи ну де це ро-
ђе не ових го ди на у бо га тим зе мља ма мо же 
се оче ки ва ти да ће до жи ве ти сто ту.

Јед но је до жи ве ти, а дру го ка ко жи ве ти. 
Ово је вре ме ве ли ког про бо ја у на у ци, ме-

ди ци ни. Про тив мно гих бо ле сти из на ђе ни 
су ле ко ви, смрт ност сма ње на, ме ђу тим, о 
нај ста ри ји ма ка да је реч, ма ло шта се ме ња. 

О по зној ста ро сти се го во ри као да је у 
пи та њу так ми че ње у екс трем ним спор то ви-
ма, ци ти ра Си-Ен-Ен дво ји цу бри тан ских ау-
то ра и пре да ва ча са Уни вер зи тет ског ко ле-
џа у Лон до ну, По ла Хиг са и Кри са Ги ли јар-
да. Сто го ди шња ци ма се че сти та ро ђен дан, 
де ве де се то го ди шња ци се на ђу у ве сти ма 

ка да ис тр че ми љу, поп ну се на пла ни ну или 
пи ло ти ра ју. Ина че, пре кри ва их ти ши на. 
Пре пу ште ни су здрав стве ним слу жба ма и 
со ци јал ној бри зи.

Хигс и Ги ли јард ба ве се со ци о ло ги јом ста-
ре ња и у свом ра ду, ка ко ка жу, по ку ша ва ју 
да „ба це ма ло све тла на там ну стра ну” нај-
ста ри јег до ба.

Про блем хро нич них ста ња и ви ше стру-
ког обо ле ва ња нај и зра зи ти ји је код 80 и 
90-го ди шња ка, али у де ба та ма о обез бе ђи-
ва њу уни вер зал не здрав стве не и со ци јал не 
за шти те из о ста је раз ма тра ње тро шко ва у 
ве зи са нај ста ри ји ма од ста ри јих. 

За раз ли ку од на прет ка у ле че њу бо ле-
сти, не ких и са смрт ним ис хо дом, ко је 
по га ђа ју мла ђе љу де, про тив де ге не ра-
тив них обо ље ња чи је су жр тве ста ри ји 
си ту а ци ја је не про ме ње на. То су бо ле-
сти ко је не уби ја ју, али обо ле лог оне-
спо со бља ва ју у ве ћој или ма њој ме ри. 
И што је још го ре, те су бо ле сти у по ра-
сту. То је, ре ци мо, слу чај са осте о ар три-
ти сом или са Ал цхај ме ром.

Јед но ис тра жи ва ње здрав стве ног 
ста ња 85 го ди на ста рих осо ба ра ђе но 
у Бри та ни ји, по ка за ло је да је сва ки од 
ис пи та них па тио од по не ко ли ко бо-
ле сти.

Ви ше од по ло ви не има ли су оште ће-
ње слу ха, исто то ли ко осте о ар три тис, 
не што ма ње од по ло ви не ви сок крв ни 
при ти сак, а че твр ти на не ки об лик кар-
ци но ма. Али, са свим ма ли број њих, 
ма ње од пет од сто, по жа ли ли су се на 
здра вље. Ве ћи на је ре кла да је до бро.

Ка ко кон ста ту ју по ме ну ти на уч ни-
ци, упра во ова чи ње ни ца по ка зу је ка-
ко пр о бле ми ко ји се ти чу нај ра њи ви је 
гру пе про ла зе не при ме ће ни за ши ру 
за јед ни цу. Оста ју за тво ре ни уну тар 
до ма, би ло да је реч о по ро дич ном до-
ма ћин ству или уста но ви. Жи вот у изо-
ла ци ји, хро нич ни бо ло ви, сла ба шна 
сна га, те гоб не ми сли, та кво је бив ство-
ва ње у та ко зва ном че твр том до бу.

Ту су ста ри ји од 80 или нај ста ри ји 
ста ри ји, за раз ли ку од при пад ни ка тре-
ћег до ба, мла ђих ста ри јих, од 65 до 80, 
тек при спе лих за пен зи ју, ре ла тив но 

до брог здра вља и ак тив них. 
Про ду же так ве ка до вео је до по де ле не-

ка да шње ста ро сне це ли не на два пе ри о да. 
Че твр то до ба на зи ва ју и до бом за ви сно сти. 
На жа лост, је сте та ко, јер жи вот и оп ста нак у 
ве ли кој ме ри за ви се од по мо ћи са стра не. 
Ма да, увек има из у зе та ка. Да се за пи та мо, 
ко јем до бу при па да 106-го ди шњак с по чет-
ка тек ста.

Д. Дра гић

Нај ста ри ји ак тив ни ле кар: др Бил Френ кленд

ИЗ ТРЕ ЋЕГ ЖИ ВОТ НОГ ДО БА У ЧЕ ТВР ТО

До сто те и да ље
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Ра сту ћа со ци јал на изо ла ци ја 
ство ри ла је не ке но ве  
по тре бе – и не ке но ве услу ге: 
мо гу ће је рен ти ра ти му жа,  
су пру гу, оца, мај ку, ба ку, уну ка...

Иши Ју и ћи (38) већ де вет го ди на у То ки-
ју во ди је дан успе шан би знис и оче ку-
је да у го ди на ма ко је до ла зе по тра жња 

за услу га ма ко је пру жа ње го ва ком па ни ја не-
пре кид но ра сте, без об зи ра на то што већ има 
кон ку рен ци ју и што ће је би ти још ви ше.

Оно што ра ди при ву кло је па жњу за пад них 
ме ди ја. По зна ти ме сеч ник „Њу јор кер” об ја вио 
је у апри лу о то ме при чу од 14.000 ре чи (овај 
текст их има око 950), док је кон ку рент ски 
„Атлан тик” са њим об ја вио оп се жан ин тер вју. 
По стао је не за о би ла зан са го вор ник но ви на ра 
ко ји на сто је да об ја сне за ни мљив дру штве ни 
фе но мен, ко ји до ду ше ни је ис кљу чи во ја пан-
ски – ње го ве ва ри јан те по сто је и у Ју жној Ко-
ре ји и Ки ни, али је у Ја па ну нај у пе ча тљи ви ји.

Оно чи ме се ба ви Иши Ју и ћи мо же се на-
слу ти ти из име на ње го ве ком па ни је: „По ро-
дич на ро ман са”. Он, на и ме, обез бе ђу је глум це 
за уло ге не до ста ју ћих чла но ва по ро ди це ко је 
је мо гу ће из нај ми ти. Он је тај ко ји ће обез бе-
ди ти да не ко при вре ме но, на два са та или ду-
же, јед ном или ви ше пу та не дељ но, не ком бу-
де су пруг или су пру га, отац, мај ка, ба ка унук...

А по по тре би и ко ле га с по сла, ве ре ник, 
не ки ро ђак, у ка та ло гу је би ло ко ја вр ста дру-
жбе ни ка. Сло ган „По ро дич не ро ман се” при 
том је „ви ше не го ре ал но” што, ка ко је об ја-
снио, под ра зу ме ва да су ње го ве услу ге дру-
штве них ин тер ак ци ја ма ње ри зич не и га ран-
то ва но успе шни је, бар у огра ни че ном вре ме-
ну свог тра ја ња, од оних ствар них.

Не у спех ствар них ве за је у ства ри глав ни 
раз лог за што овај пред у зет ник има до ста за-
до вољ них кли је на та, ко ји ма ме ђу тим ни је 
јед но став но удо во љи ти. Ју и ћи јев сер вис се 
на и ме за сни ва на по ду жем спи ску пра ви ла 
ко ја де фи ни шу гра ни це услу га ко је се не сме-
ју пре ћи с јед не стра не, док са дру ге сва ки 
кли јент, по пу ња ва њем све о бу хват ног фор му-
ла ра, пре ци зи ра шта у ства ри же ли, ка ко би 
се ода брао нај а де кват ни ји про фе си о на лац 
„По ро дич не ро ман се” за зах те ва ну уло гу.

У уло зи су ро га та че сто је и он сам: до сад 
је, из ме ђу оста лог, че сто играо уло гу парт не-
ра уса мље ним Ја пан ка ма, ко је су или има ле 
ло ша емо тив на ис ку ства у том по гле ду, или 
не же ле да по но во про ла зе кроз све ком-
пли ка ци је ко је зах те ва пра ва ве за. За то се 
за до во ља ва ју дво сат ним дру штвом згод ног 
му шкар ца у не ком ре сто ра ну (пра ви ла за-
бра њу ју су сре те у ста ну кли јент ки ње), и опу-

ште ним раз го во ром, без фи зич ких кон та ка та: 
до зво ље но је је ди но др жа ње за ру ке, а, ка ко 
је об ја снио за пад ним но ви на ри ма, секс је ап-
со лут ни та бу.

Де ша ва ло се да су не ке мла де же не тра жи-
ле да из нај ме мла до же њу са ко јим ће ста ти 
пред ла жни ол тар, са мо да би се осло бо ди ле 
при ти ска ро ди те ља да се уда ју, што не же ле 
из ра зних раз ло га, би ло за то што не ма ју од-
го ва ра ју ћу при ли ку, или што су скло ни је же-
на ма. 

У та квим си ту а ци ја ма „По ро дич на ро ман-
са” пре у зи ма це ло куп ну ор га ни за ци ју: обез-
бе ђу је ла жног ма ти ча ра, па и (сем мла ди них 
ро ди те ља и род би не) и све зва ни це ко је глу-
ме „стра ну мла до же ње”, али и ко ле ге и при ја-
те ље и мла де. Ова услу га је до ду ше па пре но 
ску па – два ми ли о на је на (око 150.000 евра), 
али је тра же на. Ју и ћи ка же да је лич но до сад 
у тој уло зи био три пу та.

Под ра зу ме ва се да се са „мла дом” ни ка да 
ви ше не срет не, а на њој је да сво ји ма, кад по-
ста ну сум њи ча ви по што не ви ђа ју зе та, об ја-
сни за што је ве за „про па ла”.

Он об ја шња ва да је овај фе но мен ре зул тат 
и спе ци фич них од но са у ја пан ском дру штву у 
ко ме, ка ко ка же, по сто ји „ко му ни ка ци о ни де-
фи цит”.

Но во вре ме до но си и по себ не зах те ве: 
мно ги же ле да се бе пред ста ве као по пу лар не 
на дру штве ним мре жа ма, па је та ко Ју и ћи не-
дав но имао јед ног кли јен та ко ји је из нај мио 
пет „при ја те ља” да би их од вео у Лас Ве гас и 
та мо се са њи ма сли као за Ин ста грам.

Да ли се ла жни при ја те љи, мом ци, де вој-
ке, оче ви, ћер ке и дру ги по не кад емо тив-
но ве зу ју за кли јен та са ко јим се „по слов но” 
уче ста ло ви ђа ју? Тај про блем се ре ша ва та ко 

што се пра ви ли ма за бра њу је раз ме на лич-
них ин фор ма ци ја. Ако је реч о сце на ри ју 
мла дог па ра, пра ви ло је да не сме ју да бу ду 
са ми у со би.

Ка кве све уло ге има ју са рад ни ци „По ро дич-
не ро ман се” по ка зу је слу чај у ко ме је је дан 
уми ру ћи чо век же лео да ви ди сво је уну че, ко-
је у том мо мен ту још ни је би ло ро ђе но, па је 
ње го ва ћер ка на је дан дан у ту свр ху из нај ми-
ла ту ђу бе бу. Или онај ка да је чо век у сво јим 
ше зде се тим го ди на ма, по сле смр ти су пру ге, 
тра жио да му се обез бе ди же на ко ја ће би ти 
ње на двој ни ца, ко јој се обра ћао име ном по-
кој не, и ко ја је, на ње гов зах тев, чак на у чи ла 
не ке епи зо де из кли јен то вог брач ног жи во та, 
ка ко би мо гли да „ево ци ра ју успо ме не”.

Ипак, нај би зар ни ји слу чај је јед на кли-
јент ки ња ко јој већ осам го ди на Ју и ћи лич но 
глу ми уло гу раз ве де ног су пру га и оца ње не 
ћер ке. Кад је пр ви пут унајм љен, раз лог за 
то је био што је та да 12 го ди на ста ра ћер ка у 
шко ли би ла мал тре ти ра на од стра не дру штва 
баш за то што ни је упо зна ла свог оца. Кад је 
до шао онај из најм ље ни, тај про блем је ре ши-
ла, по вра ти ла је сво је са мо по у зда ње.

Та де вој чи ца је да нас де вет на е сто го ди-
шња ки ња и још ми сли да јој је Ју и ћи за и ста 
отац, мај ка се пла ши да јој ка же исти ну. Он 
због то га стра ху је да ће оца мо ра ти да глу ми 
на нео д ре ђе но вре ме да ће, ако она јед ног 
да на до би је соп стве ну де цу, мо ра ти да се пре-
тва ра да им је де да. 

Све стан је, ме ђу тим, да по сто ји ри зик да се 
у јед ном мо мен ту са зна исти на. А до тле на-
сто ји да, по што не ма соп стве ну по ро ди цу, не 
иза ђе из про фе си о нал них окви ра са овом чи-
јег чла на успе шно глу ми. 

М. Бе кин

ЈАПАН: КА КО СЕ СВЕ РЕ ША ВА ПРО БЛЕМ УСА МЉЕ НО СТИ

По ро ди ца за из најм љи ва ње
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хроника

Чла но ви ле ско вач ког 
удру же ња гра ђа на обо-
ле лих од мул ти пле скле-

ро зе, њих 72, би ли су 18. ју ла до-
ма ћи ни обо ле ли ма од ове бо ле-
сти из Ско пља и дру гих гра до ва 
Ма ке до ни је. 

Уз ве се ло дру же ње, одр жа на 
је и за јед нич ка ра ди о ни ца руч-
ног укра ша ва ња на пр ви по глед 
не у по тре бљи ве од ба че не ам ба-
ла же.

Ра ди о ни цу су во ди ли Ми ла 
Ми ло шев ски, се кре тар ле ско-
вач ког удру же ња, и Го це Ми-
нов ски, члан управ ног од бо ра 
спе ци ја ли зо ва не НВО „Мо бил-
ност“ из Ско пља.

Скоп ско удру же ње бро ји око 
2.200 чла но ва и по де ље но је у 
се дам сек ци ја ко је има ју свој 
про грам ак тив но сти, ко ји пред-
ви ђа и пре ко гра нич ну са рад њу. 
Ове го ди не опре де ли ли су се 
за трај ну са рад њу и бра ти мље-
ње са ко ле га ма из Ле сков ца и 
Ја бла нич ког окру га. Го сти из 

Ско пља, уче сни ци ове кре а тив-
не ра ди о ни це, по хва ли ли су се 
зна чај ним го ди шњим бу џе том 
ко ји им обез бе ђу је ло кал на са-
мо у пра ва у Ско пљу.

Ле ско вач ко удру же ње, пак, 
углав ном се са мо из др жа ва.

– На ше удру же ње спа да у ред 
нај мла ђих у Ле сков цу. Успе шно 
по слу је мо је два не ко ли ко го ди-
на, и то у оте жа ним усло ви ма. 
Ме ђу чла но ви ма има пен зи о не-
ра, али и мно го мла дих, уче ни ка 
и сту де на та –при ча Ми ла Ми ло-

шев ски, се кре тар ле ско вач ког 
удру же ња.

Ка же да има ју со лид ну са рад-
њу са не ко ли ко ле ско вач ких 
ком па ни ја, али да се углав ном 
фи нан си ра ју пу тем про је ка та. 
Тре нут но су кроз про је кат јав-
них ра до ва упо сле не три ак ти-
вист ки ње овог удру же ња, што је 
сва ка ко не до вољ но. Ме ђу не за-
по сле ним ин ва лид ним ли ци ма 
из ове ле ско вач ке не вла ди не 
ор га ни за ци је је и не ко ли ко фа-
кул тет ски обра зо ва них чла но ва.

Руч ни ра до ви чла ни ца овог 
удру же ња про да ју се по сим-
бо лич ним це на ма, и то нај ви-
ше у вре ме тра ја ња ле ско вач ке 
„Ро шти љи ја де”, чи ме ко ли ко-
то ли ко упот пу њу ју свој бу џет. 
Ве ћи ну тих ра до ва при ја те љи 
из ор га ни за ци ја слич ни ма овој 
из дру гих гра до ва Ср би је и зе-
ма ља у окру же њу по не су као 
су ве ни ре за успо ме ну и се ћа ње 
на бо ра вак у Ле сков цу.   

Т. Сте ва но вић

Пен зи о не ри Свр љи га и Ни-
ша не гу ју при ја тељ ство, дру-
же ње и че сто се на из ме нич но 
по се ћу ју. По во да за су сре те 
и дру же ња су се да увек има и 
та ко јед ни дру ги ма по ста ју нај-
ро ђе ни ји.

– Са за до вољ ством пре ла зи-
мо пре ко Гра ма де и до ла зи мо 
код ко ле га у Свр љиг. На ши су-
сре ти су при ја тељ ски и ис кре-
ни. Ово ни је пр ва го ди на, ово 
је дру же ње ка квог рет ко где 
има у Ср би ји. На овом ску пу 
на ро чи ту па жњу ће мо по све-
ти ти раз ме ни ис ку ста ва ме-
ђу на шим да ма ма. Овог пу та пред ност је на 
стра ни Ак ти ва же на Свр љи га, ко је су ве о ма 
ак тив не. Код нас је би ло про ме на и же ли мо 
да нам њи хов рад бу де узор. Ова са рад ња је 
при ја тељ ство за при чу, по нос и но ве ге не ра-
ци је – ка зао је Вла сти мир Го цић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Ни ша.     

Ми лен ко Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра Свр љиг, ис та као је тра ди ци ју су-
сре та ња два пен зи о нер ска удру же ња, као и да 

сва ки но ви су срет до но си уна пре ђе ње са рад-
ње. До ма ћи ни су за сво је дра ге го сте из Ни ша 
у про сто ри ја ма Удру же ња при ре ди ли ми ни-
из ло жбу до ма ће ра ди но сти, а за тим су за јед но 
об и шли свр љи шки парк, по се ти ли Цен тар за 
ту ри зам, кул ту ру и спорт Свр љиг и ком плекс 
ба зе на Па сти ри ште. У клу бу је дру же ње на ста-
вље но уз свр љи шки бел муж, пен зи о нер ску 
при чу и ле пе ути ске ко ји ће жи ве ти до на ред-
них су сре та. С. Ђор ђе вић  

БРАТ СКА РА ДИ О НИ ЦА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Ко ри сно дру же ње

Руч но укра ша ва ње ам ба ла же у ле ско вач ком удру же њу

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА  
ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ 
ПА РА ЋИН

Председнику
јошједанмандат

На го ди шњој Скуп шти ни удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не Па ра-
ћин чла но ви су са гле да ли ре зул-
та те ра да у про те клом пе ри о ду и 
за кљу чи ли да је Удру же ње до бро 
ра ди ло упр кос по те шко ћа ма. Де-
ле га ти су на кон рас пра ве при-
хва ти ли фи нан сиј ско по сло ва ње 
за про шлу го ди ну и план ак тив-
но сти и на чин фи нан си ра ња за 
ову го ди ну. До не та је и од лу ка о 
по ја ча ној ак тив но сти око на пла-
те чла на ри не.

На пред лог ка дров ске ко ми-
си је де ле га ти су јед но гла сно до-
са да шњем пред сед ни ку Да ни лу 
Сто ја но ви ћу „ове ри ли“ још је дан 
че тво ро го ди шњи ман дат. Уз но-
вог-ста рог пред сед ни ка иза бран 
је но ви пот пред сед ник и но ви 
чла но ви ру ко во де ћег ти ма овог 
удру же ња. 

П. Илић

СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА СВР ЉИ ГА И НИ ША 

При ја тељ ство за при чу и по нос 

Са дружења у Сврљигу
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На не дав но одр жа ној из бор ној Скуп-
шти ни Град ског удру же ња пен зи о-
не ра Зре ња нин, до са да шња пред-

сед ни ца Љи ља на Пе тров усту пи ла је чел но 
ме сто у Удру же њу но во и за бра ном пред-
сед ни ку Слав ку Шу ћу ро ви ћу. Иза бра ни 
су и но ви чла но ви Из вр шног и Над зор ног 
од бо ра, као и ко ми си ја за из бор и име но-
ва ње, ста ту тар на и ор га ни за ци о на пи та ња 
и за дру штве ни стан дард ГУП Зре ња нин. 
Усво је ни су из ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ски 
из ве шта ји за 2017. и Про грам ра да за 2018. 
го ди ну.

Осим чла но ва, Скуп шти ни су, из ме ђу 
оста лих, при су ство ва ли Ми лан Не на дић, 
пот пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је 
и пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, те пред став ни ци град ске упра ве и дру-
гих ор га ни за ци ја у гра ду.

Љи ља на Пе тров је у свом из ла га њу по-
себ но на ве ла да ГУП Зре ња нин већ го ди-
на ма не гу је од лич ну са рад њу са Фи ли-
ја лом РФ ПИО. Ис та кла је и да су од око 
163.000 ди на ра ко је су од Фон да до би ли 
на мен ски пре ма Пра вил ни ку о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ 
ПИО за по бољ ша ње по ло жа ја ма те ри јал-
но угро же них пен зи о не ра, са чи ни ли и 
по де ли ли 262 па ке та са осам нај ва жни јих 
жи вот них на мир ни ца тој ка те го ри ји пен-

зи о не ра. На сли чан на чин су ис ко ри сти ли 
и 120.000 ди на ра ко је су до би ли од Град-
ске упра ве Зре ња ни на.

Ми лан Не на дић је за хва лио Љи ља ни Пе-
тров на од лич ној ду го го ди шњој са рад њи 
ГУП Зре ња нин и Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не и на ја вио да ће но вог пред сед ни ка, 
Слав ка Шу ћу ро ви ћа, пред ло жи ти за чла на 
Управ ног од бо ра СПВ, јер то по ве ли чи ни 
и зна ча ју у СПВ зре ња нин ском удру же њу 
пен зи о не ра и при па да.

Слав ко Шу ћу ро вић је из ја вио да ће при о-
ри тет ра да Удру же ња у на ред ном пе ри о ду 
би ти ар хи тек тон ска са на ци ја про сто ри ја и 
из ра да со ци јал них ка ра та по ме сним ор-
га ни за ци ја ма ра ди лак ше рас по де ле со ли-
дар не по мо ћи нај у гро же ни јим чла но ви ма. 
По ру чио је да је сва ко ко же ли да ра ди и до-
при не се бо љит ку Удру же ња до бро до шао. 
Ду го го ди шњим са рад ни ци ма и парт не ри ма 
Удру же ња до де ље не су за хвал ни це и при-
зна ња. М. Мек те ро вић

Удру же ње пен зи о не ра гра-
да Ни ша до би ло је кра јем ју ла 
ре но ви ран и про ши рен клуб 
где ће се чла но ви те ор га ни-
за ци је дру жи ти и про во ди ти 
сло бод но вре ме. Клуб је све-
ча но отво рио гра до на чел ник 
Ни ша Дар ко Бу ла то вић на гла-
ша ва ју ћи да нај ста ри ји жи-
те љи за слу жу ју пу ну па жњу 
у сва ком по гле ду а да је ово 
са мо део оно га што се чи ни 
да им жи вот бу де спо кој-
ни ји. Бу ла то вић је на ја вио 
да ће град до кра ја го ди не 
обез бе ди ти до дат не по год-
но сти за по бољ ша ње стан-
дар да  пен зи о не ра.    

Клуб пен зи о не ра је адап-
ти ран и об но вљен из соп-
стве них сред ства Удру же-
ња а град је опре мио про-
стор. При јат ни ам би јент од 
180 ква дра та са да је ме сто 

за дру же ње и ак тив но сти чла-
но ва ор га ни за ци је пен зи о не-
ра гра да Ни ша ко ја је основ на 
1946. го ди не и бро ји ви ше од 
33.000 чла но ва. Пред сед ник 
Удру же ња Вла сти мир Го цић 
ре као је да ће за по че так клуб 
функ ци о ни са ти та ко што ће 

сва ка оп штин ска ор га ни за ци ја 
пен зи о не ра има ти свој дан ко-
ји ће осми сли ти пре ма сво јим 
по тре ба ма. За не ке ће то би ти 
ор га ни зо ва ње здрав стве них 
три би на, за не ке пре да ва ња 
на ак ту ел не те ме, мо жда при-
ли ка да се афир ми шу ства ра-

о ци тре ћег до ба као што је, 
на при мер, би ла из ло жба 
руч них ра до ва ко ју је у част 
отва ра ња клу ба при ре дио 
Ак тив же на Удру же ња пен-
зи о не ра. На при год ној све-
ча но сти по во дом по чет ка 
ра да но во о тво ре ног клу ба 
го сти Удру же ња пен зи о не-
ра би ли су и ко ри сни ци ни-
шког Ге рон то ло шког цен-
тра. Ово дру же ње по че ло је 
пре че ти ри го ди не и од та да 
јед ни дру ги ма су по јед ном 
го ди шње го сти. 

Љ. Гло го вац

НО ВИ САД

Штапови
заслепе
ислабовиде

Са вез сле пих Вој во ди не не-
дав но је, од жен ског Ла јонс 
клу ба „Ми ле ва Ма рић Ајн штајн” 
из Но вог Са да, до био до на ци-
ју бе лих шта по ва за сто сво јих 
чла но ва у вред но сти од 155.000 
ди на ра. До на ци ју је при мио 
Вла ди мир Па нин, пред сед ник 
Са ве за сле пих Вој во ди не.

Ка ко ка же Ан ђел ка Ру жин, се-
кре тар Са ве за, шта по ве и од го-
ва ра ју ће фу тро ле су про из ве ли 
чла но ви Оп штин ске ор га ни за-
ци је сле пих Па ра ћин, чи ме је 
ова ак ци ја до не ла ко рист за обе 
ор га ни за ци је.

Овом до на ци јом се на ста вља 
ви ше го ди шња до бра са рад ња 
Са ве за и жен ског Ла јонс клу ба 
из Но вог Са да, чи ји су при о ри-
тет сле пи и сла бо ви ди.

Д. Ко раћ

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Иза бран но ви пред сед ник

Слав ко Шу ћу ро вић и Љи ља на Пе тров

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША 

Ре но ви ран и про ши рен клуб 
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пензионерски кутак

НО ВИ САД

Пен зи о не ри  
на Зла ти бо ру

Гру па од 40 пен зи о не ра (по 20 из два су сед на на се ља у но-
во сад ској оп шти ни) би ла је од 15. до 20. ју ла на од мо ру у Во-
ди ца ма на Зла ти бо ру. 

Сви но се ле пе ути ске из ове ва зду шне ба ње, сме ште не у 
под нож ју вр ха Тор ник. У бли зи ни су и на се ља: До бро се ли ца, 
Пре раст, По пов ко лац и Љу биш ода кле је и по зна ти пе сник 
Љу би во је Ршу мо вић са ко јим су има ли при ли ке и да се упо-
зна ју у ње го вом род ном кра ју.

Пред у сре тљи вост ме шта на, као и ма ло број ног али вред-
ног осо бља у од ма ра ли шту до при не ла је за до вољ ству пен-
зи о не ра од мо ром. С. Д.

БА БУ ШНИ ЦА

Го ди шњи ца успе шног 
ра да

Удру же ње пен зи о не ра „Лу жни це” из Ба бу шни це обе ле жи-
ло је го ди ну да на успе шног ра да. Јед но од нај мла ђих удру же-
ња на овом про сто ру бро ји ви ше од 1.000 чла но ва за ко је су 
осми шље не број не ак тив но сти и услу ге. 

ЛЕ СКО ВАЦ

Су сре ти под геј зе ром
Око 130 пред став ни ка ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Ја бла-

нич ког управ ног окру га су сре ло се у Си ја рин ској ба њи сре-
ди ном ју ла. Дру же ње је ор га ни зо ва ло ле ско вач ко Удру же ње 
пен зи о не ра.

Би ла је то при ли ка да се на јед ном ме сту оку пе сви пред-
сед ни ци ме сних од бо ра пен зи о нер ских удру же ња из овог 
кра ја, да раз ме не ис ку ства и до го во ре се о да љим ак тив но-
сти ма.

– Цео аран жман са пре во зом пре ко над ле жне аген ци је из-
ми ри ло је на ше удру же ње. И по ред не баш нај бо љих вре мен-
ских при ли ка, бо ра вак у ба њи и дру же ње оста ће не за бо рав-
ни – ис та као је у име ор га ни за то ра Бра ти слав Здрав ко вић, 
пред сед ник удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца и Ја бла нич ког 
управ ног окру га.   Т. С.

Обре но вач ка Зе ле на пи ја ца по чет ком ју ла пре тво ре на је 
у це ло ве чер њи „Ве се ли ба зар”. Ви ше од сто ти ну из ла га ча из 
Обре нов ца и око ли не из не ло је на те зге сво је про из во де. Би-
ло је ту све га, од во ћа и по вр ћа, су хо ме сна тих про из во да, пи-
ва, ви на, ме да, до ра зних ру ко тво ри на, за бо ра вље них сла них 
и слат ких по сла сти ца...

Ма ни фе ста ци ја је има ла ху ма ни тар ни ка рак тер па је део 
при ку пље них сред ста ва упла ћен у фонд „Иван Ба тић”, за по-
моћ обо ле ли ма од те шких и рет ких бо ле сти. Пр ви „Ве се ли 
ба зар” у Обре нов цу при ву као је мно штво по се ти ла ца ко ји 
су по ка за ли ве ли ко ин те ре со ва ње за из ло же не про из во де. 
Ме ђу из ла га чи ма су би ли и ко ри сни ци обре но вач ког Ге рон-
то ло шког цен тра ко ји су при ка за ли ве зе не руч не ра до ве, де-
ку паж и хе кла не ра до ве.  М. А.

Пен зи о не ри из Ле сков ца у Си ја рин ској ба њи

ОБРЕ НО ВАЦ

Ве се ли ба зар

Про сла ви је при су ство ва ло 160 зва ни ца, из ме ђу оста лих и 
пред сед ни ци и чла но ви удру же ња пен зи о не ра из Бо љев ца, 
Про ку пља, Алек син ца, Сур ду ли це, Гр де ли це, Пи ро та, Бе ле 
Па лан ке и Ди ми тров гра да.

Дра ган Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра „Лу-
жни це”, по здра вио је при сут не и на гла сио да су пен зи о не ри са 
те ри то ри је оп шти не Ба бу шни ца На овај на чин до би ли су сво је 
удру же ње ко је се искре но бо ри за уна пре ђе ње и за шти ту њи-
хо вог ма те ри јал ног и дру штве ног по ло жа ја и со ци јал ну си гур-
ност. Го сти из дру гих удру же ња до би ли су ко рект не са рад ни ке 
и ис кре не при ја те ље. Због из ван ред не са рад ње пред став ни-
ци ма при сут них удру же ња уру че не су за хвал ни це. Д. П.
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ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Обе ле жи ли Ви дов дан
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Вр-

њач ка Ба ња ор га ни зо ва ло је де се ти пут 
ви дов дан ске су сре те пен зи о не ра. По ред 
вр њач ких пен зи о не ра, овим су сре ти ма 
су при су ство ва ли и пен зи о не ри из Кра-
ље ва, Ћи ћев ца, Тр сте ни ка, Вар ва ри на, 
Кру шев ца, али и из Ре пу бли ке Срп ске и 
БиХ. Пред сед ник Удру же ња пен зи о не-
ра Вр њач ка Ба ња Све то лик Ми ле кић (на 
сли ци) по здра вио је на по чет ку при сут не, 
по же лео им до бро до шли цу и го во рио о Ви дов да ну кроз исто-
ри ју. Ми ле кић је на по ме нуо да је Вр њач ка Ба ња све леп ша и 
при влач ни ја ту ри сти ма и оста лим го сти ма јер има то ком це ле 
го ди не ра зно вр сну и са др жај ну по ну ду ко ја је при ла го ђе на и 
пен зи о не ри ма. Су сре ти су одр жа ни уз по др шку ло кал не са мо-
у пра ве. Д. И.

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Успе шни 
спорт ски 
на сту пи

Чла но ви Удру же ња пен-
зи о не ра оп шти не Аран ђе-
ло вац не гу ју дру же ње и 
ре кре а ци ју, про па ги ра ју и 
спро во де здрав жи вот, па 
ни је ни чу до што по сти жу 
ве о ма до бре спорт ске ре-
зул та те. 

Пен зи о не ри Аран ђе лов ца на сту па ли су у Кра гу јев цу на Тре-
ћим спорт ским су сре ти ма Шу ма диј ског окру га. Ме ђу се дам 
оп штин ских еки па Аран ђе ло вац је убе дљи во био нај бо љи. Од 
шест олим пиј ских ди сци пли на осво је не су злат не ме да ље у че-
ти ри ди сци пли не, јед но сре бро и јед но че твр то ме сто.

Успе шни су би ли и на ми ни олим пи ја ди ко ју су ор га ни зо-
ва ли ве те ра ни При је по ља. Ме ђу осам еки па на шли су се и 
Аран ђе лов ча ни ко ји су се, пре ма оче ки ва њу, из дво ји ли до-
брим ре зул та ти ма (осво ји ли 50 бо до ва).

Сва ова над ме та ња и дру же ња би ла су увод у по нов но ви-
ђе ње у Вр њач кој Ба њи по чет ком ок то бра, на Олим пи ја ди 
тре ћег до ба. М. М.

БА РА ЈЕ ВО

Бри га о чла но ви ма
У окви ру сво јих ак тив но сти, у ко је спа да ју и оби ла сци гра-

до ва и зна ме ни тих ме ста, Удру же ње пен зи о не ра оп шти не 
Ба ра је во по чет ком ју ла по се ти ло је Кра гу је вац и ме мо ри јал-
ни ком плекс (на сли ци). Пен зи о не ри су об ли ши спо мен-парк 
„Кра гу је вач ки ок то бар” Шу ма ри це, му зеј и све спо ме ни ке и 
по ло жи ли вен це.

– Сред ства ко ја смо до би ли од гра да за пу то ва ња и руч ко-
ве уло жи ли смо у ку по ви ну па ке та и др ва за чла но ве са нај-
ни жим при ма њи ма, и њи хо ва по де ла је у то ку – ка же Ми ле 
Го сић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Ба ра је во.

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ба ра је во на ред не го ди не 
сла ви 60 го ди на од осни ва ња. М. Г. 

КРА ЉЕ ВО

Пу те ше стви је по Ср би ји
Осим што се го ди на ма већ ста ра о ста ту су и жи вот ном 

стан дар ду сво јих чла но ва ко јих има ви ше од 18.000, Град ско 
удру же ње пен зи о не ра у Кра ље ву ре дов но ор га ни зу је из ле те 
и дру же ња за члан ство по при стој ним це на ма. Са пр вим ле-
пим да ни ма у апри лу кра ље вач ко удру же ње ор га ни зо ва ло је 
и пр ви ово го ди шњи из лет до обли жњих ма на сти ра – Све те 
Пет ке у по мо рав ском се лу Сту бал, по том Љу бо сти ње, за ду-
жби не кне ги ње Ми ли це, и ма на сти ра Ве лу ће на до мак Тр сте-
ни ка. Би ла је то при ли ка да се свра ти и у Ри бар ску ба њу.

У ма ју су об и шли Ја го ди ну, Ма на си ју и Ра ва ни цу а не дав-
но, с пр вим да ни ма ле та, кра ље вач ки пен зи о не ри про ше та ли 
су Го ли јом (на сли ци), сти гли у по се ту за ду жби ни Је ле не Ан-
жуј ске, ма на сти ру Гра дац. За тим су оти шли до Но вог Па за ра 
и об и шли Цр кву све тих Пе тра и Па вла из 9. ве ка, обли жњи 
ма на стир Ђур ђе ви сту по ви и Со по ћа не крај са мог со по та (из-
во ра) ре ке Ра шке. Би ла је то при ли ка за ви ше од 300 кра ље-
вач ких пен зи о не ра да бо ље упо зна ју сво ју око ли ну.  Д. С.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. П., При је по ље: Че сто сте пи са ли о пра ву пен зи о не ра 
на по нов но за по шља ва ње. Раз у мео сам да и ин ва лид ски 
пен зи о не ри под од ре ђе ним усло ви ма мо гу да ра де, тач-

ни је да мо гу да бу ду ан га жо ва ни на при вре ме ним и по вре ме-
ним по сло ви ма уз уго вор о де лу.

Ин те ре су је ме ко ли ко мо же да тра је при вре ме но или по вре-
ме но ан га жо ва ње на по слу и мо же ли се про ду жа ва ти.

?М. П., Црн ча: Ин ва лид сам од 1982. го ди не. Био сам за по-
слен у руд ни ку Ве ли ки Мај дан, а пен зи о ни сан сам 1983. 
због про фе си о нал ног обо ље ња. Обо ље ње ми је уста но-

вио Ин сти тут ме ди ци не ра да у Бе о гра ду. Ни су ми уста но ви ли 
те ле сно оште ће ње па не мам нов ча ну на кна ду.

Био сам на ве шта че њу 10. ја ну а ра 2012. го ди не и уста но вље-
но ми је 80% те ле сно оште ће ње, о че му имам ре ше ње као до-
каз. Ко ме тре ба да се обра тим да бих оства рио пра во на нов-
ча ну на док на ду?

?К. Л., Пе тро вац: Мо ја мај ка има 68 го ди на и 13 го ди на и 
осам ме се ци ста жа. Ка ко да оства ри пра во на пен зи ју? До 
про шле го ди не је ра ди ла и ви ше не мо же да ра ди, а због 

го ди на не мо же да се при ја ви на би ро. Да ли мо же са мо стал но 
да упла ћу је још 16 ме се ци, ко ли ко јој не до ста је до за кон ског 
ми ни му ма да би оства ри ла пра во на пен зи ју?

?Д. И., Тр сте ник: Брач ни пар је ра дио у Швај цар ској. Су пру-
га је има ла ду жи рад ни стаж од му жа, а муж је сво ју пен-
зи ју узео од јед ном. На кон то га су пру га му је умр ла и он је 

на сле дио ње ну пен зи ју. По сле из ве сног вре ме на он се по но во 
оже нио. Да ли ње го ва дру га су пру га има пра во на ње го ву пен-
зи ју, ко ју је на сле дио од пр ве су пру ге?

Ин ва лид ски пен зи о не ри и рад  
по уговору о делу

Те ле сно оште ће ње

Са мо стал на упла та до при но са за ПИО

Швај цар ска по ро дич на пен зи ја
Од го вор: За кон о пен зиј ском и 

ин ва лид ском оси гу ра ње ре гу ли-
ше са мо по сле ди це ко је на ста ју у 
од но су на ко ри сни ка пен зи је, са-
мим тим и ко ри сни ка ин ва лид ске 
пен зи је, уко ли ко се рад но ан га-
жу је по сле оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју, а  За кон о ра ду ре гу ли ше 
вр сте рад ног ан га жо ва ња.

Уко ли ко се ко ри сник ин ва лид-
ске пен зи је, на кон оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју, по нов но рад но 
ан га жу је, по пра ви лу, то је основ 
да се по чла ну 96, став 1 За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу, по слу жбе ној ду жно сти 
или по зах те ву стран ке, по кре не 

по сту пак утвр ђи ва ња про ме на 
у ста њу ин ва лид но сти, на осно-
ву ко јег је прет ход но оства ре но 
пра во на ин ва лид ску пен зи ју. То 
зна чи да ће се из вр ши ти по нов ни 
ме ди цин ски пре глед ко ри сни ка 
пен зи је, и у за ви сно сти од утвр-
ђе ног на на ве де ном пре гле ду 
од лу чи ће се ре ше њем. Уко ли ко 
се на пре гле ду утвр ди да ни је до-
шло до по бољ ша ња здрав стве-
ног ста ња, пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју не пре ста је. Ме ђу тим, 
уко ли ко се на пре гле ду утвр ди да 
је до шло до по бољ ша ња здрав-
стве ног ста ња, а да то има за по-
сле ди цу пре ста нак гу бит ка рад не 

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
има ју оси гу ра ни ци код ко јих је, 
због по вре де на ра ду или про фе-
си о нал ног обо ље ња, до шло до 
гу бит ка или бит ни јег оште ће ња 
по је ди них ор га на или де ло ва те-
ла и ако те ле сно оште ће ње из но-
си нај ма ње 30 про це на та.

Ви си на нов ча не на кна де за 
те ле сно оште ће ње од ре ђу је се 
у за ви сно сти од утвр ђе ног про-
цен та оште ће ња од 30 од сто до 
100 од сто (о че му од лу чу је над ле-
жна ле кар ска ко ми си ја). Нов ча на 
на кна да за те ле сно оште ће ње 
ис пла ћу је се од да на на стан ка те-

ле сног оште ће ња, али нај ви ше за 
шест ме се ци уна зад од да на под-
но ше ња зах те ва, ако је те ле сно 
оште ће ње по сто ја ло пре под но-
ше ња зах те ва.

Да би се у то ку по ступ ка утвр-
ди ло да ли ис пу ња ва те усло ве за 
нов ча ну на кна ду за те ле сно оште-
ће ње, по треб но је да у над ле жној 
фи ли ја ли Фон да ПИО под не се те 
зах тев, ко ји се мо же до би ти у фи-
ли ја ли Фон да или од штам па ти са 
сај та Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
(www.pio.rs). На обра сцу зах те ва 
на ве де на је до ку мен та ци ја ко ја се 
при ла же уз зах тев.

Од го вор: За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу про пи са но је да оси гу ра ник 
сти че пра во на ста ро сну пен зи ју 
кад на вр ши 65 го ди на жи во та и 
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња. Због сук це сив ног по ме ра-
ња усло ва за же не оси гу ра ни ке, 
у 2018. го ди ни оне сти чу пра во 
на ста ро сну пен зи ју са на вр ше не 
62 го ди не жи во та и нај ма ње 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња. У стаж 
оси гу ра ња ра чу на се вре ме ко је 
је оси гу ра ник про вео на ра ду по 
осно ву ко јег је био оба ве зно оси-
гу ран и за ко је је упла ћен до при-
нос за ПИО.

Бу ду ћи да је чла ном 15 За ко на 
о ПИО омо гу ће но осо ба ма ко је 
ни су укљу че не у оба ве зно оси гу-
ра ње, има ју пре би ва ли ште у Ср-
би ји, ста ри је су од 15 го ди на и ни-
су ко ри сни ци пра ва на пен зи ју, да 
са мо стал но упла ћу ју до при нос за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње, у стаж оси гу ра ња ра чу на се 
и вре ме за ко је је осо ба, у скла ду 
са овим чла ном за ко на, упла ћи-
ва ла до при нос за ПИО. Свој ство 

оси гу ра ни ка сти че се да ном под-
но ше ња зах те ва, а на зах тев ко-
ри сни ка, нај ра ни је 30 да на пре 
под но ше ња зах те ва, и пре ста је 
да ном за ко ји се осо ба у зах те ву 
опре де ли.

Свој ство оси гу ра ни ка се мо же 
сте ћи под усло вом да ни је на сту-
пио не ки од слу ча је ва по осно ву 
ко јих се оства ру је пра во у скла-
ду са за ко ном, што зна чи да се 
за ис пу ње ње усло ва за ста ро сну 
пен зи ју свој ство оси гу ра ни ка по 
овом осно ву мо ра сте ћи пре на-
вр ше них 65 го ди на жи во та. По-
сле на вр ше них 65 го ди на жи во та 
свој ство оси гу ра ни ка мо же се 
сте ћи са мо укљу че њем у оба ве-
зно оси гу ра ње. Свој ство оси гу-
ра ни ка сти че се да ном по чет ка, 
а пре ста је да ном пре стан ка за-
по сле ња, оба вља ња са мо стал не 
или по љо при вред не де лат но сти, 
од но сно оба вља ња уго во ре них 
по сло ва. Ово прак тич но зна чи да 
Ва ша мај ка не мо же са ма да упла-
ћу је до при но се још 16 ме се ци, 
ко ли ко јој не до ста је до ис пу ње-
ња усло ва од 15 го ди на ста жа.

Од го вор: Пре ма швај цар ским 
про пи си ма, пра во на по ро дич ну 
пен зи ју пре ста је ка да ко ри сник 
по но во за кљу чи брак. Дру га су-
пру га не би мо гла да оства ри 
пра во на по ро дич ну пен зи ју по 
смр ти му жа, с об зи ром на то да 
он ни је ни био ко ри сник лич-
не пен зи је већ му је из вр ше на 
јед но крат на ис пла та. Има ју ћи 

у ви ду да су у пи та њу про пи си 
Швај цар ске, за де таљ ни је ин-
фор ма ци је упу ћу је мо Вас да се 
обра ти те но си о цу пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња Швај-
цар ске: CA IS SE SU IS SE DE COM-
PEN SA TION, Ave nue Ed mond-Va-
uc her 18, 1203 Gen ève, +41 22 
795 91 11, e-mail: post ma ster @
zas.ad min.ch , www.zas.ad min.ch . 

спо соб но сти, на осно ву ко јег је 
прет ход но оства ре но пра во на 
ин ва лид ско пен зи ју, пра во на ин-
ва лид ско пен зи ју пре ста је.

Из у зет но, за ко ри сни ка пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју ко ји се 
рад но ан га жу је по осно ву уго во-
ра о де лу или уго во ра о при вре-
ме ним и по вре ме ним по сло ви ма, 
као две од ви ше вр ста рад ног ан-

га жо ва ња, по сту пак утвр ђи ва ња 
про ме на у ста њу ин ва лид но сти 
се не ће по кре ну ти.

Пре ма За ко ну о ра ду, по сло-
да вац мо же да за кљу чи уго вор о 
оба вља њу при вре ме них и по вре-
ме них по сло ва за оба вља ње по-
сло ва ко ји су по сво јој при ро ди 
та кви да не тра ју ду же од 120 рад-
них да на у ка лен дар ској го ди ни. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: патриот, Отранто, сластан, актери, антара, тоника, осрам, т, ак, к, пл, Сип, але, колонат, окарина, пенали, 
а, дина, антенат, м, о, ра, поданик, урота, а, Лора, км, амарела.  УКРШТЕНЕ РЕЧИ: супа, ода, трансфер, р, латица, огари, ап, јат, рб, и, 
рапорт, На липару, аш, воћар, рак, Рава, анат, Ал, милибар, ан, Марин, к, коњица, бакалар. АНАГРАМ: Јелица Сретеновић. 

ВОДОРАВНО: 1. Врста јела – Хвалоспев, 2. Пренос (лат.), 
3. Ознака за реомир – Део цвета, 4. Врста ловачког пса 
(мн.) – Иницијали руског песника Пушкина, 5. Слово 
старословенске азбуке – Хемијски симбол за рубидијум 
– Ознака за исток, 6. Војнички извештај, 7. Наслов песме 
Ђуре Јакшића, 8. Иницијали песника Шантића – Узгајивач 
воћа, 9. Водени љускар – Острво на Јадранском мору, 10. 
Папин годишњи приход – Хемијски симбол за алуминијум, 
11. Хиљадити део бара, 12. Немачки предлог (на) – Име 
комедиографа Држића, 13. Ознака за келвин – Род војске са 
коњима, 14. Врста морске рибе..
УСПРАВНО: 1. Колона војника – Бреме које се носи на 
рамену, 2. Удружени рад (скр.) – Ранији политичар, Илија 
– Међународна ознака за Белгију, 3. Предњонепчани 
сугласник – Блато – Предлог: према, 4. Град у Ирану, на 
реци Намаки – Покрајинско извршно веће (скр.) – Река у 
Србији, 5. Врста изолационог грађевинског материјала 
– Ле-ковито минерално место, 6. Грчки фудбал-ски клуб – 
Блиски сродници – Атомска група ароматичних једињења, 
7. Млади нараштај – Врста ракије, 8. Арабљани – Река и 
планина у Русији – Јужно воће.

АНАГРАМ (Е=И)
ТРАЈЕ ВОЛЕЋИ 

СЦЕНЕ!
Решењем се добија име и презиме 

наше филмске и позоришне глумице.
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СЕКТОР  (СКР.)
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ОКЕАН
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 ВУЧНА 

МАШИНА
РАСТАЈАЊЕ

МЕЂУВРЕМЕ     
(ЛАТ.)

КРПА ЗА 
БРИСАЊЕ

ИМЕ РАНИЈЕГ 
ГЛУМЦА 
КЕРТИСА

РОДОЉУБ

ГРАД У    
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ГЛАС 
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ПРВО 
СЛОВО
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ИМЕ
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(ЛАТ.)
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ЗА МЕГА
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(СКР.)

ОЗНАКА 
ШПАНИЈЕ

ВРСТА 
ВИШЊЕ



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Ро шти љи ја да, Пр шу ти ја да, Ку ле ни ја да, Пих ти ја да, Бут ки ци-

ја да, Сла ни ни ја да, Ко ба си ци ја да... А за пен зи о не ре, Ку пу си ја да.
Не ко ри стим го ди шњи од мор. Пр во мо рам да на ђем по сао.
У су ко бу сам са со бом. Ни шта лич но.
Ни сам ате и ста али све ма ње ве ру јем у се бе.
Сло бо да го во ра има и сво је ло ше стра не. Мо же да се про мук-

не.
Сва ки дан мо гу да слу шам рок, поп, фолк, али шест ме се ци мо рам 

да че кам ул тра звук.
Осе ћам се као дру ги чо век. Да ли је то кри за иден ти те та?
Не мам па ра за мо ре, али не жа лим. Мо ре је и да ље пла во и сла но, 

шта ја сад ту има да про ве ра вам.
Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Од очи ју јав но сти не мо же да се са кри је ни јед на тај на.
Они ко ји ци ља ју на ви со ки по ло жај, за о би ђу старт!
Не се ди скр ште них ру ку. Ма ло је и при ле гао.
Због то га што из но сим та бу те ме, стал но сам – та бан.
Ви ше се њих на до ве зу је на реч не го на по сао.
Пси хи ја три сма тра ју да су код же не ми ри си ва жни ји од из гле да. 

На ро чи то ако ру жни ји пол ми ри ше на но вац. 
Ду шан Стар че вић

Пен зи о нер ске ми сли
Све га нам је ма ло, за то што смо сит ни(ча ви).
Ако уме те да за по ве да те, свак ће да вас слу ша.
Са те ра ли су нас у ћо шак. Не зна ју да ода тле има мо нај бо љи 

пре глед.
До шло би бо ље су тра, али да нас ни ка ко да про ђе.
Па ме тан пен зи о нер се ба ви со бом, не оче ку је да се дру ги њи-

ме ба ве. 
Са мо онај ко је (не ка да) био до бар унук (сад )мо же да бу де до бар 

де да.
Ми ли ца Чу лић

Вла да ти ср цем
Сви раз ло зи да жи ви мо бо ље су на на шој стра ни. Осим оних ко ји 

ни су.
Жи вот је ом ча ко ју око вра та но си мо од ро ђе ња.
Пре ма за ни свим бо ја ма, нај ве ће су рђе.
И ма ње га од ма ко вог зр на пре га зи вре ме.
Чо ве ка, кад оста ри, оп те ре ћу ју да ни. Не го ди не.
Ко вла да сво јим ср цем, па ти. Ко не вла да, још ви ше па ти.
Иа ко вам ни шта ни сам ре као, све сам вам ка зао.
По ми ри ли смо су прот но сти. Све су на на шој стра ни.
У на шем ла ви рин ту има ме ста за све и сва ко га. 

Пе ко Ла ли чић

Кад то ну ла ђе
По то ну ле ми ла ђе, сад идем пе шке и осла њам се на штап.
Био сам јој очи њи вид, док ни је за кљу чи ла да сам сле пац. 
Ме ни ме де ни ме сец по чи ње оног да на кад при мим пен зи ју.
Снај ка гле да ства ри да ле ко. Већ ми сли да сам ја на оном све ту.
Ства ри ко је гле дам бе ло, бр зо из бле де.
Злат на је она реч ко ја зап не за зу бе. 

Ми ли јан Де спо то вић
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– да је Тран сси бир ска же ле зни-

– да је пр ви град ски пре воз у Бе-

– да је Же ле знич ка ста ни ца 

знич ка пру га је гра ђе на од 1891. до 1916. го ди не и нај ду жа је на 

ле знич ке ста ни це ве ли ких европ ских зе ма ља. Пр ви воз са 

све ту са укуп ном ду жи ном од 9.288 ки ло ме та ра. Воз про ла зи 

ове ста ни це кре нуо је ка Зе му ну уз двор ске по ча сти, 20. ав-

ца на зив же ле знич ке ру те ко ја 

о гра ду кре нуо 1892. го ди не ка да су 

Бе о град, до не дав но глав на бе-

про ла зи кроз Си бир, а кре ће из 

трам ва ји са коњ ском за пре гом пре-

о град ска же ле знич ка ста ни ца, 

Мо скве до Вла ди во сто ка? Она се 

во зи ли пут ни ке по гра ду? Го ди ну 

гра ђе на из ме ђу 1882. и 1885. 

да ље на до ве зу је на Тран смон-

да на ка сни је про ра дио је трам вај на елек трич ни по гон. 

го ди не по пла но ви ма ар хи тек-

гол ску ли ни ју за Улан Ба тор и Тран сман џу риј ску за Пе кинг, тј. 

те Дра гу ти на Ми лу ти но ви ћа? Згра да има ста тус спо ме ни ка 

по ве зу је да ле ко и сточ ни са европ ским де лом Ру си је. Ова же ле-

кул ту ре од ве ли ког зна ча ја а из гра ђе на је по узо ру на же-

кроз осам вре мен ских зо на, а пу то ва ње тра је чак се дам да на.

гу ста 1884. го ди не. Овог ле та, ка да и по след њи во зо ви на пу-

сте Сав ски ам фи те а тар, би ће пре тво ре на у му зеј на у ке или 

исто ри је.

– да је про грам мо дер ни за ци је 

– да је кнез Ми лан Обре но вић 

Ју го сло вен ских же ле зни ца ко ји 

сре бр ним бу да ком 3. ју ла1881. 

је пред ви ђао ма сов но уки да ње 

го ди не уда рио те мељ Срп ским 

уза них и не рен та бил них пру га, 

др жав ним же ле зни ца ма? Овај 

до нет 1964. го ди не? Пр ва елек три фи ци ра на пру га на мре жи 

до га ђај се до го дио „крај мо ста 

ЈЖ Бе о град –Шид –др жав на гра ни ца (За греб) пу ште на је у са-

на Мо кро лу шкој ре чи ци до Топ чи дер ског пу та” (у бли зи ни 

о бра ћај 31. ма ја 1970. го ди не.

да на шњег мо ста „Га зе ла“ у Бе о гра ду). Пр ви све ча ни воз на 
пру зи Бе о град –Ниш за ка снио је чи та вих 15 ме се ци и про-
тут њао Мо рав ском до ли ном 4. сеп тем бра 1884. го ди не. Ре-
дов ни са о бра ћај от по чео је 15. сеп тем бра исте го ди не и тај 
дан срп ске же ле зни це сва ке го ди не обе ле жа ва ју као Дан 
же ле зни ча ра.




