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Без број тек сто ва је на пи-
са но о зна ча ју фи зич ке 
ак тив но сти у ста ри јим 

го ди на ма, и мно го са ве та је 
да то, са де таљ ним фи зи о ло-
шким об ра зло же њи ма, пси-
хо ло шким пред но сти ма и 
дру штве ним бе не фи ти ма, али, 
ре кло би се, без оче ки ва них 
ефе ка та и же ље них по ма ка у 
прав цу мо ти ви са ња љу ди на 
ви ше кре та ња. Ко ли ко има 
„пре о бра ће них” ко ји су по слу-
ша ли са ве те, ни је по зна то, али 
ста ти сти ке по ка зу ју да су у по-
зним го ди на ма и да ље ак тив-
ни углав ном са мо они ко ји су 
то би ли чи та вог жи во та. И ово 
ни је ка рак те ри стич но са мо за 
на ше под не бље, већ за ско ро 
све зе мље све та, укљу чу ју ћи 
ту и нај бо га ти је.

То, ме ђу тим, не тре ба да нас 
спре чи да и да ље по ку ша ва мо.

По сто ји мно го раз ло га због 
ко јих љу ди по сле ше зде се те 
(ко ја се углав ном узи ма као 
гра нич на го ди на) има ју тен ден-
ци ју да ус по ре и по ста ну па сив-
ни ји. То је не ка да због здрав-
стве них про бле ма, те жи не, 
због стра ха од па до ва, или се 
пре ла зак са сре ди не жи вот ног 
до ба на ста рост, ко ји се че сто 
по кла па са пен зи о ни са њем, 
пси хо ло шки до жи вља ва као 
крај ак тив ног жи во та. А, за пра-
во, док ста ри мо, ак ти ван на чин 
жи во та по ста је ва жан као и на-
ше здра вље. И нео дво јив од 
ње га. Пре све га јер, нај оп шти је 
ре че но, ре дов на фи зич ка ак-
тив ност зна чај но од ла же по-
че так функ ци о нал них огра ни-

че ња и гу би так не за ви сно сти, 
од но сно по ма же да што ду же 
оста не мо у свом до му.

Ипак, иа ко су ње не бла го-
де ти на фи зич ке и мен тал не 
функ ци је одав но по зна те, ве-
ли ка ве ћи на ста ри јих, гло бал-
но по сма тра но, не за до во ља-
ва ни ми ни мал ни ни во фи-
зич ке ак тив но сти по треб не за 
одр жа ва ње здра вља. Због то га 
су не ке од нај ра зви је ни јих зе-
ма ља са чи ни ле на ци о нал не 
пла но ве и про гла си ле про мо-
ви са ње фи зич ке ак тив но сти 
ме ђу ста ри јим осо ба ма за на-
ци о нал ни при о ри тет јав ног 
здра вља.

На пре дак ме ди ци не и жи-
вот ни стил ко ји до при но се ду-
го веч но сти пред ста вља ју ци-
ви ли за циј ско до стиг ну ће, али 
до но се и зна чај не дру штве не, 
еко ном ске и здрав стве не иза-
зо ве јер се оче ки ва ни жи вот ни 
век по ве ћа ва бр же од пе ри о да 
жи во та про ве де ног у до бром 
здра вљу, на зва ном „здра ва 
ста рост” или „го ди не здра вог 
жи во та”. Здра ва ста рост је де-
фи ни са на као спо соб ност да 
се во ди здрав и дру штве но 
ин клу зи ван жи вот ре ла тив но 
сло бо дан од бо ле сти или ин ва-
ли ди те та.

Ис тра жи ва ња ко ја су се по-
ја ви ла по след њих го ди на по-
твр ђу ју да успе шно ста ре ње у 
ве ли кој ме ри од ре ђу је ин ди-
ви ду ал ни на чин жи во та а не 
ге нет ско на сле ђе, као што се 
ве ру је. Не дав на швед ска сту-
ди ја по ка за ла је да је фи зич ка 
ак тив ност број је дан по до при-

но су ду го веч но сти, до да ју ћи 
до дат не го ди не жи во ту – чак 
и ако поч не те да ве жба те тек 
у по зно до ба. Али ак ти ви ра ње 
ни је са мо до да ва ње го ди на жи-
во ту, не го и до да ва ње жи во та у 
сво је го ди не.

Ле ка ри, ан дра го зи и дру ги 
струч ња ци већ по ма ло па нич-
но апе лу ју на гла ша ва ју ћи да је 
чак и ма ла ак тив ност здра ви ја 
од „се де ћег” жи во та, од но сно 
да је сва ки ни во фи зич ке ак-
тив но сти бо љи не го да се не 
ра ди ни шта. За то ни је оба ве-
зно од ва ја ти вре ме и но вац 
(ко га ни кад до вољ но) за клу-
бо ве, са ле за ве жба ње, ба зе не; 
до вољ но је по ла са та шет ње 
днев но, хо да ње до про дав ни-
це, уси са ва ње, пра ње ко ла, ак-
тив на игра са уну ци ма, или бар 
да ви ше пу та за ре дом сед не те 
и уста не те. За оне ко ји ма то ни-
је су ви ше на пор но, нај бла го-
твор ни је је пли ва ње (да је те лу 
ком пле тан тре нинг, а по себ но 
је ле ко ви то за оне са ар три ти-
сом), и би ци кли зам ко ји са го-
ре ва мно го ка ло ри ја а згло бо-
ве одр жа ва у од лич ном ста њу.

Ако, пак, и да ље пла ни ра те 
да бу де те ста тич ни, се ти те се 
да љу ди ко ји ве жба ју до бро чи-
не за свој иму ни тет, крв ни при-
ти сак, ва ре ње, и да су у ма њем 
ри зи ку од ди ја бе те са, ср ча них 
обо ље ња, осте о по ро зе, па и 
Ал цхај ме ро ве бо ле сти. Они 
та ко ђе бо ље спа ва ју, лак ше се 
бо ре са де пре си јом и има ју ви-
ше са мо по у зда ња. А и памет 
им је мало би стри ја.

М. Јо ва но вић

Да обр не мо још је дан круг
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Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, 

Зо ран Ђор ђе вић, са стао се у 
Мо скви са ми ни стром ра да и 
со ци јал не за шти те Ру ске Фе-
де ра ци је, Мак си мом Ана то ље-
ви чем То пи ли ном, а на кон то га 
са пред се да ва ју ћим Ко ми те та 
за ме ђу на род не по сло ве Др-
жав не ду ме Ру ске Фе де ра ци је, 
Ле о ни дом Слуц ким, са ко ји ма 
је раз го ва рао о би ла те рал ним 
од но си ма две ју зе ма ља и са-
рад њи у обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, ка же 
се у са оп ште њу Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња. У де ле га ци-
ји ми ни стра Зо ра на Ђор ђе ви ћа 
то ком по се те Ру си ји би ли су и 
др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству за рад Не го ван Стан ко вић, 
в. д. по моћ ни ка ми ни стра Зо-
ран Ми ло ше вић и ди рек тор ка 
Ре пу блич ког фон да ПИО, Дра га-
на Ка ли но вић.

У раз го во ру са То пи ли ном, 
Ђор ђе вић је за хва лио на ан га-
жо ва њу и за ла га њу у ве зи са 
ра ти фи ка ци јом Спо ра зу ма о со-
ци јал ној си гур но сти из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де ра-

ци је, и ис та као да је за пот пи си-
ва ње тог спо ра зу ма од по себ не 
ва жно сти био до при нос пред-
сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је, Вла-
ди ми ра Вла ди ми ро ви ча Пу ти на.

– Спо ра зум о со ци јал ној си-
гур но сти је од из у зет не ва жно-
сти за на ше гра ђа не ко ји жи ве и 
ра де у Ру ској Фе де ра ци ји. Ње-
го вим пот пи си ва њем сви на ши 
др жа вља ни ко ји од ла зе на рад у 
Ру си ју, као и гра ђа ни Ру си је ко ји 
до ла зе на рад у Ср би ју, оства ру-

ју пра во на пен зи ју – под се тио 
је Ђор ђе вић и ис та као да је је-
дан од при о ри те та Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је ства ра ње бо љих 
усло ва за жи вот и рад гра ђа на.

Ми ни стри су раз го ва ра ли и о 
де мо граф ској си ту а ци ји, по сле 
че га је ми ни стар То пи лин упо-
знао Ђор ђе ви ћа са пла но ви ма 
Вла де Ру ске Фе де ра ци је у ве зи 
са ре фор мом пен зиј ског си сте ма.

Ми ни стар То пи лин за ха лио је 
ми ни стру Ђор ђе ви ћу на по се ти 

и ис та као да су уза јам не по се те 
до бар знак да од но си две зе-
мље иду у пра вом сме ру, да ју ћи 
до бре ре зул та те.

У раз го во ру са Слуц ким Ђор-
ђе вић је ис та као да о бли ско сти 
Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де-
ра ци је све до чи и ју би лар них 180 
го ди на до брих ди пло мат ских 
од но са, што по твр ђу ју и че сти 
су сре ти пред сед ни ка Алек сан-
дра Ву чи ћа и Вла ди ми ра Пу ти на.

– У том све тлу, на дам се да ће 
мој бо ра вак у Мо скви до дат но 
учвр сти ти би ла те рал не од но се 
на ше две др жа ве, a ко ји су из-
у зет но до бри и ко је ка рак те ри-
ше ин тен зи ван и кон ти ну и ран 
ди ја лог на свим ни во и ма – ре-
као је ми ни стар.

Ђор ђе вић је ис та као да је 
са рад ња у обла сти ра да, за по-
шља ва ња, бо рач ких и со ци јал-
них пи та ња са Ру ском Фе де-
ра ци јом на из у зет но ви со ком 
ни воу али да по сто ји про стор 
за ње но да ље уна пре ђе ње и 
ин тен зи ви ра ње.

Пред се да ва ју ћи Од бо ра за 
ме ђу на род ну са рад њу Ру ске 
ду ме, Ле о нид Слуц ки, за хва лио 
је ми ни стру Ђор ђе ви ћу што се 
ода звао по зи ву да бу де ње гов 

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ У ПО СЕ ТИ РУ СИ ЈИ

На ста вак до брих ди пло мат ских од но са

Ми ни стри Зо ран Ђор ђе вић и Мак сим То пи лин

Укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да за 
2018. го ди ну пла ни ра ни су у из но су од 
615,58 ми ли јар ди ди на ра, а рас хо ди и из да-
ци Фон да пла ни ра ни су у окви ру два про-
гра ма: по др шка спро во ђе њу по сло ва из 
над ле жно сти Фон да (оства ри ва ње пра ва 
из ПИО, ад ми ни стра тив на по др шка и упра-
вља ње ра дом Фон да) у из но су 11,72 ми ли-
јар де ди на ра и пра ва из со ци јал ног оси гу-
ра ња (ис пла та пен зи ја и оста лих пра ва из 
ПИО) у из но су 603,86 ми ли јар ди ди на ра.

На осно ву по да та ка ко ји су пре зен то ва ни 
Управ ном од бо ру, укуп ни при хо ди оства ре-
ни у пр вих шест ме се ци из но се 292,35 ми ли-
јар ди ди на ра и ви ши су за три од сто у од но су 

на исти пе ри од прет ход не го ди не. По осно-
ву до при но са за ПИО оства рен је при ход од 
210,9 ми ли јар ди ди на ра, што је за два од сто 
ви ше од пла ни ра ног, а у од но су на упо ред ни 
пе ри од прет ход не го ди не ви ши су за 8,6 од-
сто. Уче шће при хо да од до при но са у пр вих 
шест ме се ци у укуп ним при хо ди ма Фон да 
из но си 72,1 од сто, што је за 3,7 про цент них 
по е на ви ше не го у истом пе ри о ду 2017.

Тран сфе ри из бу џе та за 2018. го ди ну пла-
ни ра ни су у из но су од 185,54 ми ли јар ди ди-
на ра, али је због бо ље на пла те до при но са 
и сред ста ва пре не тих из прет ход не го ди не, 
Фонд за шест ме се ци по ву као ма ње сред-
ста ва од пла ни ра них за 11,9 ми ли јар ди. 

У од но су на исти пе ри од про шле го ди не, 
тран сфе ри из бу џе та су ни жи за 9,3 од сто, 
од но сно за 8,3 ми ли јар де ди на ра. Уче шће 
тран сфе ра из бу џе та у укуп ним при хо ди ма 
Фон да, за пр вих шест ме се ци из но си 27,6 
од сто, што је за 3,8 пр о цент них по е на ма ње 
у од но су на исти пе ри од 2017. го ди не.

Пен зи је су у де цем бру 2017. ускла ђе не за 
пет про це на та, за шест ме се ци рас хо ди за 
пен зи је су из но си ли 258,8 ми ли јар ди и у од-
но су на исти пе ри од про шле го ди не ви ши 
су за 4,5 од сто. Про сеч на пен зи ја у пе ри о-
ду ја ну ар-ју н 2018. из но си 24.984 ди на ра и 
у од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не 
но ми нал но је ви ша за 4,9 од сто. Г. О.

ФИ НАН СИЈ СКИ РЕ ЗУЛ ТАТ РФ ПИО У ПР ВИХ ШЕСТ МЕ СЕ ЦИ

До при но си чи не ви ше од 
72 од сто укуп них при хо да
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За вр ше но je штам па ње свих 
пен зи о нер ских кар ти-
ца за за те че не ко ри сни ке 

пен зи ја, као и кар ти ца за ко ри-
сни ке ко ји су пра во на пен зи ју 
оства ри ли на кон 26. фе бру а ра 
ове го ди не, што је био пре лом-
ни да тум за пр ви кон тин гент 
кар ти ца. Пен зи о нер ске кар ти це 
Фон да ПИО до ступ не су за пре-
у зи ма ње и уру чу ју се пен зи о не-
ри ма у фи ли ја ла ма, слу жба ма и 

ис по ста ва ма Фон да ПИО. Це ла 
мре жа Фон да ПИО је до бро ор-
га ни зо ва на за рас по де лу кар ти-
ца па се и по ред ве ли ког ин те-
ре со ва ња пен зи о не ра у про се ку 
на из да ва ње кар ти це че ка око 
два ми ну та. За по сле ни РФ ПИО 
при ли ком по де ле пен зи о не ри-
ма да ју и ин фор ма ци је о на чи ну 
ко ри шће ња и упо тре бе кар ти це, 
као и сва по треб на об ја шње ња у 
ве зи са овим до ку мен том.

У же љи да олак ша ју пен зи о-
не ри ма пре у зи ма ње кар ти ца, 
за по сле ни у фи ли ја ла ма Фон да 
ПИО по тру ди ли су се да по де лу 
ор га ни зу ју на нај при сту пач ни ји 
на чин, па су не ке фи ли ја ле ор-
га ни зо ва ле уру чи ва ње кар ти ца 
и у удру же њи ма пен зи о не ра на 
те ри то ри ји оп шти на ко је по кри-
ва ју. Ове про сто ри је су бли же и 
до ступ ни је ко ри сни ци ма пен-
зи ја, ком фор не су и без бед не за 
ова кву по де лу, па је и на тај на чин 
пен зи о не ри ма олак ша но пре у-
зи ма ње.

На по ми ње мо још јед ном да 
је ко ри сни ци ма за пре у зи ма ње 
кар ти ца нео п хо дан иден ти фи ка-
ци о ни до ку мент (лич на кар та 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. 

Пен зи о нер ска кар ти ца је тра-
јан до ку мент по мо ћу ко јег ко ри-
сни ци пен зи ја јед но став ни је и 
без бед ни је мо гу да до ка жу свој 
ста тус. На кар ти ци се од лич них 
по да та ка на ла зе са мо име и пре-
зи ме ко ри сни ка, па је њи хо вом 

из ра дом обез бе ђе на пот пу на 
за шти та по да та ка о лич но сти 
сва ког ко ри сни ка пен зи је. Да-
кле, пен зи о нер ски ста тус ви ше 
не ће мо ра ти да се до ка зу је пен-
зиј ским че ком па ће и ку по ви-
на и ко ри шће ње по пу ста би ти 
знат но јед но став ни ји. Оба ве за 
др жав них ор га на и ор га ни за ци-
ја, ин сти ту ци ја и уста но ва, као 
и прав них ли ца ко ја у свом по-
сло ва њу тра же иден ти фи ка ци-
ју ста ту са пен зи о не ра, је сте да 
при хва те пен зи о нер ску кар ти цу 
Фон да ПИО као ва лид ни и та чан 
до каз ста ту са. На рав но, пен зи-
о нер ска кар ти ца Фон да ПИО 
омо гу ћу је дру штве но од го вор-
ним су бјек ти ма да по јед но ста ве 
сво је про це ду ре за ко ри сни ке 
– пен зи о не ре, а ти ме и пен зи о-
не ри ма олак ша ју сва ко днев ни 
жи вот и оба ве зе. 

Из ра да пен зи о нер ских кар-
ти ца је кон ти ну и ран про цес, 
чи ја је ди на ми ка ускла ђе на са 
оства ри ва њем пра ва на пен зи-
ју, од но сно са пр вом ис пла том 
пен зи је, та ко да ће се кар ти це 
ра ди ти за све но ве пен зи о не ре 
ка да оства ре пра во на пен зи ју.

Г. О.

У ФИЛИЈАЛАMA РФ ПИО УРУ ЧУ ЈУ СЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ КАР ТИ ЦЕ 

Кар ти ца за сва ког пен зи о не ра

Препорукаповереника
По ве ре ник за ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја и за шти ту по да-
та ка о лич но сти, Ро до љуб Ша бић, оце нио је да су пен зи о нер ске 
кар ти це ко је из да је Фонд ПИО до бро ре ше не са ста но ви шта 
об ра де и за шти те по да та ка и по звао све пру жа о це услу га да за 
утвр ђи ва ње ста ту са пен зи о не ра ко ри сте ту кар ти цу.
Бу ду ћи да у прак си пру жа о ци ра зних услу га и да ље за утвр ђи-
ва ње ста ту са пен зи о не ра зах те ва ју чек од пен зи је или ре ше ње 
о оства ре ном пра ву, те ти ме, су прот но за ко ну, об ра ђу ју ви ше 
по да та ка не го што је по треб но за ту свр ху, по ве ре ник Ро до љуб 
Ша бић их је по звао да за утвр ђи ва ње њи хо вог ста ту са ко ри сте 
пен зи о нер ску кар ти цу Фон да ПИО.
Он је на гла сио да осим што са др жи ми ни мум по да та ка нео п ход-
них за иден ти фи ка ци ју, пен зи о нер ску кар ти цу из да је Фонд ПИО 
ко ји, у скла ду са за ко ном, рас по ла же ма тич ним еви ден ци ја ма 
оси гу ра ни ка и ко ри сни ка пра ва као ве ро до стој ним из во ром по-
да та ка, за раз ли ку од дру гих пер со на ли зо ва них до ку ме на та ко је 
из да ју по је ди не ло кал не са мо у пра ве.

гост у Ру си ји и из ра зио за до-
вољ ство због до брих од но са 
две зе мље на гла сив ши да ће 
овај са ста нак пру жи ти до дат ни 
под сти цај да још си гур ни је на-
ста ви мо ка ја ча њу са рад ње.

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
при су ство вао је у Мо скви дру-
гом ре дов ном за се да њу Ме шо-
ви те ру ске и срп ске ко ми си је за 
ре а ли за ци ју Спо ра зу ма из ме ђу 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је и Вла де 
Ру ске Фе де ра ци је о вој ним ме-
мо ри ја ли ма. Те ма са стан ка био 
је из глед и ста ње срп ских вој них 
гроб ни ца на те ри то ри ји Ру ске 
Фе де ра ци је, и вој них гроб ни ца 
ру ске вој ске и Цр ве не ар ми је на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

– Рат ни ме мо ри ја ли по диг ну-
ти у част хе ро ја ко ји су да ли жи-
вот за сло бо ду и не за ви сност 
на ших на ро да ве о ма су ва жни 
и на ста ви ће мо да во ди мо ра чу-
на о њи ма. Они су исто риј ски и 
културнo зна чај ни за оба на ро-
да ко ја су се увек бо ри ла на ис-
тој стра ни – ре као је Ђор ђе вић.

У де ле га ци ји ми ни стра Ђор ђе ви ћа би ла је и ди рек тор ка Фон да ПИО, Дра га на Ка ли но вић

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
и др жав ни се кре тар за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и 
бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту, 
Не го ван Стан ко вић, раз го ва-
ра ли су са ше фом Упра ве вој-
них ме мо ри ја ла и ком плек са 

у Ми ни стар ству од бра не и по-
моћ ни ком ми ни стра од бра не 
Ру ске Фе де ра ци је, Ки ри ли ном 
Алек сан дром Ва лен ти но ви чем, 
о пер спек ти ва ма ре а ли за ци је 
пла на ка пи тал не об но ве ме-
мо ри ја ла у срп ској пре сто ни-

ци Осло бо ди о ци Бе о гра да и о 
усва ја њу у Ре пу бли ци Ср би ји 
За ко на о рат ним ме мо ри ја ли ма, 
на во ди Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња.

При ре ди ла Ре дак ци ја
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Ко све мо же оства ри ти 
пра во на по ро дич ну пен-
зи ју, ко је све усло ве за кон 

про пи су је на стра ни умр лог 
оси гу ра ни ка, а ко је је по треб но 
да ис пу не чла но ви по ро ди це, 
као и ка кви су про пи си у не-
ким ком плек сни јим слу ча је ви-
ма – о све му то ме раз го ва ра ли 
смо са Све тла ном Це бу лом, за-
ме ни цом ди рек то ра Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО.

По ро дич на пен зи ја је вр ста 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, ко јим се чла но-
ви ма по ро ди це, у слу ча ју смр ти 
оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни-
ка ста ро сне, пре вре ме не ста-
ро сне или ин ва лид ске пен зи је, 
обез бе ђу је ма те ри јал на и со ци-
јал на си гур ност. Ра ди се о пра ву 

ко је се из во ди из пра ва ко ри-
сни ка пен зи је, од но сно пра ва 
на пен зи ју ко ју би имао оси гу-
ра ник у мо мен ту смр ти. 

– Да би се оства ри ло пра во 
на по ро дич ну пен зи ју мо ра ју да 
бу ду ис пу ње ни усло ви про пи-
са ни за ко ном на стра ни умр лог 
оси гу ра ни ка и по себ ни усло ви 
ко је тре ба да ис пу ња ва ју чла но-
ви по ро ди це. Пре ма од ред ба ма 
За ко на о ПИО, пра во на по ро-
дич ну пен зи ју мо гу оства ри ти 
чла но ви по ро ди це умр лог оси-
гу ра ни ка ко ји је на вр шио нај-
ма ње пет го ди на ста жа оси гу-
ра ња или је ис пу нио усло ве за 
ста ро сну, пре вре ме ну ста ро сну 
или ин ва лид ску пен зи ју. У слу-
ча ју ка да је узрок смр ти по вре-
да на ра ду или про фе си о нал но 

обо ље ње, та да стаж оси гу ра ња 
ни је услов за утвр ђи ва ње пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју ко ја је 
основ за од ре ђи ва ње по ро дич-
не пен зи је – об ја шња ва Све тла-
на Це бу ла.

Ка да је реч о усло ви ма ко је 
је по треб но да ис пу ни брач ни 
друг да би оства рио пра во на 
по ро дич ну пен зи ју – удо ва сти-
че ово пра во ако је до смр ти 
брач ног дру га на вр ши ла 53 го-
ди не жи во та, а удо вац 58 го ди-
на. Ме ђу тим, уко ли ко удо ва до 
смр ти брач ног дру га ни је на вр-
ши ла 53 го ди не, али је има ла 45 
го ди на жи во та, она сти че пра во 
на по ро дич ну пен зи ју кад на пу-
ни 53 го ди не.

– Ово пра во удо ва, од но сно 
удо вац, та ко ђе, мо гу оства ри ти 

ако су до смр ти брач ног дру га 
или у ро ку од јед не го ди не од да-
на смр ти брач ног дру га по ста ли 
пот пу но не спо соб ни за рад, или 
ако је по сле смр ти брач ног дру-
га оста ло јед но де те или ви ше 
де це ко ја има ју пра во на по ро-
дич ну пен зи ју по том брач ном 
дру гу, а удо ва, од но сно удо вац, 
вр ше ро ди тељ ску ду жност пре-
ма тој де ци. Уко ли ко би удо ва, 
од но сно удо вац то ком тра ја ња 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
ко је су оства ри ли по јед ном од 
ова два осно ва, на вр ши ли за ко-
ном про пи са не го ди не жи во та, 
они би трај но за др жа ли пра во 
на по ро дич ну пен зи ју – на во ди 
на ша са го вор ни ца.

Она на по ми ње да је основ за 
оства ри ва ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју ис кљу чи во брач-
на за јед ни ца.

– Ван брач ни су пру жни ци не 
мо гу да оства ре пра во на по-
ро дич ну пен зи ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји, без об зи ра на то ко ли ко 
је ван брач на за јед ни ца тра ја ла. 
Ме ђу тим, ово пра ви ло не ва жи 
за де цу ро ђе ну у ван брач ној за-
јед ни ци – она су у сво јим пра-
ви ма пот пу но из јед на че на са 
де цом ро ђе ном у бра ку – по ја-
шња ва Све тла на Це бу ла.

Ка да го во ри мо о де ци, пра во 
на по ро дич ну пен зи ју им при-
па да до на вр ше них 15 го ди на 
жи во та, а на кон то га услов је 
да су на шко ло ва њу или да су 
не спо соб на за са мо ста лан жи-

ПРА ВА ИЗ ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА

По ро дич на 
пен зи ја

поводи
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поводи

вот и рад. Тач ни је, пра во на 
по ро дич ну пен зи ју де те оства-
ру је до кра ја шко ло ва ња, а 
нај ка сни је до 20 го ди на жи во-
та у слу ча ју да по ха ђа сред њу 
шко лу, од но сно 26 го ди на ако 
по ха ђа ви со ко школ ску уста но-
ву. Де те ту ко ме је шко ло ва ње 
пре ки ну то због бо ле сти, пра во 
на по ро дич ну пен зи ју при па да 
и за вре ме бо ле сти до на вр ше-
них 20, од но сно 26 го ди на жи-
во та, као и по сле тих го ди на, 
али нај ви ше за оно ли ко вре ме-
на ко ли ко је због бо ле сти из-
гу би ло од шко ло ва ња. Де те ту 
ко ме је шко ло ва ње пре ки ну то 
због упу ћи ва ња на од слу же ње 

вој ног ро ка, пра во на по ро дич-
ну пен зи ју при па да и за вре ме 
од слу же ња вој ног ро ка, а нај-
ду же до на вр ше не 27. го ди не 
жи во та.

– Ва жно је на гла си ти да по ро-
дич на пен зи ја де те та не за ви си 
од на чи на шко ло ва ња. Да кле, 
ни је од ути ца ја на пра во да ли 
шко ло ва ње фи нан си ра ју са ми 

или су на те ре ту бу џе та. Бит но 
је да над ле жној фи ли ја ли Фон да 
ПИО на вре ме до ста вља ју школ-
ску по твр ду, као до каз о ста ту су 
уче ни ка, од но сно сту ден та, ка-
ко не би до шло до об у ста ве ис-
пла те, од но сно пре стан ка овог 
пра ва – ка же Све тла на Це бу ла.

За кон та ко ђе про пи су је да 
де те има пра во на по ро дич ну 
пен зи ју док тра је не спо соб ност 
за са мо ста лан жи вот и рад. Ако 
је не спо соб ност на ста ла по сле 
15. го ди не жи во та, од но сно 
по сле уз ра ста до ко га се де ци 
обез бе ђу је пра во на по ро дич-
ну пен зи ју, а пре смр ти оси-
гу ра ни ка од но сно ко ри сни ка 

пра ва, по ро дич ну пен зи ју де те 
мо же оства ри ти са мо под усло-
вом да га је оси гу ра ник од но-
сно ко ри сник пра ва из др жа вао 
до сво је смр ти. То зна чи да ово 
де те не мо же да стек не пра во 
на по ро дич ну пен зи ју ако је 
не спо соб ност на ста ла по сле 
смр ти оси гу ра ни ка, од но сно 
ко ри сни ка.

– У слу ча ју ин ва лид ног де те-
та, ко ме је то свој ство утвр ђе но 
у скла ду са про пи си ма о раз вр-
ста ва њу де це оме те не у раз во-
ју, оно има пра во на по ро дич ну 
пен зи ју без об зи ра на то ко ли ко 
го ди на жи во та има у мо мен ту 
смр ти ро ди те ља. У слу ча ју да се 
за по сли или оба вља са мо стал-
ну де лат ност, ин ва лид но де те 
сти че пра во на по ро дич ну пен-
зи ју и по сле пре стан ка за по сле-
ња, од но сно оба вља ња са мо-
стал не де лат но сти – об ја шња ва 
за ме ни ца ди рек то ра Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју 
та ко ђе мо же оства ри ти и ро ди-

тељ ко га је оси гу ра ник, од но-
сно ко ри сник, у скла ду са за ко-
ном из др жа вао до сво је смр ти, 
а услов ко ји мо ра да ис пу ни је-
сте да на дан смр ти оси гу ра ни-
ка, од но сно ко ри сни ка пра ва, 
има на вр ше них 65 го ди на жи-
во та, у слу ча ју му шка ра ца, од-
но сно 62 го ди не, што је услов 
за ста ро сну пен зи ју за же не у 
2018. го ди ни. По ред то га, ро ди-
тељ мо же оства ри ти пра во на 
по ро дич ну пен зи ју и уко ли ко 
је са да ном смр ти оси гу ра ни ка, 
од но сно ко ри сни ка био пот пу-
но не спо со бан за рад.

Све тла на Це бу ла нам по ја-
шња ва да се, у слу ча ју ка да је 
из др жа ва ње услов за сти ца ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју, 
сма тра да је умр ли оси гу ра-
ник, од но сно ко ри сник пра ва 
на пен зи ју из др жа вао чла на 
по ро ди це ако укуп ни ме сеч-
ни при хо ди чла на по ро ди це не 

пре ла зе из нос нај ни же пен зи је 
у прет ход ном квар та лу.

Гра ђа ни су че сто у ди ле ми 
шта ка жу про пи си ка да су не-
ки ма ње уо би ча је ни слу ча је ви 
у пи та њу, ре ци мо, ка да се брак 
скло пи у по зни јим го ди на ма, 
ка да де ца оста ну без оба ро ди-
те ља, или пак ка да пра во оства-
ре и са да шњи и раз ве де ни 
брач ни друг.

– Ако је умр ли оси гу ра ник 
или ко ри сник пен зи је у тре нут-
ку за кљу че ња бра ка на вр шио 
го ди не жи во та ко је се про пи-
су ју као услов за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, да-
кле 65 го ди на у слу ча ју му шка-

ра ца, и у 2018. го ди ни 62 го ди-
не у слу ча ју же на, брач ни друг 
мо же да оства ри пра во на по-
ро дич ну пен зи ју под усло вом 
да има ју за јед нич ко де те или да 
је брак тра јао нај ма ње две го-
ди не. Ка да се ра ди о де ци без 
оба ро ди те ља, она има ју пра во 
на по ро дич ну пен зи ју и по јед-
ном и по дру гом ро ди те љу. У 
том слу ча ју пен зи ја се од ре ђу је 
као јед на пен зи ја, а њен из нос 
не мо же пре ћи нај ви ши из нос 
пен зи је, утвр ђе не у скла ду са 
за ко ном. У слу ча ју да пра во на 
по ро дич ну пен зи ју оства ру ју 
брач ни друг и раз ве де ни брач-
ни друг умр лог оси гу ра ни ка, 
од но сно ко ри сни ка, та да се од-
ре ђу је јед на по ро дич на пен зи ја 
у ви си ни ко ја при па да јед ном 
чла ну по ро ди це и де ли се у јед-
на ким из но си ма – при бли жа ва 
нам про пи се Све тла на Це бу ла.

В. Ка дић

Члановипородицекоји
остварујуправо
Пра во на по ро дич ну пен зи ју мо гу оства ри-
ти чла но ви по ро ди це умр лог оси гу ра ни ка, 
од но сно ко ри сни ка пра ва, а то су: брач ни 
друг; де ца (ро ђе на у бра ку или ван бра ка или 
усво је на, па стор чад ко ју је оси гу ра ник, од-
но сно ко ри сник пра ва из др жа вао); уну чад; 
бра ћа и се стре и дру га де ца без ро ди те ља, 
од но сно де ца ко ја има ју јед ног или оба ро-
ди те ља ко ји су пот пу но не спо соб ни за рад, а 
ко ју је оси гу ра ник, од но сно ко ри сник пра ва 
из др жа вао; ро ди те љи (отац и мај ка, очух 
и ма ће ха и усво ји о ци) ко је је оси гу ра ник, 
од но сно ко ри сник пра ва из др жа вао. Та ко ђе, 
пра во на по ро дич ну пен зи ју мо же оства ри-
ти и брач ни друг из раз ве де ног бра ка, под 
усло вом да му је суд ском пре су дом утвр ђе но 
пра во на из др жа ва ње.

Износпородичнепензије
По ро дич на пен зи ја се од ре ђу је од ста ро сне, пре вре ме не 
ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је умр лог ко ри сни ка, од но сно 
пен зи је ко ја би оси гу ра ни ку при па да ла у ча су смр ти. Про це-
нат пен зи је се од ре ђу је пре ма бро ју чла но ва уже по ро ди це 
ко ји има ју пра во на ту пен зи ју: за јед ног чла на 70%, за два 
чла на 80%, за три чла на 90%, за че ти ри или ви ше чла но ва 
100%. На исти на чин се од ре ђу је и по ро дич на пен зи ја чла-
но ви ма ши ре по ро ди це, ако су они је ди ни ко ри сни ци. Ако 
пра во при па да и чла но ви ма уже по ро ди це, чла но ви ши ре по-
ро ди це (ро ди те љи, бра ћа, се стре и дру га де ца) мо гу оства ри-
ти пра во са мо ако је пре о стао из нос до 100% пен зи је умр лог 
по сле утвр ђи ва ња пра ва чла но ви ма уже по ро ди це.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2018. 7

Бли жи се по че так но ве 
школ ске и уни вер зи тет-
ске го ди не, а са њим и 

оба ве за ко ри сни ка по ро дич них 
пен зи ја, де це ко ји ма је шко ло-
ва ње услов за ко ри шће ње пра-
ва, да Ре пу блич ком фон ду за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње до ста ве по твр де о шко ло-
ва њу. Де ца ста ри ја од 15 го ди на 
то већ зна ју, док је они ма ко ји 
пу не 15 го ди на ово но ва оба ве-
за на ко ју не сме ју да за бо ра ве 
ка ко би не сме та но ко ри сти ли 
по ро дич ну пен зи ју. 

Да би се ово пра во за др жа ло, 
по треб но је да де те ко је је на-
пу ни ло 15 го ди на по ха ђа сред-
њу шко лу, док де ца од 20 до 
26 го ди на ста ро сти мо ра ју да 
до ста ве по твр де о сту ди ра њу 
на ви со ко школ ској уста но ви. 
За кон о ПИО не пра ви раз ли ку 
из ме ђу ре дов ног и ван ред ног 
шко ло ва ња, као ни из ме ђу раз-
ли чи тих ка те го ри ја сту де на та 
– са мо фи нан си ра ју ћих и су фи-
нан си ра ју ћих. Де ца – по ро дич-
ни пен зи о не ри има ју оба ве зу 
да РФ ПИО до ста вља ју до ка зе о 
то ме да по ха ђа ју од го ва ра ју ћу 
шко лу, од но сно то тре ба да чи-
не бла го вре ме но, без од ла га ња, 
по сле оба вље ног упи са сва ке 
школ ске го ди не. Осим по да та ка 
о иден ти те ту де те та и уста но ве 
ко ја је из да је, по твр да тре ба да 
са др жи и по дат ке о то ме на ко ју 
школ ску го ди ну се од но си, као 
и о ста ту су уче ни ка, од но сно 
сту ден та у тој школ ској го ди ни.

Ино стра ни сту ден ти
Из го ди не у го ди ну по ве ћа ва 

се број уче ни ка и сту де на та ко-
ји на ста ву по ха ђа ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји, али и код ино стра них 
обра зов них ин сти ту ци ја, а све 
че шће је и шко ло ва ње пу тем 
ин тер не та. Због то га је нео п-
ход но утвр ди ти осно ва ност ко-
ри шће ња пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју за де цу ко ја се на овај 
на чин шко лу ју. Да би се овај за-
да так оба вио без про пу ста, Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја ре дов но 
са чи ња ва спи ско ве школ ских 
уста но ва ко је има ју до зво лу за 

рад, а у слу ча ју да за де те ко је 
по ха ђа не ку уста но ву не мо же 
са си гур но шћу да се утвр ди да 
ли ис пу ња ва усло ве за ко ри-
шће ње по ро дич не пен зи је, до-
ка зи о шко ло ва њу се ту ма че у 
са рад њи са тим ми ни стар ством.

По што се не ки ко ри сни ци по-
ро дич не пен зи је шко лу ју из ван 
гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је, по 
школ ским про гра ми ма ко ји ни су 
увек слич ни они ма ко ји се при-
ме њу ју у до ма ћој про све ти, за 
њих je не ка да по треб но до дат-
но ту ма чи ти чи ње ни це ко је су 
на ве де не на по твр ди. Нај че шће 
раз ли ке у од но су на уче ни ке и 
сту ден те ко ји на ста ву по ха ђа ју у 
Ср би ји огле да ју се у дру га чи јим 
ни во и ма шко ло ва ња (нпр. на зив 
ино стра не школ ске уста но ве мо-
же да упу ћу је на ви со ку шко лу, 
иа ко се ра ди о сред њо школ ској 
уста но ви), раз ли чи том да ту му 
по чет ка школ ске го ди не, од но-
сно се ме стра, њи хо вог тра ја ња и 
слич но. Ау тен тич ност школ ских 
по твр да из ино стран ства че сто 
се не по твр ђу је она ко ка ко је код 
нас уо би ча је но – пе ча том, већ 
елек трон ским пот пи сом, ко дом 
или ин тер нет адре сом за не по-
сред ну ве ри фи ка ци ју на стра ни-
ца ма са ме шко ле. За то де ца ко ја 
се шко лу ју у ино стран ству и по-
твр ду до би ју на је зи ку др жа ве у 
ко јој се шко лу ју, тре ба уз по твр ду 
да до ста ве и пре вод овла шће ног 
суд ског ту ма ча.

Бла го вре ме но до ста вља ње 
по твр де о шко ло ва њу мо же 
ути ца ти не са мо на пра во де те-
та на по ро дич ну пен зи ју, не го и 
ње го вог жи вог ро ди те ља ко ји 
ни је на вр шио го ди не жи во та 
по треб не за при зна ва ње пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју већ 
то пра во ко ри сти због вр ше ња 
ро ди тељ ске ду жно сти (под се-
ти мо, од 2017. го ди не услов за 
удо ву умр лог оси гу ра ни ка је 
на вр ше ње 53 го ди не, а за удов-
ца 58 го ди на жи во та). Ка да се 
узме у об зир и за кон ска од ред-
ба ко ја про пи су је да пре жи ве ли 
брач ни друг пра во на по ро дич-
ну пен зи ју трај но за др жа ва у 
слу ча ју ка да по треб не го ди не 
жи во та на вр ши у то ку тра ја ња 
пра ва за де те, он да је ја сно да 
до ста вља ње по твр де има зна-
чај и за дру ге чла но ве по ро ди-
це осим де це.

При вре ме на об у ста ва  
ис пла те

Не бла го вре ме но до ста вља ње 
по твр де усло ви ће при вре ме-
ну об у ста ву ис пла те по ро дич не 
пен зи је, да би се из бе гла пре пла-
та. На овај на чин шти те се и Фонд 
ПИО и пен зи о не ри од из ла га ња 
не по треб ним тро шко ви ма на-
пла те нео сно ва но ис пла ће них 
из но са. Ипак, ка ко је на овај на-
чин мо гу ће спре чи ти пре пла ту 
са мо у слу ча ју ка да пра во на по-
ро дич ну пен зи ју ко ри сти де те, а 

не и у слу ча је ви ма ка да по сто ји 
ви ше ко ри сни ка, по треб но је да 
де те ко је је за вр ши ло, или пре-
ки ну ло шко ло ва ње о то ме бла го-
вре ме но оба ве сти Фонд.

Сту ден ти по је ди них ви со ко-
школ ских уста но ва не ка да не 
мо гу на вре ме да до ста ве до-
ка зе о упи су школ ске го ди не, 
јер по след њи ис пит ни ро ко ви 
из прет ход не го ди не тра ју и у 
вре ме ка да би већ тре ба ло да 
поч не на ред на школ ска го ди-
на, или из дру гих објек тив них 
раз ло га. За по сле ни у Фон ду 
ко ји ра де на по сло ви ма ис пла-
те пен зи ја има ју раз у ме ва ња за 
ка шње ња из ова квих раз ло га, 
али то је и раз лог ви ше да се по-
твр де до ста ве од мах по упису 
наредне године студија, ка ко би 
ис пла та пен зи је мо гла не сме та-
но да се на ста ви. 

За крај, под се ћа мо де цу по-
ро дич не пен зи о не ре да, осим 
Ре пу блич ком фон ду за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
до ка зе о шко ло ва њу тре ба да 
до ста ве и ино стра ним но си о-
ци ма оси гу ра ња код ко јих су 
оства ри ли пра во на пен зи ју, 
уко ли ко је то пред ви ђе но прав-
ним про пи си ма дру ге др жа ве, 
а та ко ђе и да је по треб но да 
Фонд оба ве зно оба ве сте у слу-
ча ју да се за по сле, или поч ну да 
оба вља ју са мо стал ну де лат ност 
док ко ри сте пен зи ју.

М. Ми рић

ОБА ВЕ ЗЕ ДЕ ЦЕ – ПО РО ДИЧ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА 

По твр де о шко ло ва њу
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између два броја

Лесковац:брига
занајмлађе

Из ка се гра да Ле сков ца сре ди ном 
ав гу ста ис пла ће на је јед но крат на 
нов ча на по моћ мај ка ма са под руч-
ја ове оп шти не ко је су се по ро ди ле 
ове го ди не, у укуп ном из но су од три 
ми ли о на и 360.000 ди на ра.

Јед но крат ну нов ча ну по моћ у по-
је ди нач ном из но су од по 20.000 ди-
на ра до би ле су ма ме без стал ног за-
по сле ња, а по 10.000 ди на ра до би ле 
су за по сле не по ро ди ље. Ову по моћ 
на име на бав ке пр ве бе би-опре ме 
до би ле су 262 по ро ди ље.

Ово је са мо је дан од при ме ра 
стал не бри ге ло кал не са мо у пра ве 
за нај мла ђе, што ће се чи ни ти и убу-
ду ће, по ру чу ју из ка би не та гра до на-
чел ни ка Ле сков ца. 

Успехсрпскихстудeнатa
Нa Eврoпскoм унивeрзитeт скoм дeбaтнoм 

првeнству, одр жа ном на Ви со кој по слов ној 
шко ли стру ков них сту ди ја у Нoвoм Сaду, на ши 
студeнти су oствaрили зна ча јан успeх плaсмaнoм 
у пoлуфинaлe у oтвoрeнoj кaтeгoриjи нajвeћeг 
дeбaтнoг тaкмичeњa у Eврoпи. Нa oвогодишњем 
тaкмичeњу, у фoрми бритaнскe пaрлaмeнтaрнe 
дeбaтe, у двe тaкмичaрскe кaтeгoриje (oтвoрeнa 
кaтeгoриja и кaтeгoриja eнглeски кao дру ги 
jeзик) учeствoвaлo je око 700 студeнaтa из 25 зeмaљa Eврoпe, a Србиjу je прeдстaвљaлo де сет 
тимoвa и шест судиja.

Mилoш Maрjaнoвић, студeнт Прaвнoг фaк ултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, и Teoдoрa Рeшeтaр, 
студeнт Филoлoш кoг фaк ултeтa у Бeoгрaду, сти гли су дo пoлуфинaлa турнирa у oтвoрeној 
кaтeгoриjи и до чeтвртфинaла тaкмичeњa у кaтeгoриjи eнглeски кao дру ги jeзик, и тo кao тим сa 
нajвишe бoдoвa. Осим то га, Mилoш Мар ја но вић је про гла шен за тре ћег нај бо љег го вор ни ка у 
ка те го ри ји ен гле ски кao дру ги jeзик, и је да на е стог нај бо љег гoвoрника у oтвoрeнoj кaтeгoриjи.

Mилoш Maрjaнoвић je про шле гoдинe, сa Teoдoрoм Рeшeтaр, oсвојио ти ту лу свeтс кoг првaкa нa 
дeбaтнoм првeнству у Хoлaндиjи. Нa Свeт скoм унивeрзитeт скoм дeбaтнoм првeнству у Meксику 
ове го ди не Mилoш Maрjaнoвић и Aлeксaндрa Mихajлoвић су сти гли до финaла.

НовиСад:Фестивалуличнихсвирача
Ма ни фе ста ци ја „Фе сти вал улич них сви ра ча – Гра дић фест” одр жа ва 

се од 30. ав гу ста до 1. сеп тем бра у Под гра ђу Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве.
Као и прет ход них го ди на у про гра му уче ству ју из во ђа чи из Ср би је, ре-

ги о на, Евро пе, али и са дру гих кон ти не на та, а на фе сти ва лу не на сту па ју 
са мо улич ни умет ни ци, већ и афир ми са ни ау то ри. И ове го ди не про грам 
пред ви ђа број не му зич ке на сту пе, филм ске и ви део про јек ци је, пер фор-
ман се, ам би јен тал не пред ста ве, умет нич ке ин ста ла ци је и из ло жбе.

Тра ди ци о нал на по вор ка ће кре ну ти са Тр га сло бо де у Но вом Са ду, 
а за вр ши ће се пред Бе о град ском ка пи јом у Пе тро ва ра ди ну. Фе сти вал 
по чи ње спек та ку лар ним на сту пом шпан ског умет ни ка Да ви да Мо ре на.

Атрак ти ван и ра зно вр стан про грам фе сти ва ла сва ке го ди не у Но ви 
Сад при вла чи све ве ћи број ту ри ста из зе мље и ино стран ства, та ко да га 
то ком три да на ви ди око 70.000 по се ти ла ца. По кро ви те љи фе сти ва ла су 
град Но ви Сад и По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и јав но ин фор ми-
са ње, а сви на сту пи су, као и увек, бес плат ни.

Даниразговора
саНемачком

Ме ђу на род ни са ве то дав ни да ни 
са Не мач ком би ће одр жа ни 18. и 19. 
сеп тем бра 2018. го ди не у Но вом Са ду, 
у згра ди По кра јин ског фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Жит-
ни трг 3, и 20. сеп тем бра у Бе о гра ду, у 
Слу жби I Фи ли ја ле за град Бе о град на 
Но вом Бе о гра ду, Бу ле вар умет но сти 
10, од 9 до 17 ча со ва.

За ин те ре со ва ни ма ко ји су би ли за-
по сле ни или су за по сле ни у Ср би ји 
или Не мач кој са ве то дав ци не мач ког 
и срп ског но си о ца оси гу ра ња тих 
да на пру жа ће бес плат ну прав ну по-
моћ. 

Тер ми ни за раз го вор за ка зу ју се 
пу тем те ле фо на 011/2030-745, а при-
ли ком до ла ска тре ба по не ти сву до-
ку мен та ци ју у ве зи са оси гу ра њем и 
лич на до ку мен та.

Dienstag, von 9.00 bis 17.00 Uhr

Mittwoch, von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Terminvereinbarung:

Ort / TerminMesto / Termin

 (011) 2030 745   

      NOVI SAD 
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 

     Žitni trg 3, 21000 Novi Sad

18. i 19. septembar 2018. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog

osiguranja vas savetuju.

Internationale
Rentenberatung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
Rentenversicherungsträger
beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo vas da ne zaboravite da ponesete svoje dokumente
o osiguranju i ličnu kartu ili pasoš.

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA
DEUTSCHLAND

Utorak, od 9.00 do 17.00 časova

Sreda, od 9.00 do 17.00 časova

Zakazivanje termina:

Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

 (011) 2030 745

BEOGRAD
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Bulevar umetnosti 10, 11070 Novi Beograd

    20. septembar 2018. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog

osiguranja vas savetuju.

Internationale
Rentenberatung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
Rentenversicherungsträger
beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo vas da ne zaboravite da ponesete svoje dokumente
o osiguranju i ličnu kartu ili pasoš.

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA
DEUTSCHLAND

Donnerstag, von 9.00 bis 17.00 Uhr

Terminvereinbarung:

Četvrtak, od 9.00 do 17.00 časova
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ВрњачкаБања:деветиБатинидани
Ово го ди шње бо га то 

и са др жај но вр њач ко 
кул тур но-за бав но ле то 
обе ле жи ла су број на де-
ша ва ња ко ја су оку пи ла 
ве ли ки број по се ти ла ца. 
Кон цер ти, из ло жбе, про-
мо ци је књи га, па чу ве ни 
Ме ђу на род ни вр њач ки 
кар не вал, за тим Lo ve fest, 
а од 10. до 13. ав гу ста још 
јед но за ни мљи во де ша-
ва ње, де ве ти „Да ни Да ни ла Ба те Стој ко ви ћа”. Ни зом при год них ма-
ни фе ста ци ја обе ле же но је се ћа ње на ве ли ка на срп ског и ју го сло-
вен ског глу ми шта, ко ји је био чест гост Вр њач ке Ба ње.

До ма ћин ово го ди шњих Ба ти них да на био је глу мац Ср ђан Ива-
но вић, а Дра ган Ву јић Вуј ке, кум Ми ло ра да Ман ди ћа Ман де, при-
мио је од Ми ре Ба њац за хвал ни цу ко ја је пре ми ну лом глум цу до де-
ље на за ве ли ки до при нос у одр жа ва њу Ба ти них да на.

Фестивал
добрихукуса
наЗлатибору

На пла тоу Кра ље вог тр га 
на Зла ти бо ру ор га ни зо ва на 
је Ре ги о нал на ме ђу на род на 
ма ни фе ста ци ја „Фе сти вал до-
брих уку са”. Сво је про из во де 
и де ли ка те се, ра зно вр сна је ла 
и пи ћа пред ста ви ло је три де-
се так про из во ђа ча тра ди ци о-
нал не хра не из Ср би је, Цр не 
Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, за-
јед но са уго сти тељ ским објек-
ти ма ко ји по слу ју на Зла ти-
бо ру. Циљ овог је дин стве ног 
до га ђа ја, ко ји је ор га ни зо ван 
за хва љу ју ћи При вред ном дру-
штву за раз вој по љо при вре де 
„Зла ти бор ски Еко аграр“, био 
је да до ве де ло кал не про из во-
ђа че у сам цен тар Зла ти бо ра, 
али и да их по ве же са хо те ли-
је ри ма и Хо Ре Ка сек то ром (Хо-
тел/Ре сто ран/Ка фе), ка ко би 
са њи ма оства ри ли по слов не 
кон так те и отво ри ли не ка но-
ва тр жи шта. 

То ком фе сти ва ла одр жа на је 
кре а тив на ку вар ска ра ди о ни-
ца под на зи вом „Тра ди ци о нал-
ни пр о из во ди у са вре ме ној ку-
хи њи”. Ра ди о ни ца је има ла ху-
ма ни тар ни ка рак тер, јер је сав 
но вац при ку пљен ку по ви ном 
ва у че ра за кон зу ма ци ју хра не 
на ме ње на Днев ном бо рав ку 
осо ба са смет ња ма у раз во ју 
„Зра чак” из Ча је ти не.

„Виминацијум
фест–митови
стариинови”

По зо ри шни фе сти вал „Ви ми-
на ци јум фест – ми то ви ста ри 
и но ви” одр жа ће се од 3. до 9. 
сеп тем бра у Ко стол цу. Управ ни 
од бор Цен тра за кул ту ру По жа-
ре вац иза брао је ло го тип и из-
глед глав не на гра де фе сти ва ла.

Ау тор ло го ти па је Дра га на 
Ку пре ша нин, а на гра де „Злат на 
фи бу ла” Сла ве Ај тов ски, обо-
је из Бе о гра да. Фе сти вал ће се 
одр жа ва ти на про сто ру Ар хе-
о ло шког пар ка „Ви ми на ци јум” 
у Ко стол цу, а за ми шљен је као 
так ми че ње про фе си о нал них 
по зо ри шта Ср би је и окру же ња. 

Пре ма из бо ру се лек то ра Ми-
хај ла Не сто ро ви ћа, на фе сти ва-
лу ће уче ство ва ти по зо ри шта 
из За гре ба, Са ра је ва, Ба ња лу ке, 
Бе о гра да и Но вог Са да, а из ве-
шће пред ста ве: „Ри чард Тре ћи”, 
„Фе ни чан ке”, „Оди сеј – сан о 
по врат ку”, „Елек тра” и „Ха са на-
ги ни ца”.

У за вр шни ци фе сти ва ла, 9. 
сеп тем бра, у част по бед ни ка 
би ће одр жан кон церт но во сад-
ског „Биг бен да”. По зо ри шни 
фе сти вал ће по чи ња ти у 20 ча-
со ва, од ви ја ће се у ам фи те а тру 
на „Ви ми на ци ју му”, а це на ула-
зни ца је 1.000 ди на ра. 

Просечназарадаујуну–49.226динара
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку об ја вио је да 

је про сеч на не то пла та у Ср би ји у ју ну 2018. го ди-
не из но си ла 49.226 ди на ра или 417 евра.

У од но су на исти ме сец про шле го ди не, про-
сеч на јун ска за ра да без по ре за и до при но са, 
но ми нал но је ви ша за 5,8 од сто, а ре ал но за 3,4 
про цен та.

Про сеч на бру то за ра да за јун из но си ла је 
68.047 ди на ра и ви ша је не го у истом ме се цу про-
шле го ди не за 5,3 од сто но ми нал но, а ре ал но за 
2,9 од сто.

Ку му ла тив ни раст бру то за ра да у пр вих шест ме се ци 2018, у од но су на исти пе ри од про шле го ди-
не, из но сио је 5,5 про це на та но ми нал но, од но сно 3,7 од сто ре ал но. Исто вре ме но, не то за ра де су у 
пр вом по лу го ди шту ви ше за шест про це на та но ми нал но и за 4,2 од сто ре ал но.

Ме ди јал на не то за ра да за јун из но си ла је 38.500 ди на ра, што зна чи да је 50 од сто за по сле них, пре-
ма еви ден ци ји По ре ске упра ве, оства ри ло за ра ду до на ве де ног из но са.

Изложбаповодом180годинаМатицесрпске
Би бли о те ка Ма ти це срп ске (БМС) ове го ди не обе-

ле жа ва 180 го ди на от ка ко је отво ре на за јав ност. 
Уте ме ље на је у Пе шти 1826. го ди не у окри љу књи-
жев ног дру штва Ма ти це срп ске, а пр ви пут је по че ла 
са јав ним ра дом 1838. го ди не.

По во дом овог ју би ле ја, у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске у Но вом Са ду пред ста вље не су две из ло жбе 
– јед на је из ло жба екс по на та, сни ма ка ар хив ске гра-
ђе, ода бра них стра ни ца ру ко пи сних и штам па них 
књи га, пе ри о дич них пу бли ка ци ја и фо то тип ских из-
да ња, ко ја пре зен ту је по дат ке из исто ри је би бли о-
те ке и го во ри о ње ној де лат но сти, ра зно вр сно сти и 
бо гат ству збир ки, а дру га из ло жба је ди ги тал на. Ау тор ке из ло жбе су мр Ду ши ца Гр бић и Алек сан-
дра Драп шин.

Би бли о те ка Ма ти це срп ске да нас рас по ла же са ви ше од три ми ли о на на сло ва сло же них на 20 
ки ло ме та ра ду гим по крет ним по ли ца ма. У спе ци јал ним де по и ма чу ва се 671 нај ста ри ја ру ко пи сна 
књи га, од ко јих је 487 пи са но ћи ри ли цом. „Ма тич ни апо стол” из 13. ве ка је нај ста ри ја књи га.

БМС се ди чи и је дин стве ним ле га ти ма Са ве По по ви ћа Те ке ли је и Пла то на Ата нац ко ви ћа, али и нај-
ве ћом збир ком срп ских књи га од 15. до 18. ве ка, као и пе ри о дич них пу бли ка ци ја из 18. и 19. ве ка. 
Јед на од нај леп ше пи са них и укра ше них књи га је „Псал тир“ Га ври ла Тро ји ча ни на, пре пи сан у ма на-
сти ру Све та тро ји ца код Пље ва ља, 1643. го ди не. Ра ри тет пред ста вља и пре пис Ду ша но вог за ко ни ка.



31. август 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

актуелно

Пред сед ник По кра јин ске 
вла де, Игор Ми ро вић, 
уру чио је по чет ком ав-

гу ста пред став ни ци ма 22 уста-
но ве со ци јал не за шти те у АП 
Вој во ди ни 44 уго во ра у укуп ној 
вред но сти од 235 ми ли о на ди-
на ра бес по врат них сред ста ва. 
Сред ства су на ме ње на за по ди-
за ње ква ли те та и стан дар ди за-
ци ју услу га ко је пру жа ју ко ри-
сни ци ма на сме шта ју.

Он је на гла сио да је ула га ње 
у област со ци јал не за шти те је-
дан од при о ри те та По кра јин ске 
вла де, што по твр ђу је и фор ми-
ра ње по себ ног се кре та ри ја та и 
го то во удво стру че на сред ства 
за ове на ме не.

– За те кли смо бу џет од 400 
ми ли о на ди на ра за по тре бе 
свих сег ме на та со ци јал не за-
шти те, а у 2018. го ди ни рас по ла-
же мо са 726 ми ли о на ди на ра. То 
по ка зу је да ин тен зив но и кон-
ти ну и ра но ра ди мо на по ди за њу 
стан дар да у уста но ва ма со ци-
јал не за шти те – ре као је Игор 
Ми ро вић и на ја вио да ће се са 
овом вр стом ула га ња на ста ви ти 
и на ред них го ди на.

Пре драг Ву ле тић, по кра јин-
ски се кре тар за со ци јал ну по ли-
ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав-
ност по ло ва, ис та као је да је 
ре сор ни се кре та ри јат број ним 
ме ра ма и про гра ми ма ре а ли-
зо ва ним у про те кле две го ди не 

знат но по ди гао ни во со ци јал не 
за шти те на те ри то ри ји АП Вој-
во ди не. 

Ре а ли за ци јом уго во ра, из-
ме ђу оста лог, би ће адап ти ран 
и са ни ран део објек та за за-
шти ту од ра слих и ста рих ли ца 
Геронтолошког центра у Фу то гу 
за шта је из дво је но 39 ми ли о на 
ди на ра, као и део ком плек са 
До ма „Ве тер ник”, што је ин ве-

сти ци ја вред на 20 ми ли о на ди-
на ра.

За ре кон струк ци ју, адап та ци ју 
и до град њу то пле ве зе, лиф та и 
за ста кље не те ра се са са на ци јом 
кро ва у Ге рон то ло шком цен тру 
„Сом бор” из дво је но је 36 ми ли-
о на ди на ра, док је за Дом за ли-
ца оме те на у мен тал ном раз во ју 
„От хон” у Ста рој Мо ра ви ци, где 
ће би ти из гра ђен обје кат за рад-

ну те ра пи ју ових осо ба, опре де-
ље но 11 ми ли о на ди на ра. 

Бес по врат на сред ства у из-
но су од 20 ми ли о на ди на ра 
до де ље на су и Ге рон то ло шком 
цен тру Су бо ти ца, за про је кат 
при ла го ђа ва ња дом ских обје-
ка та зах те ви ма ко ји се од но се 
на ква ли тет ни ји и без бед ни ји 
жи вот ко ри сни ка услу га. 

М. Мек те ро вић

Пре ма из ме на ма За ко на о по-
ре зу на до хо дак и За ко на о до-
при но си ма за оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње, ко је су усво је не у 
де цем бру про шле го ди не, по чет-
ни ци у по сло ва њу би ће осло бо-
ђе ни пла ћа ња по ре за на за ра де 
и до при но са за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње. По ре ске олак-
ши це за по чет ни ке у по сло ва њу 
при ме њи ва ће се од 1. ок то бра 
ове го ди не, ре че но је у Ми ни-
стар ству фи нан си ја аген ци ји Бе та. 

Но ви на се од но си на за ра ду 
осни ва ча пред у зет нич ке рад ње 

и за ра де до де вет но во за по сле-
них осо ба, ко је мо ра ју да бу ду 
тек свр ше ни сред њо школ ци, 
сту ден ти или осо бе са еви ден-
ци је На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње. У Ми ни стар ству 
на во де да осло ба ђа ње мо гу 
да оства ре по сло дав ци ко ји су 
осно ва ли фир му у пе ри о ду од 
по чет ка при ме не за ко на, од но-
сно од 1. ок то бра 2018. го ди не 
до 31. де цем бра 2020. го ди не. 
„Пра во на олак ши це мо же да 
оства ри по сло да вац но во о сно-
ва но прав но ли це, као и но во-

о сно ва ни пред у зет ник ко ји је 
упи сан у ре ги стар над ле жног 
ор га на, од но сно ор га ни за ци је, 
и то као пра во на осло ба ђа ње 
од пла ћа ња по ре за и до при-
но са по осно ву за ра де осни ва-
ча, од но сно по осно ву лич не 
за ра де пред у зет ни ка, као и по 
осно ву за ра де за по сле них, и то 
нај ви ше за де вет но во за по сле-
них ли ца са ко ји ма је за сно вао 
рад ни од нос”, на во де у Ми ни-
стар ству фи нан си ја.

Уво ђе ње под сти ца ја за по-
чет ни ке у по сло ва њу кључ на је 

но ви на и јед на од нај ва жни јих 
ме ра На ци о нал ног про гра ма 
за су зби ја ње си ве еко но ми је. 
Ана ли за по ре ског и не по ре ског 
оп те ре ће ња по чет ни ка у по сло-
ва њу ко ју је ре а ли зо вао НА ЛЕД, 
по ка зу је да уште де ко је ће по 
том осно ву оства ри ти пред у зет-
ни ци иду и до 250.000 ди на ра 
го ди шње по осо би код ис пла те 
ми ни мал не за ра де.  Г. О.

ОЛАК ШИ ЦЕ ЗА ПО ЧЕТ НИ КЕ У ПО СЛО ВА ЊУ ОД 1. ОК ТО БРА

Осло бо ђе ни по ре за и до при но са

ПО КРА ЈИ НА ДО ДЕ ЛИ ЛА 235 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Подизање квалитета услуга

Обраћање Игора Ми ро вића пред став ни ци ма уста но ва со ци јал не за шти те
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Три на е ста ту ри стич ко-при вред на и 
кул тур на ма ни фе ста ци ја Бел му жи ја да 
одр жа на је од 3. до 5. ав гу ста у Свр љи-

гу, на спорт ском цен тру „Па сти ри ште”. У три 
са бор ска да на до ма ћи ни су пра ви ли свр-
љи шки бел муж, пред ста ви ли здра ву хра ну, 
до ма ћу ра ди ност, из вор ну тра ди ци ју, бо гат 
кул тур но-умет нич ки про грам и так ми чи ли 
се у па стир ским игра ма. У Свр љи гу се чу-
ва ју од за бо ра ва оби ча ји ко ји под се ћа ју на 
не ка дав на вре ме на. По про це ни ор га ни за-
то ра, Свр љиг је за вре ме Бел му жи ја де по се-
ти ло бли зу сто хи ља да ту ри ста, по тро ше но 
је око три то не си ра, и про да то мно го здра-
ве хра не – свр љи шких спе ци ја ли те та.    

Ово го ди шњу Бел му жи ја ду отво рио је 
Ми ли ја Ми ле тић, на род ни по сла ник, ко ји 
је го во рио о зна ча ју ма ни фе ста ци је за ма-
ли Свр љиг, а пред сед ни ца оп шти не, Је ле на 
Три фу но вић, о очу ва њу из вор не тра ди ци је. 
У име Вла де Ре пу бли ке Ср би је ма ни фе ста-
ци ју је по се тио ми ни стар за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Зо ран 
Ђор ђе вић. Он је са до ма ћи ни ма об и шао 
штан до ве, про бао свр љи шки бел муж и 
по хвал но се из ра зио о ова квом ску пу. Де-
ша ва ње су по се ти ли на род ни по сла ни ци, 
гра до на чел ни ци и пред сед ни ци оп шти на, 
пред став ни ци ПКС, го сти по бра ти ми из Грч-
ке, Сло ве ни је и Бу гар ске.  

Ина че, бел муж се у свр љи шкој оп шти ни 
пра ви од дав ни на и то је по сла сти ца свр љи-
шких па сти ра. Њи хов ре цепт, ве ран се о ској 
тра ди ци ји, ге не ра ци је чу ва ју и дан-да нас. 
Цен трал но ме сто на ма ни фе ста ци ји има ли 
су так ми ча ри у спра вља њу бел му жа. Ове 
го ди не так ми чи ло се 48 еки па из Ср би је, 
Грч ке, Бу гар ске, ка же Го ран Жи вић, пред-
сед ник жи ри ја и мај стор у спра вља њу бел-
му жа. По оце ни струч ног жи ри ја, нај бо љи 
бел муж на пра ви ли су так ми ча ри МЗ Дра ји-
нац, дру го ме сто при па ло је еки пи град ског 
на се ља Па да ли ште и тре ће так ми ча ри ма 
се ла Бе ло и ња.

Нај бо ље слат ке ко ла че на пра ви ла је Свр-
љи жан ка Сла ви ца Илић, а сла не и слат ке 
пи те Са ња Ни ко лић, та ко ђе до ма ћа так ми-
чар ка. По ро ди ца Сте фа но вић из Вит ков ца 
код Ми ни ће ва по бе ди ла је у кон ку рен ци ји 
сла них пе ци ва. Нај бо љи штанд по ста ви ла 
је еки па Трио ДИМ Из вор – Дра ји нац, а све-
у куп ни по бед ник у па стир ским игра ма је 
еки па Пре ко но га два.

Мис па сти ри це за ову го ди не по не ла је 
Пе тра Ми ле тић из Свр љи га, а нај леп ши  па-
стир је ма ле ни Јо ван Ни ко лић. Бли зу 2.000 
љу ди у свим ди сци пли на ма так ми чи ло се 
и за пу бли ку и за по бе ду. Ор га ни за тор је 
по бед ни ци ма уру чио пе ха ре, ме да ље, ди-
пло ме и на гра де и за хва лио сви ма ко ји су 
по мо гли да ма ни фе ста ци ја про тек не у нај-
бо љем ре ду. 

Одр жан је и 12. Са бор гај да ша бал кан-
ских зе ма ља, на ко ме је на сту пи ло 30 гај да-
ша из Ср би је, Грч ке, Ма ке до ни је и Бу гар ске. 
Глав ну на гра ду – Свр љи шке гај де по оце ни 

жи ри ја осво јио је Алек сан дар Ђор ђе вић 
Па пец из Гр де ли це. Гај де ко је је из ра дио Не-
над Јо ва но вић, гај даш из Пре ко но ге, по бед-
ни ку је уру чио ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић. 
На овом так ми че њу по ло ви на гај да ша су 
мла ди љу ди што го во ри да овај ин стру мент 
има бу дућ ност.

У скло пу Бел му жи ја де одр жан је и Тре ћи 
са јам про из во ђа ча на ме шта ја и тек сти ла, 
при вред них гра на ко је тре нут но за по шља-
ва ју ве ћи број рад ни ка и успе шно по слу ју, а 
би ло је и по пу ста у про да ји. Свим из ла га чи-
ма ор га ни за тор је уру чио за хвал ни це.

За вре ме ма ни фе ста ци је одр жа но је не-
ко ли ко кон це ра та, а на сту пи ле су и фол-
клор не гру пе из Бу гар ске, Ср би је, Грч ке, 
Свр љи га и окол них ме ста. Ово го ди шњу 
Бел му жи ја ду са пра те ћим ма ни фе ста ци јама 
ор га ни зо вао је Цен тар за ту ри зам, кул ту ру 
и спорт Свр љиг, под по кро ви тељ ством оп-
шти не и мно го број них спон зо ра.

С. Ђор ђе вић 

ОДР ЖА НА ТРИНАЕСТА БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДА У СВР ЉИ ГУ

Ма ни фе ста ци ја чу ва оби ча је

Ми ни стар Зоран Ђор ђе вић до де љу је ди пло ме гај да ши ма
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у посети

Уко ли ко сте са ми, али не 
же ли те да бу де те уса-
мље ни, и во ле ли би сте 

да кроз за ба ву, дру же ње и ис-
тра жи ва ње но вих ства ри пре-
кра ти те дан, он да су Днев ни 
цен три и клу бо ви за ста ри је 
(ДЦК) Уста но ве Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град иде ал но ме сто 
за вас.

Сре ди ном ав гу ста по се ти ли 
смо ра ди о ни цу но во о тво ре ног 
цен тра и клу ба за ста ри је „Ра да-
на Пу пић” у ули ци Др Ми лу ти на 
Ив ко ви ћа 2, код Ау то ко ман де. 
Клуб је нај мла ђи, 29. по ре ду у 
ве ли кој по ро ди ци Днев них цен-
та ра и клу бо ва УГЦБ и јед на од 
ње го вих спе ци фич но сти је што 
ће пред ста вља ти се ди ште Цен-
тра ста рих за на та днев них цен-
та ра и клу бо ва.

Иа ко отво рен тек 1. ав гу-
ста, за пар не де ља клуб је већ 
по стао сте ци ште кре а тив них 
до га ђа ња, су сре та и дру же ња 
ко ри сни ка из ра зних де ло ва 
гра да. Би ло је ту пен зи о не ра са 
Па ли лу ле, Во ждов ца, Вра ча ра, 
Ста рог гра да, Де ди ња, па чак и 
из Ра ко ви це и Зе му на, ко је ни 
вре ли лет њи дан ни је спре чио 
да се кре а тив но ис ка жу. Иа-
ко су не ки од пен зи о не ра у то 
вре ме би ли на ле то ва њу, ра ди-
о ни це су, као и увек, би ле из у-
зет но по се ће не.

Чим смо сту пи ли у Днев ни 
цен тар, при ме ти ли смо да у 
том при јат ном, чи стом и про-
стра ном ам би јен ту уве ли ко 
вла да рад на ат мос фе ра. Ту се 
штри ка ло, хе кла ло, ве зли су 
се ра зно вр сни цвет ни мо ти ви, 
из ра ђи ва ли се ша ло ви, тка ни-
це, ру ка ви це, ча ра пе и оста ли 
одев ни пред ме ти, при пре ма ли 
па чвор ци, вла да ло ра зним тех-
ни ка ма и ве шти на ма руч ног ра-
да. Љу ба зна до ма ћи ца Цен тра 
је па жљи во по слу жи ва ла при-
сут не тру де ћи се да сва ко бу де 
аде кват но уго шћен. Уче сни ци 
ра ди о ни це су са из ра зи том па-
жњом слу ша ли ин струк ци је и 
от кри ва ли три ко ве за на та ко је 
је са њи ма не се бич но по де ли ла 

рад ни те ра пе ут ДЦК, Дра га на 
Ди ми три ев ски. Пен зи о нер ке 
ко је су већ ис пе кле за нат по-
ма га ле су и аси сти ра ле они ма 
ко ји су се тек упо зна ва ли са но-
вим ве шти на ма. Јед на од ко ри-
сни ца, ко ја је већ за шла у осму 
де це ни ју, упот пу ни ла је овај 
кре а тив ни при зор сво јим див-
ним и по уч ним ре ци та ци ја ма, 
а у ње ним сти хо ви ма се мо гао 
про на ћи сва ко ко се за де сио 
тог лет њег да на у Цен тру. Док 
су уче сни це ра ди о ни це пре да-
но уса вр ша ва ле сво је ве шти не, 
пе ва ле су се и ста ре из вор не 
пе сме, ко је су нас, као и це ло-
куп на сли ка, вра ти ле у вре ме 
на ших ба ка и пра ба ка. Не ке од 
уче сни ца су нам по но сно по ка-

за ле шта су све до сад из ра ди ле 
– би ло је ту тор би ца и фу тро ла 
од пла сти фи ци ра ног па пи ра, 
пред ме та укра ше них де ку паж 
тех ни ком, осли ка них ешар пи, 
ма ра ма од сви ле и још мно го 
то га, а ти ме су и на ја ви ле „Из-
ло жбу ства ра ла штва” ко ја ће се 
одр жа ти 13. и 14. сеп тем бра у 
На род ном му зе ју, где ће из ло-
жи ти све те сво је пред ме те.

Ина че, но во о тво ре ни обје-
кат Цен тра по се ду је и кре а-
тив ни ку так за тка ње, са но вим 
раз бо ји ма, за тим ку так за фит-
нес за да ме и го спо ду, са спра-
ва ма и опре мом по след ње ге-
не ра ци је, као и ку так за рад на 
ра чу на ри ма.

За из у зет ну ор га ни за ци ју, ко-
ор ди на ци ју и успе шно спро во-
ђе ње ра ди о ни це у Цен тру за-
слу жна је Дра га на Ди ми три ев-
ски, рад ни те ра пе ут у не ко ли ко 
ДЦК, а тог да на у Цен тру „Ра да на 
Пу пић”, ко ја се са ве ли ком па-
жњом, зна њем и стр пље њем 
по све ћу је ко ри сни ци ма.

– По вод оку пља ња је сте кре-
а тив на ра ди о ни ца пле те ња и 
хе кла ња, а тре нут но је у пла ну 
да се ра де је се њи мо ти ви, од-
но сно је се ње јак не, ха љи не и 
сук ње. Од тих је се њих мо ти ва и 
ква дра ти ћа мо гу да се из ра ђу ју 
и пре кри ва чи, ја сту ци, стол ња-
ци, би ло шта што по же ли те. Још 

У ПО СЕ ТИ ДНЕВ НОМ ЦЕН ТРУ И КЛУ БУ ЗА СТА РИ ЈЕ УГЦБ „РА ДА НА ПУ ПИЋ”

За бра ње на уса мље ност



је дан од ци ље ва оку пља ња је-
сте да ко ри сни ци ко ји ни су оти-
шли на ле то ва ње сво је сло бод-
но вре ме ис ко ри сте и про ве ду 
у овом ле пом но вом клу бу, да 
се дру же и упо зна ју са пен зи о-
не ри ма из дру гих ДЦК у гра ду 
и да раз ме њу ју ис ку ства. Сва ки 
дан је ле по не што но во на у чи ти 
и пр о бу ди ти не ко но во ин те ре-
со ва ње. Тре ба на гла си ти да се 
ста ри за на ти, као што је хе кла-
ње, пле те ње, тка ње, вез са ет-
но мо ти ви ма, вра ћа ју у мо ду, а 
ов де се тру ди мо да ти за на ти и 
тра ди ци ја ко ја нам је оста ла од 
пре да ка не изу мру, да не оду у 
за бо рав. Ми слим да је по се та 
днев ним цен три ма и клу бо ви ма 
од из у зет ног зна ча ја за пен зи о-
не ре. Мно ги ко ри сни ци жи ве 
са ми, не ки су из гу би ли брач ног 
дру га и оста ли без дра гих осо-
ба, и за њих је по себ но ко ри-

стан и сам из ла зак из ку ће. Кад 
су у дру штву за бо ра ве на про-
бле ме, ни ко ов де не при ча о 
про бле ми ма и бо ле сти ма, увек 
се ба зи ра ју на рад, на све оно 
што им је ле по и по зи тив но, чак 
се и за пе ва – об ја шња ва Дра га-
на Ди ми три ев ски.

Што се ти че кур се ва, од но сно 
ра ди о ни ца, она ис ти че да је ве-
ли ки број ко ри сни ка за ин те ре-
со ван за њи хо во по ха ђа ње.

– Од ок то бра у овом клу бу 
ће мо нај ве ро ват ни је има ти ра-
ди о ни цу, тј. курс тка ња ко ји ће 
тра ја ти два и по до три ме се ца. 
Тка ње је ма ло ком пли ко ва ни-
је, то је зах тев ни ји курс и за то 
ће то ли ко вре мен ски да тра је. 
По не дељ ком то ком ле та у клу-
бу „Дра ги ша Ћи рић” у Зе му ну 

др жим лет њи курс, ра ди о ни цу 
сли ка ња на ста клу, на ко ји се 
ко ри сни ци при ја вљу ју пу тем 
Ин фо цен тра. Тај курс тра је че-
ти ри до пет ча со ва, ко ји се одр-
жа ва ју јед ном не дељ но, од 9 
до 11 са ти. Сре дом (од 9 до 11) 
је курс из ра де тор би од но ви-
на, тј. пла сти фи ци ра ног па пи ра 
ко ји та ко ђе тра је че ти ри до пет 
не де ља. Пе так је ре зер ви сан за 
лет њу ра ди о ни цу сли ка ња на 
сви ли од 9 до 11 са ти у клу бу 
„Си ме Игу ма но ва” на Вра ча ру, 
и он обич но тра је пет ча со ва. 
Курс ши ве ња и кро је ња, та ко-
ђе у овом клу бу, тра је два и по 
ме се ца, а на ње му се учи ши ве-
ње одев них пред ме та – су ка ња, 
блу за и пан та ло на. Овај курс ће 
ве ро ват но би ти ор га ни зо ван 
у још не ком днев ном цен тру. 
Ина че, ова кви и слич ни кур-
се ви се одр жа ва ју то ком це ле 

го ди не – на во ди Дра га на Ди ми-
три ев ски.

И ко ри сни ци су ве о ма за до-
вољ ни ор га ни за ци јом и спро-
во ђе њем свих те ча је ва.

Ми ра Ли лић (80) по се ћу је 
клуб Вра чар I и по ха ђа ра ди о-
ни це хе кла ња, штри ка ња, ве за, 
а во ди и ли те ра тур ну сек ци ју у 
том клу бу.

– Во лим да се ба вим руч ним 
ра дом и да пи шем, из да ла сам 
12 књи га про зе и по е зи је. Та ко-
ђе пр вен стве но во лим дру же-
ње, во лим пе сму, све оно што 
ста ри ви ше не ра де а тре ба ло 
би, та ко скра ћу јем вре ме. Жи-
вим са ма, али ни сам уса мље на, 
ме ни је кра так дан. На ра ди о-
ни ца ма се упо зна јем са но вим 
пен зи о не ри ма и са њи ма раз-

ме њу јем ис ку ства. Уче ство ва ла 
сам на ра зним так ми че њи ма, 
чак сам и на ма ра тон ишла. Пре-
за до вољ на сам са др жа јем ра-
ди о ни ца и да на гла сим да су со-
ци јал не рад ни це и рад ни те ра-
пе у ти из у зет но ко рект ни, хо ће 
да са слу ша ју и са ра ђу ју – ка же 
Ми ра Ли лић.

Ми ра Свр зић (68) пен зи о нер 
је осам го ди на. Ка да се пен зи о-
ни са ла по че ла је да се ба ви руч-
ним ра дом, кре а тив ним ак тив-
но сти ма и хо би ји ма. У Цен тру 
је на и шла, ка ко ка же, на је дан 
руд ник зна ња, али је и она же ле-
ла да пре не се зна ње и спо соб-
но сти ко је по се ду је. До да је да се 
при кљу чи ла клу бу у Зе му ну, где 
иде на ра ди о ни цу за из ра ду тор-
би ца од пла сти фи ци ра ног па пи-
ра и по ста ло јој је, ка ко ис ти че, 
оп се си ја да сва ки пут ура ди дру-
га чи ји, кре а тив ни ји, уни кат ни ји 

мо дел. Ми ра та ко ђе на гла ша ва 
да је по ха ђа ла не ко ли ко ра ди о-
ни ца на ко ји ма се об у чи ла раз-
ли чи тим тех ни ка ма, и да до са да 
има не ко ли ко сер ти фи ка та за 
успе шно са вла да не кур се ве.

− Сер ти фи ка те сам сте кла на 
ра ди о ни ца ма из ра де тор би ца 
и кор пи ца од па пи ра, де ку па-
жа, сли ка ња на ста клу и сви ли, 
али и на не ким дру гим. Иа ко 
сам пен зи о нер, ве о ма сам ак-
тив на, а осим што по се ћу јем 
Цен тар и ра ди о ни це, идем на 
пла ни на ре ње и пли ва ње три 
пу та не дељ но – ис ти че Ми ра 
Свр зић.

Рад ми ла Ла зић (63) из Ба тај-
ни це је та ко ђе пен зи о нер, али и 
ко ор ди на тор за рад ну те ра пи ју 
у зе мун ском клу бу.

– Во лим да учим и же ле ла бих 
да све што ни сам са вла да ла у 
мла до сти на у чим са да. За вр ши-
ла сам не ких де се так кур се ва, 
ма да је би ло и ства ри ко је сам 
већ зна ла, али сам хте ла да по-
твр дим то зна ње. Шта ми ни је 
ја сно не сне би вам се да пи там, 
а ако не ко же ли не што да на у чи 
од ме не, ја им са за до вољ ством 
по ка жем свој та ле нат и зна ње. 
До са да сам би ла на ра ди о ни ца-
ма де ку па жа, пле те ња кор пи ца 
и тор би ца од па пи ра, хе кла ња, 
ве за и зла то ве за, ма кра меа, ке-
ра ми ке и на мно гим дру гим. 
Мој фа во рит, а и по ка за ла сам 
нај ви ше афи ни те та за то, је сте 
из ра да тор би ца од па пи ра, од-
но сно пла сти фи ци ра ног па пи-
ра, ма да је то при лич но те шко 
и на пор но. Ра ди о ни це су вр ло 
за бав не и сти му ла тив не, с њи ма 
се ле по ис пу ни дан. Имам до ста 

оба ве за и код ку ће, али то ме не 
спре ча ва да оби ла зим клу бо ве. 
У сеп тем бру сам се при ја ви ла за 
ка ли гра фи ју, јер ме и то за ни ма. 
Је ди но што има ма ло му шка ра-
ца, то тал но су не за ин те ре со ва-
ни. Би ло би ле по да нас не че му 
на у че, на при мер да по пра ви мо 
не што, да са њи ма ор га ни зу је-
мо ра ди о ни цу за по прав ку. Му-
шкар ци се углав ном ба ве ша хом, 
а ми пе ва мо и при ча мо и он да 
ми њих оме та мо – кроз смех и 
ша лу при ча Рад ми ла Ла зић.

И ова на ша по се та за вр ши-
ла се у ле пом рас по ло же њу, уз 
смех и не из о став не по кло не ко-
је су из ра ди ле упра во ко ри сни-
це на сво јим кре а тив ним ра ди-
о ни ца ма.

Дра га на Гру јић
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Етно-шик
радионице
Ет но-ши к ра ди о ни ца је 
но ви тет у клу бо ви ма Ге-
рон то ло шког цен тра (Нови 
Београд) и на њој се из ра ђу-
ју на ру кви це од пер ли ца са 
ет но мо ти ви ма.
Ра ди се на руч но из ра-
ђе ним раз бо ји ма, ко ји 
су та ко ђе на пра вље ни у 
Ге рон то ло шком цен тру. За 
из ра ду јед не на ру кви це 
по треб но је и до не ко ли ко 
са ти, у за ви сно сти од ши-
ри не, ду жи не и сло же но сти 
мо ти ва.
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кроз Србију

Ре кон стру и са ни обје кат 
При хва ти ли шта за ста ра 
и од ра сла ли ца у Фу то гу, 

у окви ру Ге рон то ло шког цен тра 
Но ви Сад, све ча но је отво рен 
21. ав гу ста. По кра јин ска вла да 
и Град ска упра ва Но вог Са да 
за јед нич ки су фи нан си ра ле ову 
ин ве сти ци ју у из но су од 120 ми-
ли о на ди на ра, тач ни је По кра ји-
на је уче ство ва ла са 56 ми ли о на 
ди на ра – што је ис ко ри шће но 
за из во ђе ње ра до ва, а град је 
уло жио још 45 ми ли о на ди на-
ра за из во ђе ње ра до ва и око 
19 ми ли о на за опре ма ње но вог 
до гра ђе ног објек та. 

Отва ра њу је при су ство вао 
Игор Ми ро вић, пред сед ник 
По кра јин ске вла де, ко ји је том 
при ли ком ис та као да је трај-
но опре де ље ње и оба ве за ове 
вла де да ство ри од го ва ра ју ће 
усло ве за жи вот и рад у свим 
уста но ва ма со ци јал не за шти те 
чи ји је По кра ји на осни вач. Та-
ко ђе, ре као је и да је до град ња 
и ре но ви ра ње При хва ти ли шта 
јед на у ни зу за јед нич ких ин ве-
сти ци ја ко ју ре а ли зу ју По кра-
јин ска вла да и град Но ви Сад и 
да је то оства ри ва ње по ли ти-
ке оку пља ња око про је ка та од 
ви тал не ва жно сти за гра ђа не 
По кра ји не. На ја вио је и ре кон-
струк ци ју ста ре згра де Ге рон то-
ло шког цен тра у Фу то гу за ко ју 

је ова вла да већ из дво ји ла 39 
ми ли о на ди на ра.

Ми лош Ву че вић, гра до на чел-
ник Но вог Са да, на гла сио је да 
је со ци јал но од го вор на по ли-
ти ка Но вог Са да је дан од ак си-
о ма по ли ти ке ко ју град во ди, и 
да је то био раз лог да за јед но са 
По кра јин ском вла дом кре не са 
ин ве сти ци јом ула га ња у бу дућ-
ност гра ђа на ко ји ма је ова ква 
по моћ по треб на. 

Сла ви ца Шкр бић, ди рек тор-
ка Ге рон то ло шком цен тра Но-
ви Сад, ис та кла је да је на овај 
на чин ње на уста но ва знат но 

уна пре ди ла услу гу сме шта ја у 
При хва ти ли шту и да је успе шно 
сма њи ла ри зик од бес кућ ни-
штва. На и ме, са да мо же да од-
го во ри на ве ћи број со ци јал них 
по тре ба на те ри то ри ји гра да 
Но вог Са да, а и ши ре. При хва-
ти ли ште је до сад, ре ци мо, има-
ло ка па ци тет од 35 ме ста за 
при вре ме ни сме штај ли ца ко-
ја се на ла зе у ста њу со ци јал не 
по тре бе, а у ре кон стру и са ном 
и до гра ђе ном објек ту Ге рон то-
ло шки цен тар са да рас по ла же 
са 60 ме ста за сме штај из у зет но 
ра њи вих ка те го ри ја љу ди и има 

до бре усло ве за њи хо ву по нов-
ну ин те гра ци ју у ре дов не жи-
вот не то ко ве. 

Ме ђу број ним ви со ким зва-
ни ца ма и го сти ма, отва ра њу 
но вог ре кон стру и са ног објек-
та При хва ти ли шта при су ство-
ва ли су и по кра јин ски се кре-
тар за со ци јал ну по ли ти ку, 
де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва, Пре драг Ву ле тић, као 
и др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња, Не над Не рић.

Ми ро слав Мек те ро вић

За ре кон струк ци ју, над град-
њу и ле га ли за ци ју об јек та 
Ге рон то ло шког цен тра у Кра-
гу јев цу, Кан це ла ри ја за упра-
вља ње јав ним ула га њи ма Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је опре де-
ли ла је не што ви ше од че ти ри 
ми ли о на ди на ра, из ве сти ла је 
РТК. 

Град ско ве ће да ло је са гла-
сност за по кре та ње по ступ ка 
јав не на бав ке за услу гу из ра де 
про јек та, ко јим ће би ти ство ре-
ни бо љи усло ви за бо ра вак ко-
ри сни ка, али и за рад за по сле-
них у овој уста но ви.

Обје кат Ге рон то ло шког цен-
тра у Кра гу јев цу, у ко ме је осим 
ко ри сни ка сме ште на и ком плет-

на ад ми ни стра ци ја ове уста но-
ве, са гра ђен је пре 56 го ди на. 
Ре ал не по тре бе с вре ме ном су 

над ма ши ле рас по ло жи ве ка-
па ци те те ко ји за у зи ма ју 1.330 
ква драт них ме та ра, због че га је 
про блем не до стат ка пр о сто ра 
по ста јао све из ра же ни ји.

Осим услу ге сме шта ја и ис хра-
не, шти ће ни ци ма ове уста но ве 
пру жа се и од го ва ра ју ћа пси хо-
со ци јал на по др шка, здрав стве-
на за шти та, кон стант на не га, као 
и по моћ при оба вља њу сва ко-
днев них ак тив но сти.

У кра гу је вач ком Ге рон то ло-
шком цен тру тре нут но бо ра ви 
334 ко ри сни ка, а 75 је на че ка-
њу. Г. О.

УСКОРО РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Про блем не до стат ка про сто ра

ОБНОВЉЕНО ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТЕ ЗА СТА РА И ОД РА СЛА ЛИ ЦА У ФУ ТО ГУ

Сма њен ри зик од бес кућ ни штва

Игор Ми ро вић, Пре драг Ву ле тић, Ми лош Ву че вић, Не над Не рић и Сла ви ца Шкр бић у оби ла ску 
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на лицу места

Удру же ње Сна га при ја тељ-
ства Amitу ор га ни зо ва ло 
је сре ди ном ју ла 2018. у 

По жа рев цу три би ну по све ће ну 
на си љу над ста ри ма, са по себ-
ним ак цен том на ста ри је же не. 
То је са мо јед на од ак тив но сти 
из про јек та „Пре по знај мо на-
си ље над ста ри јим же на ма и 
спре чи мо га“, ко ји Amitу ре а ли-
зу је у са рад њи са Удру же њем 
пен зи о не ра гра да По жа рев ца 
и Удру же њем же на „Фе ми на“ 
из Сме де рев ске Па лан ке, а под 
по кро ви тељ ством Кан це ла ри је 
за људ ска и ма њин ска пра ва, у 
окви ру Про гра ма „Спро во ђе-
ње ан ти ди скри ми на ци о них по-
ли ти ка у Ре пу бли ци Ср би ји за 
2018. го ди ну“.

Ме ђу чла но ви ма Удру же ња 
пен зи о не ра гра да По жа рев ца 
вла да ло је ве ли ко ин те ре со-
ва ње за ову три би ну одр жа ну 
у про сто ри ја ма Удру же ња. Са 
по себ ном па жњом уче сни ци су 
слу ша ли из ла га ње На де жде Са-
та рић, пред сед ни це удру же ња 
Amitу, а на ро чи то их је ин те ре-
со ва ло ко ја по на ша ња пре ма 
ста ри јим же на ма су ак ти пси-
хич ког на си ља. 

Ни су сви ста ри ји, на при мер, 
зна ли да је за стра ши ва ње, по-
ни жа ва ње или исме ва ње за пра-
во пси хич ко, вер бал но на си ље. 
За тим, иг но ри са ње, изо ло ва ње 
од при ја те ља и ак тив но сти, ћут-
ња у ку ћи, све то је не вер бал но 
пси хич ко на си ље.

На три би ни су при сут ни 
мо гли да се еду ку ју о сво јим 
основ ним пра ви ма. Та ко су са-
зна ли, или се под се ти ли, да је 
за не ма ри ва ње по тре ба ста ри-
је осо бе, као што су не до ста-
так аде кват не ис хра не, оде ће, 
обу ће, сред ста ва за хи ги је ну, 
ор то пед ских по ма га ла; ка да 
им ни је пру же на нео п ход на 
не га и по моћ, та ко ђе вид на-
си ља.

Ка да ста ри ји ма на ме ћу од го-
вор но сти и оба ве зе ко је ни су 
у скла ду са њи хо вим пси хо фи-

зич ким ста њем, ка да су дру-
ги чла но ви по ро ди це пот пу но 
рав но ду шни на њи хо во ста ње 
и ка да иг но ри шу све што се са 
њи ма до га ђа, и то је и те ка-
ко зло ста вља ње. На си ље је и 
ка да не ко по ку ша ва да учи ни 
„лу дом“ ста ри ју осо бу и ка да је 
спре ча ва да оства ри сво ја пра-
ва или да сло бод но рас по ла же 
сво јом имо ви ном.

Сва ова по на ша ња пре ма 
ста ри ји ма за пра во су ак ти пси-
хич ког и/или емо ци о нал ног 
на си ља, ко ји мо гу до ве сти до 
не у о би ча је ног гу бит ка те жи не 
или пак не тре ти ра них фи зич-
ких про бле ма ста ри јих осо ба, 
а по себ но су угро же не же не. 
Мо гу до ве сти до де пре си је, ко ја 
је чест пра ти лац у ста ро сти, по-
себ но оних ста ри јих ко ји жи ве 
са ми и изо ло ва ни.

Па жњу ста ри јих на овом ску-
пу при ву кло је и из ла га ње о то-
ме шта све об у хва та еко ном ско 
или фи нан сиј ско на си ље. 

Кључ ни еле мен ти овог ви да 
на си ља су ка да се без до зво-
ле ста ри је осо бе ко ри сти ње-
на имо ви на или но вац, или пак 
ка да се то чи ни са до зво лом, 
али на не при ме рен или нео-
д го во ран на чин. Зло у по тре ба 
кар ти ца, че ко ва, ра чу на или 

пу но моћ ја, за тим кра ђа нов ца, 
на ки та, про да ја имо ви не ста ри-
је осо бе без ње ног при стан ка, 
све су то ви до ви фи нан сиј ског 
на си ља.

При сут ни су по себ но упо зо-
ре ни на ла жне до бро тво р не ор-
га ни за ци је или об ја ве да су до-
би ли на гра ду, на ко је ни по што 
не тре ба да на се да ју. Јер, ни ко 
ни шта не по кла ња, не го то увек 
на кра ју на пла ти.

По сле ди це овог ви да на си ља 
над ста ри јим осо ба ма су ри зик 
од си ро ма штва или бес кућ ни-
штва, мен тал на обо ље ња, по-
ку ша ји са мо у би ства, у не ким 
слу ча је ви ма и по ја ва ал ко хол не 
за ви сно сти.

Уче сни ци у ди ску си ји су из-
но си ли кон крет не при ме ре из 
сво јих сре ди на, ка ко ста ри ји 
тр пе на си ље, и то од сво јих нај-
бли жих, на пр вом ме сту де це 
и уну ка, или дру гих не фор мал-
них не го ва те ља. Они ћу те и не 
при ја вљу ју га, јер сма тра ју то 
за по ро дич ну бру ку и сра мо ту, 
страх их је да при ја ве, јер шта 
ће су тра би ти са њи ма и ко ће 
их по гле да ти. По не ки ка жу да 
су и при ја вљи ва ли, али си стем 
ни је ре а го вао, чи ме је прак тич-
но осо ко лио на сил ни ка да бу де 
још на сил ни ји...

Сло жи ли су се да је кључ но 
пра ви ти соп стве не стра те ги-
је од бра не од на си ља и од ри-
зи ка да се на си ље де си. Јед на 
од стра те ги ја је сте и уче шће 
на овој три би ни, јер сма тра ју 
то обра зо ва њем. Дру га ва жна 
стра те ги ја је да ја сно ста ве до 
зна ња на сил ни ку да је на си ље 
за бра ње но и да га не чи ни, јер 
ће га у су прот ном при ја ви ти. 
Тре ћа стра те ги ја је да до и ста не 
ћу те ка да тр пе на си ље, већ да 
тра же по моћ, ако не од по ли-
ци је и цен тра за со ци јал ни рад, 
а оно од осо ба у ко је има ју нај-
ви ше по ве ре ња. Та ко ђе је вр ло 
ва жно да стал но бу ду укљу че ни 
у ак тив но сти Удру же ња, би ло 
пен зи о не ра, би ло не ког дру гог 
(да не до зво ле изо ло ва ње из 
жи во та ло кал не за јед ни це).

Би ла је ово че твр та по ре ду 
три би на, од укуп но шест ко ли-
ко их је пла ни ра но про јек том 
„Пре по знај мо на си ље над ста-
ри јим же на ма и спре чи мо га“. 
Пре ове три би не, одр жа на су 
пре да ва ња у Мла де нов цу, Со-
по ту и Сме де рев ској Па лан ци. 
Удру же ње Сна га при ја тељ ства 
Amitу пла ни ра да у сеп тем бру 
одр жи три би не у Ве ли кој Пла ни 
и Жа гу би ци. 

Г. О.

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА НА СИ ЉА НАД СТА РИ ЈИМ ЖЕ НА МА – ТРИ БИ НА У ПО ЖА РЕВ ЦУ

Пре по зна ти и спре чи ти
на сил ни ке

Из ла га ње На де жде Са та рић, пред сед ни це удру же ња Amitу
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кроз Србију

ОДР ЖА НА ДЕ СЕ ТА 
„КУ ПИ НИ ЈА ДА”

Црвеном
златуучаст

У Ру ји шни ку код Тр сте ни-
ка кра јем ју ла одр жа на је 10. 
по љо при вред но-кул тур на и 
за бав на ма ни фе ста ци ја „Да ни 
ку пи не Ру ји шник 2018”. „Ку пи-
ни ја да” је тра ја ла три да на, уз 
бо гат и са др жа јан про грам. 
Ма ни фе ста ци ју је све ча но 
отво рио пред сед ник оп шти не 
Тр сте ник, Алек сан дар Ћи рић. 
Тог да на је отво ре на и ли ков-
на ра ди о ни ца чла но ва КЛИС-а 
из Тр сте ни ка, а одр жа но је и 
так ми че ње у ку ва њу тра ди ци-
о нал них је ла. Ор га ни за то ри 
„Ку пи ни ја де” би ли су оп шти-
на Тр сте ник и МЗ Ру ји шник, а 
на сту па ли су и мла ђи чла но ви 
КУД „Ме две ђа” из Ме две ђе. 

На по ста вље ним штан до ви-
ма из ло же ни су про из во ди од 
ку пи на, а одр жа но је и так ми-
че ње у бр зом бра њу ку пи на. 
Ме ђу нај мла ђи ма так ми чи ло 
се 13 бе ра ча, по бе ди ла је Ма ша 
Ђор ђе вић из Ру ји шни ка. Нај бр-
жи бе рач ку пи не ме ђу ста ри-
ји ма био је Вла ди мир Пе рић, 
ко ји је не ко ли ко пу та до са да 
по бе ђи вао у овој ди сци пли ни. 
Иза бра на је и мис „Ку пи ни ја де” 
а му шкар ци су се над ме та ли у 
над вла че њу ко ноп ца. По бед-
ни ци ма су уру че не по ве ље и 
ди пло ме. Д. Ива но вић

Де ве ти ме ђу на род ни су сре ти 
на род ног ства ра ла штва и фол-
клор не тра ди ци је одр жа ни су од 
11. до 14. ав гу ста у Обре нов цу. То-
ком че ти ри фе сти вал ска да на на 
град ском тр гу сме њи ва ло се 14 
стра них и до ма ћих фол клор них 
гру па, са ви ше од 400 из во ђа ча. 
По ред фол клор них ан сам ба ла из 
Обре нов ца, љу би те љи на род ног 
ства ра ла штва су би ли у при ли-
ци да се упо зна ју са фол клор-
ним уме ћем игра ча из Цр не Го ре, 
Ита ли је, Грч ке, Пољ ске, Ма ке до-
ни је, Ру си је и да ле ке Ко ста ри ке. До ма ћи 
пред став ни ци су би ли нај број ни ји. По ред 

Цен тра за очу ва ње тра ди ци је и кул ту ре 
ТЕНТ, уме ће су по ка за ли фол кло ра ши из 
Сту бли на, За бреж ја, Ске ле, Ба ри ча, Дру-

штва за не го ва ње кул тур не тра ди ци-
је „Је ка” и го сти из Свр љи га. Фе сти-
вал је на стао као те жња да се очу ва 
на ше из вор но ства ра ла штво и да се 
мла ди игра чи при ка жу све ту а го сти 
упо зна ју са фол клор ном тра ди ци јом 
обре но вач ког кра ја.

За вре ме фе сти ва ла ор га ни зо ван 
је ет но ба зар, из ло жба ра до ва при ме-
ње не умет но сти, по љо при вред них 
про из во да и дру го. Же ља вред них 
ор га ни за то ра је да за на ред не, де се-
те су сре те уго сте по де сет до ма ћих и 
стра них ан сам ба ла са број ним про-

прат ним ма ни фе ста ци ја ма. 
 М. Ашко вић

Де се ти Ме ђу на род ни деч ји 
фе сти вал фол кло ра одр-
жан је сре ди ном ав гу ста у 

Ужи цу. Би ла је то при ли ка за око 
1.300 ма ли ша на из 13 др жа ва да 
при ка жу кул ту ру и тра ди ци ју зе-
ма ља из ко јих до ла зе.

На отва ра њу фе сти ва ла го сте и 
оку пље не Ужи ча не по здра вио је 
и ам ба са дор Егип та у Ср би ји Амр 
Ал гу веј ли, по ру чив ши да је раз-
ли чи тост је зи ка и кул ту ра нај ве-
ће бо гат ство ко је би тре ба ло да 
спа ја љу де.

Ива на Цвет ко вић, чла ни ца 
Ор га ни за ци о ног од бо ра ма ни-
фе ста ци је ко ја је за де сет го ди на 
оку пи ла око 8.000 ма ли ша на из 
36 др жа ва, ре кла је да за хва љу-
ју ћи од лич ној ме ђу на род ној ре-
пу та ци ји фе сти ва ла, ове го ди не 
уче ству је ре кор дан број де це. 

Фе сти вал је по чео отва ра њем 
из ло жбе на род них но шњи зе ма-
ља уче сни ца у га ле ри ји Јо ка но-
ви ћа ку ће, а по том су Ужи ча ни 
по здра ви ли нај мла ђе фол кло ра-
ше у рас ко шним но шња ма, то-
ком све ча ног де фи леа.

Осим у Ужи цу, ан сам бли из 
Ки не, Ру си је, Тур ске, Ма ке до ни-
је, Пољ ске, Бу гар ске, Сло ве ни је, 
Сло вач ке, Ре пу бли ке Срп ске, Ко-
лум би је, Егип та, Ле то ни је и Ср би-

је на сту па ли су на Зла ти бо ру и у 
Ан дрић гра ду у Ви ше гра ду.

Уз кон цер те, ор га ни зо ва не су 
и фол клор не ра ди о ни це, то ком 
ко јих су де ца учи ла јед ни дру ге 
сво је на род не игре и пе сме. При-
ре ђе не су из ло жбе и еду ка тив не 
три би не на ко ји ма су мла ди мо-
гли да се упо зна ју са фол кло ром 
зе ма ља уче сни ца. Спе ци јал на го-
шћа фе сти ва ла би ла је Ли ли ја на 
Го мез са уни вер зи те та у Бо го ти, 
ко ја је го во ри ла о ути ца ји ма тра-
ди ци о нал ног ко сти ма на ди зајн 
да на шње оде ће. Ор га ни зо ва на 
је и грн чар ска ра ди о ни ца у ет но-
се лу Зла ку са, ве ли ка зум ба жур ку 
на ужич ком тр гу и дру ги за ни-
мљи ви про гра ми.

И ове го ди не фе сти вал је имао 
ху ма ни тар ни ка рак тер, па ће но-
вац од про да је су ве ни ра би ти до-
ни ран ужич ком Цен тру за мај ку и 
де те.

Ма ни фе ста ци ју, то ком ко је 
град по ста је ша рен, раз и гран, 
рас пе ван и ве сео, а де ца се дру-
же, сти чу при ја тељ ства и от-
кри ва ју дру ге кул ту ре, па и зна-
ме ни то сти Ужи ца и окру же ња, 
ор га ни зу је ужич ко Удру же ње 
гра ђа на „Ера“, под по кро ви тељ-
ством пред сед ни ка Ср би је и уз 
по др шку гра да Ужи ца, Пред став-
ни штва Ре пу бли ке Срп ске у Ср-
би ји и Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Зла ти бор.

Р.  М.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДЕЧ ЈИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА У УЖИ ЦУ 

Ли ци дер ско ср це
за де цу све та

Са све ча ног де фи леа (фо то: „Ужич ка не де ља”)

ОБРЕ НО ВАЦ: ДЕ ВЕ ТИ СУ СРЕ ТИ НА РОД НОГ СТВА РА ЛА ШТВА 

Не го ва ње кул тур не тра ди ци је

КУД „ТЕНТ”, Обре но вац
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Га стро ном ско-ту ри стич ка ма-
ни фе ста ци ја „Да ни бу ре ка 
2018” одр жа на је у Ни шу од 

16. до 19. ав гу ста и та да је на пра-
вљен нај ве ћи бу рек те жак 200 ки-
ло гра ма.

– Ово је нај ве ћи бу рек до са-
да на пра вљен у Ср би ји, али и 
на Бал ка ну. Ис пе кли су га пе ка-
ри из Ма ло ши шта код Ни ша. За 
при пре му им је би ло по треб но 
око 150 кг бра шна, ви ше од 25 
кг си ра, 20 кг ма сти, ки ло грам 
со ли. Теп си ја у ко јој је по слу жен 
Ни шли ја ма има ла је преч ник два 
ме тра. Пе ка ри ма је за при пре му 
овог бу ре ка би ло по треб но се-
дам са ти ра да али су га по се ти о-
ци ма ни фе ста ци је на ни шав ском 
ке ју по је ли за ма ње од по ла са та 
– ка же Бра ти слав Ву ка ди но вић 
(на слици), пред сед ник Уни је пе-
ка ра. Он на гла ша ва да су ко мот-
но мо гли да кон ку ри шу за Ги ни-
са, али ни су зва ли пред сед ни ка 
ко ми си је јер то до ста ко шта.

Ниш је град са зва нич но нај ду-
жом исто ри јом спре ма ња бу ре ка. 
Пи са ни до ку мент бе ле жи ре цепт 
за спре ма ње овог спе ци ја ли те та 
од те ста и си ра још из 1498. ка да 
су Осман ли је га здо ва ле гра дом 
на Ни ша ви. Тур ци су оти шли али 
је спе ци ја ли тет остао. 

– Ре цепт ко ји је ов де до нео пе-
кар из Ис тан бу ла и да нас је у упо-
тре би. Мај сто ри бу ре ка и кад оду 
у дру ге гра до ве или ино стран-

ство но се то зна ње са со бом и 
афир ми шу Ниш као град у ко ме 
се пра ви нај бо љи бу рек – ис ти че 
Ву ка ди но вић.

Ина че, у ни шким пе ка ра ма се, 
осим сла них ва ри јан ти са ме сом 
и спа на ћем, слу жи и „мо дер ни” 
бу рек

– Мла ди љу ди да нас во ле дру-
га чи је уку се. Та ко су на ста ли бу-
рек са еу ро кре мом и пла змом, 
пу дин гом од ва ни ле, са чо ко ла-

дом и ба на ном. У по след ње вре-
ме се мно го пра ви пи ца-бу рек 
– об ја шња ва Ву ка ди но вић и на-
гла ша ва да се од ста рог, до брог 
бу ре ка са си ром не од у ста је. Мо-
да до ђе и про ђе а кла сич ни бу-
рек тра је, и то ево већ ви ше од 
500 го ди на.

Че тво ро днев на ма ни фе ста ци ја 
по све ће на бу ре ку би ла је из у зет-
но по се ће на. Би ло је мно го го сти-
ју из окру же ња, а ве шти ну у при-
пре ма њу спе ци ја ли те та по ка за ло 
је се дам пе ка ра из Ср би је и три 
из ино стран ства: из Грч ке Ма ке-
до ни је и Бу гар ске. То ком ма ни фе-
ста ци је од ви јао се и бо гат кул тур-
но-умет нич ки про грам

„Да не Бу ре ка Ниш 2018” ор га-
ни зо ва ла је Уни ја пе ка ра Ср би је 
а по мо гли су Ми ни стар ство тр-
го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка-
ци ја, Град ска оп шти на Ме ди ја на, 
Кан це ла ри ја за мла де и Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Ни ша. 

Љ. Гло го вац

У НИ ШУ ОДР ЖА НИ „ДА НИ БУ РЕ КА 2018” 

На пра ви ли бу рек за Ги ни са

ВЛА СО ТИН ЦЕ

Тринаеста
„Грделичкарегата“

Око 250 љу би те ља при ро де и Гр де-
лич ке кли су ре спу шта ло се 11. ав гу ста 
три на е сти пут ма ти цом Ју жне Мо ра ве 
од чу ве ног Са ра јев ског мо ста до се ла 
До бро тин. Ова ма ни фе ста ци ја под се ћа 
на ва жност очу ва ња жи вот не сре ди не 
и већ 13 го ди на за ре дом про мо ви ше 
гр де лич ки крај и ње го ве по тен ци ја ле. 

У окви ру про гра ма ре га те ор га ни-
зо ван је и скуп бај ке ра ре ги о на „Мо-
то скуп Гр де ли ца 2018“, бо гат му зич ки 
про грам, из ло жба цр те жа у ло кал ном 
до му кул ту ре, а за све го сте ре га те и 
мо то ску па при ре ђе на је бо га та го зба 
уз чу ве ни гр де лич ки па суљ са ре бар-
ци ма. Т. С.

То ком ав гу ста у се ли ма оп шти не 
Сме де рев ска Па лан ка тра ди ци о-
нал но се одр жа ва ју ма ни фе ста ци је 
на ко ји ма се не гу ју ста ри оби ча ји. 
Пр во та кво де ша ва ње био је су-
срет фа ми ли је Та ли јан, 14. по ре ду, 
код Та ли јан ског бу на ра у Аза њи. 
Био је то су срет чла но ва ове фа ми-
ли је, ко ји су ра су ти ши ром све та. 
Та ли ја ни су ево ци ра ли успо ме не 
из мла до сти, под се ти ли се на да не 
ка да су игра ли клис и ма шке, шу-
ти ра ли кр пе ња чу, игра ли кли ке ра.

У су сед ном се лу Се ле вац исто и ме но кул-
тур но-умет нич ко дру штво ор га ни зо ва ло 
је смо тру фол кло ра. На смо три је уче ство-
ва ло око 300 фол кло ра ша из Де спо тов-
ца, Ја го ди не, Лу гав чи не, Ве ли ког Ораш ја, 
Ра кин ца, Ба ни чи не и, на рав но, до ма ћи на 
Се лев ца. Че тр на е ста кул тур но-умет нич ка 
и спорт ска ма ни фе ста ци ја „Да ни Ста но ја 
Гла ва ша” одр жа на је у Гли бов цу, уз на сту-
пе пе сни ка, игра ча, пе ва ча, хар мо ни ка ша. 
У цен тру па жње био је из бор ха рам ба ше у 
на род ном ви ше бо ју, а ти ту лу је од бра нио 
Алек сан дар Ђур ко вић. Мла ди ха рам ба ша 
по стао је Ан дри ја Рај чић. Пр ви пут је одр-
жа но и над ме та ње у на род ном ви ше бо ју 

при пад ни ца леп шег по ла. Ти ту лу Чу чук 
Ста не по не ла је Ма ри на Ђур ђе вић. Од и-
гра на је и фуд бал ска утак ми ца ве те ра на 
до ма ћи на и го сти ју из Но вих Kарловаца, са 
ко ји ма су Гли бов ча ни ду го го ди шњи при ја-
те љи.

Тра ди ци о нал но, по во дом пра зни ка Тр-
но ва Пет ка у Аза њи су одр жа ни 22. „Да ни 
азањ ске по га че”, ма ни фе ста ци ја у част за-
вр шет ка же тве них ра до ва. По ред кул тур-
но-умет нич ких и спорт ских са др жа ја, пу-
ште не су у рад и две ре кон стру и са не ули-
це, а вред не до ма ћи це су се так ми чи ле у 
ме ше њу нај леп ше по га че (на сли ци). 

Сл. Ко стан ти но вић

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У СЕ ЛИ МА ОП ШТИ НЕ СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Да се са чу ва тра ди ци ја
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погледи

„Ви ше бих во ле ла да сам код сво-
је ку ће. Хра на је ов де очај на. Али, 
осо бље? Јед ну ло шу реч не мо гу да 
ка жем. То ли ко су пре оп те ре ће ни, а 
увек има ју осмех на ли цу.”

Сво је ути ске о усло ви ма под кро-
вом уста но ве у ко ју је сме ште на по-
сле па да по чет ком го ди не, 93-го ди-
шња фрау Шул тер има ла је при ли ку 
да из не се на нај ви шем ме сту, Ан ге-
ли Мер кел лич но.

Не мач ка кан це лар ка по се ти ла је 
не дав но дом за ста ре у Па дер бор-
ну на за па ду зе мље да би и на тај 
на чин ис та кла ва жност пр о бле ма 
ко ји по при ма дра ма тич не раз ме ре 
– не до ста так струч но оспо со бље не 
рад не сна ге на по сло ви ма ме ди-
цин ске не ге и срод них за ни ма ња, 
по себ но у ге ри ја три ји.

У овој де лат но сти је у Не мач кој 
тре нут но за по сле но око ми ли он љу-
ди, али на ред них де це ни ја, до 2060, 
за све ста ри ју по пу ла ци ју би ће по треб но три 
ми ли о на ме ди цин ских се ста ра и не го ва те-
љи ца. Кра јем 2015. по тре бу за овим услу га ма 
има ло је 2,9 ми ли о на гра ђа на, али ра чу на се 
да ће до 2030. тај број на ра сти до 4,1 ми ли он, 
из ве шта ва Дој че ве ле.

Уко ли ко се не што не пре ду зме, ства ри 
ће се сва ка ко по гор ша ти. Не по пу ње но је 
36.000 рад них ме ста из обла сти не ге, а од 
то га се чак 15.000 од но си на ге ри ја три ју. 
На сва ких 100 отво ре них ме ста за не гу ста-
ри јих ја вља се са мо 21 за ин те ре со ва ни, а у 
не ким де ло ви ма зе мље и ма ње, је два 13. И 
на во ди се да је ве ћа по тра жња још са мо за 
во зо во ђа ма.

Они ко ји ра де су очи то пре за по сле ни, 
ме ђу тим, пла ће ни су ис под про се ка. Не го-
ва те љи ца са тро го ди шњом обу ком за ра ђу-
је на сат 18 евра бру то, док не мач ки рад ник 
у про се ку до би ја 22 евра. Нео др жив рас ко-
рак, што је при ме ти ла и кан це лар ка.

Уз дру ге ме ре, по бољ ша ње ма те ри јал них 
усло ва мо ра ло би хит но да усле ди. Ка ко је 
ре као је дан од за по сле них то ком по се те 
Мер ке ло ве, ни је ви ше пи та ње ко ће да бри-
не о ста ри ји ма да нас. „Сви ста ри мо. Ко ће 
да бри не о на ма?”

А ко ће то да пла ти? Не мач ки тро шко ви за 
здрав ство не за др жи во ра сту. За де сет го ди-
на, од 2005. до 2015, за бе ле жен је скок од 42 
од сто, ка да је (2015) утро ше но 344 ми ли јар-
де евра, од но сно 4.213 по осо би.

Од 1995. по сто ји и фонд со ци јал ног оси-
гу ра ња у ко ји се из два ја из за ра да (2,55 
од сто у 2017). Упр кос то ме, сме штај у до мо-
ви ма је скуп и за мно ге прак тич но не при-

сту па чан. Лон дон ски „Фај нен шел тајмс”, ко-
ји се у оп шир ном члан ку ба ви ре ше њи ма у 
Не мач кој и Ја па ну као мо гу ћим мо де ли ма 
за Бри та ни ју, где је мно го то га још не ус кла-
ђе но, илу стру је си ту а ци ју и кроз по да так да 
за це ну до ма од три хи ља де евра ме сеч но 
на док на да из фон да из но си 1.200 евра. Раз-
ли ку пла ћа по ро ди ца.

Ни је чу до, под се ћа мо се, што се ре ше ње 
тра жи и на ла зи и у окол ним зе мља ма бив-
шег ис точ ног бло ка (Пољ ска, Че шка, Сло-
вач ка) где је мо гу ће збри ња ва ње под не у по-
ре ди во по вољ ни јим усло ви ма. Је сте дру га 
др жа ва и ма ло да ље, али је мно го јеф ти ни је.

Бри тан ски лист ина че на во ди и да у ци-
љу сма ње ња тро шко ва Нем ци иду на то да 
се сме штај у уста но ве од ла же, да се ста ри-
ји љу ди што ду же за др же у сво јим до мо-
ви ма. Па та ко од оних 2,9 ми ли о на ко ји ма 
је не га по треб на, чак три че твр ти не не гу-
ју код ку ће, с тим што се ако је у пи та њу 
осо ба са де мен ци јом, из фон да ис пла ћу је 
1.298 евра.

По ро ди це су, ме ђу тим, не за до вољ не и 
твр де да је су ма не до вољ на, с об зи ром на 
то да де мент на осо ба из и ску је ста ра ње 24 
са та днев но и онај ко се то ме по све ти прак-
тич но је при ну ђен да на пу сти свој по сао.

При мер Не мач ке је ка рак те ри сти чан и 
за бри ња ва ју ћи, јер је у пи та њу ста бил на, 
ви со ко ра зви је на зе мља са про ми шље ном 
здрав стве ном и со ци јал ном по ли ти ком. 
Шта он да да ка жу оста ли?

Пре ма гло бал ном ин дек су ко ји ран ги ра 
зе мље по до бро би ти ста ри јих гра ђа на, узи-
ма ју ћи у об зир не ко ли ко ре ле вант них ка те-
го ри ја – ма те ри јал ну си гур ност, здрав стве-

ни ста тус, за по сле ност, обра зо ва ње, жи вот-
не усло ве, Не мач ка се по по след њим ре зул-
та ти ма (за 2015) на ла зи на че твр том ме сту, 
по сле Швај цар ске, Нор ве шке и Швед ске.

Као ста ро сно по ла зи ште узи ма се 60 го-
ди на. Ста ти стич ки, осо ба те до би у Не мач кој 
тре ба ло би да ис пред се бе има још 24 го ди-
не жи во та, а од то га у здра вљу 17,8. У пр во-
пла си ра ној Швај цар ској оче ки ва на ду жи на 
је још 25, а здра вих 19 го ди на. По ре ђе ња 
ра ди, у Ср би ји, ко ја је на 66. ме сту од укуп но 
96 на ли сти (од мах по сле Ру си је), прог но зи-
ра ни век је 19, од но сно 15,7 здра вих го ди на.

Здра вље, од но сно ква ли тет жи во та по-
ста је све зна чај ни је кад се го во ри о збри-
ња ва њу, по го то во ка да је реч о дом ском 
сме шта ју. Основ но пи та ње је ка ко од тих 
уста но ва на чи ни ти ме ста ко ја ће ам би јен-
том и ат мос фе ром пру жи ти осе ћај пра вог 
до ма, уме сто да бу ду „по след ње при бе жи-
ште”, ка ко их да нас нај че шће до жи вља ва ју 
и ко ри сни ци и њи хо ве по ро ди це. Жи вот 
ли шен све га, без при ват но сти, без сло бо де, 
без раз ло га да се жи ви... Струч ња ци под се-
ћа ју, у по зном до бу ва жно је да ти сми сао 
жи во ту, ми мо обез бе ђе ња еле мен тар них 
усло ва, хи ги је не, хра не и ле ко ва.

На жа лост, то је про блем о ко јем се раз-
ми шља на кнад но. У ствар но сти се во ди сва-
ко днев на бит ка, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, 
да се не ко свој, у го ди на ма и не мо гућ но сти 
да се ста ра о се би, сме сти не ка ко, не где. А 
та ко је ма ње-ви ше и ов де и та мо, и у Ср би ји 
где је сме штај у до му, у про се ку, 500 евра и у 
Аме ри ци где про сеч на ме сеч на це на из но-
си око 6.000 до ла ра.

Д. Дра гић

ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ СТА РИ ЈИХ СВЕ ТЕ ЖЕ БРЕ МЕ И ЗА НАЈ БО ГА ТИ ЈЕ

Ра сту по тре бе и тр о шко ви

Канцеларка Ангела Меркел у посети дому у Па дер бор ну
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Но ве на уч не по твр де 
да ни је то ли ко  
ва жно ко ли ко го ди на 
има те не го ка ко се  
с њи ма но си те

„Про ду жа ва ње жи во та” је рас-
ту ћи би знис, с ам би ци јом да 
про фи ти ра на јед ном од основ-
них осе ћа ја чо ве ка: да му ни је 
ла ко да за ми шља свет без се бе 
у ње му. Ду го веч ност је кључ на 
реч да на шњи це, ка да се, за хва-
љу ју ћи гло бал ном по ра сту стан-
дар да (не баш до ду ше пра вил но 
рас по ре ђе ном), на прет ку ме ди-
ци не и от кри ћи ма на у ке ко ја је 
већ у ста њу да ма ни пу ли ше ге-
ни ма, за и ста жи ви све ду же.

Јед на гра на на у ке, пси хо ло-
ги ја, иг но ри ше ме ђу тим све са-
вре ме не „елик си ре мла до сти” 
и ба ви се оним кључ ним: ка ко 
ста рост ути че на то ко смо и 
шта смо, али и ка ко су бјек тив-
но осе ћа ње ста ро сти ути че на 
на шу „хро но ло шку” ста рост, од-
ре ђе ну бро јем го ди на ко је смо 
до сти гли.

У том по гле ду, нај но ви ја ис-
тра жи ва ња пре до че на на не-
дав ном кон гре су Удру же ња 
аме рич ких пси хо ло га (Ame ri can 
Psycho lo gi cal As so ci a tion – APA), 
до не ла су но ве по твр де ста рог 
уве ре ња: да ни је ва жно ко ли-
ко не ко има го ди на не го ка ко 
их но си, и но ве до ка зе за те зу 
да ако се осе ћа те мла ђим, се би 
обез бе ђу је те да бу де те ста ри ји 
– да жи ви те ду же.

Уве ден је и но ви по јам: „су-
бјек тив на ста рост”, као не што 

што је про мен љи во и пре све га 
ин ди ви ду ал но. То је у свом ис-
тра жи ва њу по ка за ла Џе ни фер 
Бе линг та јер, мла да док то рант-
ки ња са не мач ког Фри дрих Ши-
лер уни вер зи те та

Она је, пра те ћи две гру пе 
(јед ну од 116 од ра слих у до бу 
из ме ђу 60 и 90 го ди на, и дру гу 
са њих 106 из ме ђу 18 и 36) на 
кра ју сва ког да на сва ком по ста-
вља ла по два пи та ња: ко ли ко 
ста рим су се осе ћа ли у прет-
ход на 24 са та и у ко ли кој ме ри 
су они би ли ти ко ји су пре суд но 
ути ца ли на оно што им се у том 
пе ри о ду до га ђа ло.

По сле ана ли зе од го во ра, пр-
ви на лаз је био оче ки ван: осе ћај 
„ста ро сти” је био су бјек ти ван и 
про мен љив из да на у дан (екс-
пе ри мент је тра јао укуп но де-
вет да на). Али оно што је би ло 
по себ но за ста ри ју гру пу, то је 
да је су бјек тив но осе ћа ње ста-
ро сти би ло у ди рект ној ве зи са 
ин ди ви ду ал ним осе ћа јем кон-
тро ле соп стве не сва ко дне ви це.

У оним да ни ма ка да су осе ћа-
ли да има ју ви ше са мо по у зда ња 
у кре и ра њу рас по ре да сво јих 
днев них ак тив но сти, осе ћа ли 
су се мла ђим не го у да ни ма ка-
да су им са др жај да на од ре ђи-
ва ли дру ги.

Осе ћа ју ве ће ви тал но сти и 
оп ти ми стич кој про це ни „су-
бјек тив них го ди на” при то ме 
су че сто до при но си ле сит ни це: 
мо гућ ност из бо ра ко ја књи га да 
се чи та, шта тог да на да бу де на 
сто лу или ко ји филм да се уве-
че гле да... У ста ри јој гру пи ко ја 
је пра ће на би ли су ина че ста-

на ри до мо ва за „жи вот са по др-
шком” (as si sted li ving), ка ко се у 
за пад ним дру штви ма на зи ва ју 
уста но ве ко је су код нас гру бо 
кр ште не као „ста рач ки до мо ви”.

Ме ђу два ва жна фак то ра би-
ле су и „со ци јал не ин тер ак ци је” 
– ме ђу соб на су сре та ња, за јед-
нич ке ак тив но сти – и, са свим 
оче ки ва но, осе ћа ју да је сва ко 
оно ли ко стар ко ли ко ми сли да 
је стар по себ но је до при но си ла 
фи зич ка ак тив ност.

Тај аспект је био пред мет сту-
ди је др Ме тју Хју за са Уни вер зи-
те та Се вер не Ка ро ли не, ко ји је 
59 од ра слих оба по ла опре мио 
да нас све по пу лар ни јим „фит-
нес тра ке ри ма”, ди ги тал ним ча-
сов ни ци ма ко ји исто вре ме но 
ме ре број пре ђе них ко ра ка и 
из ра чу на ва ју ко ли чи ну утро ше-
них ка ло ри ја.

По да ци до би је ни на овај на-
чин (екс пе ри мент је тра јао пет 
сед ми ца) по твр ди ли су да су се 
по је дин ци ко ји су то ком да на 
би ли фи зич ки ак тив ни ји на кра-
ју да на осе ћа ли са мо за до вољ-
ни је и сво ју су бјек тив ну ста рост 
по пра ви лу про це њи ва ли ни-
жом од хро но ло шке.

Ствар на ста рост у овом кон-
тек сту мо же да бу де са мо број, 
ма да тре ба има ти у ви ду да су 
кључ ни би о ло шки про це си не-
за у ста вљи ви, па због то га са 
хро но ло шком ста ро шћу ра сте и 
она ко ју осе ћа мо.

Оно „што је у гла ви” оста је, 
ме ђу тим, бит но и у том про це су, 
јер ути че ка ко на за до вољ ство 
жи во том, та ко и на лич но са мо-
по у зда ње. По што је углав ном 

реч о они ма ко ји су за вр ши ли 
рад ни век, ве о ма ва жно је на ћи 
и не ки ан га жман или ак тив ност 
ко је до при но се осе ћа ју да сте 
још ва жни или по треб ни.

За ни мљи во је и по ре ђе ње 
су бјек тив не ста ро сти са ве ли-
чи ном мо жда не ма се: на ла зи 
у том по гле ду су да они ко ји се 
осе ћа ју мла ђим има ју не што ви-
ше мо жда не ма се, што по све му 
су де ћи до при но си да они ко ји 
су ак тив ни ји и ко ји на жи вот и 
ста ре ње гле да ју ве дри је, од ла-
жу су срет са оним не же ље ним 
пра ти о цем ста ро сти, за бо рав-
но шћу.

Пси хо ло зи ука зу ју и на фе но-
мен „зо не удоб но сти”: чи ње ни-
цу да са све шћу о ста ро сти и у 
ма њој или ве ћој ме ри опа да њу 
фи зич ких спо соб но сти, мно ги 
са ми се бе „об у зда ва ју” и по ста-
вља ју че сто не по треб не гра ни-
це сво јим ствар ним мо гућ но-
сти ма.

А да је ста рост за и ста су бјек-
тив на, по ка зу ју и не ки при ме-
ри. У Ма ле зи ји је ове го ди не на 
ме сто пре ми је ра до шао др Ма-
ха тир Му ха мед ко ји има – 92 го-
ди не! Во рен Ба фет (88), је дан од 
нај бо га ти јих љу ди све та (про-
це њен име так: 78 ми ли јар ди 
до ла ра), и да нас је под јед на ко 
ак ти ван као и пре де сет или 20 
го ди на (ње гов за ме ник у ком-
па ни ји Чарлс Ман гер та ко ђе не 
по ми шља на пен зи ју са сво јих 
94), а поп зве зда Ма до на не дав-
но је про сла ви ла 60. ро ђен дан, 
не на ја вљу ју ћи ско ри крај сво је 
бри љант не ка ри је ре...

М. Бе кин

ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА
ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Све 
је у
гла ви...



За раз ли ку од мно гих гра до ва у Ср-
би ји у ко ји ма рат ни вој ни ин ва ли ди, а 
с њи ма и оста ле осо бе са ин ва ли ди те-
том про те сту ју, па чак и штрај ку ју гла-
ђу зах те ва ју ћи ви ше со ци јал не прав де, 
ло кал на са мо у пра ва и удру же ња РВИ и 
ОСИ у Кра ље ву, бар за сад – има ју за јед-
нич ки је зик.

За хва љу ју ћи ни зу за јед нич ких ак тив-
но сти, оп ште дру штве ни и ма те ри јал ни 
по ло жај Кра љев ча на са ин ва ли ди те-
том и њи хо вих удру же ња ко ја их оку-
пља ју стал но се по бољ ша ва.

Да је то та ко све до чи и не дав ни са ста нак пред-
став ни ка Удру же ња РВИ и Удру же ња па ра пле ги-
ча ра Ра шког окру га са чел ни ци ма ор га на ло кал не 
са мо у пра ве и пред став ни ци ма др жав них ор га на 
у Кра ље ву. 

Под ге слом „Ин ва ли ди тет ни је иден ти тет” овом 
при ли ком пред ста вље на су два про јек та ин ва-

лид ских удру же ња – „За бо љи по ло жај рат них вој-
них ин ва ли да” Удру же ња РВИ, и про је кат Удру же-
ња па ра пле ги ча ра „И ја по сто јим”,  ко је је по др жа-
ло Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња Ре пу бли ке Ср би је. 

Овим про јек ти ма, ка ко се чу ло, ин тен зи ви ра ће 
се ак тив но сти на по бољ ша њу ма те ри јал ног по ло-
жа ја ин ва ли да, њи хо ве пот пу не со ци ја ли за ци је и 
ак тив ног укљу чи ва ња у све жи вот не то ко ве у гра-
ду на Ибру, по нај пре укла ња њем пре о ста лих фи-
зич ких пре пре ка ко је ин ва ли ди ма оте жа ва ју, па и 
оне мо гу ћа ва ју кре та ње гра дом или при ступ свим 
објек ти ма од јав ног зна ча ја.

– На ста ви ће мо да укла ња мо фи зич ке пре пре ке 
све док ин ва ли ди ма не омо гу ћи мо знат но лак ше 
кре та ње, при ступ и ди рек тан кон такт са свим ин-
сти ту ци ја ма у гра ду. Мо ра мо још ви ше да чи ни мо 
и пред у зи ма мо, укљу чу ју ћи и ме ре по зи тив не 
дис кри ми на ци је, да се глас ових љу ди чу је и да, 
исто вре ме но, ме ђу су гра ђа ни ма по ди же мо свест 
о то ме да по ред нас жи ве и осо бе ко ји ма је на ша 
по моћ нео п ход на – на гла сио је овом при ли ком 
гра до на чел ник  Краљева Предраг Тер зић. 

 Д. С.

31. август 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

хроника

НО ВО МИ ЛО ШЕ ВО
Спорт ско 
над ме та ње  
пен зи о не ра

Удру же ње пен зи о не ра Но вог 
Ми ло ше ва не дав но је ор га ни зо-
ва ло дру го ре ги о нал но спорт ско 
так ми че ње пен зи о не ра.

Ка ко ка же Ми лан Ци ме ша, 
пред сед ник овог удру же ња, у 
так ми че њу су уче ство ва ле еки пе 
Ге рон то ло шког цен тра Ки кин да, 
оп штин ских ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра Ки кин да, Срем ска Ми тро-
ви ца, Но ви Бе чеј и Зре ња нин, као 
и еки пе удру же ња пен зи о не ра 
Му жља, Бо чар и до ма ћи на Но вог 
Ми ло ше ва. Так ми че ње је одр жа-
но у ди сци пли на ма пи ка до, ви се-
ћа ку гла и ба ца ње пло чи ца.

Нај у спе шни ји по је дин ци су би-
ли Ва са Ди вја ков, ви се ћа ку гла, 
Иштван Гал, ба ца ње пло чи ца, и 
Ми лан Ра до нић, пи ка до, док су 
екип но нај бо љи би ли пен зи о не-
ри Му жље, Но во Ми ло ше во је 
би ло дру го, а Срем ска Ми тро ви ца 
тре ћа. На кон так ми че ња до ма ћи-
ни и го сти су за вр ши ли дру же ње 
на руч ку.

Так ми че њу су при су ство ва ли и 
го сти, Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не, Ве ли зар Сил ве стер, пред-
сед ник ОУП Ки кин да, и Ми ло ван 
Ми шков, пред сед ник ОУП Но ви 
Бе чеј. Д. Ко раћ

У на сто ја њу да олак ша жи-
вот сво јим чла но ви ма, 
Удру же ње пен зи о не ра 

оп шти не Па ра ћин омо гу ћи ло 
им је ку по ви ну на мир ни ца по 
ни жим це на ма у про дав ни ца-
ма „Маг ну ма”, а пре го ва ра ју и са 
дру гим ком па ни ја ма.

– Удру же ње пен зи о на ра оп-
шти не Па ра ћин по сто ји већ 
се дам де це ни ја и кон ти ну и ра-
но бри не о сво јим чла но ви ма. 
По де ла кар ти ца за ку по ви ну с 
по пу стом, ове ре них пе ча том 
удру же ња, на ста вља се – ка же 
Да ни ло Сто ја но вић, пред сед-
ник Удру же ња. До вољ но је да се 
при ли ком ку по ви не на бла гај ни 

по ка же кар ти ца и ра чун се од-
мах ума њу је за пет од сто. Ни је 
то не ко ве ли ко ума ње ње, али 
пен зи о не ри ма ко ји има ју нај-

ни жа при ма ња сва ки уште ђе ни 
ди нар до бро до ђе.

Раз го ва ра се са још не ко ли ко 
ком па ни ја ка ко би и они по мо-

гли ку по ви ну на мир ни ца по ни-
жим це на ма. 

– На ше удру же ње на сто ји да 
чла но ви ма оси гу ра огрев – др-
ва, угаљ и пе лет, на ви ше ра та. 
Нај у гро же ни јим чла но ви ма 
да је мо бес плат но па ке те са на-
мир ни ца ма и сред стви ма за хи-
ги је ну –за кљу чио је пред сед ник 
овог удру же ња.

Ова кав на чин са рад ње ком па-
ни ја са Удру же њем пен зи о не ра 
је од обо стра не ко ри сти и ни је 
ис кљу че но да се куп ци ма одо-
бри и ве ћи по пуст од са да шњег, 
као и ку по ви на на ви ше ра та и 
по ве о ма по вољ ним це на ма.

П. Илић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ПА РА ЋИН

Јеф ти ни је на мир ни це

КРА ЉЕ ВО 

Ин ва ли ди тет ни је иден ти тет

Са ста нак пред став ни ка РВИ и ОСИ са чел ни ци ма гра да

Субвенције
Гла со ви ма свих од бор ни ка, Скуп шти на 
гра да Кра ље ва кра јем ју на до не ла је од-
лу ку о пра ву на суб вен ци о ни са ну це ну ко-
му нал них услу га по ро ди ца ма свих рат них 
вој них ин ва ли да са под руч ја Кра ље ва.
По овој од лу ци ко ја ће се при ме њи ва ти од 
1. ја ну а ра на ред не го ди не по ро ди це РВИ и 
па лих бо ра ца има ју пра во на суб вен ци о-
ни са ну (ума ње ну) це ну ко му нал них услу га 
од 30 од сто по сва ком ра чу ну. Та раз ли ка 
у це ни јав ним ко му нал ним пред у зе ћи ма 
ре фун ди ра ће се из град ског бу џе та.
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Град ско удру же ње пен-
зи о не ра Зре ња нин, на 
че лу са но вим пред-

сед ни ком Слав ком Шу ћу ро-
ви ћем, не дав но је успе шно 
ор га ни зо ва ло Пе то оп штин-
ско спорт ско так ми че ње 
пен зи о не ра у дво ри шту 
сво је згра де, у Ми ле ти ће вој 
ули ци у Зре ња ни ну.

На овој спорт ској ма ни-
фе ста ци ји уче ство ва ло је 
17 еки па, и то 14 из ме сних 
ор га ни за ци ја ГУП Зре ња-
нин, две еки пе Цр ве ног 
кр ста Зре ња нин и еки па 
Оп штин ске ор га ни за ци је 
Вој них пен зи о не ра Зре ња-
нин. Спор ти сти тре ћег до-
ба из Зре ња ни на и окол них 
ме ста над ме та ли су се у три 
ди сци пли не: ба ца њу ме тал-
не пло чи це у цен тар, оба ра-
њу чу ње ва ви се ћом ку глом 
и у пи ка ду.  

Ка ко ја вља Ла зар Ду бра-
вац, се кре тар ОО вој них 
пен зи о не ра Зре ња нин, пр-
во ме сто у укуп ном пла сма-
ну осво ји ла је упра во њи хо-
ва еки па, дру го ме сто при-
па ло је еки пи МО Му жља, 
а на тре ћем ме сту би ла је 
еки па ЦК Жар ко Зре ња нин. 

Слав ко Шу ћу ро вић и Ка-
рољ Сал ма, ко ор ди на тор 
за спорт у ГУП Зре ња нин, 
на кра ју ове спорт ске ма-

ни фе ста ци је са за до вољ-
ством су до де ли ли пе ха ре и 
за хвал ни це нај у спе шни јим 
так ми ча ри ма, а све уче сни-
ке је по здра вио и Ми лан 
Не на дић, пред сед ник Са ве-
за пен зи о не ра Вој во ди не и 
пот пред сед ник Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је, ко ји је при-
су ство вао овом пр о грам-
ском оку пља њу и дру же њу 
зре ња нин ских пен зи о не ра. 

М. М.

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ћи ће вац 
ове го ди не обе ле жа ва 60 го ди на по сто ја ња 
и успе шног ра да, а ју би леј ће про сла ви ти 
број ним ак ци ја ма и ма ни фе ста ци ја ма.

Удру же ње је осно ва но 1958. го ди не и та-
да је има ло 120 чла но ва, ор га ни зо ва них у 
две ме сне ор га ни за ци је (МО), Ћи ће вац и 
Ста лаћ. Да нас бро ји 2.600 чла но ва у че ти ри 
МО: Ћи ће вац, По ја те, Ста лаћ и Град Ста лаћ, 
а по дру жни це пен зи о не ра ак тив но ра де 
у Плоч ни ку, Лу чи ни, Мр зе ни ци, Бра љи ни, 
Ма кре ша ну, Дре нов цу и Вар ва ри ну.

– Ак тив но сти на шег удру же ња це ле го-
ди не су у зна ку ју би ле ја, ко ји ће мо све ча но 
обе ле жи ти у ок то бру, по де лом за хвал ни ца 
и дру гих при зна ња уз од го ва ра ју ћи кул тур-
но-за бав ни про гра ма. Удру же ње се стал но 
ба ви со ци јал ном по ли ти ком и ста ра се о 
здра вљу чла но ва. Пен зи о не ри се снаб де-
ва ју огре вом и на мир ни ца ма, уз по вољ-
не усло ве и от пла ту на ви ше ра та. Та ко ђе, 
члан ству се ре дов но обез бе ђу ју бес ка мат не 
по зај ми це и дру ги ви до ви со ци јал не по мо-
ћи. Са вез пен зи о не ра Ср би је је ви ше пу та 

по хва љи вао Удру же ње за успе шан рад – ка-
же Ми о мир Ву јић Ву ја, пред сед ник Удру же-
ња пен зи о не ра Ћи ћев ца.

Ове го ди не ор га ни зо ва ни су из ле ти у 
Ђа во љу ва рош, на Вла син ско је зе ро, у Вр-
њач ку Ба њу, Со ко ба њу, а пу то ва ће се и на 
„Жуп ску бер бу“ и на дру га ме ста пре ма ин-
те ре со ва њу.

Не дав не кон тро ле ра да и по сло ва ња 
по ка за ле су да Удру же ње сво ју де лат ност 
оба вља од го вор но и у скла ду са за кон ским 
про пи си ма. У прет ход ном по лу го ди шњем 
пе ри о ду оства ре но је по зи тив но по сло ва-
ње уз до бит од три ми ли о на ди на ра, ка же 
Жи во мир Ми ја то вић, се кре тар Удру же ња. 
У Удру же њу је за по сле но 17 из вр ши ла ца за 
ко је се ре дов но из ми ру ју све за кон ске оба-
ве зе и до при но си.

Удру же ње пен зи о не ра Ћи ћев ца по себ но 
одр жа ва са рад њу са удру же њем из Ме ро-
ши не, с ко јим су по бра ти ми од 2010. го ди не, 
и тај од нос се бри жљи во не гу је ре дов ним 
по се та ма, су сре ти ма и за јед нич ким ак ци ја-
ма и про гра ми ма. Ж. М.

ОО ПЕН ЗИ О НЕ РА  
СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

По моћ, 
из ле ти, 
за ба ве...

У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи-
о не ра Сме де рев ске Па лан ке, по ред 
ре дов них ак тив но сти, спро во ди се и 
ак ци ја пру жа ња по мо ћи, ор га ни зу ју се 
из ле ти и за ба ве.

– Со ци јал но нај у гро же ни јим и бо ле-
сним пен зи о не ри ма по де ли ли смо сто 
па ке та ху ма ни тар не по мо ћи, а не ко-
ли ко па ке та уру чи ће им и Цр ве ни крст 
Сме де рев ске Па лан ке. За чла но ве ре-
дов но ор га ни зу је мо из ле те, па су та ко 
об и шли До њи Ми ла но вац и око ли ну, 
а по се ти ли смо и ме мо ри јал ни цен тар 
Ка ди ња ча. Сва ког ме се ца у на шем клу-
бу се ор га ни зу ју за ба ве. Уско ро ће мо 
на јед но дне ван из лет до Но вог Па за ра, 
где ће по ред раз гле да ња овог ме ста, 
на ши пен зи о не ри ви де ти и ма на сти ре 
Ђур ђе ви сту по ви и Со по ћа не – ис ти че 
Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па-
ла нач ких пен зи о не ра. Ове го ди не ће 
из ове ор га ни за ци је 72 пен зи о не ра о 
тро шку Фон да ПИО бо ра ви ти у не кој 
од ба ња у Ср би ји.

За но вог се кре та ра Оп штин ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра иза бран је Ми-
лан Шо так Гру јић по што Ви то мир Ви та 
Ацић из здрав стве них раз ло га ви ше 
не мо же да оба вља ову функ ци ју. 

Тре ба ре ћи и то да је по че ла до де ла 
се ни ор кар ти ца за па ла нач ке пен зи о-
не ре, ко ја ће им омо гу ћи ти да оства ре 
зна чај не по пу сте при ку по ви ни ро бе 
или пла ћа њу услу га. 

Сл. Ко стан ти но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЋИ ЋЕ ВАЦ

Шест де це ни ја по сто ја ња

ГУП ЗРЕ ЊА НИН УСПЕ ШНО ОР ГА НИ ЗО ВАО ПЕ ТО  
СПОРТ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 

Нај у спе шни ји
вој ни пен зи о не ри
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пензионерски кутак

СВР ЉИГ

Пен зи о не ри на 
Бел му жи ја ди 

У вре ме 13. Бел му жи ја де 40 пен зи о не ра из Ни ша, Га џи ног 
Ха на, Ме ро ши не, Пи ро та, Бе ле Па лан ке, Ди ми тр ов гра да, Ба-
бу шни це, Про ку пља, Ле сков ца и Вра ња би ли су го сти Удру-
же ња пен зи о не ра Свр љиг, са мим тим и го сти Бел му жи ја де. 
Ор га ни зо ва ни при јем за све ко ле ге при ре ђен је у Клу бу удру-
же ња, где су по слу же ни бел му жом, а за тим об и шли штан до ве 
на ма ни фе ста ци ји и упо зна ли се са оби ча ји ма, очу ва њем тра-
ди ци је и свр љи шким спе ци ја ли те ти ма.

Пен зи о не ре, го сте из не ко ли ко гра до ва Ср би је, по здра вио 
је по моћ ник пред сед ни ка оп шти не Ми ро слав Мар ко вић. Том 
при ли ком је под се тио на до бру са рад њу ло кал не са мо у пра ве 
и пен зи о не ра. По здра ве и до бро до шли цу по же лео је и Ми-
лен ко Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Свр љиг.

Удру же ње пен зи о не ра Свр љиг на ово го ди шњој Бел му жи-
ја ди има ло је свој штанд ко ји су по се ти ли мно го број ни го сти, 
као и так ми чар ске еки пе у спра вља њу бел му жа и па стир ским 
игра ма.  С. Ђ.

ТР СТЕ НИК 

Про мо ци ја брач не 
ин сти ту ци је 

За брач не па ро ве са под руч ја оп шти не Тр сте ник ко ји су се 
вен ча ли 1968. го ди не, oпш тина Тр сте ник и Цр ве ни крст ор га-
ни зо ва ли су све ча ни при јем, фо то гра фи са ње и дру же ње, уз 
ве че ру и пи ће у по зна том ре сто ра ну. Сла вље ни ци ма је овај 
ле пи ју би леј че сти тао и по же лео пу но до брог здра вља пред-
сед ник оп шти не Тр сте ник, Алек сан дар Ћи рић.

– Све ча ност по све ће ну про мо ци ји брач не ин сти ту ци је 
пр ви пут ор га ни зу је мо за јед но са Цр ве ним кр стом. Же ли мо 
да ово бу де при мер мла дим ге не ра ци ја ма, уз по ру ку да не-
гу ју љу бав, то ле ран ци ју и по што ва ње у бра ку – ре као је тим 
по во дом пред сед ник оп шти не Тр сте ник. Вре ме шни су пру-
жни ци за хва ли ли су ор га ни за то ри ма на ука за ној па жњи и 
на по ме ну ли да је по треб но што пре у Тр сте ни ку из гра ди ти 
дом за ста ра ли ца. Пред сед ник оп шти не им је од го во рио да 
се већ ра ди сту ди ја из во дљи во сти и пр о је кат бу ду ћег до ма 
за ста ра ли ца.  Д. И.

ЛЕ СКО ВАЦ 

Смех као лек

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ин ђи је не дав но је 
ор га ни зо ва ла јед но днев ни из лет у Су бо ти цу. Ка ко ка же Слав-
ко Ро гић, пред сед ник ове ор га ни за ци је, уз по моћ ло кал не 
са мо у пра ве и по др шку Вла ди ми ра Га ка, пред сед ни ка оп шти-
не Ин ђи ја, 23 чла на ор га ни за ци је су по се ти ла Парк при ро де 
„Па лић” и об и шла Град ску ку ћу у Су бо ти ци.  

– Ор га ни за ци ја из ле та је би ла од лич на и по себ но смо за-
хвал ни на див ном при је му у Град ској ку ћи – на гла сио је Ро гић.

Ка ко ис ти че пред сед ник ове ор га ни за ци је, у на ред ном пе ри-
о ду одр жа ће се спорт ска так ми че ња чла но ва, струч на пре да ва-
ња и еду ка ци је из здрав стве не за шти те. Д. К.

„Клуб при ја те ља“ ле ско вач ког Удру же ња пен зи о не ра успе-
шно по слу је осам го ди на и оку пља око 760 чла но ва. Овај је-
дин стве ни клуб је ма ти ца кул тур но-за бав них де ша ва ња у нај-
ве ћем удру же њу пен зи о не ра ју га Ср би је, ле ско вач ком, ко је 
бро ји око 16.500 чла но ва.

Клу бом пен зи о не ра ру ко во ди Ми ра До бре но вић, ко ја са 
из ра зи тим та лен том за му зич ко-сцен ске пер фор ман се сва ке 
го ди не лан си ра по не ку јед но чин ку, адап та ци ју тек сто ва по-
зна тих срп ских ху мо ри ста.

– Ре ши ли смо да ове го ди не оку пи мо пр вих 200 на ших чла-
но ва од осни ва ња клу ба, и за њих смо у ве ли кој са ли До ма пен-
зи о не ра у Ле сков цу при ре ди ли бо гат про грам (на сли ци) ко ји 
су они ис пра ти ли уз оду ше вље ње, апла у зе и по ко ју су зу – ка же 
Ми ра До бре но вић, уз обе ћа ње да ће до кра ја го ди не оку пи ти 
још 200 но вих чла но ва овог је дин стве ног клу ба.  Т. С.

ИН ЂИ ЈА

Из лет у Су бо ти цу
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

Град ско удру же ње пен зи о не ра Пи рот по чет ком ав гу ста ор-
га ни зо ва ло је јед но днев ни из лет и дру же ње на Ста рој пла ни-
ни. Сто ти ну пен зи о не ра, ма хом пен зи о нер ки, ужи ва ло је на 
Ба би ном зу бу. 

За по ме ну ту де сти на ци ју вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва ње, 
и би ла је дав на шња же ља свих пен зи о не ра. Би ти на Ба би ном 
зу бу, ма кар и са мо је дан дан, очи ма до дир ну ти врх Ми џо ра и 
ба ци ти по глед на сву ле по ту ко ју по се ти о цу пру жа Ста ра пла-
ни на, за и ста је при ви ле ги ја.

При род не ле по те Ста ре пла ни не опи ле су пен зи о не ре, ко-
ји су за и гра ли и за пе ва ли ис под са мог Ба би ног зу ба. За то се 
по тру дио хар мо ни каш Ми лан Зла та нов, стал ни му зич ки пра-
ти лац пи рот ских пен зи о не ра.

Ре чи хва ле о јед но днев ном из ле ту и дру же њу на Ба би ном 
зу бу има ли су сви пен зи о не ри с ко ји ма смо раз го ва ра ли. На 
по врат ку за Пи рот по се ти ли су и ма на стир Све ти Ђор ђе не да-
ле ко од Тем ске. С. П.

По во дом две де це ни је одр жа ва ња ли ков не ко ло ни је у Ге-
рон то ло шком цен тру „Срем”, Ру мља ни су има ли при ли ку да 
по гле да ју из ло жбу ра до ва у цен тру гра да од 23. до 30. ав гу-
ста.

ГЦ „Срем” је то ком два де сет го ди на ус пео да фор ми ра ко-
лек ци ју ко ју чи ни ви ше од 460 сли ка и скулп ту ра, од ко јих је 
нај ве ћи број стал но из ло жен у про сто ри ја ма уста но ве. Од тог 
бро ја екс по на та у чи јој из ра ди је уче ство ва ло око 40 умет ни-
ка из Ср би је и ино стран ства, у хо лу Кул тур ног цен тра пред 
по се ти о ци ма је би ло не ко ли ко де се ти на сли ка.  Г. В.

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Не го тин ових да-
на су за вр ши ли рас по де лу па ке та со ци јал не по мо ћи ма те ри-
јал но нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма у скла ду са утвр ђе ним 
кри те ри ју ми ма. Рас по де ље но је 200 па ке та, по је ди нач не 
вред но сти 500 ди на ра. За на бав ку нај ну жни јих пре храм бе-
них на мир ни ца по одо бре ном про јек ту 100.000 ди на ра је 
обез бе ђе но из бу џе та оп шти не Не го тин.

Не го тин ско Удру же ње пен зи о не ра има 1.800 чла но ва, ко ји 
ре дов но из ми ру ју го ди шњу чла на ри ну од три сто ти не ди на-
ра. На оп штин ском кон кур су за до де лу сред ста ва Удру же њу 
је ове го ди не за про је кат ко јим су кон ку ри са ли ло кал на са мо-
у пра ва на ме ни ла 350.000 ди на ра.  Ј. С. КИ КИН ДА

И исто ри ја и при ро да
Ше зде се так чла но ва Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не има ло је не дав но при ли ку да упо зна кул тур не зна ме-
ни то сти Сом бо ра. Они су об и шли сом бо р ски На род ни му зеј 
(на сли ци), а ку стос овог му зе ја про вео их је и кроз зна чај не 
де ло ве гра да. Ус пут су ви де ли при род не ле по те ко је Сом бор 
свр ста ва ју ме ђу нај зе ле ни је гра до ве Ср би је. Им пре си о ни ра-
ла их је згра да Жу па ни је, као и ар хи тек ту ра дру гих зда ња.

Пре то га Ки кин ђа ни су пре дах ну ли у кру гу ет но обје ка та 
„Ди да Хор ња ко вог са ла ша”. Та мо су ви де ли бу ње вач ку ет но 
со бу и ма ли ате ље. Са до ма ћи ном са ла ша раз ме ни ли су по-
кло не. Ки кинд ски пен зи о не ри да ри ва ли су га сво јим ру ко-
тво ри на ма из кре а тив не ра ди о ни це. Дру же ње се на ста ви ло 
у се лу Рас ти на где су об и шли воћ њак и риб њак јед ног по љо-
при вред ног га здин ства. С. З.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Н. Ћ.: Ка ко мо гу да пр о ве рим да ли ми је упи сан стаж и по 
ко јој осно ви ци, бу ду ћи да сам био пр о фе си о нал но вој но 
ли це у ЈНА на под руч ју бив ше Ју го сла ви је. Где се до би ја ју 

ови по да ци? ?Б. Ђ., Сме де рев ска Па лан ка: У ју лу 2005. го ди не сам уз со-
ци јал ни про грам са от прем ни ном оти шла две го ди не на 
би ро. Пен зи о ни са на сам 10. ју ла 2007. го ди не. Две го ди не 

ко је сам про ве ла на тр жи шту ра да во де се у еви ден ци ји са ну-
ла ди на ра при хо да, што ми ума њу је пен зиј ски чек. За што је то 
та ко? Ко ме да се обра тим да се то ис пра ви? 

?Л. М.,: Мој отац је од не дав но ин ва лид ски пен зи о нер. Има 
ли он пра во на ту ђу по моћ и не гу на осно ву при вре ме ног 
ре ше ња о ин ва лид ској пен зи ји или тре ба да про сле ди ме-

ди цин ску до ку мен та ци ју ко ју има? 

?М. Р., Ло зни ца: На об ја вље ној ранг ли сти за бес пла тан сме-
штај у ба ња ма пре ко ПИО фон да мо је име је не ко ли ко ме-
ста „ис под цр те”. Да ли ће гра ни ца мо жда би ти по ме ре на и 

да ли жал бе мо гу да ути чу на ста ње? 

?С. П., Бе о град: Имам 63 го ди не и 41 го ди ну и 10 ме се ци 
рад ног ста жа. По сло да вац же ли да ме про гла си тех но ло-
шким ви шком. Не ис пу ња вам услов за ста ро сну пен зи ју. 

Ко ја су мо ја пра ва?

?Р. С., Кра гу је вац: По сто ји ли мо гућ ност да се упла ти пре-
кид рад ног ста жа? На и ме, 30. апри ла 2013. пре стао ми је 
рад ни од нос у јед ној фир ми, а 3. но вем бра исте го ди не за-

по сли ла сам се у дру гој фир ми где и са да ра дим. Ко ли ко би ко-
шта ла упла та по ме се цу и ко ме да се обра тим?

?Б. Т., Про ку пље: Ба вим се ис кљу чи во по љо при вре дом. 
Ко ли ко би ми тре ба ло го ди на ста ро сти да бих до би ла по-
љо при вред ну пен зи ју и ко ли ко тре ба да имам упла ће ног 

пен зиј ског ста жа? Ро ђе на сам 1965. го ди не.

По да ци о ста жу вој них оси гу ра ни ка
За вре ме про ве де но на би роу, ну ла 
ди на ра при хо да

Пра во на ту ђу по моћ и не гу

Ако не ко од у ста не, у ба њу иду пр ви 
„ис под цр те”

У пен зи ју са 40 го ди на ста жа

Не ма „до ку па” рад ног ста жа

Усло ви за по љо при вред ну пен зи ју

Од го вор: Стаж се мо же про-
ве ри ти под но ше њем зах те ва за 
из да ва ње уве ре ња о по да ци ма 
уне тим у ма тич ну еви ден ци ју о 
оси гу ра ни ци ма. У том уве ре њу 
ће би ти на ве де ни сви по да ци 
ко ји ма Фонд рас по ла же  за пе-
ри о де ка да сте би ли вој ни оси-
гу ра ник у вој ним по шта ма у 
Ср би ји. Уко ли ко у том уве ре њу 
евен ту ал но не до ста ју по је ди ни 
по да ци о Ва шем оси гу ра њу у 
Ср би ји, мо же те зах те вом да се 
обра ти те Ми ни стар ству од бра-
не, Сек тор за људ ске ре сур се, 

Упра ва за ка дро ве, Не ма њи на 
15, Бе о град.

Упра ва за ка дро ве ће до ста ви-
ти од го ва ра ју ће при ја ве по да та ка 
Фи ли ја ли за град Бе о град, ра ди 
уно са по да та ка у ма тич ну еви-
ден ци ју. Ка да оси гу ра ник под не-
се зах тев за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, Фонд по слу жбе ној 
ду жно сти по тра жу је не до ста ју ће 
по дат ке о ста жу и за ра да ма оси-
гу ра ни ка. За пе ри о де ка да сте 
би ли вој ни оси гу ра ник у дру гим 
ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ, по да-
ци се по тра жу ју у тим др жа ва ма.

Од го вор: Не за по сле на ли-
ца ко ја се во де на еви ден ци ји 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, мо гу по том осно ву 
да оства ре пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња са-
мо ако су ко ри сни ци нов ча не 
на кна де. Упу ћу је мо Вас да се 
обра ти те слу жби прав не по мо-
ћи у надлежној фи ли ја ли ПИО 
где ће Вам про ту ма чи ти ре ше-

ње о пен зи о ни са њу и да ти са-
вет о евен ту ал ним да љим ко ра-
ци ма. Уко ли ко је ре ше ње ко јим 
сте оства ри ли пра во на пен зи ју 
огла ше но при вре ме ним, јер 
у об ра чун ни су узе те на кна де 
за ра де оства ре не код На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
по треб но је да под не се те зах-
тев да се до не се ре ше ње о ко-
нач ном из но су пен зи је.

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца (ТПН) има оси гу ра ник и ко-
ри сник пен зи је ко ме је због при-
ро де и те жи не ста ња по вре де 
или бо ле сти утвр ђе на по тре ба 
за по мо ћи и не гом за оба вља ње 
рад њи ра ди за до во ље ња основ-
них жи вот них по тре ба. Пра во на 
на кна ду за ТПН ни је усло вље но 
ви си ном пен зи је и дру гих при-
ма ња. По сту пак за оства ри ва-

ње пра ва на нов ча ну на кна ду за 
ТПН по кре ће се на зах тев оси гу-
ра ни ка, од но сно ко ри сни ка пра-
ва, уз ко ји се при ла же од го ва ра-
ју ћа ме ди цин ска до ку мен та ци ја. 
Зах тев за нов ча ну на кна ду за по-
моћ и не гу дру гог ли ца под но си 
се над ле жној фи ли ја ли. Ре ше ње 
о ин ва лид ској пен зи ји, при вре-
ме но или ко нач но, ни је од ути-
ца ја на оства ри ва ње пра ва на 
на кна ду за не гу и по моћ.

Од го вор: Ко нач на ранг ли-
ста ко ри сни ка ко ји су оства ри-
ли пра во на бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју у ба ња ма је об ја вље-
на 21. 5. 2018. го ди не. Уко ли ко 

не ко од ко ри сни ка са ранг ли-
сте од у ста не из би ло ког раз-
ло га, по зи ви се упу ћу ју ре дом 
пен зи о не ри ма ко ји су „ис под 
цр те“.

Од го вор: С об зи ром на то да 
има те ви ше од 40 го ди на ста-
жа оси гу ра ња, Ви ис пу ња ва те 
услов за пре вре ме ну ста ро сну 

пен зи ју, уз ума ње ње за сва ки 
ме сец за 0,34 од сто пре на вр-
ше них 65 го ди на жи во та, тј. до 
усло ва за ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Пре кид у кон ти-
ну и те ту ста жа ни је од ути ца ја 
на оства ри ва ње пра ва на пен-
зи ју, од но сно са би ра се укуп-
но оства рен стаж оси гу ра ња 
без об зи ра на то да ли је би ло 
пре ки да. Пре ма ва же ћим про-

пи си ма о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу, ни је мо гућ 
„до куп“ ста жа, од но сно ни је 
мо гу ће ре тро ак тив но из вр ши-
ти упла ту до при но са за ра ни ји 
пе ри од ка да је ли це би ло ван 
оси гу ра ња.

Од го вор: Же на у 2018. го ди ни 
сти че пра во на ста ро сну пен зи ју 
са на вр ше них 62 го ди не жи во та 
и ми ни мум 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња. На по ми ње мо да се ста-
ро сна гра ни ца по сте пе но по ди-
же до 2031. го ди не. У за ви сно сти 
у ком сте ме се цу ро ђе ни, пр ви 

услов сти че те 2029. го ди не ка да 
је по треб но 64 го ди не и 6 ме се-
ци, од но сно 2030. го ди не ка да је 
услов 64 го ди не и 8 ме се ци жи во-
та. За оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју по треб но је ми ни-
мум 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, 
без об зи ра на вр сту оси гу ра ња.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА МАГИЧНИ ЛИК
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: бакалар, елегија, рин, јад, ег, ма, о, Нара, тв, Итикава, ко, Стит, Ири, Оди, низам, с, а, елите, Караси, ор, 
Стрп, Аса, ете, тром, д, мотрити, Штитник, Ена, ра, слика, т. МАГИЧНИ ЛИК: старалац, замерати, преживар, баријера, плаветан, 
катаракт. ОСМОСМЕРКА: без остатка.

Све наведене речи треба пронаћи у лику осмосмерке. 
На крају неће остати ни једно слободно слово.

АВАНС, АРОМА, БАТИСКАФ, БРАВА, БРАЗДА, БРАТСТВО, 
ВАТИКАН, ВИНКА, ЗЕБРА, КАМАРА, КАПТАЖА, КОМПАС, 
МАРАМА, НЕВРЕМЕ, ОБРАДА, ОБРАЗ, ОРАДА, ПАНИКА, 

ПИТОН, ПРИМА, СТАНКА, ТАРАТОР, ТЕНОР, ТРАВАР, 
ТРАНСПОРТ, ФРАЗА. 

ОСМОСМЕРКА

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

БА, ВАР, ВЕ, ЖИ, ЗА, ЈЕ, КА, ЛАЦ, МЕ, ПЛА, ПРЕ, РА, РА, 
РАКТ, РИ, СТА, ТА, ТАН, ТИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. Старатељ, 2. Стављати за-
мерке, приговарати, 3. Животиња која након јела прежива, 
4. Брана, преграда, 5. Плавичаст, 6. Брзак, водопад (лат.)

B T А Р А Т О Р

А Р Р В И Н К А

Т А А А О А Е А

И Н М Т В Ж М Д

С С И И С А Е А

К П Т К Р Т Р Р

А О А А Е П В Б

Ф Р М Н Н А Е О

Р Т О П И К Н Р

А Р А М А К А А

З Е Б Р А С А Д

А О Б Р А З Д А

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

САЗВЕЖЂЕ 
СЕВЕР.  

ХЕМИСФЕРЕ

КРОКОДИЛ 
(МН.)

ИМЕ ГЛУМЦА 
РАСЕЛА

СИМБОЛ 
СРЕБРА

ЛИСИЦА 
(ОДМИЛА)

СВЕТА 
(ТУР.)

ВЕСЕЛИТИ СЕ

РИБА 
СЕВЕРНОГ    

МОРА

ВРСТА СЕТНЕ   
ПЕСМЕ

ЈАПАНСКИ 
НОВАЦ

БЕДА, 
НЕВОЉА

ИМЕ ФИЗ.   
ПЛАНКА

ИНИЦИЈ. 
КОМПОЗИТОРА 

ГРИГА

ОЗНАКА 
МАРОКА

РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ВРСТА 
ТКАНИНЕ

СТАРА ЈАПАН. 
ПРЕСТОНИЦА

ТЕЛЕВИЗИЈА 
(СКР.)

НАУЧНИК 
АТОМА

ЈАПАН. РЕВОЛУ- 
ЦИОНАР, СЕИТО

ОЗНАКА КОТОРА

КОШАРК. 
БРАЈАНТ

ПРИТОКА 
РОНЕ

ЈЕЗЕРО СЕВЕРНЕ 
АМЕРИКЕ

ИМЕ ГЛ. 
МАРФИЈА

РЕЧНИ 
РИБАРИ

СРЕДЊО- 
ВЕКОВНИ 

ТУРСКИ ВЕЗИР

СИМБОЛ 
СУМПОРА

ВРСТА 
МИНЕРАЛА

ПРВО СЛОВО

ОДАБРАНА 
ДРУШТВА

ГРЧКИ 
ФИЛОЗОФ

РАНИЈИ 
ФУДБАЛ. 

СТАНИСЛАВ

ПРИРОК У 
ГРАМАТИЦИ

ЗЛАТО    
(ФРАНЦ.)

МЕСТО 
У БОКИ

ИТ.КОМП. 
ЂУЗЕПЕ

НАХРАЊЕНИ

СИМБОЛ 
ИРИДИЈУМА

РУС.КЊИЖ. 
ФЈОДОР

СТАРО  
ЈУДЕЈСКИ    ЦАР

ФИГУРА У 
КАДРИЛУ

КОМПАЊОН

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СПОР,  
ИНЕРТАН

МАШИНСКА 
ШКОЛА

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ГРАД У 
ФЕНИКИЈИ

ПРИКРИВЕНО 
ГЛЕДАТИ 
НЕКОГА

БРАНИК

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ОЗНАКА 
ЗА СЕВЕР

СИМБОЛ 
РАДИЈУМА

ПРВО 
СЛОВО

ФОТОГРАФИЈА
ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Мла ди се ба ве ис тра жи вач ким по сло ви ма. Тра же по сао.
Знам пен зи о не ра ко ји сва ке ве че ри иде у ка фа ну. Ра ди на гар-

де ро би.
Рад ни ци има ју ма ле пла те, али им син ди кал ни функ ци о не ри ди жу 

про сек.
Чо век жи ви од пен зи је. Швај ца рац или Не мац?
Да ли сте и ви бо рац за ћи ри ли цу? О, yes!
Обе ле жио сам 10 го ди на у пен зи ји. Ни сам звао тру ба че, до-

вољ но је што сам ја тру ба.
И зид ћу та ња мо же би ти из гра ђен не ле гал но.
У гра ђе вин ске ра до ве спа да ју из гра ђи ва ње, огра ђи ва ње, до-

гра ђи ва ње, а на ро чи то угра ђи ва ње.
Пен зи о нер ко ји пре жи вља ва са 20.000 ме сеч но мо же да кон ку ри-

ше за ти ту лу „Ино ва тор го ди не”.
Де јан Па та ко вић

Као ри ба у во ди
Да јем све од се бе, али се то не при ме ћу је јер са мо то ли ко 

имам.
Осе ћам се као ри ба у во ди. Ћу тим.
И си ро ти ња пра ти мо ду. По гле дом. 
Пре стао је са мном да раз го ва ра. Је ди но ни је пре стао да ме ого-

ва ра.
Свет се ме ња. Сем оног све та. 
Коц ка је ба че на. Иде мо у кла ди о ни це. 

Ми лен Ми ли во је вић

Мол ба за от пис ду га
Ни сла гао, ни од не мо гао – бо га та ли чо ве ка!
Бу дућ ност мо ли: они ко ји је су, тре ба да ство ре и оне ко ји ће су тра 

би ти.
Онај што је ве ро вао ви ну, уто пио се у во ди.
Не ки за гла ве и на ве ли ким вра ти ма.
Не ма те гла во бо ље због ко је би се чо век од ре као гла ве.
Ако до бро та за но ћи у ва ма, има ће те ми ран сан.
Тра жим по зај ми цу са мол бом за от пис ду га.
Ра ђа мо се здра ви, а он да жи ви мо као ту ђим жи во том.

Ми ли јан Де спо то вић

Ми са о не на пра ве
Има мо раз ли чи те по гле де и кад гле да мо на сат. 
Сом се ло ви на бућ ку или на мућ ку. 
У сва ком ми ту има ку ко ља. 
И слат ко ре чи во шћу се со ли па мет. 
И про дав ци ма гле за ки да ју на ме ри. 
Ре дов но пла ћа мо са мо де це ниј ске за блу де. 
Ни је за ме на те за, ра ди се о по ли тич кој трам пи. 
Ком про мис уни шта ва сно ве. 

Ву ко са ва Ден чић

Бо ре
Би ће го ре, на ја вљу ју бо ре.
По пио је бу ре ви на, а умро од ка пи.
Ни смо зна ли ко ли ко смо ма ли, све док ни смо до ве ли ких ста-

ли.
Џа ба му зу би од зла та, кад му је је зик од бла та.

Сте во Бзди лик
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– да је ме мо ри јал ни спо ме ник 

– да је Цен трал ни ин сти тут за ро бо ти-

– да је ре чит при мер бру та ли стич ке ар хи-

ни ка и елек трон ска ро бо ти ка, све мир ско ин жи њер ство и 

тех но ло ги је, а те сти ра на је и спе ци јал на све мир ска опре ма.

Илин ден у Ма ке до ни ји из гра ђен 

ку и тех нич ку ки бер не ти ку у Санкт Пе-

тек ту ре на про сто ру не ка да шње СФРЈ Спо-

1974. го ди не у сти лу бру та ли зма? 

тер бур гу је дан од нај ве ћих ис тра жи вач-

ме ник ре во лу ци ји на Мра ко ви ци, јед ном 

Овај сим бол не за ви сно сти и сло бо де 

ких цен та ра у Ру си ји? Овај сед мо спрат ни 

од вр хо ва Ко за ре, рад ва ја ра Ду ша на Џа мо-

на ла зи се у Кру ше ву. По све ћен је свим бор ци ма и ре во лу ци-

бру та ли стич ки обје кат зо ву „бе ла ла ла” 

ње? Спо ме ник ви сок 34 ме тра за вр шен је 

о на ри ма Илин дан ског устан ка 1903. го ди не, као и бор ци ма 

због об ли ка. Згра да је на пра вље на 1968, а од 1981. го ди не 

1972. го ди не, а по све ћен је бор би и стра да њи ма пар ти за на 

пар ти за ни ма НОБ Ма ке до ни је од 1941. до 1944. го ди не.

при па да др жав ном уни вер зи те ту. У њој се ис тра жу је ме ха-

и ци ви ла то ком бит ке на Ко за ри у про ле ће 1942. го ди не.

– да је На ци о нал на бан ка Гру зи је у 

– да Trel lick то рањ у Лон до ну има 32 

– да је бру та ли зам ар хи тек тон ски стил 

Тби ли си ју не ка да би ла се ди ште Ми ни-

спра та из гра ђе на од си ро вог бе то на? Јед-

мо дер не ар хи тек ту ре ко ји се на ро чи то 

стар ства са о бра ћа ја (из град ње ау то пу-

ном је про гла шен и нај ру жни јом гра ђе ви-

раз ви јао од 1954. до 1970. го ди не? На зив 

те ва) и из гле да као да је на пра вље на у 

ном на све ту, а да нас је ико на бру та ли стич-

је до био по фран цу ском из ра зу „бе тон брут” ко ји озна ча ва груб 

фо то шо пу? Ле го згра да на пра вље на је 1975. го ди не у сти лу 

ког по кре та ко ју про у ча ва ју ар хи тек те. 

бе тон. Овај тер мин је фран цу ски ар хи тек та Ле Кор би зје упо тре-

бру та ли зма, има 18 спра то ва, а ку пи ла ју је На ци о нал на бан-

Чест је мо тив на фо то гра фи ја ма и ко ри сти се као по за ди на 

бља вао да би опи сао ли ве ни бе тон са ви дљи вим тра го ви ма 

ка Гру зи је и ре но ви ра ла 2007. го ди не.

у фил мо ви ма. Ова гра ђе ви на тре ба ло је да пру жи мо дер не, 

опла те ко ри шћен на ве ћи ни ње го вих згра да са гра ђе них на кон 

до бро опре мље не, при сту пач не ста но ве за оне ко ји су из гу-

Дру гог свет ског ра та (на сли ци Рих те ро ви со ли те ри, За греб).

би ли до мо ве у Дру гом свет ском ра ту.




