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Сло ган ово го ди шње кам-
па ње по во дом Ме ђу на-
род ног да на ста ри јих 

осо ба „Про мо ви ше мо шам пи-
о не људ ских пра ва ста ри јих 
осо ба”, иза бран је с ци љем да 
се ис так не ва жност усва ја ња 
Уни вер зал не де кла ра ци је о 
људ ским пра ви ма УН и по твр-
ди по све ће ност про мо ви са њу 
пу ног и јед на ког ужи ва ња свих 
људ ских пра ва и основ них сло-
бо да ста ри јих осо ба.

Ста ре ње по пу ла ци је пред-
ста вља је дан од нај ве ћих успе-
ха чо ве чан ства, али и је дан од 
нај ве ћих јав но здрав стве них 
иза зо ва ко ји се са све ве ћим 
еко ном ским и со ци јал ним зах-
те ви ма по ста вља пред др жа ве. 

За хва љу ју ћи бо љем жи вот-
ном стан дар ду ста нов ни штва, 
ква ли тет ни јој здрав стве ној за-
шти ти и обра зо ва њу, као и кон-
ти ну и ра ном раз во ју ме ди ци не 
и фар ма це ут ске ин ду стри је, 
жи вот ни век се стал но про ду-
жа ва. Удео осо ба ста ри јих од 60 
го ди на је у по ра сту и тај тренд 

се на ста вља, с јед не стра не 
услед опа да ју ће сто пе на та ли-
те та, а с дру ге услед по ве ћа ња 
ду жи не жи вот ног ве ка. Пре ма 
по след њим по да ци ма, ско ро 
700 ми ли о на љу ди је ста ри је од 
60 го ди на. Пред ви ђа се да ће 
до 2050. две ми ли јар де љу ди, 
ви ше од 20 про це на та свет ске 
по пу ла ци је, има ти 60 или ви ше 
го ди на. 

И у Ср би ји се про се чан жи-
вот ни век љу ди из де це ни је у 

де це ни ју про ду жа ва. Пред ви-
ђа ња за Ср би ју ка жу да ће у на-
ред не две и по де це ни је удео 
осо ба ста ри јих од 65 го ди на 
до сти ћи 25,2 од сто, од но сно 
да ће сва ки че твр ти ста нов ник 
Ср би је има ти ви ше од 65 го ди-
на. Исто вре ме но, оче ку је се да 
ће удео мла ђих од 15 го ди на у 
укуп ној по пу ла ци ји би ти сма-
њен на 11,7 од сто, што зна чи 
да се и да ље на ста вља ин тен-

зи ван про цес 
де мо граф ског 
ста ре ња.

То што љу-
ди да нас жи-
ве ду же у бо-
љем здра вљу 
и оста ју ду же 
ак тив ни јед но 
је од нај ве ћих 
ци ви ли за  циј-
ских до стиг-
ну ћа, па ипак 
ве ћи на зе ма ља 
ко је се су о ча-
ва ју са про ме-
ном струк ту ре 
ста нов ни штва 

тр пи ве ли ки де мо граф ски 
при ти сак. Ста ре ње ста нов ни-
штва се од ра жа ва на раз ли чи-
те аспек те и под руч ја дру штва 
и еко но ми је, а у ве ли ком бро-
ју зе ма ља, укљу чу ју ћи и на шу, 
по тен ци јал не пре пре ке за рав-
но прав но уче шће ста ри јих су 
си ро ма штво, ло ше здра вље, 
ни зак ни во обра зо ва ња, не до-
ста так пре во за – не при сту пач-
не услу ге, и дис кри ми на ци ја по 
осно ву ста ро сног до ба.

Мно ги со ци о ло зи пред ви ђа-
ју да ће у на ред ним де це ни ја ма 
мо ра ти да се ус по ста ви не ки 
но ви „со ци јал ни спо ра зум”, као 
и ра ди кал ни за о крет у на чи-
ну на ко ји ста ри ји љу ди жи ве. 
У том сми слу, не ке зе мље већ 
раз ми шља ју о мо гућ но сти при-
ла го ђа ва ња рад них ме ста ста-
ри јим рад ни ци ма, о то ме да им 
тре ба омо гу ћи ти флек си бил но 
рад но вре ме и по сте пе ни, фа-
зни од ла зак у пен зи ју; дру ге 
се ори јен ти шу на бр жи раз вој 
сер ви са по др шке за ста ри је, а 
раз ви је ни је, пак, на то да ста-
ри је осо бе чи не ра сту ћу гру пу 
по тро ша ча са спе ци фич ним 
по тре ба ма, ко ја, с об зи ром на 
њи хов број, има зна чај ну ку-
пов ну моћ.

Ка да је реч о Ср би ји, оно што 
је по треб но ура ди ти од мах је-
сте бр жи раз вој сер ви са по др-
шке ста ри ји ма у ло кал ним за-
јед ни ца ма, по себ но у се о ским 
сре ди на ма, као и про ши ре ње 
тих сер ви са уво ђе њем но вих 
услу га – мо гућ ност да на јед-
ном ме сту мо гу да до би ју ку ва-
ни оброк, да при јат но про ве ду 
вре ме, да ју веш на пра ње, као 
и да до би ју раз ли чи те здрав-
стве не услу ге. Свр ха ова квих 
цен та ра је да ста ри ји што ду же 
мо гу да жи ве не за ви сно и да 
са мо стал но ор га ни зу ју жи вот у 
свом до му и окру же њу на ко је 
су на ви кли. По ред то га, по себ-
но тре ба обра ти ти па жњу и на 
бр жи раз вој сер ви са за па ли ја-
тив ну не гу.

Г. О.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ ОСО БА – 1. ОК ТО БАР

До сто јан стве но ста ре ње

ЈеданаестаОлимпијада
трећегдоба
Је дан од бо љих при ме ра раз би ја ња кли шеа 
о не моћ ним ста рим осо ба ма ко је се де са ме 
у че ти ри зи да сва ка ко је Олим пи ја да спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба ко ја је по че ла 
29. сеп тем бра у Вр њач кој Ба њи. Ма ни фе-
ста ци ја ко ју ор га ни зу је По крет тре ћег до ба 
Ср би је, у са рад њи са Са ве зом пен зи о не ра 
Ср би је, Спорт ским са ве зом Ср би је и оп шти-
ном Вр њач ка Ба ња, тра ја ће до 3. ок то бра и 
оку пи ће око 1.200 уче сни ка из оп штин ских 
удру же ња пен зи о не ра ши ром Ср би је, као и 
го сте из ино стран ства.
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На род на скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је усво ји ла 
је 29. сеп тем бра За кон 

о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу. Јед на од нај ва жни-
јих из ме на je уки да ње За ко на 
о при вре ме ном уре ђи ва њу на-
чи на ис пла те пен зи ја, ко ји се 
при ме њи вао то ком прет ход не 
че ти ри го ди не. То зна чи да ће 
ко ри сни ци сво ју ок то бар ску 
пен зи ју, ко ја се ис пла ћу је у но-
вем бру, до би ти без ума ње ња, а 
основ за ис пла ту би ће пен зи ја 
ис пла ће на за ок то бар 2014. го-
ди не, ускла ђе на пре ма ва же-
ћим пр о пи си ма.

Ме ђу кључ ним из ме на ма на-
ла зи се и на чин ускла ђи ва ња 
пен зи ја. Пре ма од ред ба ма но-
вог За ко на о ПИО, до до сти за-
ња фи нан сиј ске одр жи во сти 
си сте ма пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња пен зи је ће се 
ускла ђи ва ти на на чин утвр ђен 
про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
бу џет и бу џет ски си стем. Тач ни-
је, пен зи је се не ће ускла ђи ва ти 
два пу та го ди шње, са кре та њем 
по тро шач ких це на, већ ће се то 
и убу ду ће ра ди ти пре ма мо гућ-
но сти ма бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је.

Но ви за кон пред ви ђа мо-
гућ ност да се сред ства за ПИО 
мо гу ко ри сти ти и за ис пла ту 
нов ча не по мо ћи ко ри сни ци ма 
пен зи је, ка да је та ква по моћ 
по треб на ве ли ком бро ју ко-
ри сни ка, у из но су ко ји утвр ди 
Вла да, во де ћи ра чу на о би-
лан сним мо гућ но сти ма Фон да. 
По ред то га, за кон пред ви ђа и 
ис пла ту нов ча ног из но са као 
уве ћа ња уз пен зи ју. Тач ни је, у 
усло ви ма по сто ја ња фи скал ног 
про сто ра, ко ри сни ци ма ста ро-
сне, пре вре ме не ста ро сне, ин-
ва лид ске и по ро дич не пен зи је 
при ма ња се мо гу по ве ћа ти, 
ис пла том нов ча ног из но са као 
уве ћа ња уз пен зи ју, за ви сно од 
еко ном ских кре та ња и фи нан-
сиј ских мо гућ но сти др жав ног 

бу џе та, при че му сред ства за 
ове на ме не не мо гу би ти ви ша 
од 0,3 од сто БДП на го ди шњем 
ни воу. Ка ко је про пи са но, усло-
ви, ви си на и ди на ми ка ис пла те 
овог нов ча ног из но са утвр ђу-
ју се ак том Вла де, сред ства се 
обез бе ђу ју из ре пу блич ког бу-
џе та (из у зев за ок то бар и но-
вем бар ове го ди не, ка да сред-
ства обез бе ђу је Фонд), док об-
ра чун и ис пла ту из но са вр ши 
Фонд уз пен зи ју.

Но ви за кон про пи су је и дру-
га чи ји на чин об ра чу на „пе на ла” 
за оси гу ра ни ке ко ји ма се стаж 
оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем – ко ји има ју тзв. бе не-
фи ци ра ни стаж, а ко ји од ла зе у 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју 
уз сма ње ње ви си не пен зи је. У 
слу ча ју ових оси гу ра ни ка, ко-
ји ма се ста ро сна гра ни ца за 
ста ро сну пен зи ју сни жа ва у за-
ви сно сти од сте пе на уве ћа ња 
ста жа оси гу ра ња, од са да ће се 
ума ње ње ра чу на ти у од но су на 
ту сни же ну ста ро сну гра ни цу за 
сва ког кон крет ног оси гу ра ни-
ка са бе не фи ци ра ним ста жом, 
уме сто, као до са да, у од но су на 
оп шту ста ро сну гра ни цу од 65 
го ди на жи во та.

Из ме не се од но се и на члан 
15 За ко на о ПИО, ко ји се ти че 
са мо стал не упла те до при но са. 
Пре ма но вим од ред ба ма, уко-
ли ко оси гу ра ник не под не се 
зах тев за пре ста нак свој ства 
оси гу ра ни ка, а не пла ти до-
при но се у ро ку од шест ме се-
ци, свој ство оси гу ра ни ка му 
пре ста је, а оно мо же пре ста ти 
нај ра ни је са по след њим да ном 
за ко ји је до при нос пла ћен. То 
зна чи да у слу ча ју укљу чи ва ња 
у оба ве зно оси гу ра ње у скла ду 
са чла ном 15, убу ду ће прак тич-
но не ће би ти слу ча је ва оба ве зе 
упла те до спе лих не у пла ће них 
до при но са.

Још јед на зна чај на из ме на 
ко ја ће до при не ти по јед но ста-
вљи ва њу про це ду ра, бр жем 
оства ри ва њу пра ва, сма ње њу 
оба ве за за по сло дав це у ви ду 
по пу ња ва ња раз ли чи тих при ја-
ва и њи хо вог до ста вља ња Фон-
ду, као и сма ње њу ад ми ни стра-
тив них тро шко ва, од но си се на 
уки да ње 16 обра за ца, ме ђу ко-
ји ма је и обра зац М-4. При ме на 
ових обра за ца пре ста је 1. ја ну-
а ра 2019. го ди не, али ће се они 
и да ље при ме њи ва ти за пе ри од 
оси гу ра ња на вр шен за кључ но 

са 31. де цем бром 2018. го ди не.
Сту па њем на сна гу но вог за-

ко на пре ста је овла шће ње Фон-
да да вр ши при нуд ну на пла ту 
на име не у пла ће них до при но са 
за ПИО об у ста вом 1/3 пен зи је 
оси гу ра ни ци ма ко ји су са ми об-
ве зни ци упла те до при но са, јер 
је кон тро ла и на пла та до при-
но са за со ци јал но оси гу ра ње у 
над ле жно сти По ре ске упра ве. 
На овај на чин ко ри сни ци ће 
при ма ти пен зи ју сра змер но пе-
ри о ди ма оси гу ра ња за ко је су 
упла ће ни до при но си.

Та ко ђе, из ме на ма За ко на о 
ПИО огра ни ча ва се при вре ме-
ност ре ше ња о пен зи ји. Да кле, 
у слу ча ју да се у ро ку од три 
го ди не од да на пра во сна жно-
сти при вре ме ног ре ше ња не 
утвр де не до ста ју ће чи ње ни це и 
по да ци, акон та тив ни из нос пен-
зи је по ста је ко на чан, о че му се 
до но си ре ше ње по слу жбе ној 
ду жно сти.

Ме ђу но ви на ма је и про ме-
на на чи на об ра чу на за ра де из 
по след ње го ди не ра да у ко јој 
се оства ру је пра во на пен зи-
ју, што ће зна чај но ути ца ти на 
сма ње ње бро ја при вре ме них 
ре ше ња. На и ме, је дан од раз ло-

УСВО ЈЕН ЗА КОН О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ПИО

Ок то бар ске пен зи је
без ума ње ња
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Но ви са зив Управ ног од бо ра 
РФ ПИО одр жао је 24. сеп тем-
бра пр ву, кон сти ту тив ну сед-
ни цу. На функ ци ју пред сед ни ка 
Управ ног од бо ра Фон да, у дво-
го ди шњем ман да ту, јед но гла-
сно је иза бран Да ни ло Ву ји чић, 
пред став ник Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је, док ће функ ци ју за ме-
ни ка пред сед ни ка УО Фон да 
оба вља ти Ве сна Ко ва че вић 
Стан ко вић, пред став ник Уни је 
по сло да ва ца Ср би је, ко ја је та-
ко ђе иза бра на јед но гла сно.

Иза бра ни пред сед ник и за ме-
ни ца пред сед ни ка на овим функ-
ци ја ма су би ли и у прет ход ном 
са зи ву, од 28. ма ја ове го ди не, па 
су им чла но ви Управ ног од бо ра 
због успе шног и од го вор ног ра-
да по но во ука за ли по ве ре ње.

По ред Да ни ла Ву ји чи ћа и Ве-
сне Ко ва че вић Стан ко вић, Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је је за чла но ве 
Управ ног од бо ра Фон да име но-
ва ла Ве сну Ће лић, Мар ка Ко ји ћа 
и Ву ка Ву ја но ви ћа, пред став ни ке 
Вла де РС, Зо ра на Ми хај ло ви ћа, 
пред став ни ка Са ве за са мо стал-

них син ди ка та Ср би је, и Ва си ли ја 
Бе ло бр ко ви ћа, пред став ни ка Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је. Вук Ву ја-
но вић и Ва си ли је Бе ло бр ко вић су 
пр ви пут чла но ви УО Фон да.

Ре и за бра ни пред сед ник УО 
Фон да, Да ни ло Ву ји чић, за-
хва лио је чла но ви ма на ука за-

ном по ве ре њу и ре као да ће га 
оправ да ти у бу ду ћем ра ду. Он 
је ис та као до са да шњу од лич ну 
са рад њу са струч ним слу жба ма 
Фон да, на че лу са ди рек тор ком 
Дра га ном Ка ли но вић.

Ве сна Ко ва че вић Стан ко вић 
та ко ђе је из ра зи ла за хвал ност 

на из бо ру и на гла си ла да јој је 
част и за до вољ ство што је део 
Управ ног од бо ра Фон да. Она је 
по хва ли ла ква ли те тан ко лек тив 
Фон да и до да ла да он не би био 
ка кав је сте без до брог ди рек то-
ра и ру ко вод ства.

Ди рек тор ка Фон да Дра га на 
Ка ли но вић је са рад њу са Управ-
ним од бо ром РФ ПИО ока рак те-
ри са ла као су штин ску по др шку 
струч ној слу жби и ис та кла да су 
сви до са да шњи чла но ви УО же-
ле ли да раз у ме ју су шти ну си сте-
ма ПИО. Ако се има у ви ду та кав 
при ступ за јед нич ком по слу и 
за јед нич кој од го вор но сти, он да 
пре пре ке не по сто је, на ве ла је 
ди рек тор ка Фон да, и из ра зи ла 
уве ре ње да ће бу ду ћа са рад ња 
би ти јед на ко успе шна као и до-
са да шња.

Пре ма од ред ба ма За ко на о 
ПИО, чла но ви Управ ног од бо ра 
име ну ју се на пе ри од од че ти ри 
го ди не, док пред сед ни ка и за-
ме ни ка пред сед ни ка Управ ни 
од бор би ра на две го ди не.

В. Ка дић

ОДР ЖА НА ПР ВА СЕД НИ ЦА НО ВОГ СА ЗИ ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ФОН ДА ПИО

Ре и за бра ни пред сед ник и за ме ник пред сед ни ка

га ко ји су до во ди ли до при вре-
ме них ре ше ња од но си се на не-
по сто ја ње по да тка о про сеч ној 
го ди шњој за ра ди у Ре пу бли ци, 
за по след њу го ди ну ра да, при-
ли ком об ра чу на пен зи је. Пре-
ма но вом За ко ну о ПИО, од 1. 
ја ну а ра 2019. го ди не об ра чун-
ски из нос про сеч не го ди шње 

за ра де из ра чу на ва ће се та ко 
што ће се про сеч на ме сеч на за-
ра да у Ре пу бли ци за пе ри од од 
по чет ка ка лен дар ске го ди не за-
кључ но са ме се цом ко ји два ме-
се ца прет хо ди ме се цу у ко јем 
оси гу ра ник оства ру је пра во на 
пен зи ју, по мно жи ти бро јем 12. 
У слу ча ју оства ри ва ња пра ва 

на пен зи ју по чет ком го ди не (у 
ја ну а ру и фе бру а ру), про сеч на 
го ди шња за ра да ће се из ра чу-
на ва ти та ко што ће се про сеч на 
ме сеч на при ма ња за ја ну ар те 
го ди не по мно жи ти са 12.

Ово су не ке од из ме на и до пу-
на За ко на о ПИО, а у на ред ним 
бро је ви ма „Гла са оси гу ра ни ка” 

пи са ће мо де таљ ни је о на ве де-
ним, као и о дру гим но ви на ма 
ко је усво је ни за кон до но си.

По ред но вог За ко на о ПИО, 
по сла ни ци су из гла са ли и усва-
ја ње из ме на и до пу на Фи нан-
сиј ског пла на РФ ПИО за 2018. 
го ди ну.

В. Ка дић

Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић честита Данилу Вујичићу поновни избор за председника 
Управног одбора

Са седнице УО РФ ПИО
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Ово го ди шњи, сед ми по 
ре ду, са ве то дав ни да ни 
из ме ђу пред став ни ка 

фон до ва пен зиј ског оси гу ра-
ња Ср би је и Не мач ке успе шно 
су одр жа ни 18. и 19. сеп тем бра 
у Но вом Са ду и 20. сеп тем бра у 
Бе о гра ду. Три ти ма са ве то да ва-
ца би ла су на услу зи гра ђа ни-
ма ко ји су до шли по ин фор ма-
ци је и прав не са ве те у ве зи са 
оства ри ва њем пра ва у ове две 
др жа ве.

И ове го ди не не је ња ва за ин-
те ре со ва ност стра на ка за да не 
раз го во ра, што све до чи и из-
у зе тан број по се ти ла ца ка ко у 

Но вом Са ду, та ко и у Бе о гра ду. 
Као што је и до сад би ла прак са, 
при мље ни су сви за ин те ре со-
ва ни гра ђа ни – они ко ји су за ка-
за ли тер мин, као и они ко ји су 
до шли без за ка зи ва ња.

Тро чла ни тим са ве то да ва ца 
из Не мач ке ове го ди не чи ни ли 
су Мо ни ка Ко ва чић, Кар стен 
Шпрен гел и Ај лин Брон.

Мо ни ка Ко ва чић, пред став-
ни ца не мач ког пен зиј ског фон-
да, би ла је ве о ма за до вољ на 
ка ко су и ове го ди не про те кли 
да ни раз го во ра. По себ но је по-
хва ли ла из ван ред ну са рад њу 
са ко ле га ма из срп ског Фон да 

ПИО, јер су за јед нич ки ус пе ли 
да ре ше не до у ми це са ко ји ма су 
до шле стран ке.

– И у Но вом Са ду и у Бе о гра ду 
нај ви ше пи та ња би ло је о то ме 
ка да се нај ра ни је мо же оства-
ри ти пра во на пен зи ју и о ви си-
ни пен зи је из Не мач ке. Би ло је 
до ста љу ди ко ји ни су утвр ди ли 
стаж на осно ву бри ге о де ци 
ко ја су од ра сла у Не мач кој, од-
но сно ро ди те љи су би ли са де-
цом у Не мач кој, те су се вра ти ли 
у Ср би ју и по том ни су сре ди ли 
стаж на осно ву по ди за ња де це. 
На и ме, у Не мач кој пр ве две го-
ди не бри ге о де ци ко ја су ро ђе-

на пре 1. ја ну а ра 1992. го ди не 
ула зе у оба ве зни стаж, а ве ћи на 
љу ди тај слу чај ни је сре ди ла. И 
то је би ла ве о ма ве ли ка те ма на 
да ни ма раз го во ра. За све не до-
у ми це ко је у овом тре нут ку ни-
смо ус пе ли да ре ши мо, упу ти ли 
смо стран ке ка ко на нај бо љи 
на чин и што бр же то да окон ча-
ју. Све је од лич но ор га ни зо ва но 
и до бро је функ ци о ни са ло, са-
мо бих на гла си ла да би би ло до-
бро и за нас ко ри сно, иа ко ни је 
оба ве зно, да стран ке ко је до ла-
зе уме сто не ког дру гог при ба ве 
и до не су пу но моћ је за се бе.

Ај лин Бром је ове го ди не пр-
ви пут би ла у уло зи са ве то дав ца 
и ка же да је би ла по ма ло за те-
че на ве ли ким од зи вом стра на-
ка. На гла ша ва да су сви би ли 
из у зет но пред у сре тљи ви, и 
при јат но је из не на ђе на ка ко су 
их до че ка ли до ма ћи ни.

Из Ди рек ци је ПФ ПИО од го-
во ре стран ка ма да ва ли су мр 
Ја сна Го луп ски, по моћ ни ца на-
чел ни ка Оде ље ња у Ди рек ци-
ји ПФ ПИО, Су за на Ли ва зо вић, 
ше фи ца Од се ка у Ди рек ци ји ПФ 
ПИО, Алек сан дар Ко стић, слу-
жбе ник за утвр ђи ва ње пра ва из 
ПИО и при ме ну ме ђу на род них 
уго во ра у I сте пе ну, уз аси стен-

ДА НИ РАЗ ГО ВО РА ИЗ МЕ ЂУ ФОН ДО ВА ПИО СР БИ ЈЕ И НЕ МАЧ КЕ

Ве ли ки од зив стра на ка
актуелно

Српски и немачки стручни тим за питања из области ПИО

Са саветодавног дана у Београду
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актуелно

ни за раз го вор са струч ња ци ма 
из два фон да би ли су по пу ње-
ни. По ред то га, при мље ни су, 
као и увек, и они ко ји ни су ус-
пе ли да за ка жу тер мин та ко је 
од го вор на пи та ње или са вет 
до би ло укуп но 67 гра ђа на. Са-
ве то дав це и стран ке об и шао је 
и Вер нер Зи гел, шеф Оде ље ња 
за прав на и кон зу лар на пи та ња 
у ам ба са ди Са ве зне Ре пу бли-
ке Не мач ке у Бе о гра ду. По ред 

упо зна ва ња са на чи ном ра да 
и прак сом то ком да на раз го во-
ра, Зи гел је имао при ли ку да на 
ли цу ме ста при су ству је са ве то-
ва њу стра на ка и да се упо зна са 
на чи ном ра да.

– Ве о ма сам за до во љан што 
по сто је ова кви ин тер на ци о нал-
ни са ве то дав ни да ни ко ји се 
одр жа ва ју од 2011. го ди не. Ти-
ме оси гу ра ни ци ов де у Ср би ји 
има ју при ли ку да лич но до ђу и 
рас пи та ју се о оно ме што их ин-
те ре су је. То је сва ка ко лак ше за 
оси гу ра ни ке, а исто вре ме но то 
олак ша ва наш по сао у ам ба са-

ди, јер до би ја мо ма ње пи та ња 
из тих обла сти. Ве о ма ме ра ду је 
што нас не мач ки ПИО фонд увек 
ре дов но и на вре ме оба ве шта ва 
о одр жа ва њу Да на раз го во ра, 
чак и по ла го ди не пре њи хо вог 
одр жа ва ња нам упу те оба ве ште-
ње, ма те ри јал и пла ка те о то ме – 
ре зи ми ра Вер нер Зи гел.

Са ве то дав ним да ни ма за до-
вољ не су би ле и стран ке у оба 
гра да. Ка ко ис ти чу, сви су до-
би ли кон крет не од го во ре на 
сво ја пи та ња, и то у соп стве ној 
зе мљи уз ква ли фи ко ва не пре-
во ди о це, та ко да су си гур ни у 
од го во ре ко је су до би ли.

То је по твр дио и Љу бо мир Че-
ре виц ки из Но вог Са да ко ји је 
на раз го во ре до шао на осно ву 
оба ве ште ња не мач ког фон да да 
му ни је ре гу ли са но 14 ме се ци 
ста жа из Не мач ке, где је ра дио 
око 16 го ди на.

– Имам сву тра же ну до ку мен-
та ци ју и дра го ми је што сам мо-
гао да то ре шим ов де у Но вом 
Са ду, без пу то ва ња у Не мач ку 
или до пи си ва ња са њи хо вим 
фон дом ПИО. У ја ну а ру сле де ће 
го ди не пу ним 65 го ди на и на-
дам се да ћу оства ри ти пен зи ју. 
Ова кав на чин са рад ње фон до-
ва ПИО је од ли чан – ре као је 
вид но рас по ло жен и за до во-
љан Љу бо мир Чере виц ки.

Ку ћи је за до вољ на оти шла и 
Ро за ли ја Јам бор из Тор де ко ја 
је код не мач ког но си о ца оси гу-
ра ња под не ла зах тев да јој при-
зна ју стаж од че ти ри го ди не и 
осам ме се ци, о че му је до не ла 
тра же ну до ку мен та ци ју.

Ве се ли на Кр цу но вић (65) из 
Бе о гра да ка же да је до шла да се 
ин фор ми ше о ста жу оси гу ра ња 
ко ји је оства ри ла ра де ћи у Не-
мач кој.

– Имам оства ре ни стаж од 
две го ди не у Не мач кој, те сам 
тим по во дом до шла да ре гу ли-
шем све не по зна ни це у ве зи са 
ста жом. На јед ном ме сту сам 
до би ла то ли ко кон крет них и 
пот пу них ин фор ма ци ја, све од-
го во ре и упут ства да сам за и ста 
пре за до вољ на. Сви ов де, и ре-
фе рен ти, и ор га ни за то ри, ве о-
ма су ком пе тент ни, љу ба зни и 
ко рект ни. Да ни раз го во ра су 
за нас пен зи о не ре од из у зет-
ног зна ча ја, а и за све оне ко ји 
има ју не ки стаж у Не мач кој. У 
су прот ном, цео про цес би из-
и ски вао мно го ви ше вре ме на 
са мо док би смо се рас пи та ли 
за сва по треб на до ку мен та ко ја 
тре ба при пре ми ти. Мо ја же ља 
је да се и да ље одр жа ва ју да ни 
раз го во ра ко ји су ап со лут но 
ко ри сни – ре кла је Ве се ли на 
Кр цу но вић.

Ђор ђе Пе тро вић (64) из Бе-
о гра да до шао је да се рас пи та 
по во дом пен зи је ко ју је оства-
рио у Не мач кој на осно ву ста жа 
од 21 ме се ца. Под нео је зах тев 
пре че ти ри го ди не и до са да је 
че као да се ре а ли зу је. Све се 
успе шно за вр ши ло и про те кло 
без гре шке, ка ко ис ти че, и до да-
је да је услу га на са ве то дав ним 
да ни ма раз го во ра би ла за и ста 
од лич на.

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

Почеткомоктобрасаветодавни
даниизмеђуСрбијеиХрватске
На ред ни да ни раз го во ра из ме ђу РФ ПИО и За во да за ми ро вин-
ско оси гу ра ње Хр ват ске би ће одр жа ни 2. ок то бра у Бач кој Па-
лан ци и 3. ок то бра у Бе о гра ду. Сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни ко ји 
има ју стаж оси гу ра ња на вр шен у Ср би ји и Хр ват ској, од но сно 
ко ри сни ци пра ва из ПИО оства ре них при ме ном би ла те рал ног 
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу ове две др жа ве, тре-
ба да при ја ве сво је уче шће и за ка жу тер мин (тел. 011/2030-745). 
При ли ком до ла ска по треб но је по не ти сву по треб ну до ку мен та-
ци ју у ве зи са оси гу ра њем, као и лич на до ку мен та.

ци ју Ре на те Бог да но вић, ре фе-
рен та за ад ми ни стра тив но-тех-
нич ке по сло ве у оства ри ва њу 
пра ва, и Алек сан дре По трић, 
са рад ни це за пра ва из ПИО 
при ли ком при је ма стра на ка.

Тим са ве то да ва ца РФ ПИО из 
Бе о гра да чи ни ли су На та ша Ку-
љић, Ми лош Ни ко лић и Ва сја 
Бо са нац, са мо стал ни струч ни 
са рад ни ци из оде ље ња за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма, 
Од сек за ме ђу на род ну са рад њу, 
пра ће ње ЕУ од ре да ба и европ-
ских ин те гра ци ја у Ди рек ци ји 
РФ ПИО.

Ве ли ку и не из о став ну уло-
гу у да ни ма раз го во ра има ли 
су пре во ди о ци Јо ван Илић из 
фи ли ја ле Фон да у Но вом Са ду 
и Сло бо дан Ма ној ло вић из не-
мач ког пен зиј ског фон да. За ор-
га ни за ци ју да на раз го во ра би ла 
је за ду же на Алек сан дра Ба нић, 
на чел ни ца Оде ље ња за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма, 
у са рад њи са Ју ли ја ном Ра до ва-
но вић, за ме ни цом на чел ни це 
овог оде ље ња.

Раз го во ри ма у Но вом Са ду 
при су ство ва ло је укуп но 128 
стра на ка, пр вог да на 65, дру гог 
63, а од тог бро ја пет на ест стра-
на ка је до шло и без прет ход но 
за ка за ног тер ми на. Нај ва жни је 

је да су гра ђа ни по сле раз го во-
ра са са ве то дав ци ма од ла зи ли 
вид но рас по ло же ни и за до вољ-
ни, јер је сва ко био до бро ин-
фор ми сан и по са ве то ван на ко-
ји на чин тре ба да оства ри сво је 
пра во из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња. Мно ги су до би-
ли и до дат не ин фор ма ци је ка ко 
да ре гу ли шу стаж код не мач ког 
но си о ца оси гу ра ња по осно ву 
шко ло ва ња, по осно ву бри ге о 
де ци или пак по де ле до при но-
са по осно ву раз во да бра ка.

Тре ћи са ве то дав ни дан одр-
жан је у Бе о гра ду, а сви тер ми-

У Новом Саду било изузетно интересовање за дане разговора
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У Бе о гра ду и Бу дим пе шти је, већ тра ди ци-
о нал но, у сеп тем бру ре а ли зо ва на исто-
вре ме на раз ме на екс пе ра та но си ла ца 

пен зиј ског оси гу ра ња Ср би је и Ма ђар ске. 
Ове го ди не глав на те ма екс перт ске раз ме не 
из ме ђу Ре пу блич ког фон да ПИО и На ци о нал-
ног за во да за пен зиј ско оси гу ра ње Ма ђар ске 
би ла је ве за на за оства ри ва ња пра ва из ПИО 
при ме ном ме ђу на род них уго во ра.

– Екс перт ска раз ме на из ме ђу пен зиј ских 
фон до ва Ср би је и Ма ђар ске ре а ли зо ва на је 
ше сти пут, с тим што су пр ве две го ди не би-
ле у ре а ли за ци ји По кра јин ског фон да, јер ПФ 
ПИО нај ви ше спро во ди спо ра зум са Ма ђар-
ском, па је циљ био ме ђу соб но упо зна ва ње 
са об ла шћу оства ри ва ња пра ва. На кон то га 
се у раз ме ну екс пе ра та укљу чу је и Ди рек-
ци ја Фон да у Бе о гра ду, а про ши рен је и об у-
хват упо зна ва ња, па се струч ња ци оба фон да 
упо зна ју са це ло куп ном ор га ни за ци јом, а не 
са мо са ра дом прав них слу жби – об ја шња ва 
нам Алек сан дра Ба нић, на чел ни ца Оде ље ња 
за ПИО по ме ђу на род ним уго во ри ма у Ди-
рек ци ји Фон да.

Из Ма ђар ске је овог пу та у по се ти био Је-
на Пур, ко ји ра ди у кон тро ли на цр та ре ше ња. 
Он се нај пре упо знао с ра дом Оде ље ња за 
ПИО по ме ђу на род ним уго во ри ма, пи сар ни-
цом, шал тер са лом, а об и шао је и кан це ла ри-
ју прав не по мо ћи где је ду же раз го ва рао са 
за по сле ни ма. Го ста је при мио и за ме ник ди-
рек то ра Фон да др Алек сан дар Ми ло ше вић, 
ко ји се освр нуо на до бру са рад њу РФ ПИО и 
На ци о нал ног за во да за пен зиј ско оси гу ра-
ње Ма ђар ске. Је на Пур је по том об и шао Сек-
тор ИТ, чи ји рад је пред ста вио Зо ран Су та ра, 
помоћник ди рек то ра ИТ сек то ра. Ди рек тор 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че ње др Ди ка 
Ка је вић је го сту из Ма ђар ске де таљ но по ја-
снио рад тог сек то ра, а за тим је усле дио оби-
ла зак Оде ље ња за функ ци о нал ну ди јаг но сти-
ку. На кон оби ла ска ма ђар ски пред став ник 
је био пун ути са ка и им пре си о ни ран опре-
мље но шћу Фон да нај са вре ме ни јим ди јаг но-
стич ким апа ра ти ма. Је дан дан по се те био је 
ре зер ви сан за оби ла зак Ди рек ци је По кра јин-
ског фон да, а по след њег да на бо рав ка гост је 
об и шао Кон такт цен тар Фон да, чи ји рад му је 
пред ста ви ла на чел ни ца Су за на Са лом. Је на 
Пур је на кон по се те по хва лио са рад њу и ре-
као да но си ле пе ути ске, као и пред став ник 
Фон да ПИО, Ми лош Ни ко лић, са мо стал ни 
струч ни са рад ник из Оде ље ња за ПИО по ме-
ђу на род ним уго во ри ма, ко ји је у истом пе ри-
о ду бо ра вио у Бу дим пе шти.

Ми лош Ни ко лић на во ди да ма ђар ско „ино 
оде ље ње” има око 100 за по сле них, а у пр во-
сте пе ном по ступ ку сва ки ре фе рент је за ду-
жен са око 150-200 пред ме та, док је у на шем 
Фон ду оп те ре ће ње ви ше стру ко ве ће. Ин те ре-
сант но је, ка ко ка же, да Ма ђар ска при ме њу ју 
кон вен ци је са 15 зе ма ља, ме ђу ко ји ма су Ин-
ди ја, Мон го ли ја, Ју жна Ко ре ја. Но ви на је да је 
ма ђар ски за вод пре тр пео ве ли ке про ме не и 
про шле го ди не је по стао део др жав ног тре зо-
ра, па је та ко ди рек тор за во да ујед но и пред-
сед ник Др жав ног тре зо ра Ма ђар ске, тј. има 
дво стру ку функ ци ју. У скла ду с тим и ка би нет 
за во да је фи зич ки пре шао у згра ду Др жав ног 
тре зо ра Ма ђар ске.

Од 10. до 14. сеп тем бра Фонд је био до ма-
ћин и тро ји ци пред став ни ка За во да за пен зиј-
ско оси гу ра ње Ау стри је у окви ру екс пе рт ске 
раз ме не са овом зе мљом ко ја је ус по ста вље-
на 2017. го ди не. Ове го ди не у по се ту срп ском 
Фон ду до шли су Кла ус Ка пуи, ру ко во ди лац 
Оде ље ња ме ри то ри ке (основ на си стем ска 
пи та ња из обла сти ПИО), Ру долф Кро тен та-
лер, на чел ник Оде ље ња за оства ри ва ње пра-
ва у Фи ли ја ли за по кра ји ну До ња Ау стри ја, и 
Ху берт Рај холф, на чел ник Оде ље ња за кон-
тро лу/ре ви зи ју.

Го сте је до че као за ме ник ди рек то ра Фон да 
др Алек сан дар Ми ло ше вић и из ра зио уве ре-
ње да ће се овај вид са рад ње и убу ду ће на ста-
ви ти. За тим је Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор-
ка Сек то ра за од но се с јав но шћу, пред ста ви ла 
пен зиј ски си стем Ср би је и Фонд ПИО као ор-
га ни за ци ју оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња. 
Је ли ца Ти мо ти је вић је ис та кла да је са рад ња 
ко ју Фонд има са ПВА ве о ма до бра, ин тен зив-
на, ква ли тет на и под се ти ла да је на кон об у ста-

ве плат ног про ме та, по сле санк ци ја у Ср би ји 
90-их го ди на, Ау стри ја би ла пр ва др жа ва ко ја 
је уве ла си стем ис пла те пен зи ја ре гу лар но 
кроз бан кар ски си стем.

Го сти су нај ви ше па жње по све ти ли Сек то ру 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО, ко ји су пред-
ста ви ли за ме ник и по моћ ник ди рек то ра сек-
то ра, као и на чел ни ци сва че ти ри оде ље ња. 
Екс пе р ти из Ау стри је су се упо зна ли са свим 
по сло ви ма ко ји су у над ле жно сти овог сек-
то ра, а ве ли ко ин те ре со ва ње су по ка за ли за 
оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју. 
Би ло је ре чи и о на чи ну ис пла те свих пра ва 
ко ја се оства ру ју у Фон ду, усло ва за оства ри-
ва ње пра ва на на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца и сред стви ма за ис пла ту овог пра ва, као 
и о ре ша ва њу пра ва из ПИО у дру гом сте пе ну. 
По себ но су их за ни ма ле пред сто је ће из ме не 
За ко на о ПИО, та ко да је пр ви дан по се те про-
шао у ду ху стру ке и пред ста вља ња по ступ ка 
оства ри ва ња пра ва као основ не де лат но сти 
Фон да. То ком пе то днев не по се те го сти из Ау-
стри је су се, кроз оби ла зак Ди рек ци је, упо-
зна ли са ра дом свих сек то ра; омо гу ћен им је 
оби ла зак Фи ли ја ле за град Бе о град и Слу жбе 
1 Фи ли ја ле, где су им пред ста вље не и ове ор-
га ни за ци о не је ди ни це, а је дан дан је одво јен 
и за по се ту По кра јин ском фон ду у ко ме су се 
упо зна ли са ра дом Ди рек ци је ПФ и Оде ље ња 
за ПИО по ме ђу на род ним спо ра зу ми ма.

Ко ле ге из Ау стри је су ис та кле да су то ком 
пе то днев не по се те до би ли мно го ин фор ма-
ци ја о ра ду Фон да ПИО и уо чи ли мно го слич-
но сти са на чи ном на ко ји функ ци о ни ше пен-
зиј ски за вод у Ау стри ји.

Ве сна Ка дић
Је ле на Оцић

МЕ ЂУ НА РОД НЕ АК ТИВ НО СТИ РФ ПИО

Са рад ња са фон до ви ма
Ма ђар ске и Ау стри је

Делегација из Аустрије посетила и Контакт центар РФ ПИО

поводи



Крагујевац:возилазаслужбукућноглечења
Слу жба за кућ но ле че-

ње До ма здра вља Кра гу-
је вац до би ла је од Ми ни-
стар ства прав де Ре пу бли-
ке Ср би је че ти ри во зи ла 
мар ке „фи јат пан да”, ко ја 
су на ба вље на сред стви ма 
из опор ту ни те та (сред ства 
при ку пље на по осно ву 
од ла га ња кри вич ног го-
ње ња). У при су ству пред-
став ни ка гра да Кра гу јев ца 
и за по сле них у До му здра-
вља, кљу че ве је ди рек то-
ру ове здрав стве не уста-
но ве, др Ва си ли ју Ан ти ћу, 
уру чио др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства прав де, 
Мир ко Чи ки риз.

Кра гу је вач ка слу жба кућ ног ле че ња има шест ле ка ра и 22 тех ни ча ра, ко ји су у пр вој 
по ло ви ни го ди не оба ви ли око 5.600 ле кар ских и 27.000 тех ни чар ских пре гле да.
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између два броја

Светскидантуризма

Часовиза
пензионере

По во дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих 
осо ба, 1. ок то бра, Уни вер зи тет за тре ће 
до ба Ђу ро Са лај ор га ни зо ва ће бес плат-
не ча со ве цр та ња и сли ка ња, јо ге, пле са, 
ен гле ског је зи ка и ра да на ра чу на ру за 
пен зи о не ре. При ја ве су оба ве зне, а тре-
ба да са др же име и пре зи ме по ла зни ка, 
као и име кур са ко ји им се до па да. При-
ја вљи ва ње се вр ши по зи вом те ле фо на 
063/370-494 или сла њем имеј ла на адре-
су mi li ca@ sa la jo bra zo va nje.co .rs .

НовиСад:подела
картицанановојадреси

Рас по де ла пен зи о нер ских кар ти ца у Но вом 
Са ду од де се тог сеп тем бра оба вља се у про сто-
ри ја ма Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, у Лон чар-
ској 10.

Признање„Златнилептир”
Нај но ви је филм ско оства ре ње „Пут јед не ни ти” вла со ти нач ког 

мај сто ра ре жи је крат ко ме тра жног до ку мен тар ног фил ма Не бој ше 
Или ћа Ил ке та осво ји ло је пр ву на гра ду на ме ђу на род ном фе сти ва-
лу одр жа ном сре ди ном сеп тем бра у Са ра је ву. 

Не бој ши Или ћу је при пао гран-при „Злат ни леп тир” у ка те го-
ри ји еко ло шких фил мо ва. Пр во на гра ђе ни филм „Пут јед не ни ти” 
го во ри о раз ви ја њу еко ло шке све сти код де це пред школ ског уз-
ра ста.

По во дом 27. сеп тем бра, Свет ског да на ту ри зма, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Ср би је ор га ни зо ва ла је из ло жбу фо то гра фи ја „Ак тив ни од мор у Ср би ји” (на 
слици) ко јом је по се ти о це про ве ла кроз ту ри стич ке де сти на ци је у Ср би ји и 
под се ти ла на ва жност овог сег мен та.

Упра во је Свет ски дан ту ри зма био пра ва при ли ка да се рас пи ше кон курс 
за на гра ду „Ту ри стич ки цвет” ко ја се као нај ви ше при зна ње у обла сти ту ри зма 
у Ср би ји до де љу је за зна чај на оства ре ња у по ди за њу ква ли те та ту ри стич ких 
услу га, као и за до при нос раз во ју, уна пре ђе њу и про мо ци ји ту ри зма у Ср би ји.

Кон курс је отво рен до 26. ок то бра 2018. го ди не.

Пен зи о не ри са пре би ва ли штем у Но вом Са-
ду сво је кар ти це пре у зи ма ју сва ког рад ног да-
на од 8 до 15 ча со ва у шал тер са ли у при зе мљу 
згра де Фи ли ја ле. О про ме ни ло ка ци је за по де-
лу кар ти ца ин фор ми са ни су бла го вре ме но, пу-
тем ме ди ја.
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Просечнајулскаплата
49.202динара

Про сеч на не то пла та у Ср би ји за јул 2018. го-
ди не из но си ла је 49.202 ди на ра што је про тив-
вред ност од 417 евра и ре ал но је ви ша че ти ри 
од сто од не то за ра де у ју ну. Јул ска про сеч на за-
ра да без по ре за и до при но са по ра сла је за 7,9 
од сто но ми нал но и за 5,4 про цен та ре ал но у од-
но су на исти ме сец про шле го ди не, об ја вио је 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на бру то пла та за јул „те жи ла” је 68.029 ди на ра, што је на го ди шњем ни воу раст 
од 7,4 од сто но ми нал но и 4,9 по сто ре ал но.

Минималнацена
радау2019.години

Вла да Ре пу бли ке Ср би је од лу чи ла 
је да у 2019. го ди ни ми ни мал на це-
на ра да, без по ре за и до при но са за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, из-
но си 155,30 ди на ра („не то”) по рад-
ном ча су.

Од лу ка о ви си ни ми ни мал не це-
не ра да за пе ри од ја ну ар –де цем бар 
2019. го ди не об ја вље на је у „Слу жбе-
ном гла сни ку РС“, бр. 69/2018.

Ноћистраживача
широмСрбије

Кра јем сеп тем бра одр жа на је три-
на е ста Ноћ ис тра жи ва ча ши ром Евро-
пе, а не за бо рав но на уч но дру же ње 
одр жа но је и у Ср би ји, по де ве ти пут, 
уз број не на уч не аван ту ре, из ло жбе и 
пре да ва ња.

Под ово го ди шњим сло га ном „Ис-
тра жуј кроз ноћ, у зна њу је моћ”, Ноћ 
ис тра жи ва ча во ди ла је по се ти о це на 
пу то ва ње у да ле ку про шлост, али и 
бли ску бу дућ ност, раз от кри ва ју ћи 
на уч не те о ри је и екс пе ри мен те и при ка зу ју ћи из бли за ка ко из гле да ју пу те ви на уч ни ка и ис тра жи-
ва ча. При дру жу ју ћи се обе ле жа ва њу Европ ске го ди не кул тур ног на сле ђа, на уч ни ци ши ром Ср би-
је са из ра зи том па жњом упо зна ли су ра до зна ле по се ти о це са бо га тим на сле ђем нај ра зли чи ти јих 
кра је ва на ше зе мље, чу ва ју ћи од за бо ра ва ва жан део на ше на уч не и кул тур не про шло сти.

Обновабиблиотекезаслепе
Ми ни стар за рад, за-

по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња Зо-
ран Ђор ђе вић раз го-
ва рао је 23. сеп тем бра 
са пред сед ни ком На-
ци о нал не ор га ни за ци-
је осо ба са ин ва ли ди-
те том и пред сед ни ком 
Са ве за сле пих Ср би је 
Ми ла ном Сто ши ћем о 
уна пре ђе њу по ло жа ја 
осо ба са ин ва ли ди те-
том и бу ду ћим пла но-
ви ма. Ми ни стар је ис-
та као да су у Ср би ји сви 
гра ђа ни јед на ки и да 
ће на ста ви ти да се као 
ре сор ни ми ни стар бо-
ри за пра ва и још бо ље 
усло ве за ОСИ.

Овом при ли ком до-
го во ре на је ре кон струк ци ја нај ве ће би бли о те ке Бра је вих књи га на Бал ка ну ко ја се на ла зи у Бе о гра ду, а 
ода кле се ди стри бу и ра ју књи ге по це лој Ср би ји, али и по Аме ри ци и Ка на ди. Би бли о те ка Са ве за сле пих 
Ср би је „Др Ми лан Бу ди мир” по че ла је да ра ди 1971. го ди не, као ба шти ник прет ход них ин сти ту ци ја ко је су 
се ба ви ле по слом штам па ња књи га на Бра је вом пи сму и сни ма њем ау дио књи га.

Са стан ку су при су ство ва ли и Би ља на Ба ро ше вић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра у Сек то-
ру за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том, и Је ле на Сто ја но вић, се кре тар Са ве за сле пих Ср би је.

Предност
притражењу
посла

Про је кат „Парт нер ство 
за за по шља ва ње мла дих 
у Ср би ји”, ко ји је фи нан си-
ра ла ита ли јан ска вла да, уз 
по др шку Ме ђу на род не ор-
га ни за ци је ра да, до при нео 
је оспо со бља ва њу и под сти-
ца њу за по шља ва ња мла дих. 
Про грам обу ка на рад ном 
ме сту про шло је 232 не-
за по сле них, из ка те го ри је 
мла дих до 30 го ди на, ни ских 
ква ли фи ка ци ја. 

У ор га ни за ци ји кра ље вач-
ке фи ли ја ле НСЗ, одр жа на 
је по след ња у ни зу обу ка на 
рад ном ме сту за кро је ње и 
ши ве ње, за де вет ли ца. То-
ком дво ме сеч не обу ке по ла-
зни це су успе шно са вла да ле 
про гра ме ши ве ња, кро је ња, 
ве за и до ра де. За спро во ђе-
ње обу ке из дво је но је око 
по ла ми ли о на ди на ра, од 
че га је по ла зни ца ма ис пла-
ћи ва на на кна да од 9.300 
ди на ра и фи нан си ра ни тро-
шко ви пу та и оси гу ра ња за 
слу чај по вре де на ра ду, а по-
сло дав цу за тро шко ве спро-
во ђе ња обу ке 40.000 ди на ра 
по ли цу.
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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 и по моћ ник гра-
до на чел ни ка Бе о гра да Ан дре ја 
Мла де но вић све ча но су у атри-
ју му На род ног му зе ја сре ди ном 
сеп тем бра отво ри ли 16. Фе-
сти вал ства ра ла штва ста ри јих 
„Злат но до ба”. До га ђа ју су при-
су ство ва ле и чла ни ца Град ског 
ве ћа Еле на Би лић, прин це за 
Ка та ри на Ка ра ђор ђе вић, ди-
рек тор ка На род ног му зе ја мр 
Бо ја на Бо рић Бре шко вић и ди-
рек тор ка Ге рон то ло шког цен-
тра Су за на Ми шић, ко ја је у ме-
ђу вре ме ну по ста ла и вр ши лац 
ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра 
у Сек то ру за бри гу о по ро ди ци 
и со ци јал ну за шти ту Ми ни стар-
ства за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња.

Ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
на гла сио је да упра во пен зи о-
не ри и ста ра ли ца за слу жу ју да 
јед на од нај зна чај ни јих ин сти-
ту ци ја у Ср би ји по пут На род ног 
му зе ја бу де њи хов до ма ћин.

– Ви сте на ма да ли по др шку 
ка да нам је би ло нај те же. Из гра-
ди ли сте ову зе мљу и због то га 
ви све ово за слу жу је те – ре као 
је Ђор ђе вић.

Он је ис та као да су ста ри је 
осо бе је дан од при о ри те та Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је и да ће Ми-

ни стар ство на ста ви ти да ра ди на 
отва ра њу до мо ва и про сто ра где 
ће пен зи о не ри мо ћи да бо ра ве 
и да се дру же. Ђор ђе вић је на ја-
вио пред сто је ћи са јам на ком ће 
упра во ста ра ли ца има ти при ли-
ку да из ла жу сво ја из да ња.

– Ми на гла ша ва мо да су сви 
јед на ки, а фе сти вал упра во по-
ка зу је да и ви ра ди те и ства ра те 
– ре као је ми ни стар Ђор ђе вић. 

Ан дре ја Мла де но вић је на 
отва ра њу ре као да је фе сти вал 
из го ди не у го ди ну све бо љи и 
са др жај ни ји.

– Бо љем и са др жај ни јем про-
гра му фе сти ва ла умно го ме до-
при но си до бра са рад ња из ме ђу 
гра да Бе о гра да, ми ни стар ства 
и Ге рон то ло шког цен тра. Ва ше 
ства ра ла штво, иде је, енер ги ја 
и вре ме ко је про во ди те за јед-
но нај бо ље мо же да се ви ди на 
фе сти ва лу, ко ји је фи на ле све-
га оно га што ра ди те упор но, са 
стр пље њем и ве ли ким зна њем 
– ре као је Мла де но вић.

Он је под се тио да је пре не ко-
ли ко не де ља отво рен 29. днев-
ни цен тар и клуб за ста ри је у 

Београду и на ја вио да ће 30. би-
ти отво рен до кра ја го ди не.

Под се ти мо, ова ма ни фе ста-
ци ја уста но вље на је 2003. го ди-
не с ци љем да афир ми ше, про-
мо ви ше и ак ти ви ра ама тер ско 
ства ра ла штво ста ри јих љу ди, 
те је њен за да так тран сфор ма-
ци ја све сти дру штва на те му 
ста ро сти и ста ре ња и про ме на 
на чи на на ко ји љу ди ми сле и 
осе ћа ју о свом жи во ту жи ве ћи 
„тре ће до ба”. По кре тач и ор-
га ни за тор фе сти ва ла су бе о-
град ски клу бо ви за ста ри је. На 

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

Ак тив ни и кре а тив ни
и у тре ћем до бу

ОбележенСветскиданборбепротивАлцхајмеровеболести
Кра јем сеп тем бра у До му Бе жа ниј ска ко са УГЦБ тра ди ци о нал но је обе ле-
жен Свет ски дан бор бе про тив Ал цхај ме ро ве бо ле сти. Ово го ди шњи сло-
ган сим по зи ју ма гла сио је „Се ти се да смо им по треб ни”, а Ива на Трм чић, 
управ ни ца До ма, упу ти ла је по здрав ну реч при сут ним го сти ма, ко ри сни-
ци ма, за по сле ни ма, као и пред став ни ци ма ме ди ја.
Сла ви ца Го лу бо вић, пси хи ја тар, на овом до га ђа ју ис та кла је да је нај ва-
жни је на вре ме кре ну ти са те ра пи јом. Пре ма ње ним ре чи ма, те ра пи ја мо-
же да про ду жи функ ци о нал ни део жи во та и да успо ри до ла зак де мен ци је 
ко ја до во ди осо бу у ста ње пот пу не за ви сно сти од дру го га.
По за вр шет ку сим по зи ју ма, у ци љу скре та ња па жње јав но сти да је осо ба-
ма обо ле лим од Ал цхај ме ро ве бо ле сти по треб на по др шка, сим бо лич но су 
пу ште ни љу би ча сти и бе ли ба ло ни. Љу би ча ста бо ја је бо ја цве та „не за бо-
ра вак”, те је упра во ту бо ју иза бра ла свет ско Удру же ње за бор бу про тив 
Ал цхај ме ро ве бо ле сти, као бо ју осо ба ко је гу бе пам ће ње.  Д. Г.

Са отварања у Атријуму 
Народног музеја
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отва ра њу су до де ље не на гра де 
нај за слу жни ји ма из ви ше обла-
сти, као по др шка ства ра ла штву 
ста рих.

У Ма лој га ле ри ји му зе ја отво-
ре на је про дај на из ло жба ру ко-
тво ри на у ко јој су ко ри сни ци 
Уста но ве при ка за ли са мо део 
сво јих ве шти на. Сли ка не ешар-
пе од му сли на и сви ле, ве зе не 
ма ра ми це и ко шу ље, уни кат ни 
бро ше ви, хе кла ни ки шо бра ни, 
тор бе од па пи ра, зла то вез и вез, 
сли ке и ко ла жи, скулп ту ре од 
др ве та... при ка зу ју кре а тив но 
ства ра ла штво див них, вред них 
љу ди ко ји при па да ју злат ној ге-
не ра ци ји.

Дру гог да на Фе сти ва ла, на Ка-
ле мег да ну, уз му зич ко-фол клор-

ни ко лаж у ком су се пред ста ви-
ли ан сам бли и пе вач ке гру пе, 
одр жа на је и ли ков на ко ло ни ја, 
кре а тив на ра ди о ни ца „Ет но шик” 
и ра ди о ни ца „Ми ни ба шта” (на 
слици). Ли ков на ко ло ни ја под 
на зи вом „Мој град” оку пи ла је 
сли ка ре Ли ков ног сту ди ја Пен-
зи о не р ског ама тер ског кул тур-
но-умет нич ког дру штва „Ан ђел-
ка Тр на вац” днев них цен та ра 
и клу бо ва. Чла ни це „Ет но шик” 
ра ди о ни це пре зен то ва ле су на-
чин из ра де ме да љо на и на ки та 
са ет но мо ти ви ма. Ком би но ва-
ње и сад ња раз ли чи тих кул ту ра 
за кућ не усло ве и на отво ре ном, 
при ка за на је у окви ру „Ми ни ба-
ште” уз ко ри сне са ве те су гра ђа-
ни ма.  В. А. 

Ово го ди шњи „Да ни се ни о ра 
на Зве зда ри”, осми по ре ду, ко-
ји су тра ја ли од 21. до 28. сеп-
тем бра, по че ли су све ча но шћу 
у Во лон тер ском сер ви су бе о-
град ске оп шти не Зве зда ра, под 
сло га ном „Ни ко као они – се ни-
о ри!”.

Пред ве ли ким бро јем парт-
не ра, са рад ни ка и при ја те ља 
Во лон тер ског сер ви са Зве зда-
ре, ма ни фе ста ци ју је све ча но 
отво рио Ми лош Иг ња то вић, 
пред сед ник Град ске оп шти не 
Зве зда ра, ко ји је ре као да му 
је за до вољ ство што је на че лу 
оп шти не ко ја је осно ва ла во-
лон тер ски сер вис с ци љем да 
по мог не нај ста ри јим су гра ђа-
ни ма. Он је за хва лио чла но ви ма 
Во лон тер ског сер ви са и са рад-
ни ци ма из оп шти не ко ји су сво-
јим ан га жо ва њем до при не ли да 
ве ли ки број ко ри сни ка до би је 
по треб ну по моћ.

Ко ор ди на тор ка Во лон тер-
ског сер ви са Зве зда ре Рад ми-
ла Уро ше вић ре кла је да као и 
прет ход них го ди на „Да ни се-
ни о ра” има ју за циљ да ни зом 
ак тив но сти скре ну па жњу по је-
ди на ца и јав но сти на ква ли тет 
жи во та у пен зи ји, на ус по ста-
вља ње из гу бље не кул ту ре ста-
ре ња, ме ђу ге не ра циј ске са рад-
ње и не по сред ног пре но ше ња 
ис ку ства као ва жног еле мен та 
у ху ма ни за ци ји и уна пре ђе њу 

сва ко днев ног жи во та су гра ђа-
на свих ге не ра ци ја. То ком це-
ле го ди не Во лон тер ски сер вис 
Зве зда ре и оп шти на ве ли ку 
па жњу по кла ња ју про бле ми ма 
ста ри јих. Та ко је би ло прет ход-
них осам го ди на, а та ко ће би ти 
и да ље, јер оп шти на Зве зда ра и 
Во лон тер ски сер вис има ју про-
гра ме ко ји су усме ре ни ка ре-
ша ва њу про бле ма нај ста ри јих 
су гра ђа на.

Дра га на Три фу но вић Ба ла но-
вић, ди рек тор ка До ма здра вља 
Зве зда ра, ре кла је да се ов де 
осе ћа „ви ше као до ма ћин не го 
као гост”, јер је пре ви ше го ди на 
Дом здра вља по стао парт нер 
Во лон тер ског сер ви са. Од та да 
до са да ре а ли зо ва не су број не 
за јед нич ке ак ци је, а за хва љу-
ју ћи Рад ми ли Уро ше вић сви су 
мо гли да на у че да ста рост ни је 
бо лест и да ста ре ње ни је за бра-
ње но, а ста рост не ис кљу чу је да 
мо же мо да се ра ду је мо и да мо-
же мо да до при не се мо.

Отва ра ње ма ни фе ста ци је 
сим бо лич но на Ме ђу на род ни 
дан обо ле лих од Ал цхај ме ра 
(21. сеп тем бар), по кло пи ло се 
са по че том ра да про гра ма „По-
моћ по ро ди ца ма обо ле лих од 
де мен ци је”. На и ме, тог да на су 
фор мал но по че ле да се ре а ли-
зу ју стал не ак тив но сти мре же 
со ци јал них парт не ра у осни ва-
њу, ко ји има ју ис ку ство у не по-

сред ном ра ду са по ро ди ца ма 
ли ца обо ле лих од де мен ци је. 
Про грам ће ре а ли зо ва ти Во-
лон тер ски сер вис Зве зда ре у 
парт нер ству са удру же њи ма 
„Хлеб жи во та” и „Окри ље” на тај 
на чин што ће чла но ви ма по ро-
ди ца ко ји су но си о ци ду го трај-
не не ге и бри ге за чла но ве по-
ро ди ца обо ле ле од де мен ци је 
би ти стал но до сту пан по чет ни 
мо дел по др шке.

То ком не де љу да на тра ја-
ња „Да на се ни о ра на Зве зда ри 
2018” одр жа ни су број ни за ни-
мљи ви до га ђа ји: из ло жбе фо то-
гра фи ја, еду ка ци је и ра ди о ни це 
на те му „Ле ко ви тост му зи ке”; 
„Вра чар ски со ли сти” су одр жа-
ли кон церт за се ћа ње... „Да ни 
се ни о ра на Зве зда ри” за вр ше-
ни су у про сто ру Во лон тер ског 
сер ви са Зве зда ре ре а ли за ци-

јом две кре а тив не ра ди о ни це у 
пе так 28. сеп тем бра.

По кро ви тељ „Да на се ни о ра 
на Зве зда ри 2018” би ла је Град-
ска оп шти на Зве зда ра. При ја те-
љи ма ни фе ста ци је, ко ји то ком 
це ле го ди не по др жа ва ју про-
гра ме Во лон тер ског сер ви са 
су Дом здра вља Зве зда ра, Би-
бли о те ка „Вук Ка ра џић”, Кан це-
ла ри ја по ве ре ни це за за шти ту 
рав но прав но сти, Ге рон то ло-
шко дру штво Ср би је, УК „Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић”, Основ на 
му зич ка шко ла „Вла ди мир Ђор-
ђе вић”, При ја те љи де це Зве зда-
ре, Удру же ње „Окри ље”, Мре жа 
Ху ма нас, Га ле ри ја сли ка „Бе ли 
ан ђео”, Хри шћан ско ху ма ни-
тар но удру же ње „Хлеб жи во та”, 
Aca de mia Edu ca ti va, БГД прес 
Бе о град.

Г. О.

ОДР ЖА НИ ОСМИ „ДА НИ СЕ НИ О РА НА ЗВЕ ЗДА РИ 2018”

Ни ко као они
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У ор га ни за ци ји гра да Зре-
ња ни на, Уни је по сло да ва-
ца Ср би је – по сло дав ци 

Зре ња ни на, Ре ги о нал не при-
вред не ко мо ре Зре ња ни на и 
Оп штег удру же ња пред у зет ни-
ка Зре ња нин, од 20. до 22. сеп-
тем бра одр жан је Са јам при-
вре де „Зр Би зНет” у зре ња нин-
ској спорт ској ха ли „Ме ди сон”. 
Под сло га ном „По кре ни се”, ова 
при вред на ма ни фе ста ци ја ме-
ђу на род ног ка рак те ра оку пи ла 
је ви ше од 150 из ла га ча. У окви-
ру Сај ма, из ла га чи са до ма ћег и 
ме ђу на род ног тр жи шта мо гли 
су да се пред ста ве, упо зна ју  и 
по ве жу са дру гим ком па ни ја ма, 
да се упо зна ју са ин сти ту ци ја ма 
по др шке и да се еду ку ју из ра-
зних обла сти. Ор га ни зо ва не су 
и пре зен та ци је ве ли ких ком па-
ни ја, ра зних фон до ва, ба на ка, 
ин сти ту ци ја, а отво ре не су и мо-
гућ но сти за ре ги стра ци ју но вих 
при вред них су бје ка та.

Са јам је све ча но отво ри ла Ка-
та ри на Јо ва но вић Об ра до вић, 
по моћ ни ца ми ни стра при вре де 
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ко-
ја је по ру чи ла при вред ни ци ма 
да ис ко ри сте овај скуп, из ме ђу 
оста лог, та ко што ће са зна ти ви-
ше о рас по ло жи вим ви до ви ма 
по др шке у по сло ва њу и ка ко 
да ис ко ри сте ту по др шку. Она 
је ис та кла да је „Зр Би зНет” ове 
го ди не из у зет но до бро ор га ни-
зо ван и по зва ла при вред ни ке 
да се укљу че у ак ту ел ну ак ци ју 
„е-па пир”, на ме ње ну при вред-
ним су бјек ти ма у Ср би ји. То је 
про је кат ко ји ће уна пре ди ти 
све ад ми ни стра тив не про це ду-
ре са ко ји ма се при вред ни ци 
су сре ћу кад ко му ни ци ра ју са 
др жав ном упра вом. 

Гра до на чел ник Зре ња ни на, 
Че до мир Ја њић, ука зао је на по-
зи тив не трен до ве у овом де лу 
Ба на та.

– По сле ле пих ве сти из Пе-
кин га, мо гу да ка жем да све 
што смо ра ди ли на про мо ци ји 
Зре ња ни на као до брог ме ста за 
при вре ђи ва ње и ин ве сти ра ње, 

по ка зу је ре зул та те. Са мо про-
шле го ди не има ли смо ви ше од 
три хи ља де но вих рад них ме ста 
у Зре ња ни ну а ове из ме ђу 1.500 
и 1.600. По себ но ми је дра го 
што да нас мо гу да по здра вим 
зре ња нин ске при вред ни ке ко ји 
ула жу у раз вој овог гра да, ко ји 
по но во по ста је цен тар раз во ја 
ре ги је – на гла сио је Ја њић.

Нер ми на Љу бо вић, са вет-
ни ца пред сед ни ка При вред не 
ко мо ре Ср би је, по хва ли ла је 
кон цепт зре ња нин ског сај ма и 
чи ње ни цу да уз ње га иде и мно-
штво пра те ћих са др жа ја.

Го ран Не шић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Уни је по сло-
да ва ца Ср би је – по сло дав ци 
Зре ња ни на, ка же да ово го ди-
шњи сло ган Сај ма „По кре ни се” 
зна чи до ђи, са слу шај, на у чи, 
еду куј се и не што ура ди за се бе.

– Ми као при вред ни ци ов де 
про па ги ра мо здра во и чи сто 
по сло ва ње. У том кон тек сту 
пре зен ту је мо и ин фор ми ше мо 
љу де о под сти ца ји ма и ме ра ма 
за пред у зет ни ке ко је са да спро-
во ди на ша др жа ва. На тај на чин 
же ли мо да по кре не мо и оне 
ко ји по слу ју у не ле гал ној цр ној 
зо ни да из ње пре ђу у ле гал не 

то ко ве по сло ва ња. Ове ме ре 
Вла де Ср би је су по го то во до бре 
за ма ла и сред ња пред у зе ћа – 
ре као је Го ран Не шић.    

Го во ре ћи у име Уни је по сло-
да ва ца Ср би је, као јед ног од 
ор га ни за то ра сај ма, и ком па ни-
је „Пер Су” ко ја је ге не рал ни по-
кро ви тељ ма ни фе ста ци је, Дра-
го љуб Бје ло глав, вла сник ове 
ком па ни је, ис та као је да при-
вред не ма ни фе ста ци је као што 
је ова има ју ве ли ки до при нос у 
умре жа ва њу при вред них су бје-
ка та, на ло кал ном и ре ги о нал-
ном ни воу, у ци љу по бољ ша ња 
усло ва по сло ва ња.

На Сај му су одр жа ни и број-
ни те мат ски окру гли сто ло ви 
и са стан ци ра ди умре жа ва ња 
пред у зет ни ка, раз ме не и раз ви-
ја ња парт нер ских од но са. Уни ја 
по сло да ва ца Ср би је је на Сај му 
ор га ни зо ва ла окру гли сто на 
ко јем су ра зна по слов на удру-
же ња пре не ла сво ја по зи тив на 
ис ку ства у ра ду, ка ко би да ла 
под стрек и ду ги ма да бу ду још 
успе шни ји. 

Ску пу су при су ство ва ли и Ср-
ђан Дроб ња ко вић, ди рек тор, и 
Љи ља на Па вло вић, ру ко во ди-
лац Сек то ра за члан ство Уни је 

по сло да ва ца Ср би је, ко ји су по-
себ но по хва ли ли рад зре ња нин-
ске ор га ни за ци је на во де ћи да је 
она од ли чан при мер успе шног 
ра да и дру гим удру же њи ма. 

Но во фор ми ра на Сек ци ја за 
жен ско би знис ли дер ство у 
зре ња нин ској УПВ ор га ни зо ва-
ла је пре зен та ци ју сво јих про-
из во да и услу га на штан ду Сај-
ма за жен ско пред у зет ни штво. 
Овом до га ђа ју при су ство ва ла 
је, из ме ђу оста лих, и Ми ља на 
Стој шић Сто ја нов ска, ди рек-
тор ка Уни је по сло да ва ца Вој во-
ди не, ко ја је из ја ви ла да је УПВ 
по др жа ла фор ми ра ње Сек ци је 
и да су их ак ти вист ки ње овом 
при ли ком упо зна ле са сво јим 
про из вод ним де лат но сти ма, 
као и са оста лим ак ци ја ма ко је 
пред у зи ма ју у свом ра ду. Ми-
ља на Стој шић Сто ја нов ска их је 
упо зна ла и са но вим про јек том 
УПВ о обра зо ва њу же на у три 
ко ра ка и по зва ла их да се при-
кљу че.

На кра ју ове при вред не са-
јам ске ма ни фе ста ци је ор га ни-
за то ри су по се ти о ци ма ко ји су 
уче ство ва ли у на град ној игри 
по де ли ли вред не на гра де.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ „ЗР БИ ЗНЕТ” ОДР ЖАН У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Ис ко ри сти ти под сти цај не 
ме ре др жа ве

Пре зен та ци ја на штан ду за жен ско пред у зет ни штво
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По кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство, др Вук Ра до-
је вић, уру чио је не дав но у Бач кој Па лан ци 
68 уго во ра ко ри сни ци ма ко ји су оства ри-
ли пра во на бес по врат на сред ства у окви-
ру кон кур са на ме ње ног за су фи нан си ра ње 
ин ве сти ци ја на ме ње них опре ма њу хлад ња-
ча ре ги стро ва них по љо при вред них про из-
во ђа ча на те ри то ри ји АП Вој во ди не у 2018.
го ди ни.

Др Ра до је вић је на вео да укуп на вред ност 
ин ве сти ци је из но си бли зу 224 ми ли о на ди на-
ра, а уче шће По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду из но си 100 ми ли о на ди на ра.

– На ме ра је да на овај на чин до при не се-
мо тех нич ко-тех но ло шком по бољ ша њу по-

сло ва ња у обла сти ин тен зив не пр о из вод-
ње, ка ко би про из во ђа чи би ли ефи ка сни ји 
и кон ку рент ни ји на до ма ћем, али и ме ђу на-
род ном тр жи шту – ре као је том при ли ком 
Вук Ра до је вић.

До дао је и да је циљ кон кур са био да по-
др жи ин ве сти ци ју ко ја под ра зу ме ва опре-
ма ње хлад ња ча ма њег ка па ци те та за са-
ку пља ње и скла ди ште ње во ћа и по вр ћа, 
и њи хо ву при пре му за тр жи ште, на бав ку 
опре ме – ли ни ја за чи шће ње и пра ње про-
из во да, бер бу, сор ти ра ње и ка ли бри са ње 
про из во да, те па ко ва ње и обе ле жа ва ње и 
бокс па ле та за тран спорт и скла ди ште ње 
про из во да.

М. М. 

У же љи да се за јед нич ким 
сна га ма по мог не осо ба ма 
са ин ва ли ди те том да се 

укљу че у свет ра да, у про сто-
ри ја ма При вре ме ног ор га на 
оп шти не Ко сов ска Ми тро ви-
ца одр жан је са ста нак. По ред 
ди рек тор ке Фи ли ја ле НСЗ Ко-
сов ска Ми тро ви ца Ве ри це Ће-
ра нић и пред сед ни ка При вре-
ме ног ор га на оп шти не Алек-
сан дра Спи ри ћа, на са стан ку су 
би ли пред став ни ци из во ђа ча 
јав них ра до ва у ко је су укљу че-
не осо бе са ин ва ли ди те том на 
под руч ју ове оп шти не. Ве ри ца 
Ће ра нић је ис та кла да је кроз 
два про јек та јав них ра до ва ан-
га жо ва но де вет осо ба са ин ва-
ли ди те том. 

– Уго во ри су пот пи са ни са 
Ме ђу оп штин ском ор га ни за ци-
јом Са вез глу вих и на глу вих и 
Цен тром за ба зну ре ха би ли та-
ци ју – Ин клу зив ни цен тар. Ре-
а ли за ци ја ових про је ка та по-
че ла је 1. ју на и тра ја ће че ти ри 
ме се ца. Про јек ти ће за хва љу ју-
ћи раз у ме ва њу и фи нан сиј ској 
по др шци При вре ме ног ор га на 
оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца 
би ти на ста вље ни и по сле 30. 
сеп тем бра. На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ње пру жа ће тех-

нич ку по др шку у ре а ли за ци ји 
про је ка та. Ово је на чин да по-
ка же мо да по ред На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње, Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и над ле жног 
ми ни стар ства, ко ји раз ми шља ју 
о ва ма, и При вре ме ни оп штин-
ски ор ган сва ке го ди не на ђе на-
чи на и мо гућ но сти ка ко да на-
ста ви ре а ли за ци ју про јек та. Ви 
сво јим ра дом по ка зу је те да сте 
дру штве но ко ри сни, спрем ни 
да ра ди те и ства ра те се би бо ље 
усло ве – ис та кла је ди рек тор ка 
Фи ли ја ле НСЗ Ко сов ска Ми тро-

ви ца, Ве ри ца Ће ра нић. Пред-
сед ник При вре ме ног ор га на 
оп шти не Ко сов ска Ми тро ви ца 
Алек сан дар Спи рић ре као је 
да ло кал на са мо у пра ва на ста-
вља са из два ја њем сред ста ва за 
рад но ан га жо ва ње осо ба са ин-
ва ли ди те том.

– Свим ан га жо ва ним ли ци ма 
би ће у на ред ном пе ри о ду пр о-
ду же ни уго во ри, а при том ће мо 
до би ти и три пер со нал на аси-
стен та ко ји ће по мо ћи они ма 
ко ји ма је то по треб но – ис та као 
је Спи рић. 

Пред став ни ци из во ђа ча јав-
них ра до ва за хва ли ли су На ци о-
нал ној слу жби за за по шља ва ње 
и При вре ме ном ор га ну оп шти-
не на раз у ме ва њу и из на ла же-
њу на чи на за по моћ овој осе-
тљи ви јој ка те го ри ји. Ру ко во-
ди лац Ме ђу оп штин ске ор га ни-
за ци је Са вез глу вих и на глу вих 
Мир ја на Мар ти но вић ис та кла 
је да већ го ди на ма спро во де 
јав не ра до ве за ОСИ у са рад њи 
са НСЗ, за хва ли ла на про фе си о-
нал ном од но су и ра ду, из ра жа-
ва ју ћи на ду у на ста вак до са да-
шње успе шне са рад ње. Цен тар 
за ба зну ре ха би ли та ци ју – Ин-
клу зив ни цен тар пр ви пут се 
по ја вљу је као из во ђач про јек-
та јав ног ра да на ко ме су ан га-
жо ва не ОСИ. Мир ја на Спи рић, 
ру ко во ди лац Цен тра, ука за ла 
је да се пр о је кат ре а ли зу је без 
пр о бле ма, у на ди да ће сле де-
ће го ди не би ти мо гућ но сти за 
ан га жо ва ње ве ћег бро ја ли ца. 
На под руч ју Фи ли ја ле НСЗ Ко-
сов ска Ми тро ви ца у то ку је ре-
а ли за ци ја пет про је ка та јав них 
ра до ва, на ко ји ма је ан га жо ва-
но 14 осо ба са ин ва ли ди те том. 
Укуп на вред ност про је ка та је 
1.888.172,32 ди на ра. 

Г. О.

НА ПОД РУЧ ЈУ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КО СОВ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

Но ва шан са за осо бе
са ин ва ли ди те том 

По кра ји на по ма же опре ма ње хлад ња ча

Др Вук Ра до је вић уру чу је уго во ре
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кроз Србију

Фе сти вал „Мо-
крањ че ви да ни”, 
ко ји се одр жа ва 

у Не го ти ну, род ном ме-
сту јед ног од нај по зна ти-
јих срп ских ком по зи то-
ра, Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мо крањ ца, ове го ди не, 
у 53. се зо ни, од 15. до 
21. сеп тем бра оку пио 
је ви ше од хи ља ду уче-
сни ка из зе мље и ино-
стран ства. При ре ђе но је 
30 му зич ких, ли ков них и 
књи жев них про гра ма у 
ор га ни за ци ји До ма кул-
ту ре „Сте ван Мо кра њац”, 
под по кро ви тељ ством 
Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња и оп шти не 
Не го тин. Нај ста ри ји му-
зич ки фе сти вал у Ср би ји је као 
про грам ски кон цепт за др жао 
основ не сту бо ве: нат пе ва ва ње, 
хор ске кон цер те, ка мер не и во-
кал но-ин стру мен тал не кон цер-
те, као и тра ди ци о нал не пра те-
ће про гра ме. На ово го ди шњем 
фе сти ва лу ан самбл На род ног 
по зо ри шта из Бе о гра да из вео 
је не дав но по ста вље но, али већ 
на из во ђач ким сце на ма афир-

ми са но де ло „Бо ли вуд”, ау тор-
ског ти ма Ма ја Пе ле вић и Ања 
Ђор ђе вић. 

Фе сти вал ској пу бли ци у Не-
го ти ну пред ста ви ли су се кла-
вир ски квин тет „Ал тро сен со” 
и ка мер ни ор ке стар „Ме та мор-
фо зис” пред во ђен ви о ли стом 
Са шом Мир ко ви ћем, са де ли ма 
са вре ме них срп ских ком по зи то-
ра. Оду гла су, ин стру мен ту у ко ји 
је Мо кра њац нај ви ше ве ро вао, 

да ле су, кон цер том со ло пе сме, 
опер ске ди ве Ива Мр вош Ано-
кић и Сне жа на Са вић Се ку лић. 
Не го тин ци су има ли при ли ку 
да ужи ва ју и у во кал ном уме ћу 
гру пе „Кон стан тин” из Ни ша. Мо-
крањ че ви да ни су у Не го тин до-
ве ли све стра ног умет ни ка, ма ке-
дон ског ги та ри сту Влат ка Сте фа-
нов ског, ко ји је са сво јим три јом 
по ка зао за што ужи ва огром но 
по што ва ње ме ђу струч ња ци ма 

и по др шку пу бли ке. На 
за тва ра њу фе сти ва ла 
на сту пи ли су Хор и Сим-
фо ниј ски ор ке стар РТС 
под ру ко вод ством Бо-
ја на Су ђи ћа (на слици)
са сво јим ино ва тив ним, 
вр ло ори ги нал ним и 
зна лач ким ту ма че њем 
по пу лар не Ор фо ве ком-
по зи ци је „Кар ми на бу-
ра на”.

Као пра те ћи при-
ре ђе ни су про гра ми 
„Кла си ка у 11”, кон цер-
ти на отво ре ном и чак 
три ли ков не из ло жбе 
од ко јих је но се ћа, Ми-
ло ша Шо ба ји ћа, сти гла 
из ко лек ци је умет нич-
ке га ле ри је „Ра ди о ни ца 

ду ше”. На књи жев ној три би ни 
пред ста вљен је до бит ник Дра-
ин че ве на гра де, Вла ста Мла де-
но вић, а у обла сти из да ва штва 
пред ста вље на је мо но гра фи ја о 
80 го ди на ра да Му зич ке ака де-
ми је/Фа кул те та му зич ке умет-
но сти у Бе о гра ду, ау тор ке др 
Ива не Пер ко вић, ре дов ног пр-
о фе со ра овог фа кул те та.

Јо ван ка Ста но је вић

У ор га ни за ци ји Спорт ско-ко-
њич ког клу ба „Обре но вац” и по-
др шку ГО Обре но вац, одр жа на 
је че твр та фи ја ке ри ја да на ко јој 
је уче ство ва ло 128 так ми ча ра 
из два де се так ко њич ких клу бо-
ва из це ле Ср би је.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла тра-
ди ци о нал ном све ча ним де фи-
ле ом обре но вач ким ули ца ма, 
где је упа ра ђе на фи ја кер ска 
по вор ка по здра вље на од ве-
ли ког бро ја при сут них гра ђа на. 
Так ми че ње се од ви ја ло на по пу-
лар ном Ва ша ри шту, у се дам ста-
ро сних ка те го ри ја. 

Нај ве ћа кон ку рен ци ја би ла 
је ме ђу се ни о ри ма ко ји су во-
зи ли дво пре ге. За да ту де о ни-
цу је нај бр же пре ве зао Ми лош 
Плав шић и по нео по бед нич ки 

пе хар у кон ку рен ци ји 18 дво-
пре га. Де ца уз ра ста до 15 го ди-
на би ла су у при ли ци да по ка жу 
ве шти ну у во жњи дво пре зи ма а 
пр ва на гра да оти шла је у ру ке 
Мар ка То па ло ви ћа. Атрак тив ни 

че тво ро пре зи ко ји ма је ве што 
упра вљао Урош Ми лин ко вић су 
оду ше ви ли све при сут не. Ре ви-
јал ни део че твр те фи ја ке ри ја де 
са сто јао се из ја ха ња кроз чу-
ње ве, где је нај ви ше уме шно сти 

по ка зао Ни ко ла То па ло вић. Нај-
бо ље мла де ко ње имао је Ра де 
Ја дра нин, док је деч ја ре ви ја 
про те кла у зна ку сим па тич не 
На де Ба бић, ко ја ни је мо гла да 
за др жи су зе на по бед нич ком 
по сто љу. 

Љу бав пре ма ко њи ма и ста-
рим фи ја ке ри ма при ву кла је на 
Ва ша ри ште не ко ли ко сто ти на 
за ин те ре со ва них по сма тра ча. 
Ко њич ки спорт у Обре нов цу 
има ду гу и плод ну тра ди ци ју и 
ве ли ка се па жња по кла ња овом 
за пре жном спор ту. Спорт ски ко-
њич ки клуб Обре но вац осно ван 
је пре три го ди не а већ је из у зет-
ним ре зул та ти ма скре нуо па жњу 
и са сва ке смо тре се вра ћа са 
пре гршт пе ха ра и при зна ња. 

Ми лан Ашко вић 

ОДР ЖА НИ ПЕ ДЕ СЕТ ТРЕ ЋИ МО КРАЊ ЧЕ ВИ ДА НИ

У сла ву умет но сти 

ФИ ЈА КЕ РИ ЈА ДА У ОБРЕ НОВ ЦУ

Ко њи вра ни раз и гра ни
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Са бор на род не из вор не му-
зи ке по знат под на зи вом „Па-
на џур”  , 23. по ре ду, тра ди ци о-
нал на ма ни фе ста ци ја из вор них 
пе са ма и ига ра, одр жан је 28. 
ав гу ста, на Ве ли ку го спо ји ну, у 
се лу Ја ло вик Из вор, под но Ста-
ре пла ни не.

Од ра ног ју тра сти за ли су 
ау то бу си из Кња жев ца, Пи ро-
та, За је ча ра, Свр љи га, као и из 
оста лих гра до ва из окру же ња 
у ко ји ма жи ви нај ви ше бив ших 
жи те ља овог се ла. У пре по днев-
ним са ти ма уз прат њу тру ба ча 
ишло се на Вре ло, где су при ка-
за ни ста рин ски оби ча ји са во-
дом, а за тим на об ред у цр кву 
Све та Пет ка из гра ђе не 1860. 
го ди не.

У под не је по чео фе сти вал. 
Уче сни ке и го сте по здра ви-
ли су Жи ка Ра ден ко вић Ћи тич, 
естрад ни умет ник, за чет ник 
иде је о са бо ру 1966. го ди не, и 
Мар ко Сто ја но вић, по моћ ник 

пред сед ни ка оп шти не Кња же-
вац.

По се ти о ци са бо ра би ли су у 
при ли ци да ви де и чу ју на сту пе 
број них пе ва ча свих ге не ра ци-
ја, ин стру мен та ли сте, блех ор-
ке стре, хар мо ни ка ше, фру ла ше, 
гај да ше. И док су јед ни пра ти ли 
фе сти вал ски про грам, дру ги су 
ужи ва ли у хра ни и пи ћу у хла ду 
под ша то ром, а тре ћи оби ла зи-
ли број не те зге и раз гле да ли 
ро бу не би ли не што па за ри ли.

Про да ва ло се све и сва шта, 
пи ћа је би ло у из о би љу, по сву да 
се осе ћао ми рис а и укус ста ро-
пла нин ских је ла. Пред ста вље-
не су ру ко тво ри не, умет нич ке 
сли ке и дру ги пред ме ти до ма-
ће ра ди но сти, а на кра ју се, по 
тра ди ци ји, у три ре да раз ви ло 
ко ло од хи ља ду игра ча. И та ко, 
не гу ју ћи се ћа ња, од успо ме на 
на овај дан жи ви се до сле де ћег 
оку пља ња...

Д. Ђор ђе вић

У ор га ни за ци ји Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ле-
сков ца и под по кро ви тељ ством Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је, одр жа на је сед мо днев на ту-

ри стич ко-при вред на ма ни фе ста ци ја „Ле ско вач ка 
ро шти љи ја да – 2018”. Ре ка гур ма на са ти ма се без 
пре стан ка сли ва ла на глав но ле ско вач ко ше та-
ли ште, Ши ро ку чар ши ју да ту уто ли глад и ра до-
зна лост у „ле ско вач ком во зу”, бо га том га стро ном-
нском ме ни ју: са уштип ци ма, ко ба си ца ма, пље-
ска ви ца ма, кр ме на дла ма, мућ ка ли цом и дру гим 
ђа ко ни ја ма од ме са.

Ор га ни за то ри ове за ни мљи ве ма ни фе ста ци-
је про це њу ју да је ово го ди шња Ро шти љи ја да, 
29. по ре ду, би ла ре корд на и по бро ју уче сни ка 
мај сто ра ро шти ља и по бро ју по се ти ла ца. Про-
це њу је се да је Ле ско вац тих да на об и шло око 
700.000 го сти ју из ви ше гра до ва Ср би је и ино-
стран ства а нај ви ше из су сед не Бу гар ске и Ма-
ке до ни је.

И ова ле ско вач ка Ро шти љи ја да има ла је бо гат 
му зич ко-за бав ни про грам и пра те ће ма ни фе ста-
ци је, као што је так ми че ње мај сто ра ро шти ља 
ре ги о на за гран-при, так ми че ње у при пре ми нај-
ве ће пље ска ви це на све ту – за Ги ни са, у окви ру 
ме мо ри ја ла „Но ви ца Стан ко вић-Ша по ња”. Ро-
шти љи ја да је об у хва ти ла и так ми че ње уче ни ка и 
сту де на та уго сти тељ ских усме ре ња, так ми че ње у 
пра вље њу нај ве ће „пље ска ви це из ру ку”, у при-
пре ми и сер ви ра њу је ла са ро шти ља.

Ове го ди не по стиг ну ти су ап со лут ни ре кор-
ди: на пра вље на је мак си-пље ска ви ца за Ги ни са 
преч ни ка 191 цен ти ме тар и те жи не 66 ки ло гра ма 
и сто гра ма при де... На пра вље на је до са да нај ве-
ћа пље ска ви ца „из ру ку” те шка 4,2 ки ло гра ма.

Ле ско вач ку Ро шти љи ја ду об и шли су и број ни 
по ли ти ча ри, кул тур ни и спорт ски рад ни ци. 

То ми слав Сте ва но вић
Да ни ло Ко цић

У ЛУ КО ВУ КОД СВР ЉИ ГА 
ОДР ЖА НА ЈА НИ ЈА ДА

Ја ни ја 
чу ва се ло 

У Лу ко ву, се лу на об рон ци ма 
Свр љи шких пла ни на, у бли зи ни 
Ста ре пла ни не, одр жа на је ше ста 
ту ри стич ко-при вред на ма ни фе-
ста ци ја Ја ни ја да. Ја ни ја да но си 
на зив по ја ни ји, је лу ко је се спре-
ма са мо у Лу ко ву, и то од ов чи јег 
ме са са по вр ћем и оста лим до да-
ци ма. Спре ма ње овог је ла тра-
је пет до шест са ти и ка жу да ни 
нај ве ћи гур ма ни не по је ду ви ше 
од 200 гра ма. Ра ни је се ово је ло 
спре ма ло за сва то ве и ис пра ћа је 
у вој ску, при ча Дра ги ша Ран ђе-
ло вић Те сла, мај стор у спре ма њу 
ја ни је и по кре тач ове ма ни фе-
ста ци је 2013. го ди не. Лу ко во та-
да ожи ви и по се ти га не ко ли ко 
хи ља да љу ди док ина че ов де жи-
ви око де ве де сет ме шта на, ко ји 
чу ва ју тра ди ци ју пра ве ја ни ју и 
ор га ни зу ју су сре те.

Ово го ди шњи по бед ни ци у 
спре ма њу ја ни је су Ду шко Ми-
ло ше вић из Из во ра и Сла во-
љуб Мар ко вић из Дра јин ца. 
На дру гом ме сту су так ми ча ри 
Зла ти бор Ко стић и Ми ка Ми-
лој ко вић из Лу ко ва и на тре ћем 
По љо при вред но га здин ство 
Ми лој ко вић из су сед ног се ла 
Ма ној ли це. По ред ја ни је би-
ло је бел му жа, ме да и оста лих 
по љо при вред них про из во да 
и дру гих ку ли нар ских спе ци-
ја ли те та. У за бав ном про гра му 
на сту пи ли су број ни естрад ни 
умет ни ци. Ма ни фе ста ци ју су 
ор га ни зо ва ли МЗ Лу ко во, Цен-
тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт 
Свр љиг под по кро ви тељ ством 
оп шти не Свр љиг и мно го број-
них спон зо ра.

С. Ђор ђе вић

НАЈ ВЕ ЋИ БАЛ КАН СКИ СА ЈАМ РО ШТИ ЉА

Пље ска ви ца 
од ско ро 
два ме тра

ПА НА ЏУР У ЈА ЛО ВИК ИЗ ВО РУ НА ВЕ ЛИ КУ ГО СПО ЈИ НУ

Као у ста ра до бра вре ме на
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на лицу места

„Да ни лу да је” про гла ше ни су про шле 
го ди не за нај бо љу ту ри стич ку ма ни фе ста-
ци ју у Ср би ји а свом гра ду Ки кин ди до не-
ли при зна ње „Ту ри стич ки цвет”. Лањ ску 
ти ту лу оправ да ли су и ово го ди шњи, 33. 
„Да ни лу да је” и до ка за ли да је га стро но ми-
ја уме шно про же та и дру гим за ни мљи вим 
са др жа ји ма. По ред пр во бит них атрак ци ја, 
по чев од „Ба нат ског фру шту ка” на ко јем 
се сер ви ра ју на мир ни це од спе ци ја ли те-
та овог под не бља, уз не за о би ла зна је ла 
зго то вље них од пло да лу да је, ка ко у се-
вер ном Ба на ту на зи ва ју бун де ву, па пре ко 
„Го стин ске со бе”, где се два да на од ви јао 
му зич ко-сцен ски про грам ло кал них и го-
сту ју ћих про свет них и за ба вљач ких де лат-
ни ка, до не из о став ног из бо ра нај те же и 
нај ду же лу да је, за сту пље не су и дру ге при-
год не при ред бе. Сва че ти ри да на, од 20. до 
23. сеп тем бра, уз ку ли на ре, до ма ћи це из 
жен ских удру же ња, ан га жо ва ли су се и ма-
ли при вред ни ци, чла но ви кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва, спорт ских ко лек ти ва, 
уче ни ци и де ца из пред школ ске уста но ве, 
ор га ни за ци је ко је оку пља ју мла де и од ра-

сле хо би сте и оста ли по је дин ци ко ји има-
ју шта да по ка жу. Сва ко ве че на Град ском 
тр гу из ла га че и про мо то ре од ме њи ва ле су 
број не зве зде срп ске естра де.

Ове го ди не у так ми че њу за нај те жи и нај-
ду жи од га је ни при ме рак лу да је по бе ди ли 
су ве ре ни ци – Ди ја на Ву ка ди но вић из Јар-

ка, се ла у Сре му, за нај те жи плод од 341,5 
ки ло гра ма и Сте ван Мар тић из Зе му на са 
вр гом ду жи не 295 цен ти ме та ра. Они су на-
гра ђе ни са по 100.000 ди на ра. Оп штин ско 
удру же ње пен зи о не ра у Ки кин ди уго сти ло 
је вр шња ке из Те ми шва ра и Зе му на.

С. За ви шић

У ор га ни за ци ји Пла ни нар ско-би ци кли-
стич ког клу ба „Змај са Ра да на” из Бој ни ка 
у овој ма ле ној ва ро ши на ју гу Ср би је одр-
жа на је дру га по ре ду „Па су љи ја да”, так-
ми че ње ку ва ра ама те ра у при пре ма њу 
пла нин ског па су ља.

Так ми че ње је одр жа но под по кро ви-
тељ ством Ту ри стич ке ор га ни за ци је и ло-
кал не са мо у пра ве ове ва ро ши. До ма ћи ни 
су обез бе ди ли нео п ход не ко тли ће за оне 
ко ји ни су ус пе ли да то са мо стал но учи не, 
обез бе ди ли др ва за ло же ње и ин вен тар 
за чи шће ње па су ља. Спре мао се ис кљу-
чи во круп ни бе ли па суљ зва ни „те то вац”.

На овом је дин стве ном так ми че њу за-
љу бље ни ка у па суљ так ми чи ло се 36 еки па из че-
ти ри ре ги о на ју га Ср би је: Ја бла нич ког, Пчињ ског, 
То плич ког и Ни шав ског окру га. По оце ни струч-
ног жи ри ја ко ји је оце њи вао укус и на чин при-
пре ме па су ља по бе ди ла је еки па „Џе ко” из обли-
жњег се ла Ла по тин це.

– Про шле го ди не има ли смо 17 фи на ли ста у 
при пре ма њу па су ља, а ове го ди не 36, што је зна-
чај но по ве ћа ло кон ку рен ци ју за на гра де. Ја ви ли 
су се пра ви мај сто ри у при пре ма њу чор ба стог 
па су ља – ис ти че раз го во ру Дра ги ша Ни ко лић, 
пред сед ник жи ри ја. 

Д. Коцић, Т. Сте ва но вић

У Сто па њи, ме сту ко је је већ 
по не ло ти ту лу пре сто ни це пе-
че ња, 7, 8. и 9. сеп тем бра одр-
жа на је дру га „Пе че њи ја да”. 
Про грам ове ма ни фе ста ци је је 
био бо гат и са др жа јан. Ма ни-
фе ста ци ју је све ча но отво рио 
Не над Не рић, 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. По сле ње го вог 
обра ћа ња при сут ни ма, на ред 
је до шао кул тур но-умет нич ки 
про грам. Дру гог да на ма ни фе-
ста ци је у пре по днев ним са ти ма 
ди рект но из Сто па ње ре а ли зо-

„ДА НИ ЛУ ДА ЈЕ” У КИ КИН ДИ 

Ви ше од га стро ном ског 
ужит ка

ДРУ ГА БОЈ НИЧ КА „ПА СУ ЉИ ЈА ДА”

Па суљ те то вац, мејд ин 
Ле ско вац...

СТО ПАЊ СКА 
ПЕ ЧЕ ЊИ ЈА ДА ПО НО ВО 
СПО ЈИ ЛА ЉУ ДЕ 

Три
са др жај на 
да на
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Тра ди ци о нал на, 13. при-
вред но-ту ри стич ка ма ни-
фе ста ци ја  „Да ни па при-

ке” одр жа на је 14. сеп тем бра 
у по мо рав ском се лу До ња Ло-
ко шни ца. Уче ство ва ло је пе-
де се так ве ћих про из во ђа ча 

ау тох то не „ло ко шнич ке ни за-
че”, ин ду стриј ске па при ке све 
ви ше за сту пље не на до ма ћим 
и европ ским тр пе за ма. У ле ско-
вач ком кра ју ин ду стриј ска цр-
ве на ау тох то на па при ка се га ји 
на око 2.000 хек та ра. Ово го ди-
шњу ло ко шнич ку „Па при ки ја ду” 

при год ним ре чи ма отво рио је 
гра до на чел ник Ле сков ца др Го-
ран Цве та но вић.

На под руч ју 14 оп шти на Ја-
бла нич ког и Пчињ ског окру га 
го ди шње се про из ве де око хи-
ља ду ва го на па при ке, углав ном 

за пре ра ду у ај вар. Од те ко ли-
чи не оп ти мал но се мо же про из-
ве сти око три ми ли о на те гли ај-
ва ра ко је се углав ном пла си ра ју 
по це на ма на ве ли ко од три до 
пет евра по те гли. Ве ћи део про-
из ве де ног и не дав но брен ди ра-
ног ле ско вач ког до ма ћег ај ва ра 

за вр ши на тр пе за ма у на шем 
глав ном гра ду и ве ћим гра до-
ви ма Ср би је, али у по след њих 
не ко ли ко го ди на ле ско вач ки ај-
вар све ви ше осва ја и тр жи ште 
Европ ске уни је.

Овом при ли ком ор га ни зо ва-
но је и тра ди ци о нал но так ми-
че ње у бр зом ни за њу па при ке 
„ни за че”. По бе ди ла је Рад ми ла 
Ни ко лић (65) из Ло ко шни це ко-
ја је за не ко ли ко ми ну та на ни за-
ла на кон цу ви ше од 200 ко ма да 
круп не па при ке.  

У исто вре ме вред не до ма-
ћи це овог „цр ве ног се ла” и 
су сед них се ла са обе оба ле 
Ју жне Мо ра ве при ре ди ле су 
из ло жбу и де гу ста ци ју ста рих 
је ла и по сла сти ца од па при ке, 
ко је су на бр зи ну по је де не од-
мах по за вр шет ку ма ни фе ста-
ци је. 

Ор га ни за тор ове ма ни фе ста-
ци је би ла је Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја Ле сков ца и ло кал на 
са мо у пра ва ово га гра да.    

Т. Сте ва но вић

По во дом 8. сеп тем бра, Да на 
осло бо ђе ња Пи ро та и Да на не-
за ви сно сти Ре пу бли ке Ма ке до-
ни је, у Пи ро ту је ор га ни зо ва на 
тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја 
„Ма ке дон ска на ци о нал на је ла”. 

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је 
је Удру же ње гра ђа на ма ке дон-
ске на ци о нал не ма њи не „Бе-
ли му гри” у Пи ро ту, а но си лац 
прак тич ног де ла ре а ли за ци је 
ма ни фе ста ци је је Ак тив же на 
при удру же њу.

Пред ви ше од сто ти ну при-
сут них гра ђа на, ма ни фе ста ци ју 
је отво рио Бо ри слав Алек сов-
ски, пред сед ник Удру же ња. Он 
је на по чет ку за хва лио при сут-
ни ма на од зи ву и на по ме нуо да 
ће те ве че ри би ти у при ли ци да 
оку се је ла, при пре мље на по ре-

цеп ти ма ба ка и мај ки пи рот ских 
Ма ке дон ки. 

Пред ста вље но је 12 вр ста је-
ла са под не бља Ма ке до ни је: 
тав че-грав че, тур ли-та ва, штип-
ска па стр мај ли ја, пи лав при-
пре мљен на ко чан ски на чин... 
као и раз не пи те и ка ла чи. При-

сут ни су то ве че мо гли да про-
ба ју укус је ла, али и ква ли тет 
ма ке дон ског ви на. 

Ко јед ном при су ству је овој ма-
ни фе ста ци ји, тај ће би ти ре дов ни 
гост, јед но гла сно су за кљу чи ли 
сви ко ји су би ли на овом ску пу.

С. Па на ки јев ски

ТРИ НА Е СТИ „ДА НИ ПА ПРИ КЕ” У ДО ЊОЈ ЛО КО ШНИ ЦИ

Нај бо ља па при ка из
„цр ве ног се ла”

Селоокићеновенцимапаприка
До њу Ло ко шни цу је „цр ве ним се лом” сво је вре ме но на звао по зна-
ти пе вач Де мис Ру сос ко ји је због ква ра на ау то мо би лу при нуд но 
за стао на ста ром ау то пу ту на до мак Ло ко шни це. Ка да су га из шлеп-
слу жбе упи та ли где се тач но на ла зи, он им је од го во рио – „на са мом 
ула зу у цр ве но се ло”. У то вре ме Ло ко шни ца је би ла оки ће на на ни-
за ним цр ве ним па при ка ма ко је су се су ши ле на је се њем сун цу. 

У ПИ РО ТУ „МА КЕ ДОН СКА НА ЦИ О НАЛ НА ЈЕ ЛА“

И ми рис и укус и пре ле пи 
ути сци

ван је ТВ про грам, у не де љу је 
ор га ни зо ва на „Штра па ри ја да”, 
так ми че ње ко ња у ву чи тру па-
ца, а за тим су ули ца ма Сто па ње 
про де фи ло ва ли бај ке ри.

Био је ово као и про шле го-
ди не не за бо ра ван про вод и 
дру же ње, уз му зи ку и оби ље пе-
че ња и пи ћа. Ор га ни за то ри ове 
ле пе и до бро по се ће не ма ни фе-
ста ци је би ли су оп шти на Тр сте-
ник, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и 
Ме сна за јед ни ца Сто па ња.

Д. Ива но вић



Иза бе ри му дро
Пре те ра на упо тре ба не са мо ле ко ва, већ све га из 
„по ну де” мо дер не ме ди ци не, пред ста вља све ве ћи 
те рет за здрав стве не фон до ве и про блем са ко јим нај-
бо га ти је зе мље по ку ша ва ју да се из бо ре. У Бри та ни ји је 
по кре ну та кам па ња „Иза бе ри му дро” на ме ње на и ле ка ри-
ма и па ци јен ти ма с ци љем да им пре до чи да „ви ше не мо ра 
да зна чи бо ље”, као и да  ску пи пре па ра ти или ин тер вен ци је 
ни су ну жно и је ди но ре ше ње. У скло пу те ак ци је об ја вљу је 
се ли ста од 40 про це ду ра од ма ле или ни ка кве ко ри сти за 
па ци јен те. Спо ми ње се ола ко ко ри шће ње ан ти би о ти ка 
или ан ти де пре си ва, али и ренд ген ска сни ма ња и мно го 
то га дру гог. Ра чу на се да би из о ста вља њем не по треб-
них трет ма на бри тан ски здрав стве ни си стем уште-
део две ми ли јар де фун ти го ди шње.
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погледи

Код ста ри јих од 70  
го ди на по ве ћа ва 
се опа сност од  
уну тра шњег кр ва ре ња, 
па се сва ко днев но 
узи ма ње ни ка ко не 
пре по ру чу је, осим 
осо ба ма са ср ча ним 
про бле ми ма

„Не узи мам ни ка кве ле ко ве, 
осим аспи ри на”. Ма ло је да нас 
ста ри јих осо ба ко ји ма дан не 
по чи ње или се не за вр ша ва са 
ша ком та бле та ра зних бо ја, об-

ЗДРА ВИ МА НЕ ТРЕ БА АСПИ РИН СВА КИ ДАН

Ри зик ра сте с го ди на ма

ли ка и ве ли чи на. Па кад чу је мо 
не ког у по од ма клим го ди на ма 
ка ко се хва ли сво јим вр шња ци-
ма да не пи је ни шта „осим аспи-
ри на”, он да не ма бо љег до ка за 
да је здрав. 

Бла го ње му. А аспи рин узи ма 
тек пре вен тив но, за сва ки слу чај. 
Јер, зна се, не шко ди, а по ма же да 
се сма њи ри зик од ин фарк та или 
шло га. И ле ка ри га про пи су ју, ма-
сов но, уз сва ко днев ну те ра пи ју, а 
по је ди ни па ци јен ти га узи ма ју и 
без кон сул та ци ја.

По сле ви ше обим них сту ди-
ја спро ве де них по след њих го-
ди на, тај пре о вла ђу ју ћи став 
о свој стви ма нај по пу лар ни јег 
фар ма це ут ског про из во да на 
пла не ти, у упо тре би још од кра-

ја прет про шлог ве ка (1899. го-
ди не), мо ра ће да се ме ња. 

Аспи рин је сте од ли чан, али 
ни је бе за злен, као ни је дан лек 
уо ста лом. Ње го ва ка рак те ри-
сти ка (по ред учин ка про тив 
бо ло ва, упал них ста ња и тем-
пе ра ту ре) да де лу је као ан ти-
ко а гу ланс, ути че на „раз бла-
жи ва ње” кр ви и спре ча ва ње 
ства ра ња угру шка, код ста ри јих 
љу ди пред ста вља мач са две 
оштри це. 

Ду го трај но узи ма ње мо же да 
до ве де до уну тра шњег кр ва ре-
ња, са озбиљ ним, па и фа тал ним 
ис хо дом. Што је осо ба ста ри ја, 
по сле ди це су уче ста ли је и те-

же. Ге не рал но, та чи ње ни ца на-
рав но ни је не по зна та, али тек 
нај но ви ја ис пи ти ва ња по ка зу ју 
ка ко ри зик ра сте дра ма тич но са 
по ра стом го ди на. Пре ма јед ној 
бри тан ској сту ди ји об ја вље ној 
про шле го ди не у ме ди цин ском 
ча со пи су „Лан сет”, про це нат 
смр то но сних кр ва ре ња код мла-
ђих од 65 го ди на из но сио је 0,5 
од сто, код па ци је на та од 75 до 
84 го ди не 1,5 од сто, а код ста ри-
јих од 85 био је 2,5 од сто, или пет 
пу та ве ћи не го код оних пр вих. 

Сту ди ја је ра ђе на на узор ку 
од 3.166 осо ба ко је су пре тр пе-
ле ин фаркт или шлог, а аспи рин 
у ма лој до зи (уо би ча је но од 81 
ми ли гра ма) узи ма ле су сва ко-
днев но. То су па ци јен ти са ја-

сним ме ди цин ским ин ди ка ци-
ја ма и због сво је здрав стве не 
исто ри је из ла жу се ри зи ку, јер 
у њи хо вом слу ча ју ко рист пре-
те же над евен ту ал ним штет ним 
по сле ди ца ма.

Са ра ци о нал ног ста но ви шта, 
ве ћи про блем пред ста вља ју 
они здра ви ко ји гу та ју пи лу лу 
из пре до стро жно сти. Јер код 
њих је упра во обр ну та си ту-
а ци ја. Ни ка кве ко ри сти, са мо 
ште те. Упра во то по твр ђу ју ре-
зул та ти све о бу хват ног аме рич-
ко-ау стра лиј ског ис тра жи ва ња, 
об ја вље ни сре ди ном сеп тем-
бра у „Ме ди цин ском ча со пи су 
Но ве Ен гле ске”.

То ком пет го ди на пра ће но 
је не што ви ше од 19.000 љу ди 
ста ри јих од 70 го ди на, до брог 
здра вља и без кар ди о ло шких 
смет њи. По ло ви ни ис пи та ни-
ка сва ко днев но су да ва не ма ле 
до зе аспи ри на.

На кра ју про јек та, ка да су се 
упо ре ди ли на ла зи две гру пе, 
мо гло је да се кон ста ту је да у 
гру пи оних ко ји су узи ма ли лек 
ни је би ло по зи тив ног учин ка. 
Ни је био сма њен ри зик од ср ча-
них про бле ма, ни ти ви дљив би-
ло ка кав на пре дак, а исто вре-
ме но је за бе ле жен по раст бро ја 
слу ча је ва кр ва ре ња у сто ма ку.

„То зна чи да ми ли о ни здра-
вих ста ри јих љу ди ши ром све та 
ко ји ма ле до зе аспи ри на узи ма-

ју сва ко днев но, а без ме ди цин-
ског раз ло га, чи не то не по треб-
но, јер је ова сту ди ја по ка за ла 
да не ма ко ри сног ефек та као 
про тив те же ри зи ку од кр ва ре-
ња”, из ја вио је је дан од ру ко во-
ди ла ца ис тра жи ва ња про фе сор 
Џон Мек нил са Мо неш уни вер-
зи те та у Мел бур ну.

Про фе сор Пи тер Ро твел са 
Окс фор да, во де ћи струч њак 
за аспи рин, ка ко га опи су је Би-
Би-Си, ре као је ка ко су ови на-
ла зи ко нач ни. По но вио је да 
узи ма ње аспи ри на у од су ству 
ме ди цин ских ин ди ка ци ја ни је 
пре по руч љи во, али и да на гло 
пре ки да ње, по сле ду го трај ног 

ко ри шће ња, та ко ђе не би би-
ло до бро, већ би се о по ступ ку 
тре ба ло по са ве то ва ти са сво јим 
ле ка ром.

Пре ма оце ни струч ња ка, у 
пи та њу су из у зет но зна чај на са-
зна ња ко ја тре ба да по мог ну ле-
ка ри ма у сва ко днев ној прак си, 
јер су они че сто у ди ле ми шта 
да са ве ту ју па ци јен ти ма.

У Ве ли кој Бри та ни ји го ди-
шње три хи ља де љу ди умре, а 
око 20.000 пре тр пи уну тра шње 
кр ва ре ње као по сле ди це узи-
ма ња аспи ри на. С дру ге стра не, 
два де сет од сто по тен ци јал них 
по но вље них ср ча них на па да 
и мо жда них уда ра спре ча ва се 
за хва љу ју ћи том истом ле ку.  

Д. Дра гић
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За што се у тре ћој 
еко но ми ји Ази је ра ди 
и мно го го ди на по сле 
зва нич ног за вр шет ка 
рад ног ве ка

Ју жна Ко ре ја је стал но у ве-
сти ма, ка ко због ге о по ли ти-
ке – зби ва ња у ну кле ар но 

на о ру жа ној Се вер ној Ко ре ји – 
та ко и због ње не из у зет но успе-
шне еко но ми је, зва нич но тре-
ће у Ази ји и 11. на све ту, као и 
ње них ве за са ве ли ким си ла ма, 
САД и Ки ном.

Сим бо ли ко реј ског еко ном-
ског успе ха – зе мља је у дру-
штво раз ви је них сти гла са мо за 
жи во та јед не ге не ра ци је – је су 
ње не ме га кор по ра ци је: Сам-
сунг и Да е ву, ау то мо бил ска и 
елек трон ска ин ду стри ја ко је су 
из у зет но кон ку рент не на гло-
бал ном тр жи шту. Не за по сле-
ност у на ци ји од 52 ми ли о на 
ста нов ни ка је 3,6 од сто, да кле 
прак тич но не по сто је ћа, а Ју-
жна Ко ре ја је и јед на од рет ких 
на ци ја ко ја ни је би ла по го ђе на 
фи нан сиј ском кри зом од ко је се 
упра во на вр ши ло де сет го ди на.

Ове успе хе, ме ђу тим, пра-
те де мо граф ски про бле ми: до 
2030. сва ки че твр ти ста нов ник 
ће би ти ста ри ји од 65 го ди на, 
што је фе но мен ко ји је у Ази ји 
по знат као „сре бр ни цу на ми”. 
Као и дру ге зе мље из тог де ла 
све та, Ја пан на при мер, и Ју жна 
Ко ре ја за то ни је до вољ но при-
пре мље на.

Иа ко има тре ћи по бо гат ству 
пен зиј ски фонд, по сле нор ве-
шког и ја пан ског, са ка пи та лом 
од 456 ми ли јар ди до ла ра, то је 
бо га та зе мља – са си ро ма шним 
пен зи о не ри ма.

Док је про се чан до хо дак по 
гла ви ста нов ни ка та мо 27.000 
до ла ра, про сеч на пен зи ја је 
тек 260 до ла ра, што ни из да ле-
ка ни је до вољ но ни за основ не 
тро шко ве (за про сеч ну по тро-
шач ку кор пу та мо је по треб но 
око 1.300 до ла ра). Сем то га, 72 
од сто ста ри јих од 65 го ди на не 
при ма пен зи ју, јер ни су упла ћи-
ва ли пен зиј ске до при но се.

То се до не кле ком пен зу је чи-
ње ни цом да се у Ју жној Ко ре ји 
још одр жа ва тра ди ци о нал на 
по ро ди ца у ко јој под истим кро-
вом жи ве три ге не ра ци је, ма да 
је и она на уда ру но вих на ви ка 
ко је је до не ла бр за ин ду стри ја-
ли за ци ја.

Ста ти сти ка по ка зу је да 45 од-
сто ју жно ко реј ских се ни о ра жи-
ви у ре ла тив ном си ро ма штву, 
што зна чи да има при хо де ко ји 
су ма њи од по ло ви не на ци о-
нал ног про се ка. Ан ке те по ка зу-
ју да 95 од сто пен зи о не ра сма-
тра да им је пен зи ја не до вољ на 
за жи вот.

Пре ма зва нич ним по да ци ма, 
про сеч на пен зи ја је да нас са мо 
24 од сто про сеч не за ра де то-
ком рад ног ве ка, али са тен ден-
ци јом да љег па да.

Све ово је и ре зул тат чи ње ни-
це да је на ци о нал ни пен зиј ски 
си стем та мо уве ден до ста ка сно 
– 1988. и да је у це ло сти сту пио 
на сна гу тек 1999. го ди не. 

По ње го вим од ред ба ма, у 
пен зи ју се од ла зи са на вр ше них 
60 (под јед на ко за му шкар це и 
же не), ма да је већ од лу че но да 
се то до 2033. по ме ри на 63. За 
ми ни мал ну пен зи ју је ина че по-
треб но нај ма ње де сет го ди на 
рад ног ста жа.

За по сле ни ма се за пен зиј ски 
фонд узи ма 4,5 од сто за ра де, а 
исто то ли ко пар ти ци пи ра и по-
сло да вац. Пред у зет ни ци пак са-
ми одва ја ју пу них де вет од сто. 
То ни је до вољ но за ду го роч ну 
одр жи вост си сте ма, па се већ 
уве ли ко де ба ту је ка ко га про-
ме ни ти.

У оп ти ца ју су до сад би ла три 
ре форм ска пла на, али ни је дан 
ни је усво јен. По што већ го ри 
под но га ма, све че шћа су упо-
зо ре ња да про ме не мо ра ју да 
бу ду „те мељ не, кон крет не и 
дра ма тич не”. Кон сен зус, ме ђу-
тим, по сто ји са мо у про це ни да 
су бр же про ме не да нас га ран-
ци ја за ма ње про бле ма у бу-
дућ но сти.

Због ова квих пен зи о нер ских 
ре ал но сти, пен зи о не ри су при-
ну ђе ни да ра де и по сле зва нич-
ног за вр шет ка рад ног ве ка, што 
је до ве ло до па ра док са да је у 
Ју жној Ко ре ји да нас „еко ном-
ски ак тив но” ви ше оних у ше-
зде се тим не го оних у два де се-
тим го ди на ма, као и до то га да 
је раз ли ка из ме ђу фор мал ног и 
ствар ног пен зи о ни са ња да нас 
11 го ди на за му шкар це и 9,8 го-
ди на за же не. 

По сле зва нич ног пен зи о ни-
са ња ра ди се углав ном на сла бо 

пла ће ним по сло ви ма и са не пу-
ним рад ним вре ме ном. Иа ко и 
то олак ша ва ег зи стен ци ју пен-
зи о не ра, сви они се ипак су о ча-
ва ју са не из бе жном чи ње ни цом 
– да ће јед ног да на по ста ти не-
спо соб ни за рад.

Слич на си ту а ци ја је и у Ја па-
ну и у Ки ни, што је не ке со ци-
о ло ге под ста кло да де фи ни шу 
но ви по јам „функ ци о нал но 
пен зи о ни са ње”, што зна чи да 
се ни о ри не ће ви ше би ти по-
сма тра ни по бро ју го ди на, већ 
пре ма сво јим спо соб но сти ма 
по сле за вр шет ка зва нич ног 
рад ног ве ка.

Укуп на со ци јал на си ту а ци ја 
ју жно ко реј ских се ни о ра до ве ла 
је и до јед ног за и ста дра ма тич-
ног со ци јал ног фе но ме на: до 
по ра ста кри ми на ла у њи хо вим 
ре до ви ма. Пре ма зва нич ним 
по да ци ма та мо шње по ли ци је, 
у по след њих пет го ди на број 
се до ко сих пре ступ ни ка – оних 
ко ји су ста ри ји од 65, по ве ћан је 
за 45 од сто!

Об ја шње ње за то је њи хо во 
рас ту ће си ро ма штво, дру штве-
на изо ла ци ја и мен тал ни про-
бле ми. Ово се ина че до га ђа ка-
да је укуп на сто па кри ми на ла у 
Ју жној Ко ре ји у опа да њу.

М. Бе кин

ЈУ ЖНА КО РЕ ЈА 

Не спрем ни за сре бр ни цу на ми
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Удру же ње пен зи о не ра Кру шев ца у 
ав гу сту је ре а ли зо ва ло оби ман про-
грам ак тив но сти. Пре ма ре чи ма Ми ло-
ја Бо ги ће ви ћа, пред сед ни ка Удру же ња 
пен зи о не ра Кру шев ца, на Баг да ли су 
одр жа на спорт ска так ми че ња у по је ди-
нач ној кон ку рен ци ји, и то у ди сци пли-
на ма: пи ка до, шут на гол, уба ци ва ње 
у кош, ба ца ње ка ме на с ра ме на и скок 
удаљ, а ор га ни зо ва на је и по се та Ко со ву 
и Ме то хи ји.

Нај бо љим спор ти сти ма уру че не су ди-
пло ме, а по се ти о ци ма је по слу жен па суљ. 

Кру ше вач ки пен зи о не ри ужи ва ли су и 
на пу то ва њу на Ко со во и Ме то хи ју.

– Ми смо ове го ди не до са да ор га ни-
зо ва ли осам из ле та за на ше чла но ве, а 
нај но ви је је би ло пу то ва ње на Ко со во и 

Ме то хи ју. По се ти ли смо и ди ви ли се ле-
по та ма ма на сти ра Гра ча ни це, Све тих ар-
хан ге ла, Де ви ча и Зо чи шта, а ви де ли смо 
и Ве ли ку и Ма лу Хо чу. Об и шли смо и не-
ке цр кве ко је су, на жа лост, спа љи ва не у 
по гро му Ал ба на ца. На ово по кло нич ко 
пу то ва ње је ишло че тр де се так пен зи о-
не ра, а на ред на де сти на ци ја је Бе о град 
– ис ти че Жи во та Ра до ји чић, пред сед ник 
Ко ми си је за из ле те у Удру же њу пен зи о-
не ра Кру шев ца.

Удру же ње пен зи о не ра Кру шев ца и 
Удру же ње гра ђа на „Сло бо ди ште” по кре-
ну ли су ини ци ја ти ву за сре ђи ва ње Баг-
дал ске шу ме из над Сло бо ди шта, ве ли чи-
не око 50 хек та ра, у град ски парк и ме сто 
за ужи ва ње, од мор и ре кре а ци ју.

Ж. М.

Кра јем сеп тем бра у Бе о гра ду је 
одр жа на ван ред на Скуп шти на Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је. По ред ин фор ма-
ци ја о ра ду Са ве за у пе ри о ду из ме ђу 
две скуп шти не, нај ва жни ја те ма ко ју 
су чла но ви раз ма тра ли био је пре ста-
нак при ме не За ко на о при вре ме ном 
уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја. 
На сед ни ци Скуп шти не би ло је ре чи и 
о при пре ма ма за пред из бор не ак тив-

но сти за из бо ре ко ји Са ве зу пен зи о-
не ра Ср би је пред сто је у 2019. го ди ни. 
Кра јем го ди не Из вр шни од бор Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је тре ба да до не се 
од лу ку о рас пи си ва њу из бо ра и од ре-
ђи ва њу из бор них је ди ни ца и оста лих 
кри те ри ју ма за ле ги тим но спро во ђе-
ње из бо ра, за кљу че но је на по след њој 
сед ни ци Скуп шти не Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је. Д.  Г. 

У не раз ви је ној оп шти ни Вла со тин це на ју-
гу Ср би је у 48 на се ља жи ви око 33.000 
ста нов ни ка, ме ђу ко ји ма је ви ше од 

6.100 пен зи о не ра, од но сно го то во сва ки пе ти 
жи тељ ово га кра ја. Њи хо ва при ма ња су из-
у зет но скром на, а му чи их, као и ве ћи ну њи-
хо вих ис пи сни ка, још је дан ве ли ки про блем 
– уса мље ност, по себ но у пла нин ским се ли ма.

– Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Вла со-
тин це има око хи ља ду чла но ва, а тру ди мо се 
да њи хов број бу де и ве ћи. Основ ни за да так је 
да, у гра ни ца ма фи нан сиј ских и дру гих мо гућ-
но сти, по мог не мо сва ком чла ну, по себ но уса-
мље не и бо ле сне пен зи о не ра – ка же Пе тар 
Шу шу лић, пред сед ник овог удру же ња.

Удру же ње пен зи о не ра има сво је про сто ри-
је ко је ко ри сти за јед но са Удру же њем пен зи о-
не ра ин ва ли да ра да.

– По себ но бих ис та као из ван ред ну са рад њу 
са удру же њи ма с ко ји ма смо се по бра ти ми ли 
и са ко ји ма го ди на ма раз ме њу је мо ис ку ства. 

По ме нуо бих удру же ња из Алек син ца, Про-
ку пља, Сур ду ли це, Ба бу шни це, Гр де ли це, Ле-
сков ца, Вра ња и дру гих ме ста, јер и њих, као и 
нас, му че углав ном исти про бле ми – пре ци зи-
ра Ми лан Ста мен ко вић, се кре тар Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Вла со тин це.

Пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра оп шти-
не Вла со тин це, про фе сор Пе тар Шу шу лић, 
ис ти че да ре дов но чи та ју „Глас оси гу ра ни ка”. 
Он под вла чи да се упра во за хва љу ју ћи овом 
од лич но уре ђе ном ме сеч ни ку ин фор ми шу 
ре дов но о мно гим пи та њи ма ко ја ин те ре су ју 
њи хо ве чла но ве, али и при ја те ље ко ји на вра-
ћа ју у се ди ште удру же ња, ко је се на ла зи у цен-
тру гра да. Да ни ло Ко цић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ВЛА СО ТИН ЦЕ

Бри га о сва ком чла ну

Пе тар Шу шу лић, пред сед ник, Ми лан 
Ста мен ко вић, се кре тар, и Пре драг Ра шић, 
пред сед ник Ко ми си је за од мор  
и ре кре а ци ју 

Чланарина
Чла но ви удру же ња пен зи о не ра оп шти-
не Вла со тин це ре дов но пла ћа ју чла на-
ри ну ко ја из но си 30 ди на ра ме сеч но. 
И та сред ства, ка жу ов де, ко ри сте се 
упра во за по моћ нај си ро ма шни јим 
пен зи о не ри ма, али и за ре а ли за ци ју 
про грам ских ак тив но сти. На свим са-
стан ци ма се на гла ша ва да су сред ства 
не до вољ на и да ће учи ни ти све ка ко би 
и ло кал на са мо у пра ва, ко ја по вре ме но 
по ма же ову ор га ни за ци ју, ре дов ни је 
уче ство ва ла у њи хо вим ак тив но сти.

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Сле де ћа го ди на из бор на

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КРУ ШЕВ ЦА 

Број не лет ње ак тив но сти
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ПР ВЕ НАЦ ПЕН ЗИ О НЕР КЕ ИЗ НЕ ГО ТИ НА

Про мо ви са на књи га „Дар” 
ЧА ЈЕ ТИ НА

Ма сов но дру же ње 
пен зи о не ра

Ча је тин ско удру же ње пен зи о не ра ор га ни зо-
ва ло je тра ди ци о нал но дру же ње са пен зи о не-
ри ма из це ле Ср би је. До ма ћи ни ма на до бром 
гла су ода зва ла су се удру же ња из 26 гра до ва и 
оп шти на.

– Ово је јед но од нај ма сов ни јих дру же ња ко ја 
се тра ди ци о нал но ор га ни зу ју у ср цу Зла ти бо ра. 
Ово га пу та уго сти ли смо око 750 пен зи о не ра из 
свих кра је ва Ср би је: ком ши је из Ужи ца, По же ге, 
Ко сје ри ћа, Ива њи це, Ари ља, Ба ји не Ба ште, а до-
шли су нам и пен зи о не ри из Бо га ти ћа, Љу бо ви-
је, Ко ви ља че, Ла за рев ца, Кра гу јев ца, Кра ље ва, 
Чач ка, Со по та... Би ло је и ви ше за ин те ре со ва них 
да до ђу, али због огра ни че ног про сто ра уго сти-
ли смо ово ли ко при ја те ља – ис та као је пред сед-
ник Удру же ња Слав ко Пан то вић.

Већ на са мом по чет ку дру же ња го сти су по-
ка за ли због че га су ова оку пља ња по себ на. И 
мла ђи би им по за ви де ли на из у зет ном рас по-
ло же њу и по лет но сти. Ве ли ки број пен зи о не ра 
се исте ве че ри вра тио ку ћи, али је до ста њих 
оста ло код при ја те ља у Ча је ти ни или у не ком 
од зла ти бор ских хо те ла и пан си о на, да би пут 
из го сто при мљи ве Ча је ти не од ло жи ли бар за 
је дан дан.

Д. Ро сић

Свој дан пен зи о не ра, 
12. сеп тем бар, Удру же-
ње пен зи о не ра оп шти-

не Ба ји на Ба шта обе ле жи ло је 
при год ним ак тив но сти ма. Пре 
све га дру же њем са ко ле га ма 
из Кра ље ва, Ужи ца, Љу бо ви-
је, Ла за рев ца, Ба ње Ко ви ља че, 
Сре бре ни це, Бра тун ца, По же ге 
и Ске ла на. На оку пу се на шло 
ви ше од 500 ли ца тре ћег до ба. 
Ме ђу го сти ма био је и Ве ли-
мир Ми ли чић са са рад ни ци ма, 
пред сед ник Ор га ни за ци о ног 
од бо ра 11. Олим пи ја де спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба 
ко ја се тра ди ци о нал но одр жа ва 
у Вр њач кој Ба њи.

– Удру же ње пен зи о не ра из 
Ба ји не Ба ште за слу жу је све по-
хва ле за рад. Јед но је од нај ак-
тив ни јих у Ср би ји. По себ но бих 
по хва лио ен ту зи ја зам и ан га жо-
ва ност ње го вог пред сед ни ка, 

Не дељ ка Ра ки ћа, као и ње го вих 
са рад ни ка Спа со ја Или ћа и Бо-
же Алек си ћа. У знак за хвал но сти 

за при мер ну ак тив ност, ми им 
до де љу је мо скром но пи сме но 
при зна ње – ре као је у по здрав-

ној ре чи Ве ли мир Ми ли чић, ко-
ме је пред сед ник Ра кић уру чио 
при зна ње ба ји но ба штан ског 
удру же ња пен зи о не ра. 

Истог да на у Спорт ском цен-
тру „Бра ћа Ми лу ти но вић” одр-
жа на је Ми ни олим пи ја да Зла ти-
бор ског окру га „Тре ће до ба” на 
ко јој су се пен зи о нер ске еки пе 
так ми чи ле у се дам ди сци пли на. 
Уче ство ва ле су две град ске еки-
пе Ба ји не Ба ште, еки па Ме сног 
од бо ра Ко сто је ви ћи, Ча је ти не, 
Се вој на, Ске ла на и Ба ње Ко ви-
ља че. По бед ник је Ба ји на Ба шта, 
дру го је Се вој но, тре ћа Ча је ти на.

На овом дру же њу ба ји но ба-
штан ско удру же ње пен зи о не ра 
до де лило је при зна ња пред у-
зе ћи ма и вла сни ци ма рад њи, 
ко ја да ју по пуст пен зи о не ри ма 
при ли ком ку по ви не и дру гих 
услу га. 

М. Ан дрић

БА ЈИ НА БА ШТА

Обе ле жен дан пен зи о не ра

По бед нич ка еки па Ба ји не Ба ште на Ми ни олим пи ја ди

Љу бин ка Стан-
чу ло вић, пен зи-
о нер ка из Не го-
ти на, у осам де сет 
и сед мој го ди ни, 
ви тал на и рад на, 
сво јим нај но ви-
јим прег ну ћем, 
књи гом „Дар”, по-
твр ди ла је да је 
успе шна у ор га-
ни за тор ском по-
тен ци ја лу. Реч је 
о же ни ко ја је од 
род ног Пи ро та, 
пре ко Бе о гра да 
и још не ких срп-
ских ва ро ши ца, 
сво ју рад ну ка ри је ру нај ду же гра ди-
ла у Не го ти ну, у ко ме је пре тач но три 
де це ни је оти шла у пен зи ју. Од пр вог 
да на у пен зи о нер ској ор га ни за ци-
ји, по го то во као пред сед ник сек ци је 
же на, Љу бин ка Стан чу ло вић је би ла 
сто жер и тач ка ослон ца, увек пр ва у 
ра ду и иде ја ма. Успе хе је ра до де ли ла 
са сво јим пен зи о не ри ма, па оту да не 
чу де ње не ре чи у ве зи са иде јом о на-
стан ку књи ге.

– Књи га има уло гу 
сво је вр сног пи са ног 
спо ме ни ка сек ци је 
же на, без на ме ре да 
по слу жи за мо ју лич-
ну про мо ци ју, већ да 
по ста не огле да ло са 
исти ни тим обе ли ском 
јед ног вре ме на из жи-
во та и ра да сло жних 
ге не ра ци ја тре ћег до-
ба – ис ти че Љу бин ка 
Стан чу ло вић.

Пу бли ка ци ја „Дар” 
са др жи бо га ту и хро-
но ло шки сре ђе ну ар-
хив ску гра ђу, број не 
фо то гра фи је и дру ге 

пи са не ма те ри ја ле о ра ду сек ци је.
Про мо ци ја при ре ђе на у Не го ти ну 

оку пи ла је број не са рад ни ке и при ја те-
ље по ро ди це при ре ђи ва ча из не ко ли-
ко срп ских гра до ва. Љу бин ка је и том 
при ли ком пу бли ци, са за до вољ ством, 
пре не ла до бро по зна те сло га не не го-
тин ске сек ци је же на: „Има мо вре ме на 
за игру, то је тај на на ше мла до сти. Има-
мо вре ме на за рад, то је це на на шег 
успе ха”.  Ј. Ста но је вић

Љу бин ка Стан чу ло вић
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пензионерски кутак

ВР БАС

Спорт ско так ми че ње СИР 
Вој во ди не

По чет ком сеп тем бра у Вр ба су је ор га ни зо ва но пр во спорт-
ско-ре кре а тив но так ми че ње Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди-
не.

На так ми че њу су уче ство ва ле еки пе из пет на ест оп штин-
ских ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Бач ке, Ба на та и Сре ма, са 
око 150 так ми ча ра a так ми чи ло се у ди сци пли на ма пи ка до, 
ви се ћа ку гла и ба ца ње пло чи ца.

На кон че тво ро сат ног так ми че ња пр ве три еки пе укуп но би-
ле су Но ви Сад, Бач ка То по ла и Ки кин да. Сви уче сни ци су до би-
ли за хвал ни це, а нај бо ље еки пе ме да ље и пе ха ре. Д. К.

ТО ПО ЛА 

И го сти и до ма ћи ни
Удру же ње пен зи о не ра из То по ле у окви ру сво јих ак тив-

но сти ор га ни зу је број не из ле те. Од мар та до сеп тем бра пен-
зи о не ри из овог удру же ња об и шли су мно га ме ста у Ср би ји. 
Нај че шће се по се ћу ју ба ње, ма на сти ри и дру ге зна ме ни то сти 
Ср би је. Са ових пу то ва ња пен зи о не ри но се ле пе успо ме не.

СВР ЉИГ

Пу то ва ње по ју жној 
Ср би ји  

Сре ди ном сеп тем бра пе де се то ро чла но ва Удру же ња пен-
зи о не ра Свр љиг об и шло је не ко ли ко ме ста у ју жној Ср би ји. 
Свр љи шки пен зи о не ри нај пре су по се ти ли Врањ ску ба њу и 
упо зна ли се са ње ним ту ри стич ким и здрав стве ним по тен-
ци ја ли ма. За тим су раз гле да ли ма на стир Про хор Пчињ ски, 
слу ша ли о исто ри ји и об но ви ма на сти ра, а он да по се ти ли 
Вра ње. У са рад њи са врањ ским удру же њем пен зи о не ра ор-
га ни зо ван је ру чак и оби ла зак гра да. 

Ути сци уче сни ка из ле та су по зи тив ни и ве ћи на же ли и че-
шће да пу ту је. Јед но днев ни из лет ор га ни зо ван је уз по моћ 
ло кал не са мо у пра ве ко ја је обез бе ди ла пре воз, а оста ле тро-
шко ве сно си ли су са ми пен зи о не ри. С. Ђ.

ДО БРИН ЦИ

Че твр ти „Срем ски  
бе ћа рац”

Удру же ње же-
на „Ти фа ни” из 
Добринацa, се-
ла у рум ској оп-
шти ни, по чет ком 
сеп тем бра је ор-
га ни зо ва ло так-
ми че ње у ку ва њу 
бе ћар па при ка-
ша ко је је би ло 
ве о ма по се ће но. 
Же не из 20 удру-
же ња то га да на 
су на штан до-
ви ма из ло жи ле 
ко ла че и руч не 
ра до ве, а по ред 
До брин чан ки, на 
ма ни фе ста ци ји су би ле и же не из Бе о гра да, Пе ћи на ца, Ру ме, 
Кра ље ва ца, Ла ћар ка... 

Бе ћар па при каш су ку ва ле же не из пет удру же ња, две по-
ро ди це из До бри на ца и еки па ита ли јан ске фир ме „Ла ли неа 
вер де”, ко ја има по го не у том се лу. Нај у ку сни ји су, пре ма оце-
ни жи ри ја, на пра ви ле пред став ни це Удру же ња „Илин чан ке”, а 
дру го и тре ће ме сто за у зе ле су же не из Ла ћар ка (на сли ци) и 
Сур чи на. У дру гој ка те го ри ји нај бо ља је би ла еки па „Ла ли неа 
вер де”. Г. В.

– Из ле ти су нам нај че шћи вид дру же ња и за њих увек има 
ви ше за ин те ре со ва них од ме ста у ау то бу су – ка же пред сед-
ник удру же ња Љу би ша Не дељ ко вић.

У на ред ном пе ри о ду пред сто ји Опле нач ка бер ба 2018. и 
удру же ње ће би ти до ма ћин мно гим удру же њи ма пен зи о не-
ра из це ле Ср би је. Љ. Н.

На пу ту за Со ко ба њу
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ВА ЉЕ ВО

Ми ни олим пи ја да 
Ко лу бар ског окру га

Ми ни олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба 
Ко лу бар ског окру га „Ва ље во 2018”, у ор га ни за ци ји По кре та 
тре ћег до ба а под по кро ви тељ ством гра да Ва ље ва, оку пи ла 
је око 100 учесника. До ми ни ра ле су еки пе из гра да до ма ћи-
на, по себ но Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ва ље во. 
Ова ор га ни за ци ја је има ла еки пе у свих шест ди сци пли на и 
од не ла че ти ри ме да ље, три злат на пе ха ра у атле ти ци, ша ху 
и стре ља штву а дру го ме сто у фуд ба лу. Спорт ска сек ци ја ин-
ва ли да Ва ље во је ве о ма ак тив на и сво је чла но ве оку пља два 
пу та не дељ но.   ГО ИР Ва ље во

ЉУ БО ВИ ЈА

Из лет у Ра до ва шни цу
Гру па од 32 пен зи о не ра из Љу бо ви је би ла је на јед но днев-

ном из ле ту и по се ти ла ма на стир све тог Ми ха и ла и Га ври ла у 
се лу Ра до ва шни ца под но пла ни не Цер (на сли ци). 

– Ма на стир је ве о ма леп, са гра ђен је пре не ко ли ко го ди-
на на те ме љу ма на сти ра из 14. ве ка ко ји су не мач ки вој ни ци 
спа ли ли 1941. го ди не. Био је за ду жби на краљa Дра гу ти на – 
ка же Ко виљ ка Иг ња то вић, се кре тар Удру же ња пен зи о не ра у 
Љу бо ви ји. М. М.

КИ КИН ДА

Ис ку ство ста рих ис пред 
мла дих на да

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Обе ле жен дан удру же ња
Дан Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло вац и кр сна 

сла ва Чу до све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла све ча но су обе ле же-
ни 19. сеп тем бра у при су ству мно го број них го сти ју из Кра-
гу јев ца, Ра че, Ла по ва, То по ле, Кни ћа, Ба то чи не, Сме де рев ске 
Па лан ке, Ве ли ке Пла не и оп шти не Лак та ши из Ре пу бли ке 
Срп ске. У Ма лој га ле ри ји у гра ду отво ре на је про дај на из ло-
жба ли ков них ра до ва чла но ва Удру же ња, а у про сто ри ја ма 
Удру же ња усле ди ло је ло мље ње слав ског ко ла ча. Дру же ње 
је на ста вље но у ре сто ра ну уз му зи ку до ка сних са ти.  М. М. 

Победничка екипа ки кинд ског КУД-а „Сун ча на је сен”

Га стро ном ски ка ра ван „Иза ђи ми на те глу”, так ми че ње у ку-
ва њу ај ва ра, одр жа ва се у Ср би ји пе ти пут. Ки кин да се пре три 
го ди не укљу чи ла у ово над ме та ње. Еки па КУД пен зи о не ра 
„Сун ча на је сен” не из о став на је од по чет ка ки кинд ског уче шћа. 
Овог ле та пен зи о нер ке, пред во ђе не Са вин ком Га вран чић, 
осво ји ле су пр во ме сто ме ђу 15 еки па у Ки кин ди. По бед нич ка 
еки па „Сун ча не је се ни” на гра ђе на је штед ња ком на чвр сто го-
ри во, „сме де рев цем”, ко ји ће убр зо би ти ис про бан, већ при ли-
ком одр жа ва ња ма ни фе ста ци је „Пен зи о нер ске га стро ном ске 
ђа ко ни је”, дру ге по ре ду, у ор га ни за ци ји Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра у Ки кин ди. Чла ни ца ма „Сун ча не је се ни” при па-
ли су пе хар, злат не ме да ље сва кој по на о соб, кру на и ве ли ка 
ку тла ча. Ова ти ту ла им је обез бе ди ла пла сман ме ђу 30 нај у спе-
шни јих еки па Ср би је ко је ће се 13. ок то бра так ми чи ти за нај бо-
љу у др жа ви у Бе о гра ду, на Ади Ци ган ли ји. С. З.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Л. П., Вра ње: Пен зи о нер сам и пла ни рам да се по но во за-
по слим. Ин те ре су је ме ко је су оба ве зе по сло да ва ца при-
ли ком за по шља ва ња пен зи о не ра, има ју ли олак ши це и да 

ли пла ћа ју до при но се за њих, бу ду ћи да су ти љу ди већ пен зи-
о ни са ни.

?В. Н., Ле ско вац: Де те ту и ме ни као удо ви ци при зна то је 
пра во на по ро дич ну пен зи ју по сле смр ти су пру га 10. ју на 
2012. го ди не. По што у тре нут ку ње го ве смр ти ни сам има-

ла про пи са не го ди не жи во та, ин те ре су је ме да ли ка да на пу-
ним од ре ђе не го ди не мо гу да под не сем зах тев за по ро дич ну 
пен зи ју?

?З. Б., Бе о град: Ко ји је за кон ски рок за до но ше ње ре ше ња 
о сти ца њу пра ва на ино стра ну пен зи ју од под но ше ња зах-
те ва? Ка ква је си ту а ци ја у прак си? 

?Љ. К., Па ра ћин: Мој по кој ни отац је имао рад ни стаж де-
вет го ди на. Да ли мо ја мај ка има пра во на не ку по ро дич ну 
пен зи ју? 

?Љ. Ђ., Ло зни ца: Ко од ре ђу је ви си ну пен зи је ко ја је је дан 
од кри те ри ју ма за до би ја ње бес плат ног бањ ског ле че ња 
пре ко ПИО фон да? На ко ли ко го ди на и ка ко се ме ња? 

За по шља ва ње пен зи о не ра

По ро дич на пен зи ја удо ве

Пра во на ино стра ну пен зи ју

За по ро дич ну пен зи ју – нај ма ње пет 
го ди на ста жа умрлог осигураника

У ба ње о тро шку Фон да ПИО  
по Пра вил ни ку

?М. И., Ле ба не: Муж ми је не дав но пре ми нуо, а ја сам за по-
сле на. Да ли мо гу да на ста вим да ра дим па ка да од лу чим 
да идем у пен зи ју да за тра жим ње го ву пен зи ју или то мо-

рам од мах да ура дим? На по ми њем да имам 55 го ди на. Ако бих 
се од лу чи ла да од мах пре у змем му же вље ву пен зи ју, да ли бих 
мо гла да на ста вим да ра дим, и под ко јим усло ви ма?

Пра во на рад по ро дич них 
пен зи о не ра

Од го вор: Удо ва мо же да на ста-
ви да ра ди и да под не се зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју ка да то бу де од лу чи-
ла. Ако ис пу ња ва за ко ном про пи-
са не усло ве за оства ри ва ње овог 
пра ва, ре ше њем ће би ти утвр ђе-
но пра во на по ро дич ну пен зи ју, 
без ис пла те по што је у оси гу ра-
њу. Ка да пре ста не са ра дом, ус по-
ста ви ће јој се ис пла та по ро дич не 
пен зи је по том ре ше њу.

Ко ри сни ци по ро дич не пен зи је 
мо гу да бу ду рад но ан га жо ва ни 
са мо по уго во ру о де лу и ау тор-
ском уго во ру. Од 1.1.2015. го ди не, 
ко ри сни ци ма по ро дич не пен зи је 
ко ји оба вља ју по сло ве по уго во-
ру о де лу, ау тор ским уго во ри ма и 
сл. не об у ста вља се ис пла та пен-
зи је, под усло вом да из нос оства-
ре не уго во ре не на кна де на ме-

сеч ном ни воу не пре ла зи из нос 
нај ни же осно ви це у оси гу ра њу 
за по сле них, ва же ће у мо мен ту 
упла те до при но са.

Ако се ко ри сник по ро дич не 
пен зи је за по сли или ре ги стру-
је са мо стал ну де лат ност, об у-
ста вља му се ис пла та по ро дич-
не пен зи је. Ис пла та се об у ста вља 
са да ном по чет ка за по сле ња, тј. 
са да ном при ја ве на оси гу ра ње. 
Ко ри сни ку по ро дич не пен зи је 
кад се за по сли не пре ста је пра-
во на по ро дич ну пен зи ју, већ се 
са мо об у ста вља ис пла та пен зи-
је за вре ме тра ја ња за по сле ња, 
од но сно оба вља ња са мо стал-
не де лат но сти. На кон пре стан-
ка оси гу ра ња, ко ри сник тре ба да 
се обра ти над ле жној фи ли ја ли да 
би се на ста ви ло са да љом ис пла-
том по ро дич не пен зи је.

Од го вор: Уко ли ко по сло да вац 
рад но ан га жу је ко ри сни ка пен зи-
је по би ло ком осно ву (рад ни од-
нос, уго вор о де лу, при вре ме ни и 
по вре ме ни по сло ви), има оба ве-
зу да под не се при ја ву на оси гу ра-
ње и да ре дов но упла ћу је до при-
но се за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, као и за све оста ле за-
по сле не. До при нос за оба ве зно 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње пла ћа се по сто пи од 26 од сто 
на за ра ду, од но сно на осно ви цу 
оси гу ра ња, и та сто па се не ума-
њу је без об зи ра на то да ли је у 
пи та њу оси гу ра ник – за по сле ни 
или ко ри сник ста ро сне пен зи је.

На осно ву тих упла та до при но-
са, за по сле ни ко ри сник ста ро сне 
пен зи је мо же, по пре стан ку оси гу-
ра ња, по сле нај ма ње го ди ну да на 
ра да, да под не се зах тев за по нов-
но од ре ђи ва ње ста ро сне пен зи је. 
Да кле, пре ма чла ну 121 За ко на о 
ПИО, ко ри сник ста ро сне пен зи је 
или пре вре ме не ста ро сне пен зи-
је ко ји се за по сли на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке, од но сно оба вља са-

мо стал ну де лат ност по осно ву ко-
је је оба ве зно оси гу ран на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке, има пра во по 
пре стан ку тог за по сле ња, од но-
сно оба вља ња те са мо стал не де-
лат но сти, на по нов но од ре ђи ва-
ње пен зи је, ако је био у оси гу ра њу 
нај ма ње го ди ну да на. По нов но од-
ре ђи ва ње пен зи је Фонд вр ши на 
зах тев ко ри сни ка. Зах тев се под-
но си на од го ва ра ју ћем обра сцу, 
ко ји се мо же до би ти на шал те ру 
фи ли ја ле Фон да или од штам па-
ти са сај та www.pio.rs. Фонд је ду-
жан да ко ри сни ку пра ва утвр ди 
по вољ ни ји из нос пен зи је.

Ко ри сни ци пен зи је ко ји су пра-
во на пен зи ју оства ри ли пре ма 
про пи си ма о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу, оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње оства ру-
ју пре ма За ко ну о здрав стве ном 
оси гу ра њу (члан 17, став 1, тач ка 
22), а до при но се за здрав стве но 
оси гу ра ње упла ћу је им Фонд ПИО, 
што зна чи да то ни је оба ве за ко-
ју мо ра да пла ћа по сло да вац ко-
ји ан га жу је пен зи о не ра.

Од го вор: Ако је удо ва у мо-
мен ту смр ти су пру жни ка би ла 
мла ђа од 45 го ди на, пра во на 
по ро дич ну пен зи ју се це ни у 
од но су на да тум пре стан ка пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју де те ту, 

тј. уко ли ко у мо мен ту пре стан ка 
пра ва де те ту удо ва има на вр-
ше них нај ма ње 45 го ди на жи во-
та, пра во на по ро дич ну пен зи ју 
ће оства ри ти ка да на вр ши 53 
го ди не жи во та.

Од го вор: При ли ком од лу чи ва-
ња о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, сва ка др жа ва 
при ме њу је сво је про пи се ко ји ма су 

од ре ђе ни и ро ко ви за до но ше ње 
ре ше ња. Ду жи на тра ја ња по ступ ка 
за ви си и од то га да ли по сто је сви 
по да ци по треб ни за од лу чи ва ње.

Од го вор: Пра во на по ро дич ну 
пен зи ју има ју чла но ви по ро ди це 
по сле смр ти ко ри сни ка, од но сно 
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. Удо ва има пра во на 
по ро дич ну пен зи ју ако је до смр-

ти брач ног дру га на вр ши ла 53 го-
ди не жи во та. Удо ва ко ја до смр ти 
брач ног дру га ни је на вр ши ла 53 
го ди не жи во та, али је на вр ши ла 
45 го ди на жи во та, сти че пра во на 
по ро дич ну пен зи ју кад на вр ши 
53 го ди не жи во та.

Од го вор: Ви си на пен зи је као 
и оста ли кри те ри ју ми ре гу ли са-
ни су Пра вил ни ком о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка пен-
зи ја РФ ПИО. Пре ма Пра вил ни-
ку, Фонд ПИО сно си тро шко ве 

ре ха би ли та ци је за ко ри сни ке 
под усло вом да њи хо ва пен зи-
ја не пре ла зи из нос про сеч не 
пен зи је на ни воу Ре пу бли ке 
Ср би је у прет ход ном ме се цу од 
об ја вљи ва ња кон кур са.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
ДВА МУЗИЧКА  

АНАГРАМА

СКАНДИНАВКА: наратак, Апенини, деканат, алат, ла, њи, Омар, е, Млава, ма, ш, максимум, пмш, арсенал, Мила, стилети, ара, тимари, 
среда, иновирати, ом, Левијатан, сб, Оли, Аталанта, ићи, имати, с, е, ди, ак, теа, Милован, брод, апелат, храна. АНАГРАМИ: тамбура.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ОЧЕКИВАЊЕ
ПОЗИВИ 

ЗА ПОМОЋ 
ВОДА 

ТЕКУЋИЦА
ИМЕ ФРАНЦ.   

ПИСЦА ФРАНСА
НАДИМАК 
УЈЕВИЋА

НАПРСНИК КОД  
СВЕШТЕНИКА

СТАРИ МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТ

ВРХ 
ОБУЋЕ

ПЛАНИН.   
МАСИВ У ЕВРОПИ

БИРО 
ДЕКАНА

ПРИБОР  
ЗА РАД

СИМБОЛ ЗА 
ЛАНТАН

СКЛОП    
МАШИНА

17. И 10. 
СЛОВО

ИМЕ ГЛ.   
ШАРИФА

ГЛУМИЦА,    
ДАНИЦА

ОЗНАКА 
ЕНЕРГИЈЕ

РЕКА У 
СРБИЈИ

ГЛУМИЦА,     
ЕЛЗА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ОЗНАКА 
ЗА МАРОКО

ТИНТА

30.  
СЛОВО

ТАКАВ ЈЕ     
ЖИВОТ (ТУР.)

ПОБЕДИТИ 
У ШАХУ

НЕМАЧКО 
МУШКО ИМЕ

ОЗНАКА 
ЗА МЕГА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ЈЕЛО ОД 
КРОМПИРА

МЛАДО 
ЖИВОТНО ДОБА

ОЗНАКА 
ЗА ШАБАЦ

НАЈВИША 
ВРЕДНОСТ

ПОЉОПР. 
МАШИН. ШКОЛА

САЛАМУРА

СКЛАДИШТЕ    
ОРУЖЈА

ИМЕ ГЛУМИЦЕ   
ЈОВОВИЋ

ВРСТА  
НОЖА (МН.)

ВРСТА 
ПАПАГАЈА

СТАТИВ

ДИПЛОМАТСКО 
ПРЕДСТАВНИ-  

ШТВО

БРИГА 
ОКО 

КОЊА(МН.)

ДАН У  
НЕДЕЉИ

ВОЂА 
КОЗАКА

ПОБОЉШАТИ    
НЕКИ ПОСАО

МЕРА ЗА 
ОТПОР СТРУЈЕ

БИБЛИЈСКА    
МОРСКА    
НЕМАН

СИМБОЛ 
АНТИМОНА

ГРАД У 
ЧЕШКОЈ

ОЛИВЕР     
(ОДМИЛА)

ИТАЛИЈАНСКИ 
КЛУБ

ПРЕДМЕТ   
ОБОЖАВ.

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ХОДАТИ

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ПОСЕДОВАТИ

ВРСТА 
ВРБЕ

СИМБОЛ 
СУМПОРА

ВЕЧНОСТ 
(ЛАТ.)

ОЗНАКА 
ШВЕДСКЕ

ИЗДАВАЧКО  
ПРЕДУЗЕЋЕ

ДРВНА   
ИНДУСТР.

ОЗНАКА 
ЛЕСКОВЦА

ВРСТА  
ПЕРШУНА

КОЊ У 
 ПЕСМИ

ДИВЉА 
РУЖА

БРОЈ 
(СКР.)

ИМЕ  ПИСЦА   
ВИТЕЗОВИЋА

ЛАЂА

СИМБОЛ 
ВОДОНИКА

ЖАЛБА ВИШЕМ 
СУДУ

ЈЕЛО И  
ПИЋЕ

Решењем се добија назив једног музичког 
инструмента.

ТРУБАМА се
свира у ГуЧи, 

ТА РУМБА
на Куби се уЧи.
А нешто треће 

овде нама звуЧи.



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Зи ма ће си гур но до ћи. Али, за зим ни цу мо ра те са ми да се по-

бри не те.
Чим је чуо да ће де ди би ти вра ће на пен зи ја, унук на пра вио ве ли ку 

жур ку.
Стан дард ми је су пер. Док не уђем у са мо по слу гу.
Нај бо ље је би ти пр ви. Он да су увек за све кри ви дру ги.
Осно ван је фа кул тет за Ди Џе ја. Сва ко ће би ти Ра ма да нов ски.
Во лео бих да сам те ле ви зи ја. Па да ми сва ког да на ре при зи ра ју 

пен зи ју.
Ри ја ли ти ТВ про гра ми ис па до ше спон зо ри пла стич них хи рур-

га.
Ме њач ни ца за кла ди о ни цу, кла ди о ни ца за бан ку, бан ка за пе ка ру, 

пе ка ра за апо те ку и – иш чу па ше ло ву.
Де јан Па та ко вић

Те зга ре ње
Кад жи во ту оду зме те све по ро ке, из гу би сва ки сми сао.
Не ћу да се дру жим са ва ма. Ви не ма те ни шта од по ште ња, а ја 

не мам ни шта сем по ште ња.
Ни сам сто лар, али ре дов но те зга рим.
Зле ду ше, у зло вре ме цве та ју.
Обез бе дио сам се од бе сни ла. Не ма пас за шта да ме ује де.

Рад ми ло Мић ко вић

Ми са о не на пра ве
До шли су до ја ких до ка за. Да ље се ни је мо гло.
Људ ске по тре бе пре ва зи ла зе на ше мо гућ но сти.
Ма ни ја ве ли чи не ле чи се ла жном скром но шћу.
Опре зни исто вре ме но га је и на ду и илу зи је.
Не ки ма ма ске тре ба укло ни ти из гла ве.
Ни ко се ни је ро дио на ко њу.
Крат ко ви ди ма је све на до хват ру ке.
Не ве руј ни ком на дру ги по глед.

Ву ко са ва Ден чић

Ку ка и мо ти ка
Где год да кре не мо, ми за лу та мо.
Ла ко је Ср бе за ва ди ти. Тре ба им са мо да ти власт у ру ке.
Са по ли ци јом не мам про блем, али она има са мном.
Ди гла се ку ка и мо ти ка! И пре се ли ла се у град.

Ра де Ђер го вић

Ле ко ви те ми сли
Ту ђе за слу ге ме ри мо на те ра зи ја ма, а сво је на ва ги.
Ло ше нам се пи ше јер стал но не што за цр та ва мо.
Зао дух ни је из бо це већ из па ко сти.
За у зе ли су ста во ве, а бо ље да су се за у зе ли на рад ном ме сту.
Да би по стао са ти ри чар, мо рао је да оде код оштра ча да му на о-

штри је зик.
У пра ву сте, али то уоп ште не ћу да узмем у об зир!
Ку ћа ми је по ста ла ту ри стич ки обје кат. Ле ту јем код ку ће.
Кич је ко ров, али до но си ви ше па ра не го цве ће.
Нов ча ни ца ма је по суо сво је гре шке па му се не ви де.

Ду шан Стар че вић
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– да је ај вар реч тур ског по ре кла ко ја се, као и 

– да се су ше ње на мир ни ца за зи му ко-

ру. О ај ва ру је пи сао Мо мо Ка пор, а пе сму му је по све тио и Дра-

по ра че сто су ше на сун цу или бли зу пе ћи. Ме ђу тим, у да на шње 

ган Лу кић. Ме ђу број ним ша ла ма у ко ји ма се по ми ње, мо жда је 

вре ме на мир ни це се све ви ше об ра ђу ју фа брич ки.

мно ги дру ги тур ци зми, у Ср би ји одав но одо ма ћи-

ри сти ло од дав ни на? О то ме по сто је за пи-

ла? По ти че од ре чи „havyar” што зна чи „усо ље на 

си још код Ста рих Гр ка, из ко ји х сазнајемо 

икра”. За то се че сто мо же чу ти да ај вар зо ву и „срп ски ка ви јар”. 

ка ко се та да су ши ло. На при мер, смо кве 

У да на шње вре ме ај вар пред ста вља спе ци ја ли тет бал кан ске ку-

су су ши ли та ко што су их пр во гње чи ли, по том фор ми ра ли у 

хи ње. При че о ај ва ру део су по ро дич ног на сле ђа, као и ре цеп-

хлеб, а за тим су ши ли на сун цу. Тај нај ста ри ји вид су ше ња се по-

ту ра. Овај је дин стве ни спе ци ја ли тет ушао је и у на шу ли те ра ту-

не где за др жао до да нас па се на мир ни це из вр та без ве ли ког на-

нај шар мант ни ја она о то ме ка ко на ју гу Ср би је мом ци де вој ка ма 

из ја вљу ју љу бав по кла ња ју ћи им те глу ај ва ра – „Ај вар ју”!

– да се ви но про из во ди већ хи ља да ма 

– да се „Фе сти вал зим ни це”, на ко јем 

– да је сеп тем бар до био име од ла тин-

го ди на? Нај ра ни ји по зна ти тра го ви ви на 

се пред ста вља ју про из во ђа чи зим ни це 

ске ре чи sep tem ber, а да је ме сец на зван по 

по ти чу из Ки не (7000 г.п.н.е.) и Ира на ( 5000 

са те ри то ри је це ле Ср би је, већ де сет го-

„сеп тем” (сед ми ме сец) рим ског ка лен да ра? 

г.п.н.е.), док је пр ва по зна та ви на ри ја, ста ра 6.100 го ди на, про-

ди на одр жа ва кра јем сеп тем бра у Ко це ље ви? Про шле го ди-

Сеп тем бар се код Ср ба, као и код не ких сло вен ских на ро да, на-

на ђе на у пла нин ским пе ћи на ма ма лог јер мен ског се ла Аре ни. 

не на овој при вред но-ту ри стич кој ма ни фе ста ци ји уче ство-

зи ва још и ми хољ ски ме сец, ру јен и гр о здо бер, као и у ста ро-

Ви но је сти гло на Бал кан до 4500. го ди не п.н.е. и кон зу ми ра но 

ва ло је око 230 из ла га ча из свих кра је ва Ср би је. Део фе сти-

срп ском. Код Че ха зар жи, а код Сло ве на ца и ки ма вец, док се код 

је и сла вље но у ан тич кој Грч кој, Тра ки ји и Ри му. То ком исто ри-

ва ла ре зер ви сан је за так ми че ње у при пре ма њу ло вач ког 

Хр ва та на зи ва ру јан, слич но ста ро сло вен ском и срп ском ру јен.

је, ви но се пи ло због сво јих опој них учи на ка. Оно је ду го има ло 

гу ла ша, ка да се бе ле жи ре корд на по се та го сти ју.

ва жну уло гу у ре ли ги ји. Ан тич ки Егип ћа ни по и сто ве ћи ва ли су 
цр но ви но са кр вљу. Ко ри сти ли су га Гр ци у не го ва њу кул та бо га 
ви на Ди о ни са и Ри мља ни у сво јим ба ха на ли ја ма (фе сти ва ли ви-
на по све ће ни бо гу Ба ху су). Ју да и зам је увео цр но ви но у ки душ, 
а хри шћан ство у при че шће.




