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Панчево У јед ној се кун ди по сле по но ћи, 1. ја ну а ра, 
дан ће се про ме ни ти са по не дељ ка на уто-
рак, што је ина че уо би ча је на по ја ва, без не-

ког по себ ног зна ча ја. ме ђу тим, по ноћ ни от ку цај 
са та баш тог да на у го ди ни увек нас под сти че да 
се из ме сти мо из сва ко днев них ак тив но сти, да се 
ма ло освр не мо и раз ми сли мо, про це ни мо ка ко 
је про те кла прет ход на го ди на, и шта би смо све 
мо гли бо ље у на ред ној.

Да кле, до ла зак но ве го ди не го то во по пра ви-
лу до но си и но ве од лу ке, но ве-ста ре ци ље ве ко-
је се би по ста вља мо, та ко зва но окре та ње но вог 
ли ста и све ча но обе ћа ње се би да ће мо од овог 1. 
ја ну а ра – да се здра ви је хра ни мо, да пре ста не мо 
да пу ши мо, да се ви ше кре ће мо, да про чи та мо 
ви ше књи га, да на у чи мо стра ни је зик, да ски не-
мо ви шак ки ло гра ма...

Иа ко нај че шће с пу но ен ту зи ја зма за пло ви мо у 
ја ну ар, ре ше ни да ис тра је мо у спро во ђе њу сво јих 
но во го ди шњих од лу ка, прак са углав ном по ка же 
су прот но. А да ли је ипак мо гу ће у то ме ус пе ти?

Бри тан ски пси хо лог Ри чард вајз мен ба вио се 
овом те мом и пре не ко ли ко. го ди на спро вео ис-
тра жи ва ње у ко ме је пра тио ви ше од 3.000 љу ди 
ко ји су по ку ша ва ли да спро ве ду у де ло низ од лу-
ка, укљу чу ју ћи гу би так те жи не, од ла ске у те ре та ну, 
пре ста нак пу ше ња и ма ње пи је ња.

На по чет ку сту ди је, 52 од сто уче сни ка је би ло 
си гур но да ће ус пе ти. Го ди ну да на ка сни је, са мо 12 
од сто је за пра во оства ри ло свој циљ. Сту ди ја је от-
кри ла за што то ли ко љу ди не успе ва у оства ри ва њу 
сво јих ци ље ва и шта се мо же ура ди ти ка ко би се 
оси гу рао успех.

то ком екс пе ри мен та, љу ди су на су мич но ста-
вље ни у не ко ли ко раз ли чи тих гру па и за тра же но 
им је да пра те раз ли чи те са ве те. Уо че не су ве ли ке 
раз ли ке из ме ђу при сту па ко ји нај бо ље од го ва ра ју 
му шкар ци ма и же на ма.

му шкар ци су има ли знат но ве ће шан се да ус пе ју 
ка да им је би ло за да то да се усме ре на кон крет ни ји, 
јед но став ни је фор му ли сан циљ. та ко је, на при мер, 
уме сто да по ку ша ва ју да из гу бе те жи ну уоп ште-

но, тре ба ло да по ку ша ју да гу бе по ла ки ло гра ма 
не дељ но. та ко ђе, ве ћи успех су по сти за ли ка да је 
тре ба ло да се фо ку си ра ју на на гра ду по ве за ну са 
по сти за њем свог ци ља, при ме ра ра ди да ће ка да 
смр ша ју по ста ти атрак тив ни ји су прот ном по лу.

Же не су би ле успе шни је ка да су сво ју од лу ку ис-
при ча ле при ја те љи ма и по ро ди ци, као и ка да су 
би ле охра бре не да не од у ста ју због вра ћа ња ста-
рим на ви ка ма, па нео до ле ва ње чо ко ла ди то ком 
ди је те схва та ле као при вре ме ну пре пре ку, пре не-
го као не у спех.

Ове јед но став не раз ли ке че сто су има ле из не-
на ђу ју ће ефек те – до дат них 22 од сто му шка ра ца 
по сти гли су успех ка да су би ли усме ре ни на јед-
но став ни је ци ље ве, а у слу ча ју же на успе шност је 
по ра сла за го то во 10 про це на та ка да су би ле охра-
бре не да ис тра ју упр кос пре пре ка ма.

Ка ко об ја шња ва вајз мен, му шкар ци су скло ни ји 
то ме да има ју ма чо став и не ре ал на оче ки ва ња, и 
због то га им по ста вља ње јед но став ни јих ци ље ва 
по ма же да по стиг ну ви ше. Исто та ко, же не мо гу 
би ти не вољ не да ис при ча ју дру ги ма о сво јим од лу-
ка ма, али ка да то ура де мо гу има ти мно го ко ри сти 
од со ци јал не по др шке ко ју им пру жа ју при ја те љи 
и по ро ди ца.

На кон ис тра жи ва ња, вајз мен је фор му ли сао са-
ве те за ре а ли зо ва ње но во го ди шњих од лу ка. На-
во ди мо не ке од њих. Ако је мо гу ће, до не си те са мо 
јед ну од лу ку – мно ги љу ди че сто по гре шно по ку-
ша ва ју да по стиг ну пре ви ше. Пла ни рај те уна пред – 
не мој те че ка ти до но во го ди шње ве че ри, већ дај те 
се би вре ме на да раз ми сли те шта ствар но же ли те 
да по стиг не те. Бу ди те пре ци зни, јер не ја сни пла но-
ви не успе ва ју – по де ли те свој циљ на из во дљи ве, 
кон крет не ко ра ке са од ре ђе ним ро ко ви ма. На пра-
ви те чек-ли сту (под сет ник, по пис оно га што пла ни-
ра те да по пра ви те) фо ку си ра ју ћи се на то ко ли ко 
ће вам жи вот би ти бо љи ка да оства ри те сво је ци-
ље ве. Не мој те се при се ћа ти про шлих не у спе ха, већ 
се усред сре ди те на но ве од лу ке, или пак на ста ре, 
али уз но ви при ступ. Кад год на пре ду је те у ко ра ци-
ма пре ма свом ци љу, дај те се би ма лу на гра ду. В. К.

Бли Жи сЕ 1. јА НУ АР – вРЕ МЕ зА ОКРЕ тА њЕ НО вОГ ли стА

Ка ко ис тра ја ти у 
но во го ди шњим од лу ка ма
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у жижи

У скла ду са За кључ ком Вла
де Ре пу бли ке Ср би је, ко
ри сни ци ма пен зи ја ће, 30. 

но вем бра, би ти из вр ше на јед
но крат на ис пла та у из но су од 
3.000 ди на ра, упла том на те ку ће 
ра чу не ко ри сни ка и на шал те ре 
ис по руч них по шта, а истог да
на по че ће и ис пла та на кућ не 
адре се ко ри сни ка и тра ја ће не
ко ли ко да на.

Јед но крат ну ис пла ту из
вр ши ће Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу
ра ње свим ко ри сни ци ма пра
ва на пен зи ју, ко ри сни ци ма 
пра ва на при вре ме ну на кна ду 
ин ва ли да ра да дру ге и тре ће 
ка те го ри је ин ва лид но сти, од
но сно пре о ста ле рад не спо
соб но сти (у скла ду са чл. 223 
и 225 За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу) и ин
ва лид ној де ци ко ри сни ци ма 
пра ва на при вре ме ну на кна ду, 
ко ји се за кључ но са 26. но вем

бром 2018. го ди не на ла зе у 
еви ден ци ји Ре пу блич ког фон
да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње за ис пла ту пен зи ја, 
од но сно ко ри сни ци ма пра ва 
на при вре ме не на кна де за но
вем бар 2018. го ди не.

Сред ства за јед но крат ну ис
пла ту обез бе ђе на су Фи нан сиј
ским пла ном РФ ПИО за 2018. 
го ди ну, у укуп ном из но су од 
5,24 ми ли јар де ди на ра.

Да под се ти мо, За ко ном о 
ПИО пред ви ђе на је мо гућ ност 
да се сред ства за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње 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.

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, 

при ли ком на ја ве јед но крат
не ис пла те под се тио је да је 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је 
Алек сан дар Ву чић већ на ја вио 
да ће пен зи о не ри ма би ти из
вр ше на јед но крат на ис пла та 
од 3.000 ди на ра у на ред них 
не ко ли ко да на, и да др жа ва 
по шту је обе ћа но.

Ми ни стар је по ја снио да ће 
ис пла та по мо ћи по че ти 30. но
вем бра, а да ће не ким ко ри сни
ци ма сти ћи не ко ли ко да на ка
сни је, за ви сно од то га ко но вац 
при ма на кућ ну адре су.

У јед ној од прет ход них из ја ва 
по во дом јед но крат не ис пла те 
ко ри сни ци ма пен зи ја, ми ни
стар Зо ран Ђор ђе вић ис та као 
је да Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
на сто ји да сви гра ђа ни жи ве 
бо ље.

– Вла да Ре пу бли ке Ср би је же
ли да еко ном ски осна жи пен зи
о не ре, јед но крат на по моћ је дан 
је од на чи на да им по мог не мо. 

Пред сед ник Алек сан дар Ву чић 
је на ја вио ис пла ту до кра ја го
ди не, то је од лич на вест, јер сви 
зна мо да је мно го оних ко ји жи
ве у те шким еко ном ским усло
ви ма, а да је крај го ди не пе ри од 
ка да се ви ше тро ши – ис та као је 
ми ни стар Ђор ђе вић и на гла сио 
да ће Вла да Ср би је увек на сто ја
ти да пен зи о не ри до би ју ви ше.

Овај до дат ни но вац ће пен
зи о не ри ма, ка ко је на вео, би ти 
ис пла ћен из ре ал них при хо да.

– При хо ди ПИО фон да, за хва
љу ју ћи до број на пла ти по ре за 
и до при но са, ма њој не за по сле
но сти, отва ра њу но вих рад них 
ме ста, али и ефи ка сној бор би 
Ин спек то ра та за рад про тив 
ра да на цр но, оства ри ли су до
дат ни су фи цит. То је омо гу ћи ло 
да са да, на кра ју го ди не, из тих 
ре ал них при хо да из дво ји мо до
дат них 5,24 ми ли јар де ди на ра 
– ре као је ми ни стар Ђор ђе вић.

Г. О.

ЈЕД НО КРАТ НА ПО МОЋ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

По три хи ља де ди на ра
30. но вем бра
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актуелно

Ин фор ма ци ја о фи нан сиј
ском по сло ва њу Фон да у 
пе ри о ду ја ну ар – сеп тем

бар 2018. го ди не пред ста вље на 
је Управ ном од бо ру РФ ПИО, на 
сед ни ци одр жа ној 14. но вем бра 
ове го ди не.

Ка ко је об ја снио Иван Ми мић, 
ди рек тор Сек то ра за фи нан
сиј ске по сло ве у Ди рек ци ји РФ 
ПИО, укуп ни при хо ди и при ма
ња Фон да у на ве де ном пе ри о ду 
оства ре ни су у из но су од 441,9 
ми ли јар ди ди на ра и но ми нал но 
су ви ши за 3,44 од сто од оства
ре них при хо да у истом пе ри о ду 
прет ход не го ди не.

Пре ма ње го вим ре чи ма, при хо
ди од до при но са, ко ји су за 2018. го ди ну пла
ни ра ни у из но су од 436,88 ми ли јар ди ди на ра, 
са 30. сеп тем бром 2018. го ди не из но се 320,35 
ми ли јар ди ди на ра и ви ши су у од но су на исти 
пе ри од прет ход не го ди не за 8,78 про це на
та. Уче шће при хо да од до при но са у укуп ним 
при хо ди ма у пр вих де вет ме се ци те ку ће го ди
не из но си 72,5 про це на та и ви ше је за 3,6 од
сто у од но су на исти пе ри од про шле го ди не.

– Тран сфе ри из бу џе та су из ме на ма и до пу
на ма Фи нан сиј ског пла на Фон да за 2018. го
ди ну сма ње ни у од но су на пр во бит но пла ни
ра ни из нос за 7,3 ми ли јар де ди на ра и из но се 

178,23 ми ли јар де ди на ра, што је ре зул тат бо
ље на пла те до при но са. Фонд је са 30. сеп тем
бром 2018. го ди не на име до та ци ја по ву као 
из бу џе та 18,4 ми ли јар де ди на ра ма ње, што је 
ре зул тат ви ших при хо да од до при но са и рас
по ло жи вих сред ста ва пре не тих из прет ход не 
го ди не. У од но су на исти пе ри од 2017. тран
сфе ри из бу џе та су и по ред по ди за ња ви си не 
пен зи ја и на кна да, за хва љу ју ћи оства ре ним 
и пре не тим при хо ди ма од до при но са, ни жи 
за 8,6 од сто, од но сно 11,3 ми ли јар де ди на ра. 
Уче шће тран сфе ра из бу џе та у пр вих де вет 
ме се ци 2018. го ди не у укуп ним при хо ди ма 
Фон да из но си 27,3 про цен та, што је сма ње

ње за 3,6 од сто у од но су на 
исти пе ри од про шле го ди
не ка да је уче шће из но си
ло 30,9 пр о це на та – на вео 
je Иван Ми мић.

Ка да је реч о рас хо ди ма, 
у пр вих де вет ме се ци ове 
го ди не укуп ни рас хо ди и 
из да ци из вр ше ни су у из
но су од 449,35 ми ли јар ди 
ди на ра, и у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не ви
ши су за 3,86 од сто.

Нај ве ћи део рас хо да 
чи не рас хо ди за не то пен
зи је, ко ји у овом пе ри о ду 

из но се 388,36 ми ли јар ди ди
на ра, што је у од но су на исти 

пе ри од прет ход не го ди не ви ше за 4,5 од сто.
Ми мић је из нео и по да так да је про сеч на 

пен зи ја у пр вих де вет ме се ци 2018. го ди не 
из но си ла 24.981 ди нар, што је ви ши из нос у 
од но су на исти пе ри од прет ход не го ди не но
ми нал но за 4,9 а ре ал но за 2,9 про це на та.

На кон пре зен то ва ња ре зул та та фи нан сиј
ског по сло ва ња Фон да у пр вих де вет ме се ци 
те ку ће го ди не, Иван Ми мић је за кљу чио да 
је ре зул тат по сло ва ња од ли чан и да ће се по
слов на го ди на за вр ши ти на нај бо љи мо гу ћи 
на чин.

В. Ка дић

У се ди шту Фон да ПИО 
Ре пу бли ке Срп ске, у Би
је љи ни, 30. ок то бра 2018. 
го ди не одр жан је са ста нак 
ру ко вод ства Фон да за пен
зиј ско и ин ва лид ско оси гу
ра ње Ре пу бли ке Срп ске и 
Ре пу блич ког фон да за пен
зиј ско и ин ва лид ско оси
гу ра ње Ср би је. Де ле га ци
је два фон да пред во ди ли 
су за ме ник ди рек то ра РФ 
ПИО др Алек сан дар Ми ло
ше вић, са ди рек то ром По
кра јин ског фон да Слав ком 
Имри ћем и ди рек тор ком 
Сек то ра за од но се с јав но

шћу Је ли цом Ти мо ти је вић, 
и ди рек тор Фон да ПИО 
Ре пу бли ке Срп ске Мла ден 
Ми лић, са нај бли жим са
рад ни ци ма.

На са стан ку је раз го ва
ра но о пи та њи ма из ре
дов не де лат но сти два но
си о ца оси гу ра ња у обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, с ци љем да се 
ина че до бра са рад ња два 
фон да у на ред ном пе ри о
ду до дат но уна пре ди, об
ја шња ва ди рек тор ка Сек
то ра за од но се с јав но шћу, 
Је ли ца Ти мо ти је вић.

– У знак за хвал но сти за 
из у зе тан до при нос ја ча
њу пен зиј ског си сте ма Ре
пу бли ке Срп ске и укуп ну 
по моћ ко ју смо пру жа ли 
Фон ду ПИО РС го ди на ма 
уна зад, наш фонд је до био 
Злат ну пла ке ту и За хвал ни
цу од Фон да ПИО Ре пу бли
ке Срп ске. На овом са стан
ку Злат ну пла ке ту и За хвал
ни цу за ме ни ку ди рек то ра 
РФ ПИО др Алек сан дру Ми
ло ше ви ћу уру чио је ди рек
тор Фон да ПИО РС Мла ден 
Ми лић – на во ди Је ли ца Ти
мо ти је вић.  Г. О.

ЗА ИЗ У ЗЕ ТАН ДО ПРИ НОС ЈА ЧА ЊУ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Злат на пла ке та Ре пу блич ком фон ду ПИО

Ди рек тор Фон да ПИО РС Мла ден Ми лић 
уру чу је пла ке ту за ме ни ку ди рек то ра РФ 
ПИО др Алек сан дру Ми ло ше ви ћу 

ФИ НАН СИЈ СКИ ПО КА ЗА ТЕ ЉИ РА ДА ФОН ДА У ПР ВИХ ДЕ ВЕТ МЕ СЕ ЦИ

Уче шће тран сфе ра из бу џе та 
сма ње но на 27,3 од сто

Са седнице Управног одбора РФ ПИО
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Су бо тич ка фи ли ја ла РФ 
ПИО би ла је 6. но вем бра, 
по тре ћи пут, успе шан до-

ма ћин ме ђу на род ног са ве то-
дав ног да на на ко јем су струч-
ња ци за пен зиј ско оси гу ра ње 
из Ср би је и ма ђар ске пру жа ли 
прав не са ве те оси гу ра ни ци ма 
и ко ри сни ци ма пра ва ко ја су 
оства ри ли у не кој од ове две 
др жа ве.

тро чла ни тим са ве то да ва ца из 
Ср би је чи ни ли су мр Ја сна Го луп-
ски, по моћ ни ца на чел ни ка Оде-
ље ња за ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма, Су за на Ли ва зо вић, 
ше фи ца Од се ка, и Игор Ба шнец, 
слу жбе ник за утвр ђи ва ње пра-
ва у овом оде ље њу Ди рек ци је 
ПФ ПИО Но ви Сад, ко ји је ујед но 
био и пре во ди лац. Из ма ђар ског 
но си о ца со ци јал ног оси гу ра ња 
у раз го во ри ма су уче ство ва ли 
ве ро на Жол фи, на чел ни ца, Је не 
Пур, кон тро лор на цр та ре ше ња, 
и хе лен мин дер, струч ни са вет-
ник.

И ово го ди шњи дан раз го во ра 
са ма ђар ском оства рен је струч-
ну по моћ Алек сан дре Ба нић, 
на чел ни це Оде ље ња за ПИО по 
ме ђу на род ним уго во ри ма у Ди-
рек ци ји РФ ПИО Бе о град.

Сне жа на ма рић, ди рек тор-
ка Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца, 
ка же да је бла го вре ме но пре ко 
ло кал них ме ди ја по зва ла гра ђа-
не ко ји има ју про бле ма у ре ша-
ва њу сво јих зах те ва код фон до-
ва ПИО Ср би је и ма ђар ске да 
за ка жу тер мин и да у ди рект-
ном раз го во ру на јед но ста ван 
на чин ре ше сво је не до у ми це.

– то је би ла пра ва при ли ка да 
оси гу ра ни ци и ко ри сни ци пра-
ва бр зо и ла ко при ку пе по треб-
не ин фор ма ци је, и евен ту ал но 
ре ше про блем на ли цу ме ста, 
ште де ћи та ко и вре ме и тро шко-
ве за пу то ва ње или пре пи ску 
да би оства ри ли ко му ни ка ци-
ју са струч ња ци ма из на ша два 
фон да ПИО. За по сле ни у на шој 
фи ли ја ли су се по тру ди ли да, у 
скла ду са сво јим мо гућ но сти ма, 
то ком Са ве то дав ног да на са ма-

ђар ском пру же сву нео п ход ну 
ло ги стич ку по моћ и по др шку 
са ве то дав ци ма и стран ка ма ко-
је су до шле на ове раз го во ре. 
ми слим да је ова кав на чин ра да 
до бар, и да га тре ба на ста ви ти, 
јер се про бле ми у по ступ ци ма 
при ли ком до но ше ња ре ше ња 
за вр ша ва ју бр же и ефи ка сни је 
у ин те ре су свих, и ко ри сни ка 
услу га, и фон до ва ПИО – ре кла 
је Сне жа на ма рић.

Ја сна Го луп ски је на ве ла да се 
то ком овог ме ђу на род ног са ве-
то дав ног да на струч ња ци ма из 
фон до ва ПИО на ше две др жа ве 
не по сред но обра ти ло 14 стра-
на ка ра ди прав не по мо ћи. та ко-
ђе, и да је у дру гом – струч ном 
де лу овог су сре та, раз ме ње но 
шест ур ген ци ја за пред ме те ко ји 
се већ на ла зе у по ступ ку ре ша-
ва ња, а где по сто ји не ки за стој. 
Ис та кла је и да се нај ве ћи број 
стра на ка у ди рект ном раз го во-
ру са са ве то дав ци ма ин те ре со-
вао за ста тус свог пред ме та код 
ма ђар ског фон да ПИО, би ло да 
се од њих че ка до ста ва обра за ца 
по во дом под не тог зах те ва, или 
да се ра ди о до ста ви по да та ка о 
на вр ше ним пе ри о ди ма оси гу ра-
ња. Би ло је пи та ња, ка же Ја сна 
Го луп ски, и у ве зи са на чи ном 

ре ша ва ња исто вре ме ног оси гу-
ра ња, а све стран ке су по у че не 
о да љем по ступ ку и сви ма је од-
мах од го во ре но на пи та ња.

У струч ном де лу да на раз го-
во ра струч ња ци из ма ђар ске 
ин фор ми са ли су на ше са ве то-
дав це о из ме на ма њи хо вог за-
ко на о ПИО и про пи си ма ко ји 
има ју ути ца ја на по сту пак ре ша-
ва ња зах те ва оси гу ра ни ка ко ји 
има ју на вр шен стаж у обе др жа-
ве. Ја сна Го луп ски је ис та кла да 
је и ово го ди шњи су срет са ве-
то да ва ца из Ср би је и ма ђар ске 
про те као у ко ле ги јал ној, рад ној 
и ср дач ној ат мос фе ри, и да ова-
кву прак су у ра ду фон до ва ПИО 
тре ба на ста ви ти, јер је ве о ма 
успе шна и ко ри сна.

Су за на Ли ва зо вић је до да ла 
да су ко ле ге из ма ђар ске из-
ја ви ле да су ве о ма за до вољ не 
го сто прим ством до ма ћи на, ор-
га ни за ци јом, рад ном ат мос фе-
ром и учин ком на овом са ве-
то дав ном да ну. та ко ђе, и да су 
све стран ке до би ле ква ли тет не 
од го во ре, те да је же ља свих 
уче сни ка да се ова кви су сре ти 
на ста ве. Ка же да сте че на по-
знан ства и кон так те са ко ле га ма 
из ма ђар ске одр жа ва ју и по сле 
тих су сре та, јер кроз не по сред-

ну ко му ни ка ци ју са њи ма бр же 
и ефи ка сни је ра де на ре ша ва њу 
по је ди них зах те ва за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО ко ри сни ка 
услу га на ших фон до ва.

Игор Ба шнец, ко ји је овом при-
ли ком био нај ви ше ан га жо ван јер 
је у раз го во ри ма уче ство вао и 
као струч њак – са ве то да вац, али 
и као пре во ди лац, ка же да су ова-
кви су сре ти ве о ма ко ри сни и за 
стран ке и за са ве то дав це.

– Гра ђа ни ко ји има ју оства-
ре но оси гу ра ње у Ср би ји и ма-
ђар ској ни су увек до бро оба ве-
ште ни, па је за њих ко ри сно да 
уче ству ју на ова квим раз го во-
ри ма где мо гу да до би ју пра ве 
ин фор ма ци је и ти ме уште де и 
вре ме и но вац при ли ком оства-
ри ва ња пра ва из ПИО. Ре ци мо, 
не ка да ни су упо зна ти да по 
Спо ра зу му о со ци јал ном оси-
гу ра њу из ме ђу на ших др жа ва 
не мо ра ју под но си ти зах те ве за 
оства ри ва ње пра ва у обе др жа-
ве, већ ако има ју пре би ва ли ште 
у Ср би ји до вољ но је да зах те ве 
за оба фон да под не су у Ср би ји. 
На тај на чин оства ри ће уште ду, 
јер ће уме сто њих РФ ПИО Ср-
би је про сле ди ти зах тев и ма-
ђар ском фон ду – на вео је при-
ме ре из прак се Игор Ба шнец.

Верона Жолфи, Хелен Миндер, Јасна Голупски, Игор Башнец  и предраг Цветковић

У сУБОтиЦи ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНи сАвЕтОДАвНи ДАН сА МАЂАРсКОМ

Уштеда времена и мањи 
трошкови грађана
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актуелно

С дру ге стра не, и гра ђа ни ко-
ји су се у су бо тич кој Фи ли ја ли 
РФ ПИО обра ти ли са ве то дав ци-
ма за прав ну по моћ из ја ви ли су 
на кон оба вље них раз го во ра да 
су ве о ма за до вољ ни до би је ним 
ин фор ма ци ја ма.

Га бор Ша таи из Су бо ти це, ко-
ји је ис пу нио услов за од ла зак у 
ста ро сну пен зи ју у Ре пу бли ци 
Ср би ји, а има и три го ди не и се-
дам ме се ци ста жа у ма ђар ској, 
био је вид но за до во љан по сле 
оба вље ног раз го во ра.   

– Нај ве ћи про блем што већ 
до сад ни сам до био ре ше ње о 
пен зи ји је сте у то ме што још 
ни је по слат до каз из ма ђар ске 
о пре стан ку мог оси гу ра ња. 
Ка да тај до ку мент стиг не у Ср-
би ју, ов де ће ми се ау то мат ски 
до не ти ре ше ње о пен зи ји. За-
до во љан сам до би је ним од го-
во ром, а же лим да ис так нем 
да сам из у зет но при јат но при-
мљен и у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да ПИО у Но вом Са ду, 
где сам и до био ин фор ма ци ју о 
одр жа ва њу са ве то дав ног да на 
с ма ђар ском. Ова прак са је ја ко 
по зи тив на, јер љу ди су ди рект-
но и ко рект но ин фор ми са ни од 
са ве то да ва ца, па је сва ка ко тре-
ба на ста ви ти – из ја вио је рас по-
ло же ни Га бор Ша таи.

И Пре драг Цвет ко вић из Но вог 
Са да имао је са мо ле пе ре чи о 
ор га ни зо ва њу ова квих раз го во-
ра струч ња ка из ПИО фон до ва 
Ср би је и ма ђар ске. Он је у Фи-
ли ја лу РФ ПИО у Су бо ти ци до нео 
број не до ку мен те као до каз о 
упла ти до при но са за пет го ди-
на ста жа оси гу ра ња оства ре них 
у соп стве ној при ват ној фир ми у 
ма ђар ској. Са ве то дав ци из ма-
ђар ске су при хва ти ли при ло же-
ну до ку мен та ци ју као ва лид ну и 
Пре драг за до вољ но оче ку је бр-
зо ре ша ва ње свог зах те ва. 

Дру га чи ји про блем је има ла 
Аг неш хер ба ти на из Су бо ти це. 
Она је у јед ном пе ри о ду исто-
вре ме но би ла при ја вље на на 
оси гу ра ње и у Бу дим пе шти и у 
Су бо ти ци, па јој се, ка ко је про-
пи са но со ци јал ним спо ра зу мом, 
не ће при зна ти оба пе ри о да 
оси гу ра ња при ли ком од ла ска у 
пен зи ју, већ са мо је дан. Ипак, и 
она је би ла за до вољ на струч ним 
об ја шње њем са ве то да ва ца уз 
на по ме ну да је ова кав рад ПИО 
фон до ва Ср би је и ма ђар ске ве-
о ма ко ри стан за гра ђа не.

Ми ро слав Мек те ро вић

Сек тор за фи нан сиј ске 
по сло ве Ре пу блич ког 
фон да ПИО одр жао је 

од 2. до 4. но вем бра на Зла ти-
бо ру се ми нар чи ја је те ма био 
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, ко ји је 
сту пио на сна гу 30. сеп тем бра 
2018. го ди не. Се ми на ру је при-
су ство ва ло укуп но 165 за по-
сле них Фон да, ме ђу ко ји ма су 
би ли ди рек то ри фи ли ја ла По-
жа ре вац и вра ње, за по сле ни 
у ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
Фон да над ле жним за по сло ве 
ис пла те у ди рек ци ја ма Фон да 
у Бе о гра ду и Но вом Са ду, Слу-
жби Ди рек ци је Фон да у При-
шти ни, као и за по сле ни у фи-
ли ја ла ма, од но сно слу жба ма 
фи ли ја ла.

– Се ми нар је одр жан с ци-
љем да се за по сле ни у ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
Фон да над ле жним за по сло ве 
ис пла те упо зна ју са из ме на ма 
од ре да ба За ко на о ПИО ко-
је се од но се на ко ри шће ње и 
ис пла ту оства ре ног пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња. Уче сни ци су упо зна ти 
и са при ме ном од ре да ба ме-
ђу на род них уго во ра и спо ра-
зу ма ко је је Ре пу бли ка Ср би ја 
за кљу чи ла са бив шим ре пу-
бли ка ма СФРЈ у де лу при ме не 
пре ра чу на пен зи је и на пла те 
од штет них зах те ва – об ја шња-
ва нам Су за на вор ка пић, на-
чел ни ца Оде ље ња за ис пла ту 
пен зи ја по до ма ћим про пи си-
ма Ди рек ци је Фон да.

Она на во ди и да је на се ми-
на ру раз ма тран са др жај ин-
струк ци ја, оба ве ште ња, на ло-
га и обра за ца ко је је до не ла 
струч на слу жба Фон да, а ко ји 

се од но се на ак ту ел не из ме на 
За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу.

то ком се ми на ра уче сни ци 
су, та ко ђе, упо зна ти и са од-
ред ба ма За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ПИО ко ји се 
при ме њу ју по чев од 1. ја ну а ра 
2019. го ди не и за ко је ће струч-
на слу жба Фон да, до кра ја ове 
го ди не, до не ти ин струк ци је. 

– Се ми нар је успе шно про те-
као и ве ру јем да је био зна ча-
јан и ко ри стан за све уче сни ке, 
а по ка за тељ то га је и ак тив но 
уче шће ко ле ги ни ца и ко ле га 
кроз по ста вља ње пи та ња и 
да ва ње су ге сти ја у ве зи са ре-
ша ва њем спор них си ту а ци ја у 
при ме ни ин струк ци ја – за кљу-
чу је на чел ни ца вор ка пић.

Још је дан се ми нар из обла-
сти фи нан сиј ског по сло ва ња у 
ор га ни за ци ји Фон да одр жан је 
од 16. до 18. но вем бра на Див-
чи ба ра ма, са те мом „Ак тив-
но сти и но ви не у ма те ри јал-
но-фи нан сиј ском и књи го вод-
стве ном по сло ва њу РФ ПИО”.

Ка ко нам је об ја сни ла Да-
ни ца Бо жић, по моћ ни ца на-
чел ни ка Оде ље ња за ис пла ту 
пен зи ја по до ма ћим про пи-
си ма Ди рек ци је Фон да, се ми-
нар је одр жан са ци љем да се 
за по сле ни у ор га ни за ци о ним 
је ди ни ца ма Фон да над ле жним 
за по сло ве фи нан сиј ске опе-
ра ти ве и књи го вод ства, бли же 
упо зна ју са про ме на ма За ко-
на о ПДв, са но вим За ко ном о 
плат ним услу га ма и по ступ ком 
оба вља ња плат них тран сак ци-
ја у скла ду са про пи си ма ко ји 
уре ђу ју тре зо р ско по сло ва ње, 
и са гле да ју спе ци фич но сти у 
оба вља њу по сло ва плат ног 
про ме та у РФ ПИО.

– то ком се ми на ра су, та ко-
ђе, да те смер ни це да се из вр-
ше при пре ме за са ста вља ње 
фи нан сиј ског из ве шта ја за 
2018. го ди ну и уса гла ша ва ње 
по слов них књи га, као и да се 
усво је но ве ин струк ци је и пре-
по ру ке за оба вља ње те ку ћих 
по сло ва из обла сти књи го вод-
ства– ка же Да ни ца Бо жић.

За по сле ни ма су по себ но из-
ло же не из ме не у За ко ну о ПИО 
и њи хо ва при ме на на фи нан сиј-
ско-књи го вод стве не еви ден ци-
је об ра чу на и упла те до при но са 
за ли ца ко ји ма је ре ше њем РФ 
ПИО обез бе ђе но про ду же но 
оси гу ра ње и утвр ђе но свој ство 
оси гу ра ни ка (чл. 15 и др.).

У из ла га њи ма ко ја су пред-
ста вље на на се ми на ру уче ство-
ва ли су пре да ва чи ИПЦ-а, на-
чел ни ци оде ље ња Ди рек ци је 
РФ ПИО Алек сан дра Глу хо вић 
ми ла но вић, Бран ка мар ко вић 
и мир ја на мар ко вић, ко ор ди-
на тор рад не гру пе Сек то ра за 
фи нан сиј ске по сло ве Да ни ца 
Бо жић, и Стра хи ња Ку лић, фи-
нан сиј ско-књи го вод стве ни ана-
ли ти чар, док је се ми на ру при су-
ство ва ло укуп но 135 за по сле-
них Фон да у ор га ни за ци о ним 
је ди ни ца ма над ле жним за по-
сло ве фи нан сиј ске опе ра ти ве 
и књи го вод ства у ди рек ци ја ма 
Фон да у Бе о гра ду и Но вом Са ду, 
као и за по сле ни у фи ли ја ла ма, 
од но сно слу жба ма фи ли ја ла.

Се ми нар је по бу дио ве ли ко 
ин те ре со ва ње при сут них са 
кон ста та ци јом да је ово при ли-
ка да се усво ји  ви ше но вих ин-
фор ма ци ја, раз ме не ис ку ства 
из ор га ни за ци о них је ди ни ца 
Фон да и раз ви ју још бо љи и 
склад ни ји ме ђу соб ни по слов-
ни кон так ти. Г. О.

стРУЧ НЕ АК тив НО сти У ФОН ДУ ПиО

се ми на ри из обла сти 
фи нан сиј ског по сло ва ња
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реч струке

Про ме на ма про пи са ко-
ји ма је би ло уре ђе но 
пен зиј ско и ин ва лид ско 

оси гу ра ње, по чев од 1. ју ла 
1983. го ди не, ли ца ко ја оба-
вља ју де лат но сти у кул ту ри, 
од но сно вр ше све ште нич ку, 
или вер ску слу жбу, по ста ла су 
оба ве зно оси гу ра на. На овај на-
чин, про ши рен је круг оси гу ра-
ни ка са мо стал них де лат но сти и 
уре ђе но је пи та ње пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња са мо-
стал них умет ни ка, од но сно све-
ште ни ка и вер ских слу жбе ни-
ка. За кључ но са 30. ју ном исте 
го ди не, ова ли ца мо гла су да 
пла ћа ју до при но се за ПИО по 
уго во ри ма ко ји су им то оси гу-
ра ње обез бе ђи ва ли, али то оси-
гу ра ње ни је би ло оба ве зно већ 
је свој ство оси гу ра ни ка утвр ђи-
ва но ре ше њем, ис кљу чи во на 
зах тев ли ца ко је те де лат но сти 
оба вља.

За кон о кул ту ри
Пи та ње усло ва за утвр ђи-

ва ње оба ве зног пен зиј ског 
оси гу ра ња уре ђе но је од го-
ва ра ју ћим про пи си ма. За ко-
ном о кул ту ри де фи ни сан је 
по јам са мо стал ног умет ни ка 
као фи зич ког ли ца ко је ства ра 
ау тор ска де ла из обла сти умет-
нич ке де лат но сти, или из во ди 
умет нич ка и ау тор ска де ла из 
обла сти умет нич ке де лат но-
сти и ко је са мо стал но, у ви ду 
за ни ма ња, оба вља умет нич ку 
де лат ност. та ко ђе, по треб но 
је и да та квом ли цу ре пре зен-
та тив но удру же ње у кул ту ри 
утвр ди ста тус. Уко ли ко ли це 
ис пу ња ва про пи са не усло-
ве, од но сно ако има по слов ну 
спо соб ност, умет нич ку де лат-
ност оба вља као је ди но, или 
глав но за ни ма ње и има пре би-
ва ли ште у Ре пу бли ци Ср би ји, 
под но си зах тев ре пре зен та-
тив ном удру же њу за утвр ђи-
ва ње ста ту са, од но сно упис 
у члан ство. Чи ње ни ца да се 
умет нич ка де лат ност оба вља 
као је ди но, или глав но за ни ма-

ње, за пра во зна чи да умет ник 
глав ни део сво јих при хо да, 
или све сво је при хо де оства-
ру је упра во од те де лат но сти, 
од но сно да ни је у пен зиј ском 
и ин ва лид ском оси гу ра њу по 
не ком дру гом осно ву, на при-
мер – да ни је у рад ном од но су. 
Ако ре пре зен та тив но удру же-
ње при хва ти зах тев умет ни ка 
и упи ше га у члан ство, упра во 
тај упис има кон сти ту тив но 
деј ство и дан ка да је упис ре ги-

стро ван у еви ден ци ји удру же-
ња за пра во пред ста вља и дан 
по чет ка оба ве зног пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња за 
умет ни ка. По упи су у члан ство, 
умет ник са по твр да ма удру же-
ња и по пу ње ним и ове ре ним 
обра сци ма м и м-А тре ба да 
оде у над ле жну ор га ни за ци-
о ну је ди ни цу РФ ПИО, где ће 
му се ре ги стро ва ти при ја ва на 
оси гу ра ње. Ова при ја ва исто-
вре ме но зна чи и при ја ву на 
здрав стве но оси гу ра ње, што 
умет ни ку омо гу ћа ва и да ове-
ри здрав стве ну књи жи цу и ко-
ри сти услу ге из тог оси гу ра ња.

До при но си по опре де ље ној 
осно ви ци

вер ски слу жбе ни ци и све-
ште ни ци де лат ност оба вља ју у 
скла ду са цр кве ним про пи си ма, 
а у слу жбу се по ста вља ју де кре-
том цр кве них вла сти, а на исти 
на чин се и раз ре ша ва ју. До но-
ше њем де кре та о по ста вље њу, 
ова ли ца сти чу и свој ство оси гу-
ра ни ка па им од тог да на те че и 
оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње.

Умет ни ци и вер ски слу жбе-
ни ци пла ћа ју до при но се пре ма 
осно ви ца ма оси гу ра ња ко је не 
мо ра ју да од го ва ра ју њи хо вим 
оства ре ним за ра да ма. За све ште-
ни ке и вер ске слу жбе ни ке, упла та 
до при но са за здрав стве но, пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
вр ши се из бу џе та Ре пу бли ке Ср-
би је, у ви си ни нај ни же ме сеч не 
осно ви це. Оси гу ра ник мо же да 
се опре де ли и за не ку ви шу осно-
ви цу, а из нос раз ли ке из ме ђу 
нај ни же и опре де ље не осно ви-
це упла ћу је сам оси гу ра ник, или 
цр ква, од но сно вер ска за јед ни ца. 
О опре де ље ној осно ви ци оба ве-

шта ва се По ре ска упра ва ко ја и 
вр ши за ду же ње до при но си ма за 
ПИО и та осно ви ца не мо же да се 
ме ња у то ку го ди не. Умет ни ци та-
ко ђе до при но се упла ћу ју пре ма 
за ду же њи ма По ре ске упра ве, где 
се во ди и еви ден ци ја о упла та ма. 
Пре ма од лу ци из 2003. го ди не, 
град Бе о град упла ћу је до при но се 
за здрав стве но, пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње умет ни ци ма 
са пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
гра да Бе о гра да ко ји ис пу ња ва ју 

од ре ђе не усло ве. Као и за вер ске 
слу жбе ни ке, до при но си се упла-
ћу ју до ви си не нај ни же осно ви це 
оси гу ра ња, а број умет ни ка за ко-
ји се упла та до при но са вр ши на 
овај на чин огра ни чен је град ским 
бу џе том, па у слу ча ју да број при-
ја вље них пре ла зи мо гућ но сти, 
при о ри тет има ју они са ду жим 
ста жом оси гу ра ња. У слу ча ју ка-
да умет ник оства ру је и при хо де 
по уго во ру о де лу, или ау тор ском 
уго во ру, по чев од 2006. го ди не 
при ја ве о овим при хо ди ма (м-УН) 
пре да ју се По ре ској упра ви, а не 
Фон ду ПИО. Ова ко пре да те при ја-
ве ура чу на ва ју се у осно ви цу оси-

сА МО стАл НЕ ПРО ФЕ си О НАл НЕ ДЕ лАт НО сти

Оси гу ра ње умет ни ка 
и све ште ни ка



Медијскакампањаподгеслом„Ј=ДНАКИ”
ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-

та ња је, по во дом 3. де цем бра – ме ђу на род ног да на осо ба са ин-
ва ли ди те том, у окви ру ме диј ске кам па ње под ге слом „Ј=ДНА КИ”, 
пла си ра ло два пр о мо тив на спо та као је дан од на чи на да се по ша-
ље сна жна по ру ка да су сви гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је јед на ки.

Про мо спо то ви еми ту ју се на тв про гра ми ма са на ци о нал ном фре квен ци јом, а ми ни стар ство 
је по зва ло и оста ле ме ди је да се при дру же кам па њи и по др же иде ју у из град њи зе мље у ко јој су 
сви јед на ки и у ко јој сва ко има мо гућ ност да оства ри свој по тен ци јал.

министарство је иницирало и издавање пригодних поштанских марки које ће бити пуштене у 
промет 3. децембра, на међународни дан особа са инвалидитетом.

„Ово је први пут да се маркице са пригодним мотивима штампају као подршка особама са 
инвалидитетом и веома смо поносни због тога”, рекао је министар Зоран Ђорђевић.
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између два броја

Јубиларни
сајамтуризма
уКрагујевцу

У Кра гу јев цу је од 23. до 
25. но вем бра одр жан де се-
ти ме ђу на род ни са јам ту-
ри зма и се о ског ту ри зма, на 
ко ме је ове го ди не уче ство-
ва ло ви ше од 100 из ла га ча 
из зе мље и ре ги о на.

Са јам ту ри зма и се о ског 
ту ри зма у Кра гу јев цу при-
ли ка је да се на јед ном ме-
сту пред ста ве сви ту ри стич-
ки по тен ци ја ли Ср би је, али 
и зе ма ља у окру же њу.

већ ше сту го ди ну, као са-
став ни део ове ма ни фе ста-
ци је, ор га ни зо ван је и Са јам 
зим ни це. Ово га пу та по се ти-
о ци су има ли при ли ку да ви-
де, про ба ју и ку пе про из во-
де ви ше од 40 до ма ћин ста ва 
из свих кра је ва Ср би је.

то ком тро днев не ма ни-
фе ста ци је одр жа на и број на 
пре да ва ња, струч не три-
би не, а из ве ден је и бо гат 
умет нич ки про грам, уз на-
сту пе фол клор них ан сам ба-
ла из Шу ма ди је.

УстановљененаградеАПВојводине
На пред лог По кра јин ске вла де, на сед ни ци Скуп шти не АП вој во-

ди не одр жа ној 14. но вем бра ове го ди не уста но вље не су на гра де 
Ау то ном не по кра ји не вој во ди не и по кра јин ска при зна ња. Од лу-
че но је да се По кра јин ска на гра да и при зна ња до де љу ју по во дом 
да ту ма од по кра јин ског зна ча ја ко је је утвр ди ла Скуп шти на вој во-
ди не: Да на при са је ди ње ња вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји (25. но-
вем бар), да на обе ле жа ва ња мај ске скуп шти не (15. мај) и ме ђу на-
род ног да на људ ских пра ва (10. де цем бар).

гу ра ња, од но сно По ре ска упра-
ва ума њу је за ду же ње за упла ту 
до при но са за из нос упла ћен по 
при ја вље ној уго во ре ној на кна ди.

пун стаж оси гу ра ња
Умет ни ци и вер ски слу жбе-

ни ци че сто се, у пе ри о ду у ком 
оба вља ју са мо стал ну де лат ност, 
ан га жу ју по уго во ру о ра ду, нај-
че шће у обра зов ним ин сти ту ци-
ја ма. У слу ча ју да се ли це ко је је у 
оба ве зном оси гу ра њу по осно ву 
оба вља ња са мо стал не де лат но-
сти за по сли, пре ма ва же ћим за-
кон ским про пи си ма оси гу ра ње 
по осно ву рад ног од но са је при-
о ри тет но и пре ки да ра ни је оси-
гу ра ње. У ра ни јем пе ри о ду, до 
про бле ма је мо гло да до ђе у слу-
ча ју да се рад ни од нос оба вља са 
не пу ним рад ним вре ме ном, због 
че га је у том пе ри о ду оси гу ра-
ник мо гао да има стаж оси гу ра-
ња утвр ђен у тра ја њу кра ћем од 
ка лен дар ског, иа ко па ра лел но 
са за по сле њем и да ље оба вља 
са мо стал ну де лат ност, чак и у 
слу ча ју ка да су за са мо стал ну 
де лат ност упла ће ни до при но-
си. ме ђу тим, из ме на ма За ко на 
о ПИО, по чев од 30. сеп тем бра 
2018. го ди не, уре ђе но је да се у 
стаж оси гу ра ња ра чу на вре ме за 
ко је је пла ћен до при нос за ПИО 
по би ло ком осно ву. Ова из ме на 
од но си се и на пе ри о де пре сту-
па ња из ме на на прав ну сна гу, па 
оси гу ра ни ци ви ше не ће до ћи у 
си ту а ци ју да и по ред упла ће них 
до при но са, због при о ри тет ног 
оси гу ра ња са не пу ним рад ним 
вре ме ном не ма ју стаж оси гу ра-
ња ко ји од го ва ра ка лен дар ском 
тра ја њу.

ва жно је на гла си ти да оси гу ра-
ник има оба ве зу да о свим про ме-
на ма у то ку оси гу ра ња оба ве сти 
РФ ПИО, ка ко би се бла го вре ме-
но ре ги стро ва ле од го ва ра ју ће 
при ја ве у ма тич ну еви ден ци ју. 
Да кле, про ме не ста ту са у члан-
ству у ре пре зен та тив ном удру же-
њу, од но сно до но ше ње де кре та 
од стра не цр кве, или вер ске за-
јед ни це, пред ста вља ју основ за 
про ме не у оси гу ра њу. По себ но 
тре ба во ди ти ра чу на о пре стан-
ку оси гу ра ња, јер ре тро ак тив ни 
уно си у еви ден ци ју удру же ња 
не ма ју деј ство, већ се пре ста нак 
члан ства утвр ђу је са да ном ка да 
је про ме на ре ги стро ва на, о че му 
удру же ња из да ју по твр де у скла-
ду са за кон ским про пи си ма.

Ми ро слав Ми рић

Као нај ви ше при зна ње ко је се до де љу је по је дин цу за ду го го ди-
шњи рад, лич но за ла га ње и из у зет не ре зул та те у свим обла сти ма 
ства ра ла штва, чи ме је дат тра јан до при нос раз во ју По кра ји не, уста-
но вље на је на гра да АП вој во ди не „ми хај ло Пу пин”. та ко ђе, уста но-
вље на су и по кра јин ска при зна ња за зна чај на оства ре ња: у кул ту-
ри – „Фе ренц Фе хер”, умет но сти – „Па вле Јо ва но вић”, обра зо ва њу 
– „Ђор ђе На то ше вић”, на у ци  – „ми лу тин ми лан ко вић”, при вре ди – 
„Ла зар Дун ђер ски”, спор ту – „мом чи ло та па ви ца”, за шти ти људ ских 
и ма њин ских пра ва – „љу до вит ми ча тек” и у обла сти рав но прав но-
сти по ло ва – „ми ли ца то мић”.

Прокупље:обуказагеронтодомаћице
Основ но зна ње и ко му ни ка ци ја са ста рим осо ба ма, пру жа ње по мо ћи при одр жа ва њу лич не хи-

ги је не, по моћ при ис хра ни, на бав ци на мир ни ца, узи ма њу ле ко ва, одр жа ва њу до брог и ста бил ног 
ста ња осо бе о ко јој се бри ну, са мо су не ке од ве шти на ко је ће до сре ди не де цем бра, до ка да је 
пред ви ђе но да тра је обу ка, сте ћи 10 же на са еви ден ци је про ку пач ке фи ли ја ли На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње(НЗ С).

то је део про јек та ко ји под ра зу ме ва обу ку за по сао ге рон то до ма ћи це ко ји уз по моћ НСЗ ре а ли зу је 
Дом за не гу и сме штај ста рих ли ца у Про ку пљу.

Обу ка за ге рон то до ма ћи це из Про ку пља и Кур шу мли је – пет же на из Про ку пља и пет из Кур шу-
мли је, под ра зу ме ва те о рет ски и прак ти чан део и спро во ди се у про ку пач ком До му за не гу и сме штај 
ста рих ли ца.

Ове же не ће би ти оспо со бље не за пру жа ње раз ли чи тих ви до ва по мо ћи угро же ни ма и ста рим 
осо ба ма, по себ но у брд ско-пла нин ским пре де ли ма оп шти не Кур шу мли ја.
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СтогодишњицаприсаједињењаВојводинеКраљевиниСрбији
Сто го ди шњи ца за вр шет ка Пр вог свет ског ра та и 

при са је ди ње ња вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји све-
ча но је обе ле же на 24. и 25. но вем бра у Но вом Са ду.

Све ча но сти су при су ство ва ли Алек сан дар ву чић, 
пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, ма ја Гој ко вић, пред-
сед ни ца Скуп шти не Ср би је, ми ло рад До дик, пред-
се да ва ју ћи Пред сед ни штва Бих, Жељ ка Цви ја но вић, 
пред сед ни ца Ре пу бли ке Срп ске, ми ни стри у вла ди 
Ср би је, стра ни ам ба са до ри, пред став ни ци по кра јин-
ске и град ске вла сти, пред став ни ци вој ске Ср би је и 
вер ских за јед ни ца.

Алек сан дар ву чић, пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је, 
и ми лош ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, от-
кри ли су спо ме ник кра љу Пе тру I Ка ра ђор ђе ви ћу на 
тр гу Ре пу бли ке. На Све ча ној ака де ми ји по све ће ној 
сто го ди шњи ци при са је ди ње ње вој во ди не Кра ље-
ви ни Ср би ји, у Срп ском на род ном по зо ри шту, Алек сан дар ву чић је на гла сио да је то нај ве ћа те ко ви на исто ри је срп ског на ро да, по сле 
уста нич ког осло ба ђа ња Ср би је.

Истог да на отво рен је и му зе ја при са је ди ње ња вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји, а у окви ру про гра ма обе ле жа ва ња овог зна чај ног ју би ле-
ја, одр жа на је и мул ти ме ди јал на из ло жба „1918”, за тим пре ми је ра по зо ри шне пред ста ве „Све то зар” и кон церт на тр гу сло бо де.

Мирослављево
јеванђељеу
децембрупред
посетиоцима

Нај ста ри ји са чу ва ни срп ски илу-
стро ва ни ћи ри лич ни ру ко пис, ми ро-
сла вље во је ван ђе ље, би ће из ло же но 
у На род ном му зе ју сва ке су бо те у де-
цем бру, као и у пе так, 7. де цем бра.

ми ро сла вље во је ван ђе ље, на ста-
ло у 12. ве ку, са сто ји се од 181 ли ста 
на ко ји ма се, по ред тек ста, на ла зи 296 
ми ни ја ту ра цр та них пе ром, а за тим 

бо је них чет ки цом и укра ше них зла-
том. За пис на по след њем ли сту Је ван-
ђе ља го во ри да га је по ру чио хум ски 
кнез ми ро слав, брат ве ли ког жу па на 
Сте фа на Не ма ње.

У ју ну 2005. го ди не ми ро сла вље во 
је ван ђе ље је упи са но у спи сак Пам ће-
ње све та, о че му је На род ни му зеј у Бе-
о гра ду до био сер ти фи кат Уне ска.

На род на би бли о те ка Ср би је, као 
ма тич на уста но ва за за шти ту ста рих 
и рет ких књи га, про пи са ла је да ми-
ро сла вље во је ван ђе ље мо же би ти 
из ла га но са мо де сет да на то ком јед не 
го ди не.

Крагујевац:медицинска
собазаособесааутизмом

У про сто ри ја ма Шко ле за основ но и сред ње 
обра зо ва ње „ву ка шин мар ко вић” у Кра гу јев цу 
не дав но је, по во дом обе ле жа ва ња Европ ског да-
на осо ба са ау ти змом, отво ре на ме ди цин ска со ба 
за осо бе са ау ти змом. Ово је, ина че дру га ме ди-
цин ска со ба у Ср би ји, ко ја је ре зул тат парт нер ске 

са рад ње Са ве за удру же ња Ср би је за по моћ осо ба ма са ау ти змом и Удру же ња за по моћ осо-
ба ма са ау ти змом Кра гу је вац, уз фи нан сиј ску по др шку ком па ни је „вип мо бајл”. Опре ма ње 
ме ди цин ске со бе по мо гао је Дом здра вља Кра гу је вац.

ЗазадругареуЛесковцу36,4милионадинара
Да би се уна пре ди ло по сло ва ње и по ве ћао ква ли тет жи во та у ру рал ним сре ди на ма, 

че ти ри ле ско вач ке за дру ге до би ле су но вац за на бав ку но вих ма ши на и опре ме чи ја је 
укуп на вред ност 36,4 ми ли о на ди на ра.

Јед ни за дру га ри ће сред ства ис ко ри сти ти за на бав ку опре ме за хлад ња чу и уз гој ма-
ли на, ја го да, ку пи на и оста лог во ћа, а дру ги за на бав ку пла сте ни ка и при кључ них ма-
ши на за об ра ду зе мљи шта, као и за трак тор и 39 сте о них ју ни ца, да би би ли успе шни ји, 
про ши ри ли про из вод њу и мо гли бо ље да про фи ти ра ју.

За дру га ри су но вац до би ли пу тем кон кур са ко ји је спро вео ка би нет ми ни стра без 
порт фе ља за ду же ног за ре ги о нал ни раз вој и ко ор ди на ци ју јав них пред у зе ћа.
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актуелно

У окви ру 7. Ду нав ског би-
знис фо ру ма, у про сто ри-
ја ма При вред не ко мо ре 

вој во ди не (ПКв) у ма стер цен-
тру Но во сад ског сај ма одр жан 
је окру гли сто под на зи вом 
„Зна чај на у ке за раз вој по љо-
при вре де, агро при вре де и кон-
цеп та па мет них се ла”. Скуп је 
ор га ни зо вао „Днев ник-По љо-
при вред ник” АД, уз по др шку 
ПКв, а на па не лу су уче ство ва ли 
пред став ни ци по љо при вред-
них фа кул те та из Но вог Са да и 
Бе о гра да, но во сад ског Ин сти-
ту та за ра тар ство и по вр тар-
ство, Ин сти ту та за во ћар ство 
из Чач ка, бе о град ског Ин сти ту-
та за во до при вре ду „Ја ро слав 
Чер ни”, Ин сти ту та за зе мљи ште 
у Бе о гра ду, Ин сти ту та за при ме-
ну на у ке у по љо при вре ди Бе о-
град, но во сад ског Ин сти ту та за 
пре храм бе не тех но ло ги је, На-
уч ног ин сти ту та за ве те ри нар-
ство „Ср би ја” и Ин сти ту та „ми-
хај ло Пу пин”.

Пре ма ре чи ма проф. др Ра до-
ва на Пе ја но ви ћа, пред сед ни ка 

Про грам ског са ве та Ду нав ског 
би знис фо ру ма, циљ овог ску па 
био је да се мул ти ди сци пли нар-
ним на уч ним при сту пом про-
на ђе на чин ка ко да се по пра ви 
ви ше де це ниј ски лош по ло жај 
у ко јем се на ла зе по љо при-
вре да и се ло. Ула га ње у зна ње, 
ис та као је Пе ја но вић, је ди но је 
ула га ње у по љо при вре ду ко-
је за си гур но про пор ци о нал но 
вра ћа ви ше од уло же ног.

ве ли мир Ста но је вић, др жав-
ни се кре тар у ми ни стар ству по-
љо при вре де, шу мар ства и во-
до при вре де, го во ре ћи о огром-
ном зна ча ју агра ра за Ср би ју, 
ко ја је ти пич но по љо при вред на 
зе мља, ис та као је да је др жа ва 
то пре по зна ла и да из го ди не у 
го ди ну ула же све ви ше бу џет-
ских сред ста ва у овај сек тор.

– Ни је то ли ко ва жна ко ли чи на 
нов ца, већ ка ко се он упо тре би. 
Нео п ход но је да се ула же у ино-
ва ци је и на уч не про јек те чи ји је 
циљ да се про из ве де што ви ше 
по је ди ни ци по вр ши не, уз што 
ма ња ула га ња – ре као је Ста но-

је вић и на гла сио да се мо ра раз-
ви ја ти кон цепт па мет них се ла.

Др Са ша Сте ва но вић, по моћ-
ник по кра јин ског се кре та ра за 
по љо при вре ду, во до при вре ду 
и шу мар ство, на вео је да овај се-
кре та ри јат опре де љу је зна чај на 
бес по врат на сред ства шко ла ма, 
фа кул те ти ма и ин сти ту ти ма за 
ку по ви ну са вре ме не опре ме и 
уна пре ђе ње ра да, а од ове го-
ди не под сти чу се ак тив но сти 
у шко ла ма ве за не за за дру гар-
ство као ва жан сег мент уна пре-
ђе ња жи во та на се лу.

И оста ли уче сни ци окру глог 
сто ла го во ри ли су о ак ту ел ном 
ста њу у по љо при вре ди и мо-

гућ но сти да се оно уна пре ди 
при ме ном на у ке. Став ве ћи не је 
да су раз вој но вих тех но ло ги ја, 
ди ги та ли за ци ја по љо при вре де 
и им пле мен та ци ја но вих са зна-
ња у прак си осно ва за уна пре-
ђе ње агра ра и оства ри ва ње 
кон ку рент но сти у овој обла сти. 
Нај ве ћу уло гу у то ме има ју број-
ни до ма ћи ин сти ту ти и фа кул-
те ти у ко ји ма се, ка ко је ре че-
но, спро во де ис тра жи ва ња на 
ни воу оних у нај ра зви је ни јим 
зе ља ма, с ци љем да се но ва са-
зна ња у што кра ћем ро ку учи не 
до ступ на крај њим ко ри сни ци-
ма – по љо при вред ни ци ма.

М. Мек те ро вић

три де сет уго во ра у укуп ној вред но сти од 
60 ми ли о на ди на ра уру че но је брач ним па-
ро ви ма из вој во ди не, ко ји су на пе том кон-
кур су За во да за рав но прав ност по ло ва вој-
во ди не до би ли бес по врат на сред ста ва за 
ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ ни цом. Уго-
во ре је уру чио пот пред сед ник По кра јин ске 

вла де, Ђор ђе ми ли ће вић. Он је ис та као да 
је обез бе ђи ва ње кро ва над гла вом си гур но 
је дан од нај ва жни јих и нај леп ших жи вот них 
тре ну та ка и че сти тао мла дим љу ди ма ко ји 
су од лу чи ли да се у јед ном но вом ам би јен ту 
и, за не ке од њих, у са свим но вим усло ви ма 
бо ре за се бе и сво је по ро ди це.

– До са да је 218 мла дих брач них па ро ва 
на овај на чин обез бе ди ло кров над гла вом, 
а по себ но је ва жно и то што су же не по ста ле 
рав но прав ни вла сни ци ку пље них ку ћа – ис-
та као је пот пред сед ник По кра јин ске вла де.

ми ли ће вић је на вео и да је за у ста вља ње 
де по пу ла ци је се ла, оста нак мла дих и де це 
на се лу и по кре та ње укуп ног раз во ја ру-
рал них сре ди на је дан од стра те шких при о-
ри те та на чи јој ре а ли за ци ји ће По кра јин ска 
вла да си гур но ис тра ја ти. Под се тио је да је 
у об но ву вој во ђан ских се ла на овај на чин, 
од но сно за ку по ви ну се о ских ку ћа са окућ-
ни цом, По кра јин ска вла да у 2017. из дво ји ла 
око 43 ми ли о на ди на ра, а ове го ди не чак 60 
ми ли о на.

До де ли уго во ра при су ство ва ли су и Пре-
драг ву ле тић, по кра јин ски се кре тар за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав-
ност по ло ва, и Ди а на ми ло вић, ди рек тор ка 
За во да за рав но прав ност по ло ва. М. М.

ОКРУ Гли стО У ПРи вРЕД НОј КО МО Ри вОј вО Ди НЕ

При ме на на у ке у раз во ју 
по љо при вре де

Ди а на Ми ло вић, Ђор ђе Ми ли ће вић и пре драг Ву ле тић са ко ри сни ци ма сред ста ва

ПО КРА јиН сКА влА ДА ПОД сти ЧЕ ОБ НО вУ сЕ лА

Бес по врат на сред ства за ку по ви ну се о ских ку ћа

Излагање државног секретара Велимира Станојевића
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По сле Бе о гра да и Бач ке Па-
лан ке, три би на „Ни сте са ми”, 
ко ја се спро во ди под по кро ви-
тељ ством ма је Гој ко вић, пред-
сед ни це Скуп шти не Ср би је, 
Уни це фа и ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, одр жа на је и 
у Но вом Са ду.

Осим пред став ни ка ре пу-
блич ке, по кра јин ске и град ске 
вла сти, три би ни су при су ство-
ва ли и струч ња ци здрав стве них 
уста но ва, пред став ни ци ор га-
ни за ци ја и удру же ња ОСИ, као 
и сту ден ти Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду.

Би ља на Ба ро ше вић, вр ши лац 
ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра 

за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња – Сек тор 
за за шти ту ОСИ, том при ли ком 
је го во ри ла о си стем ском ре-

ша ва њу про бле ма ти ке ОСИ, о 
при сту пач но сти, и на гла си ла да 
је Но ви Сад учи нио пу но за ове 
осо бе.

Иван ка Са вић, за ме ни ца по-
кра јин ског се кре та ра за здрав-
ство, го во ри ла је о мен тал ном 
здра вљу, док је љи ља на Ко ко-
вић, по моћ ни ца гра до на чел-
ни ка Но вог Са да, ис та кла да је 
град Но ви Сад до био на гра ду за 
до при нос у обла сти при сту пач-
но сти и со ци јал ној ин клу зи ји.

Ро берт Чо бан, пред сед ник 
„Ко лор Прес гру пе”, и ор га ни за-
тор три би не, ис та као је да ће се 
на ста ви ти са одр жа ва њем ова-
квих три би на и у дру гим гра до-
ви ма Ср би је.

По сле три би не одр жа на је и 
па нел ди ску си ја у ко јој су уче-
ство ва ли пред став ни ци ор га-
ни за ци ја ОСИ.  Д. Ко раћ

По чет ком но вем бра одр жа на је сед ма 
ре дов на Из бор на скуп шти на Са ве за 
ин ва ли да ра да Ср би је (СИР Ср би је). 

По ред де ле га та, Скуп шти ни је при су ство-
ва ла Би ља на Ба ро ше вић, в. д. по моћ ни ка 
ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, и пред став ни ци Са мо-
стал ног син ди ка та Ср би је – пот пред сед ни-
ци син ди ка та Ду шко ву ко вић и то ми слав 
Ба но вић, ко ји је и пред сед ник Са мо стал ног 
син ди ка та Бе о гра да.

По моћ ни ца ми ни стра Би ља на Ба ро ше-
вић го во ри ла је о до број са рад њи са Са ве-
зом ин ва ли да ра да Ср би је и пред сед ни ком 
Бо жи да ром Це ки ћем, као и о успе шним 
ре зул та ти ма ко ји су од раз за јед нич ког тим-
ског ра да. По себ но је ис та кла уче шће у из-
ра ди про је ка та ко ји су из у зет но до бро ре а-

ли зо ва ни у прак си. На гла си ла је да је же ља 
ре сор ног ми ни стар ства да се та са рад ња и 
убу ду ће успе шно про ши ру је и оства ру је. 

О до број са рад њи са СИР Ср би је го во рио 
је и пот пред сед ник ССС Ду шко ву ко вић, ко-
ји је на вео да за успе шан за јед нич ки рад и 
све што је оства ре но ве ли ка за слу га при па-
да пред сед ни ку Бо жи да ру Це ки ћу.

то ми слав Ба но вић, пред сед ник Са мо-
стал ног син ди ка та Бе о гра да, и пот пред-
сед ник ССС, ис та као је да је ду го го ди шња 

са рад ња из ме ђу град ског 
син ди ка та и СИР Ср би је увек 
би ла успе шна јер су се за јед-
нич ки за ла га ли за ин те рес 
члан ства обе ове ор га ни за-
ци је.

Пред сед ник Це кић је за-
хва лио го сти ма и сви ма ко ји 
су ди рект но или ин ди рект-
но уче ство ва ли у успе шном 
ра ду Са ве за, а по себ но ре-
сор ном ми ни стар ству и ми-
ни стру Зо ра ну Ђор ђе ви ћу.

На Скуп шти ни СИР Ср би је пред ста вљен 
је и из ве штај о че тво ро го ди шњем ра ду, из-
ве штај Над зор ног од бо ра о фи нан сиј ском 
по сло ва њу за тај пе ри од, ко ји је под нео 
пот пред сед ник НО ми ло рад Ата на ско вић, 
као и про грам ра да за на ред не че ти ри го-
ди не.

Сви де ле га ти су по зи тив но го во ри ли о 
ра ду и по сло ва њу у прет ход ном пе ри о ду, а 
на кон ди ску си је се пре шло на из бор пред-
сед ни ка, као и чла но ва Из вр шног и Над зор-
ног од бо ра. За пред сед ни ка је иза бран по-
но во Бо жи дар Це кић, а чла но ви Из вр шног 
од бо ра су: во ји слав ви јо ро вић, Све то зар 
Бо жи но вић, ми ло је Ни ко лић, Жи во јин Не-
дељ ко вић, Сло бо дан Чу пић, ве ли мир Си-
мић, љу бин ко то шић, Ста но ја Ста ној ко вић, 
Гро зда на ми тић, Ста на Сви ла ров, Стан ко 
Ним че вић, ми ло рад По по вић и Бо жи дар 
Це кић.

За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра ни 
су ми ло рад Ата на ско вић, Дра ган По по вић 
и Гор да на Стан ко вић. На пред лог пред сед-
ни ка Це ки ћа, за по моћ ни ка пред сед ни ка 
иза бран је Стан ко Ним че вић. Г. О.

из БОР НА сКУП шти НА сА вЕ зА иН вА ли ДА РА ДА сР Би јЕ

Бо жи дар Це кић
по но во пред сед ник

тРи Би НА „Ни стЕ сА Ми” ОДР ЖА НА У НО вОМ сА ДУ

си стем ско ре ша ва ње про бле ма Оси

Сретењскиорденпрвогреда
Скуп шти на Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је јед но гла сно је 
од лу чи ла да се Бо жи дар Це кић пред ло жи за Сре тењ ски 
ор ден пр вог ре да за ду го го ди шњи успе шан рад у СИР 
Ср би је, чи ји је пред сед ник ви ше од 30 го ди на.
Од лу ку да се Бо жи да ру Це ки ћу до де ли Сре тењ ски 
ор ден за на ро чи те за слу ге у обла сти ху ма ни тар них де-
лат но сти по др жа ло је и Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

Биљана Барошевић
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поводи

У Ни шу је сре ди ном но вем бра одр жан 
че твр ти Фо рум напредних тех но ло ги ја на 
ко ме су пред ста вље ни при вред ни, на уч-
но-обра зов ни и ин сти ту ци о нал ни по тен-
ци ја ли гра да у овој обла сти. Скуп је био 
из у зет но по се ћен а по се бан од јек има ле 
су из ја ве пред став ни ка ре пу блич ких ин-
сти ту ци ја ко је ули ва ју на ду да ће би ти по-
сла за ве ли ки број но вих рад ни ка. У окви-
ру Фо ру ма у ре пре зен та тив ном објек ту 
ни шког Офи цир ског до ма одр жан је Са јам 
за по шља ва ња и про фе си о нал не ори јен-
та ци је на ко ме је че тр де се так по сло да ва-
ца по ну ди ло око 150 рад них ме ста, углав-
ном тех нич ке стру ке.

Фир ма ма у Ср би ји у овом тре нут ку не-
до ста је 15.000 струч ња ка из обла сти ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја, а про јек ци је 
по ка зу ју да ће до 2020. го ди не би ти по-
треб но око 30.000 Ит струч ња ка, из ја ви ла 
је у Ни шу по моћ ни ца ми ни стра про све те 
Га бри је ла Гру јић. Она је на гла си ла да је на 
др жа ви да обез бе ди мла ди ма та кав ква-
ли тет обра зо ва ња да мо гу спрем но да од-
го во ре на иза зо ве тр жи шта ра да.

По моћ ни ца ми ни стра про све те је на ја-
ви ла и из ме ну за кон ског окви ра и ства-
ра ње усло ва да се прак са ко ју сту ден ти 
стек ну то ком шко ло ва ња ра чу на као пр во 
рад но ис ку ство.

Ди рек тор На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње Зо ран мар ти но вић под се тио је 
да је ове го ди не кре ну ла пре ква ли фи ка-
ци ја не за по сле них ли ца за по сло ве про-
гра ми ра ња, на ја вљу ју ћи њен на ста вак и 
на ред не го ди не, а при ли ку да се об у че за 
де фи ци тар на за ни ма ња до би ће и не ква-
ли фи ко ва на и по лу ква ли фи ко ва на ли ца.

Гра до на чел ник Ни ша Дар ко Бу ла то вић 
на вео је по да так да је за хва љу ју ћи отва-
ра њу но вих по го на број не за по сле них у 
гра ду сма њен. Ина че, јед на од по ру ка са 
Фо ру ма у Ни шу је сте да је ком па ни ја ма у 
сфе ри на пред них тех но ло ги ја по треб на 
по моћ др жа ве. Љ. Гло го вац

ФО РУМ НАПРЕДНиХ тЕХ НО лО Ги јА У Ни шУ

Не до ста ју ит струч ња ци

На гра да „Цвет успе ха за 
же ну зма ја”, ко ју до де-
љу је Удру же ње по слов-

них же на Ср би је, уру че на је по 
12. пут, а на гра ду „Же не зма је ви 
над зма је ви ма” ове го ди не до-
би ле су вла сни ца и ди рек тор ка 
пред у зе ћа „Dex press” љи ља на 
Ка ра кла јић, су вла сни ца и ди-
рек тор ка Оп ште бол ни це „Бел 
ме дик” Ја сми на Кне же вић и су-
вла сни ца и ди рек тор ка пред у-
зе ћа „Сло во” Гор да на Ђур ђе вић.

Пред сед ни ца Удру же ња по-
слов них же на Ср би је Са ња По-
по вић Пан тић на ве ла је да је то 
удру же ње то ком 20 го ди на по-
сто ја ња ре а ли зо ва ло 140 про је-
ка та, еду ко ва ло 4.900 же на, док 
је 118 же на на гра ђе но за свој 
рад на гра дом „же на змај”.

– По но сне смо што смо кроз 
ду го го ди шњи рад по сти гле да 
се жен ско пред у зет ни штво при-
зна као еко ном ска, а не со ци јал-
на ка те го ри ја – на ве ла је Са ња 
По по вић Пан тић.

Пр ви пут ове го ди не уста но-
вље но је и при зна ње „Род но 
нај сен зи тив ни ја ком па ни ја” ко-
је је до де ље но Дел та хол дин гу, 
дру го ме сто су по де ли ле ком па-
ни је Икеа Ср би ја и Авон Ср би ја, 
а тре ће је при па ло ком па ни ја ма 
вИП мо бајл и Уни кре дит бан ци.

Удру же ње по слов них же на 
Ср би је се за ла же за прин ци пе 

со ци јал не и еко ном ске ин клу-
зи је и по све ћу је па жњу про мо-
ци ји до брих при ме ра из прак се 
ви ше стру ко дис кри ми ни са них 
гру па. Овог пу та Удру же ње је 
по себ но ис та кло ром ске пред-
у зет ни це, ко ји ма су до де ље на 
спе ци јал на при зна ња. До би ле 
су их Див на Јо ва но вић, ди рек-
тор ка пред у зе ћа „Ни на Де лукс” 
из Обре нов ца, Па ва Но ва-
ков Ча бри лов ски, ди рек тор ка 
пред у зе ћа „Па ва плус д.о.о” из 
Пан че ва и Са ни ја Жив ко вић, ди-
рек тор ка кро јач ке рад ње ,,Жив-
ко вић Са ни ја” из Ле сков ца.

ми ни стар ка без порт фе ља 
за ду же на за де мо гра фи ју и по-
пу ла ци о ну по ли ти ку Сла ви ца 
Ђу кић Де ја но вић ре кла је при-
ли ком уру чи ва ња на гра да да је 
би ти по слов на же на би ло где у 
све ту иза зов, а да је би ти успе-

шна по слов на же на у Ср би ји 
„змај ски иза зов”.

Она је ис та кла да је вла да Ср би-
је по све ће на род ној рав но прав-
но сти и до да ла да се при су ство 
же на у јав но-по ли тич ком жи во ту 
из го ди не у го ди ну по ве ћа ва.

– Ско ро 38 од сто на род них 
по сла ни ка су же не, че ти ри ми-
ни стар ке у вла ди, пред сед ни ца 
вла де, пред сед ни ца На род не 
скуп шти не... Зва нич на ста ти-
сти ка нам го во ри и да ви со ке 
шко ле и фа кул те те ви ше упи-
су ју и за вр ша ва ју же не. ме ђу 
упи са ним и ди пло ми ра ним сту-
ден ти ма у 2016. го ди ни ви ше је 
же на, као и док то ра на у ка, али 
и ве ћи на ко ри сни ка ин тер не та 
су, та ко ђе, при пад ни це леп шег 
по ла – ре кла је она.

ми ни стар ка Ђу кић Де ја но-
вић је оце ни ла да је 21. век, век 

ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и 
же на и да ће сва ка зе мља ко ја 
то не пре по зна за о ста ти у раз-
во ју. 

ми ни стар за ино ва ци је и тех-
но ло шки раз вој Не над По по вић 
ре као је да су же не у Ср би ји 
вред не и пред у зи мљи ве, али 
им че сто не до ста ју по моћ и по-
др шка.

– Наш ка би нет спро во ди про-
грам за раз вој жен ског пред у-
зет ни штва чи ји је циљ да пру-
жи же на ма зна ње и ве шти не 
за ба вље ње по слом – ре као је 
По по вић и до дао да је од ју ла 
ове го ди не до де ље но 100 ми-
ли о на ди на ра за раз вој жен ског 
ино ва ци о ног пред у зет ни штва и 
на ја вио да ће вла да Ср би је на-
ста ви ти још сна жни је да их по-
др жа ва.

Г. О.

УДРУ ЖЕ њЕ ПО слОв НиХ ЖЕ НА ДО ДЕ ли лО НА ГРА ДЕ

Цвет успе ха за же ну зма ја
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Чла но ви удру же ња пен зи о-
не ра оп шти не Ба бу шни ца кра-
јем ок то бра обе ле жи ли су свој 
дан. Удру же ње је осно ва но 
1989. го ди не и бро ји 1.006 чла-
но ва у 16 ме сних ор га ни за ци ја 
(Ба бу шни ца, ве ли ко Бо њин це, 
Звон це, Стре лац, Стол, Кам бе ле-
вац, Дра ги нац, Ка лу ђе ро во, Ра-
до ше вац, Гор њи и До њи Стри-
же вац, Из вор, Гор чин це, љу бе-
ра ђа, мо дра Сте на и Су ра че во).

На дан удру же ња уго сти ли су 
ко ле ге из Пи ро та, Ди ми тров-
гра да, Бе ле Па лан ке, вла со-
тин ца, Сур ду ли це, Гр де ли це и 
ин ва ли де ра да оп шти не Пи рот. 
ме ђу го сти ма је би ла и пред-
сед ни ца оп шти не Ба бу шни ца 
Сла ђа на Ни ко лић са са рад ни-
ци ма. ва си ли је Бе ло бр ко вић, 

за ме ник пред сед ни ка Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је (СПС) и 
пред сед ник Из вр шног од бо ра 
По кре та тре ћег до ба Ср би је, 
ко ји је та ко ђе био ме ђу зва ни-
ца ма, до де лио је удру же њу из 
Ба бу шни це при год но при зна-
ње за успе шан рад. 

Удру же ње ре дов но снаб де-
ва пен зи о не ре огре вом и пре-
храм бе ним про из во ди ма, а у 
пи лот про јек ту „До сто јан стве ни 
жи вот пен зи о не ра” по де ље на 
су 104 па ке та угро же ним чла-
но ви ма. та ко ђе се пен зи о не ри-
ма ре дов но да ју и по зај ми це до 
5.000 ди на ра без ка ма те и дру ги 
ви до ви со ци јал не по мо ћи. 

Ре дов но се ор га ни зу ју пу то-
ва ња, као и бес плат ни ле кар ски 
пре гле ди. Чла но ви удру же ња 

мо гу да про чи та ју днев ну штам-
пу, да се дру же уз шах и кар те, 
а у де цем бру се ор га ни зу је и 
тра ди ци о нал ни но во го ди шњи 
тур нир у ша ху. та ко ђе има ју 
бес плат ни ин тер нет, фо то ко пи-
ра ње, очи та ва ње лич них ка ра та 

и са о бра ћај них до зво ла, сва ко-
днев не услу ге бер бе ри на, пру-
жа ње прав них са ве та и са ве та 
из во ћар ства. 

За по че так 2019. го ди не у пла-
ну је осни ва ње Ак ти ва же на.

Д. Го лу бо вић

По крет тре ћег до ба Бе о гра да осно-
ван је кра јем но вем бра на ини ци ја-
ти ву чла но ва удру же ња пен зи о не ра 

са под руч ја Бе о гра да, а уз по др шку и у са-
рад њи са По кре том тре ћег до ба Ср би је и 
Град ском ор га ни за ци јом пен зи о не ра (ГУП) 
Бе о гра да.

При мар ни циљ по кре та је сте да се „обо-
га ти” тре ће до ба уче шћем у спорт ским и 
кул тур ним ак тив но сти ма, али не ће би ти 
за не ма ре ни ни они ко ји ма је по треб на 
здрав стве на по моћ. та ко ђе, циљ је и бор ба 
за што бо љи дру штве ни ста тус и по ло жај 
ста рих.

На осни вач кој скуп шти ни По кре та тре-
ћег до ба Бе о гра да вла ди мир Је стра ти је-
вић, члан Град ског ве ћа, ис та као је да ће 
по крет на сто ја ти да ус по ста ви те сну са-
рад њу са свим над ле жним ор га ни за ци ја ма 
и удру же њи ма у ин те ре су гра ђа на тре ћег 
до ба. 

– Про це њу је мо да тих гра ђа на у Бе о гра ду 
има око пет сто хи ља да. Крун ска ма ни фе-
ста ци ја ће би ти ми ни-олим пи ја да спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба ко ја би тре-
ба ло да се одр жи око 10. ма ја. Иде ја је да 
де фи ле спорт ских еки па бу де цен трал ном 
град ском ули цом, а спорт ска так ми че ња 
тре ба ло би да тра ју два да на на Ади Ци ган-
ли ји – ре као је Је стра ти је вић. 

Пред сед ник ГОП Бе о гра да ва си ли је Бе ло-
бр ко вић на гла сио је да је ста ре ње ста нов-
ни штва гло бал ни фе но мен у све ту и да је 
то с јед не стра не три јумф, а с дру ге ве ли ки 
иза зов за 21. век. Праг ста ро сти се ме ња и 
са да је он 65 го ди на, док ће у бли ској бу дућ-
но сти би ти од 78 до 80 го ди на.

– Фи зич ка ак тив ност и кре а тив ност љу ди 
тре ћег до ба из у зет но су зна чај не да би се 
од ло жи ло ста ре ње и спре чи ло мен тал но 
про па да ње. то је је дан од основ них ци ље-
ва по кре та. та ко ђе, циљ је да се спре чи њи-
хо ва мар ги на ли за ци ја, дис кри ми на ци ја и 
са мо и зо ла ци ја, што се че сто де ша ва од ла-
ском у пен зи ју. На ме ра нам је да се ста рим 
љу ди ма пру жи при ли ка да се по ка жу, до ка-
жу, по бе де се бе и на ђу но ве ори јен та ци је – 
ис та као је Бе ло бр ко вић.

На осни вач кој скуп шти ни до нет је Ста тут 
По кре та тре ћег до ба Бе о гра да, за за ступ-
ни ка је иза бран вла ди мир Је стра ти је вић, а 
иза бра ни су и чла но ви Из вр шног и Над зор-
ног од бо ра овог по кре та. Г. О.

УДРУ ЖЕ њЕ ПЕН зи О НЕ РА ОП шти НЕ БА БУ шНи ЦА

Про сла ви ли свој дан

ОсНО вАН ПО КРЕт тРЕ ЋЕГ ДО БА БЕ О ГРА ДА 

ста ре ње 
– ве ли ки 
иза зов за 
21. век

Оснивачка скупштина покрета трећег доба Београда

Василије Белобрковић, потпредседник СпС, предаје признање 
председнику удружења, Слободану Милановићу
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У Ћи ћев цу је одр жа на за јед-
нич ка сед ни ца окру жних 
од бо ра Са ве за пен зи о не ра 

Ср би је (СПС)за Ра син ски, Ра шки 
и мо ра вич ки округ. Сед ни ца је 
би ла по све ће на при пре ма ма 
за на ред не из бо ре у овој ор га-
ни за ци ји а при су ство ва ли су јој 
пред став ни ци 16 град ских и оп-
штин ских удру же ња, као и Дра-
ган Пет ко вић, се кре тар Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је.

Са вез пен зи о не ра Ср би је по-
чео је при пре ме за на ред не из-
бо ре у овој ор га ни за ци ји, и то у 
ме сним, оп штин ским и град ским 
удру же њи ма, у окру жним од бо-
ри ма и на ни воу Ре пу бли ке, па су 
по из бор ним је ди ни ца ма по че ли 
раз го во ри на ту те му. За па же ну 
ди ску си ју имао је ми ло је Бо ги-

ће вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра Кру шев ца, ко ји се 
за ло жио за де мо кра ти за ци ју из-
бор ног по ступ ка и стрикт но по-
што ва ње ста ту тар не про це ду ре.

На сед ни ци у Ћи ћев цу утвр-
ђе ни су кри те ри ју ми за из бо ре и 
од ре ђе на из бор на ба за за бу ду-
ће чла но ве ор га на и те ла Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је. Из Ра син ског 
окру га у Скуп шти ну СПС би ра ће 
се два чла на – по је дан из Кру-
шев ца и Ћи ћев ца, ко ји ће би ти 
кан ди до ва ни за чла на Из вр шног 
од бо ра, а би ће иза бран и је дан 
члан Над зор ног од бо ра.

Дра ган Пет ко вић, се кре тар 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, де-
таљ но је оба ве стио пен зи о нер-
ске ак ти ви сте о ра ду ор га на и 
те ла СПС.

– На овом ску пу је ис ка за но 
је дин ство и до бра са рад ња три 
окру жна од бо ра. Уса гла ше ни су 
кри те ри ју ми за из бо ре пред став-
ни ка ова три окру га у ор га не Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је. Сле де, 
по утвр ђе ном про гра му, из бо ри 
на свим ни во и ма. Основ на иде ја 
овог са стан ка је да се кроз из бо-

ре пред ло же нај бо љи кан ди да-
ти, ко ји ће за сту па ти и шти ти ти 
ин те ре се пен зи о не ра у ор га ни-
ма и те ли ма ове ор га ни за ци је. 
Фак тич ки, из бор ни про цес је за-
по чео, а за вр ши ће се нај ка сни је 
у апри лу 2019. одр жа ва њем Из-
бор не скуп шти не СПС – ис та као 
је Пет ко вић. Ж. М. 

АК тив НО сти ГУП сРЕМ сКА Ми тРО ви ЦА

Предавањаимасаже
Град ско удру же ње пен зи о не ра Срем ска ми тро ви ца у окви ру сво јих ре дов них ак тив-

но сти ор га ни зу је и пре да ва ња и здрав стве не пре гле де за сво је чла но ве. У са рад њи са 
За во дом за јав но здра вље Срем ска ми тро ви ца, у про сто ри ја ма Клу ба пен зи о не ра про-
шлог ме се ца ор га ни зо ва но је пре да ва ње о осте о по ро зи и ис хра ни ста ри јих осо ба.

Ка ко ка же мир ја на тре ска ни ца, пред сед ни ца Удру же ња, на кон пре да ва ња та ње 
Орељ из За во да, при сут ни ма је из ме рен при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви, а за тим су 
ма ту ран ти сред ње ме ди цин ске шко ле, смер фи зи о те ра пе ут ски тех ни чар, на при сут-
ним пен зи о не ри ма при ме ни ли сво ја зна ња из ма са же (на сли ци).

та ко ђе, у окви ру ок то бра, ме се ца ста рих, у са рад њи са Цр ве ним кр стом вој во ди не 
ор га ни зо ва на је и три би на на ко јој су пре да ва чи Цр ве ног кр ста го во ри ли о ста ре њу 
и пра ви ма ста ри јих. Пе де се так пен зи о не ра има ло је при ли ку да се упо зна са пра ви-
ма ста рих и ка ко да та пра ва тра же и оства ре. Д. Ко раћ

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
не дав но је по де ли ло па ке те со ли дар не по мо-
ћи ко ри сни ци ма пен зи ја са те ри то ри је Но вог 
Са да, чи ја су при ма ња ис под про се ка. 

Пре ма ре чи ма Си ни ше Бран ко ва, пот пред-
сед ни ка Удру же ња, па ке ти со ли дар не по мо ћи 
се до де љу ју већ тре ћу го ди ну. Овај пут је по-
де љен 81 па кет хра не, два па ке та хи ги јен ских 
сред ста ва, и 17 куб них ме та ра др ва за огрев.

– На осно ву лич ног до ку мен та ко ри сни ци 
су пре у зе ли па ке те, а др ва ће им би ти до ста-
вље на на кућ не адре се. Пен зи о не ри ма ова 

по моћ мно го зна чи, а ми у Удру же њу 
смо за до вољ ни што им мо же мо по мо-
ћи – ре као је Си ни ша Бран ков.

По де ли па ке та при су ство ва ли су и 
Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ 
ПИО Но ви Сад, ми лан Бо шко вић и 
Пре драг Ћет ко вић, по моћ ни ци ди рек-
то ра Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад.

– Пра вил ни ком о дру штве ном стан-
дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО пред ви ђе-
на је со ли дар на по моћ за пен зи о не ре с нај ни-
жим при ма њи ма. Ове го ди не смо Удру же њу 

пен зи о не ра гра да Но вог Са да за ту на ме ну 
пре ба ци ли сред ства у ви си ни од 492.000 ди-
на ра – ис та као је Или ја Ша кић.

 Д. К.

У сУ сРЕт из БО Ри МА У сА вЕ зУ ПЕН зи О НЕ РА сР Би јЕ

сед ни ца три окру жна од бо ра
у Ћи ћев цу

Рад но пред сед ни штво ску па, до ма ћи ни и пред сед ни ци окру жних 
од бо ра пен зи о не ра за Мо ра вич ки, Ра шки и Ра син ски округ  

зА НО вО сАД сКЕ ПЕН зи О НЕ РЕ с НАј Ни ЖиМ ПРи МА њи МА

Па ке ти со ли дар не по мо ћи
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Удру же ње уго сти тељ ских и 
ту ри стич ких по сле ни ка Ни ша 
осво ји ло је пе хар све у куп ног 
по бед ни ка на де се тој ме ђу на-
род ној ма ни фе ста ци ји „Ин тер-
скоп кејкс” у Ско пљу одр жа ној 
сре ди ном но вем бра. Ниш је 
пред ста вља ло два де се так так-
ми ча ра ко ји су се над ме та ли у 
ка те го ри ји про фе си о на ла ца и 
ама те ра у спре ма њу ко ла ча и 
тор ти на темe „Деч ји ро ђен дан” 
и „За мој по се бан дан”.

Зо ран ми ра ше вић, пр ви чо-
век Удру же ња, ка же да је реч о 
још јед ном успе ху ни шких по-
сла сти ча ра ко ји су се так ми чи-

ли у кон ку рен ци ји уче сни ка из 
три де сет зе ма ља.

– Ус пе ли смо да са чу ва мо 
по зи ци ју нај бо љих ко ју смо 
осва ја ли и ра ни јих го ди на и 
овај успех је по твр да да уго сти-
тељ ство Ни ша има ква ли тет за 
бу дућ ност. Жи ри је оце њи вао 
ква ли тет из ра де, укус, де ко ра-
ци ју, ино ва тив ност, а наш тим је 
од го во рио сва ком иза зо ву – на-
гла ша ва Зо ран ми ра ше вић.

так ми че ње у Ско пљу има ло 
је ху ма ни тар ни ка рак тер и све 
по сла сти це су до ни ра не де ци 
из со ци јал но угро же них по ро-
ди ца. Љ. Г.

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да Зре ња нин, ко ја бро ји око 6.500 
чла но ва, уз по др шку ру ко вод ства 

СИР вој во ди не успе шно је ор га ни зо ва ла 
16. ме ђу на род ну ба нат ску штру дли ја ду. У 
Све ча ној са ли зре ња нин ског хо те ла „вој-
во ди на”, пред не ко ли ко сто ти на чла но ва 
и го сти ју, 68 так ми ча ра над ме та ло се за 
ти ту лу нај бо ље ба нат ске штру дле. А ме ђу 
уче сни ци ма из два де сет ме сних и де сет оп-
штин ских ор га ни за ци ја из Ба на та би ле су и 
њи хо ве ко ле ге из ру мун ског гра да Чер те жа 
на че лу са пред сед ни ком оп шти не Пе тру 
Крем пи ја ном, ко ји је у ша ли из ја вио да су 
њи хо ви так ми ча ри до шли да по бе де, ако не 
од мах, он да на не кој на ред ној штру дли ја ди.

На отва ра њу ма ни фе ста ци је пред сед-
ни ца СИР вој во ди не, Ста на Сви ла ров, ис-
та кла је да је ову про грам ску ак тив ност 
по др жа ло и де ли мич но фи нан си ра ло ми-
ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, и по хва ли ла Сте ва на 
Ра ди ши ћа, као пред сед ни ка, и чла но ве зре-
ња нин ске ОО СИР за ан га жо ва ње на ње ној 
ор га ни за ци ји.

– Ка да не ко спо ме не штру длу, увек ме 
асо ци ра на Ба нат, јер ми због ви ше го ди-
шњег при су ства на овој ма ни фе ста ци ји не-
ка ко цео Ба нат ми ри ше на штру длу – ре кла 
је Ста на Сви ла ров.

Пот пред сед ник СИР Ср би је и пред сед ник 
ОО СИР Су бо ти ца, Стан ко Ним че вић, по-

здра вио је ова кав на чин оку пља ња ин ва ли-
да ра да ко ји им да је при ли ку да по ка жу шта 
уме ју да на пра ве сво јим вред ним ру ка ма, 
док је Сте ван Ра ди шић за хва лио на по др-
шци Град ској упра ви Зре ња ни на.

Пре ма ми шље њу тро чла ног жи ри ја (На да 
Бе рар, Иван ка ма чак и Да ни јел мар ко вић), 
ко ји је оце њи вао из глед, укус, ми рис, ме ко-
ћу и оста ле ква ли те те из ло же них по сла сти-
ца, нај бо љу штру длу уме сио је и ис пе као 
Бај рам Аде ми из му жље. Дру го ме сто осво-
ји ла је Ан ге ли на Ро ме лић из вр шца, а тре ће 

Ко вин ка Ла гун џи ја из Зре ња ни на, све тро је 
за штру дле од ма ка.

По бед ни ку 16. Штру дли ја де при па ла је 
на гра да – се дам да на бо рав ка у Си ја рин ској 
ба њи, а и так ми ча ри ко ји су осво ји ли дру го 
и тре ће ме сто до би ли су при год не по кло не.

Зре ња нин ску штру дли ја ду пра ти ли су 
као го сти и мар ко ма рић, по сла ник у Скуп-
шти ни АПв, Ја сми на Жи во вић Се љин и Сне-
жа на ма рић, ди рек тор ке фи ли ја ла РФ ПИО 
Зре ња нин и Су бо ти ца.

Ми ро слав Мек те ро вић

шЕ сНА Е стА БА НАт сКА штРУ Дли јА ДА У зРЕ њА Ни НУ

так ми чи ли се и го сти 
из Ру му ни је

У сКО ПЉУ ОДР ЖАН ДЕ сЕ ти „иН тЕР сКОП КЕјКс”

Ни шки по сла сти ча ри по но во нај бо љи

Стана Свиларов, Стеван Радишић, Ковинка Лагунџија, Бајрам Адеми, Ангелина Ромелић 
и Нада Берар
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Оп штин ско удру же ње пен-
зи о не ра Ру ма је све ча-
ном сед ни цом Скуп шти не 

обе ле жи ло го ди шњи цу усе ље ња 
у но ве про сто ри је. Пре све ча-
но сти одр жа на је сед ни ца Из вр-
шног од бо ра Удру же ња на ко јој 
је, из ме ђу оста лог, ана ли зи ран 
и из ве штај Над зор ног од бо ра о 
по сло ва њу. Кон ста то ва но је да 
Удру же ње по слу је без гу бит ка и у 
скла ду са за ко ном. Пре ма ре чи ма 
Пе тра Ба би ћа, пред сед ни ка Удру-
же ња, то су ус пе ли уз ве ли ку по-
др шку оп шти не Ру ма.

– За ова кво ста ње на ших фи-
нан си ја ве ли ку за слу гу има 
оп штин ска упра ва ко ја је кроз 
про је кат по мо ћи удру же њи ма 

гра ђа на по мо гла и на ма. Сто га 
смо за хвал ни на шој оп шти ни, 
јер без те по мо ћи не би смо ово 
по сти гли. На да мо се да ће оп-
шти на Ру ма и да ље по ма га ти 
на ше удру же ње, јер се ми као 
ко лек тив за ла же мо и пре да но 
ра ди мо да ча ла но ви ма по мог-
не мо и олак ша мо жи вот у ста-
ро сти – ис ти че Пе тар Ба бић.

Све ча ној сед ни ци Скуп шти не 
рум ског удру же ња при су ство-
вао је ми лан Не на дић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра вој-
во ди не и пот пред сед ник СПС, 
ко ји је го во рио о ак тив но сти ма 
Са ве за, по ло жа ју пен зи о не ра у 
на шем дру штву и о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ПИО.

Сед ни ци су при су ство ва ли 
и Све ти слав Да мјан чук, пред-
став ник оп шти не Ру ма, мир ја-
на тре ска ни ца, пред сед ни ца 
Град ског удру же ња пен зи о не-
ра Срем ска ми тро ви ца, Крум 
ва сев, пред сед ник ОО вој них 
пен зи о не ра Ру ме, Бо жи дар тр-

ку ља, се кре тар ОО ин ва ли да 
ра да Ру ма, Пре драг вук ми рић, 
пред став ник ин ва ли да ра то ва 
90-их, проф. др ака де мик ха џи 
ми лу тин Стој ко вић и пред став-
ни ци Удру же ња пен зи о не ра 
Зе мун.

М. Мек те ро вић

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
у тр сте ни ку обе ле жи ла је ме ђу на род ни 
дан ста рих, ме сец со ли дар но сти са ста-
рим осо ба ма, али и дан сво је ор га ни за-
ци је. Скром на све ча ност, уз му зи ку и ру-
чак, при ре ђе на је у клу бу пен зи о не ра а 
при су ство ва ли су и број ни го сти. 

Пре по чет ка све ча не сед ни це ми ну-
том ћу та ња ода та је по шта пре ми ну лим 
пен зи о не ри ма, а за тим је при сут не по-
здра вио, по же лео им до бро до шли цу и 
украт ко их упо знао са до са да шњим ак-

тив но сти ма, пред сед ник ОО пен зи о не-
ра тр сте ник ми лен ко вуч ко вић. 

Пот пред сед ник ор га ни за ци је то ма 
Смиљ ко вић на по ме нуо је да сва ке го-
ди не у ок то бру ор га ни зу ју све ча ну сед-
ни цу, дру же ње и за ба ву. У тр сте нич кој 
оп шти ни има око 10.500 пен зи о не ра, а у 
Оп штин ску ор га ни за ци ју пен зи о не ра у 
тр сте ни ку учла ње но их је око 3.500.

– тру ди мо се да на шим чла но ви ма 
обез бе ди мо број не при ви ле ги је, омо гу-
ћу је мо им ку по ви ну огре ва у 10 ме сеч-

них ра та и на бав ку основ них на-
мир ни ца по по вољ ним це на ма. 
Со ци јал но угро же ним пен зи о-
не ри ма да је мо па ке те по мо ћи. 
ту су и по зај ми це у пет јед на ких 
ме сеч них ра та. У са рад њи са До-
мом здра вља „Др Са ва Ста но је-
вић” ор га ни зу је мо ак ци је ме ре-
ња при ти ска и ни воа ше ће ра у 
кр ви, као и про ве ре ви да и слу-
ха уз мо гућ ност на бав ки пред-
ло же них по ма га ла – ре као је то-
ма Смиљ ко вић, ко ји је за хва лио 
сви ма ко ји су се ода зва ли и са 
њи ма обе ле жи ли дан ор га ни за-
ци је, уз же љу да се и иду ће го ди-
не дру же и за ба вља ју.

Д. Ива но вић

Хелппомаже
Сврљижанима

Про грам „По др шка со цио-еко ном ској ста-
бил но сти у ре ги о ну За пад ног Бал ка на” уз до на-
тор ску по др шку вла де Не мач ке ре а ли зу је се и у 
Свр љи гу. У скло пу про јек та не дав но је 15 осо ба 
пот пи са ло уго во ре о до де ли сред ста ва (про сеч-
но по 2.400 евра) за опре му и по кре та ње по сла.     

ме ђу они ма ко ји су до би ли сред ства нај ви ше 
је по љо при вред ни ка – се дам, по том шест за на-
тли ја и два ли ца ко ја се ба ве услу жним де лат но-
сти ма. 

Пот пи сни ке уго во ра че ка и по слов на и струч-
на обу ка у скла ду са по тре ба ма, као и мо гућ ност 
умре жа ва ња у то ку тра ја ња про јек та. Оба ве за по 
уго во ру је и осам ча со ва ра да у ко рист ло кал не 
за јед ни це, ре ги стра ци ја де лат но сти у скла ду са 
за ко но дав ством Ре пу бли ке Ср би је и до дат но за-
по шља ва ње јед ног рад ни ка. вред ност про јект не 
ком по нен те по др шке до хо дов ним ак тив но сти-
ма у Свр љи гу из но си 36.000 евра, а ре а ли за ци ју 
про јект них ак тив но сти фи нан си ра не мач ка ор-
га ни за ци ја „хелп” пу тем до на тор ских сред ста ва, 
уз уче шће оп шти не Свр љиг ко ја су фи нан си ра 
по др шку у из но су од 14.400 евра.

Ина че, про је кат „ По др шка со цио-еко ном ској 
ста бил но сти у ре ги о ну За пад ног Бал ка на” ре а ли-
зу је се од апри ла 2017. до кра ја ја ну а ра 2019. го-
ди не. Ком по нен та еко ном ског осна жи ва ња кроз 
по др шку до хо дов ним ак тив но сти ма у Ср би ји 
спро во ди се у Ле сков цу, ме две ђи, Ни шу, Свр љи-
гу, Пи ро ту и ми о ни ци.    

С. Ђор ђе вић

свЕ ЧА НА сКУП шти НА УДРУ ЖЕ њА ПЕН зи О НЕ РА РУ МА

ве ли ка по др шка ло кал не
са мо у пра ве

ОП штиН сКА ОР ГА Ни зА Ци јА ПЕН зи О НЕ РА тР стЕ НиК

Обе ле жи ли свој дан

Стојан Марковић, петар Бабић (стоји), Милан Ненадић 
и Јованка Кокир
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Удру же ње обо ле лих од 
мул ти пле скле ро зе Шу ма-
ди је обе ле жи ло је 25 го ди-

на по сто ја ња и ра да.
Го во ре ћи о ра ду Удру же ња, Ја-

сми на Брај ко вић, пред сед ник ре-
пу блич ке ор га ни за ци је обо ле лих 
од мул ти пле скле ро зе и се кре тар 
Удру же ња у Шу ма ди ји, ис та кла 
је да је удру же ње сво је вре ме но 
на ста ло за хва љу ју ћи во љи и ен-
ту зи ја зму не ко ли ци не чла но ва са 
вр ло ма лим зна њем о све му, па и 
о бо ле сти. 

– За 25 го ди на ра да по сти гли 
смо мно го то га уз по моћ љу ди 
до бре во ље, а кру на све га је 
но ви про стор ко ји нам је уз 
сву до са да шњу по др шку омо-
гу ћио град и ре сор не град ске 
упра ве – на гла си ла је Ја сми на 
Брај ко вић.

Чла но ви Удру же ња обо ле лих 
од мул ти пле скле ро зе Шу ма ди-
је пред ста ви ли су ру ко тво ри-
не на ста ле у њи хо вој кре а тив-

ној ра ди о ни ци. На ме ра ва ју да 
ор га ни за ци јом ху ма ни тар них 
из ло жби при ку пе сред ства за 
ку по ви ну пор табл ма ши не за 
фи зи кал ну те ра пи ју ових бо ле-
сни ка.

На те ри то ри ји Шу ма ди је ре-
ги стро ва но је не што ма ње од 
300 обо ле лих, а у Кра гу јев цу 
удру же ње оку пља 180 чла-
но ва. Пре ма ре чи ма чла но ва, 
циљ Удру же ња је да се обез бе-

ди раз вој и при ме на ви со ко-
ква ли тет них стан дар да ле че-
ња и пру жа ње по др шке обо-
ле ли ма и чла но ви ма њи хо вих 
по ро ди ца.

М. С.

УДРУ ЖЕ њЕ ОБО лЕ лиХ ОД МУл ти ПлЕ сКлЕ РО зЕ шУ МА Ди јЕ

Про сла ва ју би ле ја у но вим 
про сто ри ја ма

Удру же ње за по моћ мен тал но 
не до вољ но раз ви је ним осо ба ма 
(мНРО) у Ле сков цу је је дин стве-
на, до бро вољ на и не про фит на 
не вла ди на ор га ни за ци ја ко ја је 
ових да на обе ле жи ла 50 го ди на 
по сто ја ња и успе шног ра да. 

Ова ху ма ни тар на ор га ни за-
ци ја осно ва на је 1968. го ди не 
на ини ци ја ти ву не ко ли ко ен ту-
зи ја ста из ло кал не са мо у пра ве 
Ле сков ца и та мо шњег Цен тра за 
со ци јал ни рад, а циљ јој је све до 
да нас – уна пре ђе ње по ло жа ја 
и за шти та осо ба са смет ња ма у 
раз во ју.

Пре не пу не две го ди не ово 
ле ско вач ко удру же ње за по моћ 
мНРО до би ло је и ли цен цу за 
рад Днев ног бо рав ка „Ду га” ко ји 
сва ко днев но ко ри сти два де се-
так ко ри сни ка оме те них у раз во-
ју ста ри јих од 18 го ди на.

Про шле го ди не ово удру же ње 
кре ће са ре а ли за ци јом со цио-
еду ка тив ног про гра ма „Жи вот 
је у ве шти ни”, а то ком 2018. град 
Ле ско вац је фи нан си рао че ти ри 
про јек та овог удру же ња.

Пр ви је „Днев ни бо ра вак”  за 
де цу са смет ња ма у мен тал ном 
раз во ју, дру ги про је кат је „Пре-
дах и сме штај – ви кенд про грам”, 
тре ћи про је кат но си на зив „Жи-
вот је у ве шти ни”, а че твр ти про-
је кат чи не ак тив но сти са осо-
ба ма са смет ња ма у мен тал ном 
раз во ју и са њи хо вим по ро ди-
ца ма.

– Днев ни бо ра вак „Ду га” је 
днев на услу га у обла сти со ци-
јал не за шти те мНРО, на ме ње на 
осо ба ма са овим ин ва ли ди те том 
ста ро сти од 18 до 27 го ди на. У 
дру гој гру пи има мо и ста ри је од 
27 го ди на. Реч је о осо ба ма са 

смет ња ма у раз во ју дру гог, тре-
ћег и че твр тог сте пе на по др шке, 
осо ба ма ко је има ју по тре бу за 
днев ном не гом и струч ним над-
зо ром. Услу га је до ступ на осам 
са ти днев но пет да на у не де љи – 
ка же Алек сан дра Јо ва но вић, ди-
пло ми ра ни со ци о лог и се кре тар 
овог је дин стве ног ле ско вач ког 
удру же ња.

Удру же ње се ба ви и кул тур но-
за бав ним ак тив но сти ма за чла-
но ве ко ри сни ке, као и њи хо ве 
по ро ди це кроз раз не обра зов-
но-ре кре а тив не кам по ве и „ма лу 
шко лу за ро ди те ље”, а уз по моћ 
Са ве за мНРО Ср би је и ло кал не 
са мо у пра ве гра да на оба ла ма 
ве тер ни це.

Т. Сте ва но вић

ПО лА вЕ КА РА ДА УДРУ ЖЕ њА зА ПО МОЋ МЕН тАл НО НЕ ДО вОЉ НО РАз ви јЕ НиМ ОсО БА МА – МНРО У лЕ сКОв ЦУ

Жи вот је у ве шти ни



Но ва са зна ња по ма жу 
да се бо лест на слу ти 
ви ше го ди на пре са ме 
по ја ве – ул тра звуч ни 
сни мак врат них  
ар те ри ја као мо гу ћи 
пу то каз за бу ду ћу  
де мен ци ју

Де мен ци ја је за вр шни ре-
зул тат де це ниј ских оште-
ће ња, па је до тре нут ка 

ка да се чо век раз бо ли већ пре-
ка сно да се би ло шта учи ни.

Ово је по зна та и, чи ни се, за-
ко ва на чи ње ни ца, али не ка на-
уч на от кри ћа упу ћу ју на то 
да би у бу дућ но сти би ло 
мо гу ће да се тај фа та ли-
стич ки след про ме ни и бо-
лест пред у хи три. Шта ви-
ше, да се пред ви ди де сет 
и ви ше го ди на уна пред, и 
то ру тин ским ул тра звуч-
ним пре гле дом врат не ар-
те ри је.

Ујед но то је и нај са же ти-
је ту ма че ње зна ча ја јед не 
бри тан ске сту ди је чи ји су 
на ла зи са оп ште ни сре ди-
ном но вем бра на кон гре су 
Удру же ња аме рич ких кар-
ди о ло га у Чи ка гу, а због 
ак ту ел но сти те ме во де ћи 
ме ди ји о то ме из ве сти ли.

Ис тра жи ва ње је спро-
вео на уч ни тим са Уни вер-
зи тет ског ко ле џа у Лон до-
ну, ра ђе но је у ра спо ну од 
пет на е стак го ди на, а об у-
хва ће но је ви ше од три хи-
ља де љу ди (3192) жи вот не 
до би из ме ђу 58 и 74 го ди не. 
Сни ма ње ка ро тид них ар те ри-
ја ко је снаб де ва ју мо зак кр вљу 
из ве де но је од 2002. до 2004, а 
он да по но вље но три пу та до 
2015-2016.

Упо ре ђи ва ње до би је них по-
да та ка о кр во то ку по ка за ло је 
да је код осо ба са ве ћим ин тен-
зи те том пул са знат но ве ћи и 
ри зик (чак 50 од сто) сла бље ња 
ког ни тив них функ ци ја.

то се об ја шња ва ста њем крв-
них су до ва. Ка да су очу ва ни и 
ела стич ни, пулс је ми ран и ста-

би лан, а у слу ча ју оште ће ња 
(услед на чи на жи во та, ис хра-
не, ло ших на ви ка) до ла зи до 
про ме њи ве ја чи не, сна жни јег 
та ла са, што се не га тив но од-
ра жа ва на осе тљи ву мо жда ну 
ми кро цир ку ла ци ју. Оту да и по-
сле ди це.

Је дан из ти ма, др Скот Ки е са, 
на по ми ње: „Ако мо же те да уо-
чи те ри зик у сред њим го ди на-
ма, то љу ди ма да је мо тив да ме-
ња ју жи вот ни стил. Од то га ка ко 
жи ви те за ви си ка ко ће и ко ли ко 
бр зо ва ше ста ње да се уру ша ва. 
А оно што је до бро за ар те ри је, 
сва ка ко је до бро и за мо зак”, ци-
ти ра Си-Ен-Ен.

Др Ка рол Ру тлеџ из бри тан-
ске фон да ци је за ис тра жи ва ње 
Ал цхај ме ра до да је да не мо-
же са си гур но шћу да се твр ди 
да сни ма ње ка ро ти да мо же да 
уна пре ди ди јаг но сти ко ва ње 
де мен ци је, али „оно што си гур-
но зна мо је сте да је снаб де ва-
ње мо зга кр вљу од вр хун ске 
ва жно сти, као и да је очу ва ње 
здра вог ср ца и крв ног при ти ска 
у ве зи са сма ње ним ри зи ком од 
на стан ка де мен ци је”.

Не тре ба да чу ди што је ис пи-
ти ва ње у јед ној уско струч ној 

обла сти до жи ве ло та кав пу бли-
ци тет. И са ма на зна ка не ког мо-
гу ћег по ма ка на те ре ну где се 
ства ри не по ме ра ју, ле ка не ма 
па не ма, де лу је под сти цај но, јер 
је свет го то во на иви ци па ни ке 
ка да је у пи та њу Ал цхај мер и 
бр зи на ши ре ња ове не из ле чи-
ве, не у ро де ге не ра тив не смр то-
но сне бо ле сти. 

По да ци су не у мо љи ви, 44 
ми ли о на обо ле лих ши ром све-
та, са прог но зом да број бу де 
удво стру чен до 2030, ви ше од 
де вет ми ли о на но во о бо ле лих 
сва ке го ди не, а до кра ја ове, 
2018, гло бал но тро шко ви бри-
ге и збри ња ва ња по пе ће се на 

јед ну хи ља ду ми ли јар ди до ла-
ра.

И ка ко је он да мо гу ће да ле ка 
не ма, на ме ће се ло гич но пи та-
ње. Не ма јед но став ног од го во-
ра. Де мен ци ја је је дан од нај те-
жих ме ди цин ских и еко ном ских 
иза зо ва са ко ји ма се чо ве чан-
ство су о ча ва, ка же про фе сор 
Барт де Стру пер, ди рек тор лон-
дон ског Ин сти ту та за из у ча ва-
ње де мен ци је.

Овај струч њак и по све ће ни 
на уч ник огла сио се по чет ком 
го ди не у „Гар ди ја ну” ау тор ским 

тек стом по во дом об ја ве аме рич-
ког фар ма це ут ског ги ган та „Фај-
зе ра” да на пу шта рад на из на ла-
же њу ле ка, „по сле про па лих по-
ку ша ја то ком про те кле де це ни је 
и про ћер да них ми ли јар ди”, што 
је, уз гред, има ло за по сле ди цу и 
гу би так 300 рад них ме ста.

„За ме не је раз о ча ра ва ју ће да 
се та ква ком па ни ја као ’Фај зер’ 
по вла чи и би ра да са стра не по-
сма тра ка ко дру ги ре ша ва ју 
џи нов ски про блем де мен ци-
је. Увек сам ве ро вао да ве ли ке 
ком па ни је ни су ту са мо да би 
го ми ла ле про фит, већ да та ко-
ђе има ју ми си ју про на ла же ња 
ле ко ва за ве ли ке здрав стве не 

про бле ме, као и да пре у зму 
ри зи ке с тим у ве зи.”

Ком па ни ја је ина че са оп-
шти ла да ће сред ства пре-
у сме ри ти у фи нан си ра ње 
про је ка та из не у ро ло ги је. 
Осим што је то по слов но 
ве ро ват но до бро про ми-
шљен по тез, сти че се ути-
сак, по сле из ло же них чи-
ње ни ца о по ра жа ва ју ћем 
ис хо ду бит ке за ефи ка сни 
ме ди ка мент, да пра ва адре-
са за но ви по че так по тра ге 
и је сте ба зич на не у ро ло-
шка на у ка.

Ка ко дру га чи је схва ти ти 
по да так да се у по след њих 
15 го ди на ви ше од 99 од сто 
(!) ис про ба них ле ко ва по ка-
за ло не де ло твор ним, а да 
је тре нут но у то ку ви ше од 
400 кли нич ких ис пи ти ва ња 
но вих пре па ра та.

Сви они ци ља ју ка укла-
ња њу или убла жа ва њу 

симп то ма, док на уч ни ци го во ре 
да је пра ви про бој мо гућ са мо 
от кри ва њем про ме на у мо згу и 
фун да мен тал них про це са, ода-
кле на ста ју бо ле сти ко је во де 
у де мен ци ју. И све је то на рав-
но не из во дљи во без огром них 
сред ста ва. Про фе сор Стру пер 
скре ће па жњу на велику не сра-
зме ру из ме ђу ула га ња у де мен-
ци ју и из у ча ва ња ра ка. „мо зак 
је нај ком плек сни ји ор ган, али о 
де мен ци ји зна мо пет на ест пу та 
ма ње не го о кан це ру.”

Д. Дра гић
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погледи

ПРО тив Ал ЦХАј МЕ РА МА лиМ КО РА Ци МА

лек и да ље не до сти жан
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Холанђанинапрвомместу
Ово го ди шње, де се то по ре ду, ран ги ра ње 

пен зиј ских си сте ма, та ко зва ни мер сер гло бал-
ни ин декс пен зи ја ко ји са ста вља Ау стра лиј ски 
цен тар за фи нан сиј ске сту ди је, по ка зало је да 
се „пен зи о нер ски рај” на ла зи у хо лан ди ји, али и 
да је да нас нај бо ље би ти пен зи о нер на се ве ру 
Евро пе, јер су ме ђу пр вих пет нај бо ље оце ње-
них зе ма ља, из тог де ла све та још три: Дан ска, 
Фин ска и Швед ска. У ово дру штво до спе ла је 
још и Ау стра ли ја.

Ове зе мље ну де нај бо ља ре ше ња за оне ко ји 
су за вр ши ли свој рад ни век, ма да се и та мо, под 

ути ца јем де мо граф ских про ме на, већ уве ли ко рас пра вља о одр жи во сти и, због то га – о 
ре фор ма ма. хо ланд ска вла да та ко пла ни ра да глав ни стуб пен зиј ског оси гу ра ња са ком-
па ни ја пре ба ци на по је дин це, од но сно на лич ну штед њу. ме ђу већ усво је ним про ме на-
ма је и по ме ра ње гра ни це рад ног ве ка на 67 го ди на у 2022.

ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

ФИНСКА:Бебе
иреформа

Фин ски по сло дав ци и син ди ка ти об ја-
ви ли су сре ди ном но вем бра за јед нич ки 
по зив вла ди да при сту пи ма лим ко рек ци-
ја ма пен зиј ског си сте ма од мах, да зе мља 
не би би ла при ну ђе на да у бу дућ но сти у 
том по гле ду пра ви ве ли ке про ме не. По-
вод за ово би ло је са оп ште ње на ци о нал-
не ста ти стич ке слу жбе да је број бе ба ко ји 
је по след њих го ди на та мо до шао на свет 
то ли ко ма ли, да ће број ста нов ни ка по-
че ти да опа да већ 2035, што под ра зу ме ва 
да ће до тле по че ти да се сма њу је и број 
за по сле них, па пре ма то ме и упла те у пен-
зиј ске фон до ве.

У Фин ској је по чет ком про шле го ди не 
већ по ву чен ва жан по тез кад је реч о пен-
зи ја ма, ти ме што је ста ро сна гра ни ца за 
пен зи о ни са ње по ме ре на са 63 на 65 го ди-
на, а но ви пре го во ри вла де са ко мо ра ма 
по сло да ва ца и син ди ка ти ма на ја вљу ју се 
за март или април иду ће го ди не, нај ве ро-
ват ни је по сле из бо ра за но ви са став пар-
ла мен та и, нај ве ро ват ни је, но ву вла ду.

ШВЕДСКА:Протестипротив
промена

Иа ко им се 
пен зиј ски си-
стем свр ста ва 
ме ђу нај бо ље 
на све ту, Шве-
ђа ни су ове го-
ди не, ма сов ним 
из ла ском на ули це (у ма ју и ок то бру), два пу та по ка за ли да 
су не за до вољ ни на ја ва ма про ме на, по њи хо вом уве ре њу – 
на го ре.

Не за до вољ ство су иза зва ли пред ло зи за по ди за ње гра ни-
це за од ла зак у пен зи ју са 65 на 67 го ди на, уз исто вре ме ну 
мо ди фи ка ци ју усло ва под ко ји ма се ста ри ји за по сле ни ко ји 
оста ну без рад ног ме ста ква ли фи ку ју за на док на де за не за-
по сле ност, ко ји су не по вољ ни ји од по сто је ћих ре ше ња. У ма-
ју је ина че на ули ца ма Бри се ла, у ор га ни за ци ји во де ћих син-
ди ка та ко ји су фор ми ра ли за јед нич ки фронт, де мон стри ра ло 
око 70.000 љу ди, док је ре при за пр о те ста сре ди ном ок то бра 
би ла мно го ма ње убе дљи ва: оку пи ло се је два де сет хи ља да 
уче сни ка.

ИТАЛИЈА:Магичних100
По пу ли стич ка вла да у Ита ли ји об ра до ва ла 

је бу ду ће пен зи о не ре – и раз гне ви ла цен тра-
лу Европ ске уни је– пред ло гом свог бу џе та за 
2019. го ди ну, ко ји је пре ма оце на ма у Бри се-
лу, из над фи скал них мо гућ но сти већ уве ли ко 
пре за ду же не зе мље.

Бу џе том се, из ме ђу оста лог, по ни шта ва пен-
зиј ска ре фор ма из 2011. ко јом је пре ста нак 
рад ног ве ка за ве ћи ну Ита ли ја на по ме рен на 
67 го ди на, са мо гућ но шћу да љег по ме ра ња 
на ви ше у скла ду са ра стом оче ки ва ног жи вот ног ве ка. По но вом си сте му, чи ја би при-
ме на тре ба ло да поч не у фе бру а ру, у пен зи ју се од ла зи по но вој, сва ка ко ори ги нал ној 
фор му ли: ка да збир го ди на жи во та и го ди на ста жа до стиг не „ма гич ну” број ку 100. При-
ме ра ра ди, у пен зи ју мо же не ко ко је ра дио 38 го ди на, а на вр шио је 62 го ди не жи во та. 
Ка ко је из ра чу на то, то ће др жа ву ко шта ти се дам ми ли јар ди евра, па за то ни је чуд но 
што је ова кво ре ше ње на и шло на от пор ЕУ, чи је во де ће зе мље не же ле да до би ју „но ву 
Грч ку”.

НОРВЕШКА:Првомушкарци,пажене
Иа ко је зе мља са ви-

со ким сте пе ном род не 
рав но прав но сти, Нор-
ве шка у јед ном аспек-
ту фа во ри зу је му шкар-
це: они ра ни је од ла зе у 
пен зи ју не го же не.

Пен зиј ском ре фор-
мом из 2011, та мо је 
ство ре на мо гућ ност 
пре вре ме ног од ла ска 
у пен зи ју са на вр ше не 
62 го ди не (уз про пи са ни ми ни мум го ди на ста жа), али и исто вре ме ну 
мо гућ ност да но во пе че ни пен зи о нер на ста ви да ра ди ко ли ко год же-
ли, чак и кад поч не да при ма пен зи ју. то је ком би на ци ја ко ја је ме ђу 
нор ве шким му шкар ци ма све по пу лар ни ја: нај но ви ји по да ци зва нич-
не ста ти сти ке по ка зу ју да се сва ки дру ги Нор ве жа нин пен зи о ни ше са 
66 го ди на жи во та (зва нич на гра ни ца за за вр ше так рад ног ста жа је 67), 
али да при том на ста вља да ра ди, до но се ћи ку ћи и пен зи ју и пла ту. 
Же не, ме ђу тим, у ма њој ме ри мо гу да ко ри сте ову мо гућ ност, јер по 
пра ви лу има ју ма ње рад ног ста жа, па у пен зи ју не мо гу пре не го што 
на вр ше 67. М. Бе кин
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хроника

Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Кла до во по де ли ло 
је у ок то бру угро же ним и 

бо ле сним пен зи о не ри ма осам-
де сет два па ке та пре храм бе-
них и хи ги јен ских про из во да у 
вред но сти од по 1.200 ди на ра. 

Си ни ша Ста мен ко вић, пред-
сед ник Удру же ња, ка же да је 70 
од сто нов ча них сред ста ва до-
би је но од бор ске фи ли ја ле РФ 
ПИО, а 30 од сто је од сред ста-
ва Удру же ња. За ин те ре со ва ни 
пен зи о не ри са ни жим пен зи-
ја ма у днев ном бо рав ку До ма 
пен зи о не ра мо гу да до би ју и то-
пли оброк за са мо 120 ди на ра. 
Раз ли ку до ко мер ци јал не це не 
суб вен ци о ни ше ло кал на са мо у-
пра ва, на во ди Ста мен ко вић.

Зо ран Ни ко лић, ко ор ди на-
тор и еко ном за ду жен за на-
бав ке, до да је да се спре ма ју да 
и за но во го ди шње и бо жић не 
пра зни ке по мог ну угро же ни ма. 

Име на пен зи о не ра нај ло ши јег 
имо вин ског ста ња еви ден ти ра-
на су у три де сет ме сних од бо ра 
ове оп шти не, укљу чу ју ћи и Кла-
до во.

По зна ти ху ма ни ста Јо ван Бел-
чић Ба та, ро ђен у обли жњем се-
лу ве ле сни ца, ко ји је рад ни век 
про вео у Дан ској, по кло нио је 

Удру же њу ком пју тер ску опре му 
и ко пир апа рат, па је ор га ни зо ва-
на пр ва шко ла ра чу на ра за тре ће 
до ба (на слици). Ин те ре со ва ње је 
ве ли ко, на ста ва се од ви ја у по по-
днев ним са ти ма, а по ла зни ци су 
по де ље ни у ви ше гру па. тро шко-
ве на ста ве из соп стве них сред-
ста ва сно си Удру же ње.

На ини ци ја ти ву Удру же ња 
пен зи о не ра, одо бре но је да 
ле ка ри Здрав стве ног цен тра у 
Кла до ву ра де у До му пен зи о не-
ра, за са да два пу та ме сеч но по 
че ти ри са та. За по че так, кон тро-
ли са ће ви си ну ше ће ра у кр ви и 
ме ри ће при ти сак, а по сто ји мо-
гућ ност ра да и по је ди них ле ка-
ра спе ци ја ли ста.

У Удру же њу бри ну и о кул тур-
ним зби ва њи ма. Сек ци ја му зи-
ча ра је већ осно ва на. На че лу 
ор ке стра је ве се лин Го лу бо вић, 
ко ји се из хо би ја ба ви му зи ком 
и сви ра кла ри нет. Он пред во-
ди хар мо ни ка ше Зо ра на Пан-
ко ви ћа и Алек сан дра Гру ји ћа. 
Пе вач ко уме ће пре пу ште но је 
по зна том кла дов ском со ли сти 
Зо ра ну Стан ко ви ћу, а уско ро 
би тре ба ло да поч не с ра дом и 
фол клор на гру па у ко јој до ми-
ни ра ју да ме.

Урош Ба но вић

ме сна ор га ни за ци ја пен зи о-
не ра у Но вом ми ло ше ву у оп-
шти ни Но ви Бе чеј, ко ја се пре 
не ко ли ко го ди на оса мо ста ли ла, 
за хва љу ју ћи соп стве ном на мен-
ском објек ту ко ји им је из гра ди-
ло се ло и соп стве ној агил но сти, 
пре ра сла је у удру же ње.

– Ни ко ме не ду гу је мо ни ди-
нар, а обез бе ђу је мо уред но 
сред ства за не сме тан рад. У то ме 
нам по ма же на ша ме сна за јед ни-
ца и Скуп шти на оп шти не Но ви 
Бе чеј – на по ми ње пред сед ник 
но во ми ло ше вач ког Удру же ња 
пен зи о не ра ми лан Ци ме ша.

За хва љу ју ћи соп стве ном на-
мен ском објек ту – До му бо ра ца, удру же-
ње рас по ла же ле по уре ђе ним про сто ром, 
ко ји је за чла но ве отво рен од 7 до 13 са ти 
сва ког да на осим по не дељ ком. 

Ус по ста ви ли су до бру са рад њу са број-
ним ко лек ти ви ма у се лу. Чла но ви ма су 
обез бе ди ли број не по год но сти: снаб де-
ва ње огре вом на 10 до 12 ме сеч них ра та, 
во ће и по вр ће мо гу да ку пе на три ме сеч-
не ра те, за тим су хо ме сна те про из во де и 
све же ме со у не ко ли ко про дав ни ца по по-
вољ ним усло ви ма.

ми лан Ци ме ша ка же да ор га ни зу ју нај-
ма ње две екс кур зи је го ди шње, по се ћу ју 
ис пи сни ке и при ма ју их у го сте. Као до ма-
ћи ни и они има ју шта да по ка жу: му зеј по-
љо при вред них ма ши на „Же ра ви ца”, ре дак 
у европ ским раз ме ра ма, ет но му зеј „Ко-
тар ка”, Ба нат ски кул тур ни цен тар и дру ге 
зна ме ни то сти Но вог ми ло ше ва. Ор га ни-
зо ва ли су и спорт ско так ми че ње пен зи о-
не ра, ко је би тре ба ло да по ста не тра ди-
ци о нал но су де ћи по то ме што је оку пи ло 
14 еки па из ви ше на се ља, уз на ја ву но вих 
уче сни ка.  С. За ви шић

УДРУ ЖЕ њЕ ПЕН зи О НЕ РА ОП шти НЕ КлА ДО вО

Бри ну о нај у гро же ни ји ма

У Цен тру за кул ту ру По жа ре вац 30. ок то-
бра одр жан је 25. му зич ки фе сти вал сле пих 
и сла бо ви дих. До ма ћин фе сти ва ла би ла је 
ме ђу оп штин ска ор га ни за ци ја Са ве за сле-
пих Ср би је По жа ре вац. У так ми чар ском 
де лу уче ство ва ла су де ца из Шко ле „вељ ко 
Ра ма да но вић” у Зе му ну, чла но ви ор га ни за-
ци ја сле пих из Ужи ца, Бо ра, Ку ле, Су бо ти це, 
По жа рев ца и Бе о гра да.

У ка те го ри ји на род не му зи ке за нај бо-
љег ин стру мен та ли сту про гла шен је Жар ко 
Стој ко вић, фру лаш из Бо го ви не, док је дру-
го ме сто при па ло Зден ку Клин ку, хар мо ни-
ка шу из Бе о гра да. ме ђу во кал ним из во ђа-
чи ма пр во ме сто при па ло је Сло бо да ну Дуј-
ки ћу из Бо ра, а дру го Ни ко ли ни ми ли во је-
вић, уче ни ци сред ње Птт шко ле за уче ни ке 
оште ће ног ви да „вељ ко Ра ма да но вић”.

У ка те го ри ји за бав не му зи ке нај бо љи су 
би ли Ђор ђе Шу ка, уче ник зе мун ске шко ле 
за уче ни ке оште ће ног ви да, и Или ја Си ме-
у но вић из Бе о гра да, ма ту рант Птт шко ле 

МУ зиЧ Ки ФЕ сти вАл слЕ ПиХ 
и слА БО ви ДиХ У ПО ЖА РЕв ЦУ

До при нос 
сма ње њу  
пред ра су да

МЕ сНА ОР ГА Ни зА Ци јА ПЕН зи О НЕ РА У НО вОМ Ми лО шЕ вУ

Пре по род са мо пре го ром

Ве ли ка са ла уго шћу је број не пен зи о не ре и са стра не 
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Са вез ин ва ли да ра да вој во ди не успе шно је, 
по де ве ти пут, ор га ни зо вао Смо тру хо ро ва и 
пе вач ких гру па из вој во ђан ских ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да, ко ја је одр жа на у зре ња нин-
ском по зо ри шту „то ша Јо ва но вић”. До ма ћин је 
би ла Оп штин ска ор га ни за ци ја СИР Зре ња нин 
на че лу са пред сед ни ком Сте ва ном Ра ди ши ћем, 
ко ји је и пот пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да 
вој во ди не.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР вој во ди-
не, ис та кла је да је ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња пру жи-
ло по др шку овој про јект ној ак тив но сти Са ве за 
и фи нан сиј ски по мо гло одр жа ва ње Смо тре.

Сво је умет нич ке спо соб но сти у хор ском пе-
ва њу и кре а тив ност ис ка за ли су хо ро ви ор га-
ни за ци ја ин ва ли да ра да из Ши да, Сен те и Зре-

ња ни на, као и њи хо ве ко ле ге из пе вач ке гру пе 
из Ки кин де. Про грам је по чео ду хо ви том здра-
ви цом ми ла на Про да но ви ћа Со ко ла, чла на ОО 
СИР План ди ште, а то ком на сту па, раз га ље на 
пу бли ка оду ше вље но је ви ше пу та и са ма за-
пе ва ла уз хо ро ве и из во ђа че на би ни. Успе шан 
мо де ра тор про гра ма би ла је пр ви пут Сла ви ца 
Ко пи ло вић из СИР вој во ди не.

На кра ју про гра ма Ста на Сви ла ров је пред-
став ни ци ма пе вач ке гру пе и хо ро ва уру чи ла за-
хвал ни це за уче шће на Смо три.

ма ни фе ста ци ју су као го сти пра ти ли и Стан ко 
Ним че вић, пред сед ник ОО СИР Су бо ти це и пот-
пред сед ник СИР Ср би је, Сне жа на ма рић, ди-
рек тор ка Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца, и Ја сми на 
Жи во вић Се љин, ди рек тор ка Фи ли ја ле РФ ПИО 
Зре ња нин. М. Мек те ро вић

ви ше од 50 из ла га ча са ју га Ср би је, го-
сти из Ни ша, Ба бу шни це, Бе ле Па лан-
ке, Ле сков ца, Ле ба на, Сур ду ли це и од-

лич на по се та обе ле жи ли су Пр ви фе сти вал 
хра не и пи ћа „Уку си ју га” у вла со тин цу. Нај-
ква ли тет ни ји до ма ћи про из во ди, из ло же ни 
у по су да ма вред них до ма ћи ца или упа ко ва-
ни у мо дер ну ам ба ла жу, на ла зи ли су се на 
штан до ви ма у хо те лу „Грозд”. мо гло је да се 
де гу сти ра све – од пи те с ку пу сом и ко ра-
ма пе че ним на плот ни, пре ко ста рин ских 
ко ла ча бре скви ца, су во ме сна тих и млеч них 
про из во да, до сму ти ја и до ма ћег пи ва. Уче-
ство ва ли су и мај сто ри ку ли нар ства ви со ке 
по слов не шко ле стру ков них сту ди ја из Ле-
сков ца, пред став ни ци ло кал них ком па ни ја 
и пче лар ских за дру га, а уче ни ци основ них 
шко ла по ка за ли су сво је уме ће у ра ди о ни-
ци „Пло до ви је се ни”.

ма ни фе ста ци је је отво рио Не бој ша Сто-
ја но вић, по моћ ник пред сед ни ка оп шти не 
вла со тин це, ко ји је ре као да је овај крај 
по знат по про из вод њи нај у ку сни јег во ћа 
и по вр ћа, али и као крај у ко ме вред не до-
ма ћи це и до ма ћи ни све те да ро ве при ро де 
пре ра ђу ју у уку сну хра ну и пи ће. 

Оли ве ра Цвет ко вић, ди рек тор ка ту ри-
стич ке ор га ни за ци је оп шти не вла со тин це, 
у име ор га ни за то ра за хва ли ла је сви ма ко ји 
су се ода зва ли по зи ву да про па ги ра ју уку се 
овог кра ја ка ко би се са чу ва ла од за бо ра ва 
тра ди ци о нал на је ла и пи ћа. 

У про прат ном де лу про гра ма пред ста вио 
се КУД „Све та тро ји ца” из Бо ља ра, са нај мла-

ђом гру пом, за тим уче ни ци глу ме сту ди ја 
обра зо ва ња „Зна ње” сцен ским при ка зом 
„Гро зјо бер”, а трио аку стик из Ле сков ца био 
је за ду жен за до бру му зи ку то ком тра ја ња 
ма ни фе ста ци је. Ама тер ски глу мац Ђор ђе 
Ца кић, на став ник у пен зи ји, сво јим на сту-
пом из ма мио је осме хе и ду го трај ни апла уз.

Д. Ко цић

У влА сО тиН ЦУ ОДР ЖАН ПР ви ФЕ сти вАл ХРА НЕ и Пи ЋА „УКУ си јУ ГА”

ста рин ска је ла за све ге не ра ци је

На ступ нај мла ђе гру пе КУД ,,Све та Тро ји ца” из Бо ља ра

„вељ ко Ра ма да но вић”. Спе ци јал ну на-
гра ду жи ри је до де лио Да ја ни Га брић, 
а по себ но је по хва лио Жељ ка Гор ди ћа 
и рок гру пу „Има нас ра зних”. На так ми-
че њу се пред ста ви ло пет на ест му зи ча-
ра, а нај мла ђа уче сни ца би ла је пе то го-
ди шња Да ја на вој ник из Су бо ти це. 

му зич ки фе сти вал је ор га ни зо вао 
Са вез сле пих Ср би је, јед на од нај ста-
ри јих ре пре зен та тив них ор га ни за ци-
ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји, а 
циљ овог фе сти ва ла је да афир ми ше 
сле пе и сла бо ви де умет ни ке. Г. О.

ДЕ вЕ тА сМО тРА ХО РО вА и ПЕ вАЧ КиХ ГРУ ПА сиР вОј вО Ди НЕ

Пу бли ка пе ва ла са из во ђа чи ма
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пензионерски кутак

БОР

Злат на свад ба 
Под по кро ви тељ ством оп шти не Бор, а у ор га ни за ци ји Цен тра 

за со ци јал ни рад и Ге рон то ло шког дру штва, у Бо ру се сва ке го ди-
не ор га ни зу је ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Злат на свад ба”.

За па ро ве ко ји су не пре кид но про ве ли у бра ку 50 го ди на и 
ове го ди не је, кра јем ок то бра, ор га ни зо ван при јем у про сто-
ри ја ма Ге рон то ло шког дру штва, где је на сту пи ла и пе вач ка 
гру па Ак ти ва же на Удру же ња пен зи о не ра Бор (на сли ци). 

ГО ИР ША БАЦ

пред ста ви ли те ке ри шки 
пе шкир

По во дом обе ле жа ва ња ве ка од осло бо ђе ња Шап ца у Пр-
вом свет ском ра ту, у хо лу ша бач ке Би бли о те ке ор га ни зо ва но 
је пред ста вља ње јед ног од нај зна чај ни јих све до ка стра да ња 
овог кра ја у ве ли ком ра ту, „те ке ри шког пе шки ра”. Про мо ци ју 
су при пре ми ли Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да и ткач ка 
ра ди о ни ца „Ста ри за на ти”. Пред сед ни ца ГО ИР Ша бац ми ро-
сла ва Сав ко вић уру чи ла је те ке ри шки пе шкир, ко ји се ина че 
на ла зи на На ци о нал ној ли сти не ма те ри јал ног кул тур ног на-
сле ђа, гра до на чел ни ку Не бој ши Зе ле но ви ћу. Он је том при ли-
ком ис та као да ће овај сим бол на де и стра да ња би ти део ди-
пло мат ских по кло на и пре по зна тљив бренд ша бач ког кра ја. 

Од 1975. го ди не пе шкир се на ла зи у окви ру стал не по став ке 
На род ног му зе ја у Шап цу, а тру дом и за ла га њем вред них же на и 
осо ба са ин ва ли ди те том угле дао је све тлост да на. С. М.

КИ КИН ДА 

Две ма ни фе ста ци је у 
истом да ну

Удру же ње пен зи о не ра 
ки кинд ске оп шти не ор га-
ни зо ва ло је 15. но вем бра 
две ма ни фе ста ци је: фе сти-
вал пен зи о нер ских га стро-
ном ских ђа ко ни ја и про-
сла ву 45-го ди шњи це свог 
КУД „Сун ча на је сен”. Уго-
сти ли су 40 вр шња ка, пен зи о не ра Елек тро ди стри бу ци је из 
Бе о гра да. Бе о гра ђа ни ма је ово би ла тре ћа по се та Ки кин ди, и 
при ли ка да још јед ном ви де све ње не зна ме ни то сти.

У ки кинд ском До му пен зи о не ра до че ка ла их је пра ва го зба 
ко ју су им при пре ми ли чла но ви Удру же ња. Усле дио је за тим 
му зич ко-ли те рар ни про грам КУД „Сун ча на је сен” ко ји је ти ме 
обе ле жио свој ро ђен дан. Че сти та ли су им ми о драг Бу ла јић, 
члан Град ског ве ћа Ки кин де, ве лин ка На крај ку ћин, ди рек-
тор ка Фи ли ја ле Фон да ПИО у Ки кин ди, пред став ни ци пен зи-
о не ра из Рас ти не код Сом бо ра, као и дру ги са рад ни ци.

За хвал ни це су до би ли чла но ви са нај ду жим ста жом у КУД, 
а ме ђу њи ма и ме ла ни ја то ли мир за 35 го ди на ода ног ра да 
(на сли ци). Пред сед ни ци две ју ор га ни за ци ја пен зи о не ра – 
Гор да на Бла го је вић, из бе о град ске, и ве ли зар Сил ве стер из 
ки кинд ске, раз ме ни ли су по кло не, уз по зив Ки кин ђа ни ма да 
уско ро уз вра те по се ту пен зи о не ри ма Елек тро ди стри бу ци је 
из глав ног гра да.  С. З.

ПИ РОт

Стал на бри га о члан ству

Град ско удру же ње пен зи о не ра Пи рот за и ста бри не о члан-
ству и тру ди се да по мог не нај у гро же ни ји ма. Упра во је у то ку 
по де ла па ке та жи вот них на мир ни ца и сред ста ва лич не хи ги-
је не пен зи о не ри ма ко ји има ју при ма ња ис под 15.000 ди на ра.

Сред стви ма Удру же ња и уз по моћ Фи ли ја ле РФ ПИО Пи рот 
ко ја им је до де ли ла 100.000 ди на ра, на ба вље но је 570 па ке та 
за нај у гро же ни је пен зи о не ре, без об зи ра да ли су чла но ви 
или не. Ове го ди не је по де ље на и јед но крат на нов ча на по-
моћ за ку по ви ну ле ко ва.

По од лу ци Из вр шног од бо ра удру же ња да та је по зај ми ца 
пен зи о не ри ма од два и по ми ли о на ди на ра са ро ком вра ћа-
ња од пет ме се ци, без ка ма те. Ор га ни зо ва но је и пет јед но-
днев них из ле та за пен зи о не ре, о тро шку удру же ња.

– тру ди мо се да ко ли ко је у на шој мо ћи по мог не мо пен зи о не-
ри ма, да бу де мо бли жи јед ни дру ги ма, да се дру жи мо. Јер, онај 
ко за бо ра ви пен зи о не ра, за бо ра вио је се бе – ка же пред сед ник 
Град ског удру же ња пен зи о не ра Пи рот, Ђор ђе ми тић. С. п.

По за вр шет ку про гра ма и за ку ске, за сла вље ни ке из Бо ра 
и окол них се ла ор га ни зо ва на је и би о скоп ска пред ста ва, по-
се та му зе ју ру дар ства и ме та лур ги је и све ча ни ру чак на Бор-
ском је зе ру, ка же пред сед ни ца Ак ти ва же на Удру же ња пен-
зи о не ра Бор Ја го да Стра тиј.

Циљ ове ма ни фе ста ци је је очу ва ње по ро ди це и тра ди ци о-
нал них по ро дич них вред но сти, уз по ру ку мла ди ма да се „све 
мо же ка да се дво је сло же”.  Ј. С.
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СмЕ ДЕ РЕв СКА ПА ЛАН КА

Ис по ру ка огре ва
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке 

ис по ру чи ла је до са да сво јим чла но ви ма за ову греј ну се зо ну 
1.285 то на угља и око 650 ку би ка огрев ног др ве та. Осим огре ва, 
ве ћи на пен зи о не ра опре де ли ла се да пре ко сво је ор га ни за ци је 
на ра те на ба ви и све жу пи ле ти ну, ли сна то те сто, мед. Ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра по мо гла је и сво је нај у гро же ни је чла но ве.

– По де ли ли смо 150 ху ма ни тар них па ке та по на шим ме-
сним од бо ри ма. У ову ак тив ност укљу чио се и Цр ве ни крст 
Сме де рев ске Па лан ке, ко ји је по де лио још 20 па ке та. Ина-
че, до са да смо ор га ни зо ва ли де сет јед но днев них из ле та, на 
ко ји ма су пен зи о не ри по се ти ли вр њач ку Ба њу, Ли си не, Но-
ви Па зар и дру га ме ста у Ср би ји – ка же Сло бо дан Б. Пан тић, 
пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра. Сл. К.

СУ БО тИ ЦА

Но ве услу ге за клу бо ве 
на се лу

Чла но ви ге рон то ло шких клу бо ва у Бај мо ку, Но вом Жед ни-
ку, ма лој Бо сни и Ђур ђи ну од 1. де цем бра ће, као и пен зи о-
не ри ко ји при па да ју не ком од шест клу бо ва у Су бо ти ци, мо ћи 
да ко ри сте услу ге руч ка, те пра ња и пе гла ња ве ша. 

Про ши ре ње оби ма услу га отво ре не за шти те Ге рон то ло-
шког цен тра у Су бо ти ци обез бе ђе но је за хва љу ју ћи ве ћим 
из два ја њи ма из бу џе та Су бо ти це. 

СвР љИГ

по моћ за нај си ро ма шни је 
Ста нов ни штво свр љи-

шке оп шти не је пре те жно 
ста рач ко, али и си ро ма-
шно. За оне нај си ро ма-
шни је ра ди ку хи ња Цр ве-
ног кр ста у ко јој се днев-
но при пре ми 500 то плих 
обро ка. На ка зан до ла зе 
ли ца са ста ту сом ко ри-
сни ка по од лу ци ко ми си-
је, углав ном из гра да, док 
осо бе из свр љи шких се ла 
због уда ље но сти ко ри сте 
по ро дич не па ке те. 

За њих је вла да Ср би је 
обез бе ди ла 1.020 по ро-
дич них па ке та и ви ше од по ло ви не је већ по де ље но, ка же 
Јо ви ца Бо жи но вић, се кре тар ЦК Свр љиг. Он на гла ша ва да 
је по сао по де ле убр за ло и но во во зи ло ко је је Цр ве ни крст 
Ср би је усту пио ов да шњем ЦК за по тре бе на род не ку хи ње. 
Сред ства за рад ку хи ње обез бе ди ла је вла да Ср би је, а ма те-
ри јал не тро шко ве по кри ва ло кал на са мо у пра ва. При мет но је 
да се по ве ћа ва број ли ца ко ја тра же по моћ. Пре ма по да ци ма 
со ци јал них уста но ва, у то ку го ди не не ки вид по мо ћи ко ри сти 
и до три хи ља де жи те ља свр љи шке оп шти не.    С. Ђ.

тЕ мЕ РИН

Смо тра хо ро ва  
пен зи о не ра 

Пет на е ста тра ди ци о нал на Смо тра хо ро ва пен зи о не ра вој-
во ди не, одр жа на у те ме ри ну, оку пи ла је 16 хо ро ва и ви ше од 
500 уче сни ка из раз ли чи тих кра је ва Ср би је. Ор га ни за тор и 
до ма ћин ма ни фе ста ци је би ли су пен зи о не ри Пр ве ме сне за-
јед ни це те ме рин, а смо тру је отво рио пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра вој во ди не, ми лан Не на дић. Пр ви је на сту пио 
хор „Ро ман ти ча ри са Бе ге ја” из Зре ња ни на, а за тим су се ре-
ђа ли хо ро ви из Пан че ва, Ле сков ца, Аран ђе лов ца, Срем ских 
Кар ло ва ца, Сом бо ра, Ни ша, Но вог Са да, Ки кин де, Ши да, Ко-
ва чи це, Су бо ти це, вр шца, Срем ске ми тро ви це и те ме ри на. 
Ат мос фе ра је би ла при јат на и ве се ла, а по је ди не пе сме по-
пут „Ко те има, тај те не ма”, „Зо ра је” и „До бра вам ноћ” пе ва ли 
су за јед но са хо ро ви ма и сви го сти. На кон на сту па хо ро ва и 
до де ле за хвал ни ца уче сни ци ма, го сти су ужи ва ли у зву ци ма 
там бу ра шког ор ке стра „Би се ри”.

Смо тра је ове го ди не пр ви пут ор га ни зо ва на у оп шти ни те ме-
рин, а до ма ћи ни се на да ју да ће у на ред ним го ди на ма опет има ти 
част да уго сте пен зи о не ре из свих кра је ва на ше зе мље. Т. К.

Хор Удру же ња же на „Је сен жи во та” из Ши да

– Ни је дан пен зи о нер ко ји је члан на шег ге рон то ло шког 
клу ба не ће осе ти ти ни ка кву раз ли ку за то што жи ви на се лу 
– ре као је Не над Ива ни ше вић, ди рек тор Ге рон то ло шког цен-
тра у Су бо ти ци.

Ку ва ни ру чак у Ге рон то ло шком клу бу или ис по ру чен на кућ ну 
адре су, као и услу ге пра ња и пе гла ња ве ша, од по чет ка де цем бра 
мо ћи ће да до би ју и пен зи о не ри ко ји жи ве у че ти ри при град ска 
на се ља Су бо ти це чи ме ће се из јед на чи ти са они ма ко ји су чла-
но ви не ког од још шест клу бо ва у гра ду, а по сред ством ко јих, у 
окви ру слу жбе Отво ре не за шти те, Ге рон то ло шки цен тар оку пља 
око 7.800 нај ста ри јих су гра ђа на. Г. О.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОвАРА

?Р. К., про ку пље: У зе мља ма чла ни ца ма Европ ске уни је 
уко ли ко је дан од су пру жни ка пре ми не, а био је за по-
слен, пре жи ве лом брач ном парт не ру сле ду је та ко зва ни 

удо вич ки до да так на име ње го вог до при но са по осно ву до-
при но са за пИО. Да ли ће се икад тај до да так ис пла ћи ва ти у 
Ср би ји?

?Љ. В., по ја те: Мој по кој ни отац, не пра вед но осу ђен, про-
вео је на Го лом ото ку ви ше од пет го ди на. по под не том 
зах те ву из вр ше на је ње го ва ре ха би ли та ци ја.

За ко ном о ре ха би ли та ци ји про пи са но је да се вре ме про-
ве де но на Го лом ото ку ра чу на као рад ни стаж са дво стру ким 
тра ја њем, као и да ре ха би ли то ва на ли ца има ју пра во на про-
пи са ни ме сеч ни из нос нов ча не на кна де. Да ли мо ја мај ка као 
ко ри сник по ро дич не пен зи је од по кој ног оца има пра во на 
пре ра чу на ва ње пен зи је по осно ву на кнад но утвр ђе ног ста жа 
оца или на део про пи са не нов ча не на кна де за ре ха би ли то ва на 
ли ца и ко ме да се об ра ти за оства ри ва ње тог пра ва.

?Л. Т., Те ме рин: по ком осно ву осо бе са ин ва ли ди те том мо гу 
да оства ре пра во на до би ја ње ту ђе не ге и по мо ћи? Да ли и 
под ко јим усло ви ма је мо гу ће да осо ба до би ја ова кву вр сту 

по мо ћи и пре ко Фон да пИО и пре ко цен тра за со ци јал ни рад?

?М. п., Зе мун: Мој су пруг, ко ји је био пен зи о ни са но вој но 
ли це, пре ми нуо је про шлог ме се ца. Ка да мо гу да пре дам 
зах тев за по ро дич ну пен зи ју и да ли мо гу и да се ле чим 

на ВМА?

?И. М., Бе о град: Ра ди ла сам у Не мач кој шест го ди на, а у Ср-
би ји цео пре о ста ли стаж. Уско ро ћу оства ри ти ста ро сни 
услов за пен зи ју. Шта од па пи ра тре ба да при ку пим из Не-

мач ке, а шта одав де?

Удовички додатак и породична 
пензија

Закон о рехабилитацији

пра во на ту ђу по моћ и не гу

пра ва удо ве вој ног пен зи о не ра

До ка зи по треб ни за оства ри ва ње 
пра ва

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, у слу ча ју смр ти брач ног 
дру га удо ва/удо вац има пра во 

на по ро дич ну пен зи ју, уко ли ко 
ис пу ња ва за ко ном про пи са не 
усло ве.

Од го вор: На осно ву За ко на 
о ре ха би ли та ци ји (Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 92/2011), ре-
ха би ли то ва но ли це има пра-
во на по се бан пен зиј ски стаж 
и ме сеч ну нов ча ну на кна ду 
(по се бан до да так). За при зна-
ва ња ових пра ва ре ха би ли-
то ва но ли це под но си зах тев 
фи ли ја ли Фон да над ле жној 
пре ма пре би ва ли шту са до ка-
зи ма по треб ним за од лу чи ва-
ње. Ово су лич на пра ва ре ха-
би ли то ва них ли ца ко ја се не 
на сле ђу ју.

По се бан пен зиј ски стаж се не 
ре ги стру је у елек трон ску ба зу ма-
тич не еви ден ци је са оста лим по-
да ци ма о ста жу и за ра да ма и не-
ма ути ца ја на оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју или по нов но од ре ђи-
ва ње ви си не пен зи је, већ пред-
ста вља основ за оства ри ва ње 
пра ва на ме сеч ну нов ча ну на кна-
ду. Не ис пла ће ни из но си ме сеч не 
нов ча не на кна де (по себ ног до-
дат ка) ко ји при па да ју ко ри сни ку 
до да на ње го ве смр ти, пред мет 
су оста вин ског ре ше ња ко јим се 
утвр ђу је за кон ски на след ник. 

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца има оси гу ра ник и ко ри сник 
пен зи је ко ме је због при ро де и 
те жи не по вре де или бо ле сти нео-
п ход на по моћ и не га за оба вља-
ње рад њи ра ди за до во ља ва ња 
основ них жи вот них по тре ба. По 
За ко ну о ПИО, пра во, прак тич но, 
има ју са мо не по крет ни, сле пи и 
они ко ји без ту ђе по мо ћи не мо-
гу да се хра не, обла че, ни ти кре ћу 
по ку ћи, као и они ко ји су на ди-
ја ли зи.

Пра во на нов ча ну на кна ду за 
ту ђу не гу и по моћ ни је усло вље-
но ви си ном дру гих при ма ња, 
ни ти кон крет ном ди јаг но зом, 
већ ис кљу чи во оп штим здрав-
стве ним ста њем под но си о ца 
зах те ва, од но сно ње го вом функ-
ци о нал но шћу и спо соб но шћу за 
оба вља ње основ них жи вот них 
ак тив но сти.

По сту пак за оства ри ва ње пра-
ва на нов ча ну на кна ду за по моћ 
и не гу дру гог ли ца по кре ће се на 
зах тев оси гу ра ни ка, од но сно ко-
ри сни ка пра ва, уз ко ји је при ло-
же на од го ва ра ју ћа ме ди цин ска 
до ку мен та ци ја. Зах тев за нов ча ну 

на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца под но си се над ле жној фи-
ли ја ли Ре пу блич ког фон да ПИО 
пре ма ме сту пре би ва ли шта.

Ко ри сник ко ји је по про пи си-
ма о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу оства рио пра во на 
нов ча ну на кна ду за по моћ и не-
гу дру гог ли ца, мо же оства ри ти 
пра во на уве ћа ни до да так за по-
моћ и не гу, ако ис пу ња ва усло ве 
из За ко на о со ци јал ној за шти ти. 
По За ко ну, пра во на уве ћа ни до-
да так за по моћ и не гу мо гу оства-
ри ти она ли ца ко ја има ју утвр ђен 
про це нат те ле сног оште ће ња 100 
од сто по јед ном осно ву или да 
ли це има ор ган ски трај ни по ре-
ме ћај не у ро ло шког и пси хич ког 
ти па, као и ли це код ко га је утвр-
ђе на по тре ба за по мо ћи и не гом, 
а ко је има ви ше оште ће ња, с тим 
да ни во оште ће ња из но си 70 и 
ви ше про це на та по нај ма ње два 
осно ва. Зах тев се под но си цен тру 
за со ци јал ни рад ко ји је над ле жан 
пре ма ме сту пре би ва ли шта ко ри-
сни ка пен зи је, при че му и од лу ку 
о пра ву до но си цен тар као ор ган 
ко ји је над ле жан за спро во ђе ње 
За ко на о со ци јал ној за шти ти. 

Од го вор: Удо ва има пра во 
на по ро дич ну пен зи ју ако је у 
мо мен ту смр ти су пру га има ла 
на вр ше не 53 го ди не жи во та. 
За под но ше ње зах те ва за по-
ро дич ну пен зи ју ни је про пи сан 
рок. Про це нат пен зи је се од ре-
ђу је пре ма бро ју чла но ва по-
ро ди це ко ји има ју пра во на ту 

пен зи ју, и за јед ног чла на по ро-
ди це из но си 70 од сто од по кој-
ни ко ве пен зи је ко ју је при мао 
у мо мен ту смр ти. За ин фор ма-
ци је о усло ви ма здрав стве ног 
оси гу ра ња за ко ри сни ка вој не 
по ро дич не пен зи је, обра ти те се 
Ре пу блич ком фон ду за здрав-
стве но оси гу ра ње.

Од го вор: У окви ру сва ког 
обра сца зах те ва за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју на ла зи се спи-
сак по треб них до ка за за оства ри-
ва ње пра ва. Сви обра сци се мо гу 
на ћи на сај ту Фон да www.pio.rs, 
као и у свим ор га ни за ци о ним је-
ди ни ца ма Фон да. Зах тев, уз оста-
лу до ку мен та ци ју, под но си се 
Ди рек ци ји Фон да, Оде ље њу за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње по ме ђу на род ним уго во ри ма.

Фонд је у оба ве зи да у име под-
но си о ца зах те ва по кре не по сту-
пак оства ри ва ња пра ва у дру гој 
др жа ви.

Без об зи ра на вр сту зах те ва, 
Фонд је ду жан да по слу жбе ној 
ду жно сти, у скла ду са За ко ном о 
оп штем управ ном по ступ ку, вр-
ши увид, при ба вља и об ра ђу је 

по дат ке о чи ње ни ца ма о ко ји ма 
се во ди слу жбе на еви ден ци ја, а 
ко ји су нео п ход ни за од лу чи ва-
ње. 

У по ступ ку по зах те ву стран ке 
Фонд мо же да вр ши увид, при-
ба вља и об ра ђу је лич не по дат ке 
о чи ње ни ца ма о ко ји ма се во ди 
слу жбе на еви ден ци ја ка да је то 
нео п ход но за од лу чи ва ње, осим 
ако стран ка из ри чи то из ја ви да 
ће те по дат ке при ба ви ти са ма. 

Стран ка је у оба ве зи да до ста-
ви по дат ке о ко ји ма се не во ди 
слу жбе на еви ден ци ја, а ко ји су 
од ути ца ја за од лу чи ва ње по 
зах те ву (нпр. ре ше ње о пре ки-
ду рад ног од но са, ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју, до ка зе о ста жу 
оства ре ном у ино стран ству, до-
ка зе о шко ло ва њу...).
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шареница шареница

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: Грузија, рутинер, аколада, донатар, ИмУ, ан, јелен, п, Атон, ил, ц, Стол, интерес, ја, раге, армирач, вој, ли, 
каменац, улари, а, б, кика, ап, Ола, новитет, апатија, царинар. МАГИЧНИ ЛИК: господар, опстанак, котарица, аденитис, санација. 
ОСМОСМЕРКА: без остатка. 

СКАНДИНАвКА мАГИЧНИ ЛИК

А, А, ГОС, ДАР, ДЕ, ЈА, КО, НАК, НИ, Нт, ОП, ПО, РИ, 
СА, СИ, СтА, тА, тИС, ЦА, ЦИ.

ВОДОРАВНО И УСпРАВНО: 
1. власник, газда, 2. Помоћник на факултету, 4. Опстајање, 
4. Корпа, кошара, 5. Запаљење жлезде, 6. Оздрављење, 
опоравак.

ОСмОСмЕРКА

АПОРтЕР, АСтАтИН, вЕРтЕР, ГAРДA, ДИОГЕН, 
ИДЕАЛ, ИКОНОСтАС, КAНAЛ, КAРAт, КРАмП, 
КРАтЕР, ЛИтAР, мАРКЕтИНГ, ПАтРОН, ПтИЦA, 

ПРОСтОР, СЛAНA, тРОНОЖАЦ, тРОСтАв, 
тИтАНИт, тОтAЛ, тРЕвИРА, ЦАРСКА вОДА. 
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АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ГРАДИРАЊЕ
ИГРА СА 
ЛОпТОМ

УТОН,  
УЛЕГНУЋЕ

РЕКА У 
АУСТРИЈИ

пРКОСАН
пРОСТ  

БРОЈ
ВРЕЋА ОД 
КОСТРЕТИ

ДРЖАВА 
У ЕВРОпИ

пРАКТИЧАР 
У пОСЛУ

ВИТИЧАСТА 
ЗАГРАДА

пРИМАЛАЦ   
пОКЛОНА

ИНТЕР- 
НАЦИОНАЛ. 
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УНУТРАШ. 
СТРАНЕ

пЛУРАЛ 
(СКР.)

пЛЕМЕНИТА 
ДИВЉА ЖИВОТ.

      пОНД

НЕЗАКОН. 
пОЛИТИЧКИ 

РАД

ЕГИпАТСКИ  
БОГ СУНЦА

ИЛИНИЈУМ

ТРАКА    
ЂАКОНА

ОЗНАКА 
ЗА ЦЕНТ

МЕСТО У 
СРБИЈИ

ВРСТА 
КИТА

МАТЕМАТИЧКА 
СЕКАНТА

ИНТЕРЕ-    
СОВАЊЕ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ИСЛУЖЕНИ 
КОЊИ

НЕОЖЕЊ. 
МЛАДИЋ

ЈЕДАН 
ЗАНАТЛИЈА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ВОЈСКА 
(СКР.)

ЖИТЕЉ 
КУБЕ

ЛИТИЈУМ

САСТОЈАК  
ДУВАНА

КАМЕН  
ОД ВОДЕ

ДЕО КОЊСКЕ 
ОпРЕМЕ (МН.)

пРВО  
СЛОВО

ДРВОРЕД

ОЗНАКА 
БЕЛГИЈЕ

пЛЕТЕНИЦА

пИСАЦ, 
ВАСКО

ОпШТИНСКА   
ЗЕМЉА

ИНИЦИЈАЛИ   
пУШКИНА

ЗАВАРЕНО 
МЕСТО НА 

МЕТАЛУ

РЕКА  
У РУСИЈИ

СпИЛБЕРГ. 
ВАНЗЕМАЉАЦ

НОВА  
СТВАР

РАВНО-     
ДУШНОСТ

РАДНИК 
НА ЦАРИНИ



Да ли сте зна ли ... мо лим за реч
Где је та пол на рав но прав ност. то ли ки Де да-мра зе ви, а ни јед на 

Ба ба мраз.
Сми слио сам. Не ис пла ти се мно го ми сли ти.
Ум ца ру је, ри ја ли ти кла де ва ља.
Отва ра ју се клу бо ви за пен зи о не ре. Али ни је дан ни је Зве зда 

или пар ти зан.
то ли ки ле ка ри од ла зе. тре ба ло би до не ти за кон да са со бом по ве-

ду и сво је па ци јен те.
Фол клор је у екс пан зи ји. Сва ко игра сво ју игри цу.
У по ро ди ци се осе ћам као ша хи ста. Кад год тре ба не што да се пла-

ћа, ја сам на по те зу
Де јан па та ко вић

ми са о не на пра ве
Исти ну опо вр га ва ју де тек то ри ла жи. 
Дру га стра на ме да ље је бли жа чо ве ку. 
Са мо сец ка ње лу ка је уз бу дљи во до су за. 
Има мо раз ли чи те по гле де и ка да гле да мо у боб. 
Где вла да ми шље ње, за кон је ван сна ге. 
Чвор је у то ме што све ви си о за мр ше ном кон цу. 
Јад је ство рио чо ве ка. 
по ли циј ски до си је је књи га ути са ка до у шни ка. 
И ка мен спо ти ца ња по ти че од еруп ци је.

Ву ко са ва Ден чић

Крат ка па мет
На о ру жао се стр пље њем, је л и то хлад но оруж је?
Не ма на род од че га да жи ви, а има од че га да се во за?
пр во је „ухва тио ма глу”, а он да га је „по јео мрак”.
На крат ку па мет нај че шће па да ју те шке ми сли.
пас ла је, шта би са тим ве тром?
ту ђе не ће мо, сво је нам не да ју.
Све га нам фа ли, па то је пре ви ше...
Ко ли ко слу ча је ва има мо, до бро ни смо и го ре не збри ну ти.
Нај ве ћу пен зи ју има ју пен зи о не ри до брог здра вља.
Ни је тач но да не ма мо по но са, има мо и па ра ду.

Ми ли ца Чу лић

Бес кич ме ња ци
Из гле да да смо ја ко квар љи ва ро ба. мно го се бр зо про да је мо.
Чим је пу штен с лан ца, од мах је по чео да те ра ке ра.
На ва ли ли су са свих стра на. мо рао сам да се по ву чем у се бе.
пра во је за по вест ра зу ма. Али, где на ћи ра зум.
И кад зи неш, то је вер бал ни де ликт.
Ви ше не ма од ре ше не ру ке. Шкљоц ну ле су ли си це.
Си ну ла ми је ми сао а он да је до шло до крат ког спо ја.
по стао сам бес кич ме њак. Чик да ви дим ка ко ће ме сло ми ти.
Брак је игра на сре ћу, коц ка. За то га ами ну ју др жа ва и цр ква.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Не са ло ми ви
Умет ност је све, али ни је сва шта.
Чо век има суд би ну књи ге. Или га хва ле, или га спа ле.
По стао сам свој га зда. Цр њег го спо да ра ни сам мо гао да на ђем.
Где не ма ти ши не, не ма ни са мо ће.
Не са ло мив сам. Не мам кич му!
Док сам ћу тао, ни ко ми ни је про тив ре чио.
Де мо кра ти ја нас је за пљу сну ла. мо ли се на род да не та ла са.
И бог мо ра да је Ср бин. Ина че би нам по мо гао.
Кад год сам имао шта да ка жем, ни сам имао шта да је дем.

Рад ми ло Мић ко вић
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– да је по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та, 

– да се на че твр ту го ди шњи цу по-

У да ле ким Сте но ви тим пла ни на ма Ка на де, у пла нин ском 

вил со на пре ма Ср би ји ко ја је у ве ли ком ра ту под не ла нај-

ма си ву Ка на на скис, у по кра ји ни Ал бер та, на ла зи се пла ни на 

ве ћу жр тву – из гу би ла је 26 од сто ста нов ни штва и до жи ве ла 

1918. го ди не, јед на пла ни на у Ка на ди на зва на 

чет ка Пр вог свет ског ра та, 28. ју ла 

Пут ник, по срп ском вој во ди Ра до ми ру Пут ни-

1918. го ди не, по на ло гу та да шњег 

ку? Ка на ђа ни су же ле ли да на овај на чин ода ју 

аме рич ког пред сед ни ка ву дроа вил-

по част са ве знич ким – срп ским бор ци ма ко ји 

со на срп ска за ста ва за ви јо ри ла на Бе лој ку ћи и свим јав ним 

су под не ли ве ли ке жр тве у Пр вом свет ском ра ту и под Пут-

и др жав ним згра да ма у САД? Овај је дин стве ни до га ђај остао 

ни ко вом ко ман дом за да ли пр ви по раз Цен трал ним си ла ма.

је за бе ле жен као не за бо ра ван чин аме рич ког пред сед ни ка 

Пут ник, над мор ске ви си не 2.940 ме та ра. 

пре се дан у исто ри ји ра то ва ња ка да се го то во чи тав на род 

по ву као из сво је до мо ви не. тим по во дом су ши ром Сје ди ње-

них Др жа ва осва ну ли по сте ри ко ји по зи ва ју на по моћ Ср би-

ји то ком Пр вог свет ског ра та.

– да су на ши пре ци у Пр вом свет-

– да је на ве ли кој на род ној скуп шти-

ском ра ту ра то ва ли ра ме уз ра ме са 

ни Ср ба, Бу ње ва ца и оста лих Сло ве на 

ви јет нам ци ма, ко ји су до шли да се уз 

у Ба на ту, Бач кој и Ба ра њи, одр жа ној у 

Ср бе бо ре на Со лун ском фрон ту? На 

Но вом Са ду 25. но вем бра 1918. го ди не, 

ис тој стра ни та да шње „бор бе до бра и зла”, ка ко су чла ни це 

про гла ше но при са је ди ње ње тих кра је ва Кра ље ви ни Ср би-

Ан тан те на зи ва ле рат са Цен трал ним си ла ма, на ла зи ли су се 

ји? Дан ра ни је, 24. но вем бра 1918. го ди не, Скуп шти на Сре ма 

и пра ви Ин ди јан ци. Бо жић на че стит ка за 1916. на пра вље на 

се та ко ђе из ја сни ла за при кљу че ње Кра ље ви ни Ср би ји.

код Со лу на спо ји ла је у јед ну фо то гра фи ју та да шње са бор це: 

По во дом сто го ди шњи це тих до га ђа ја у  Но вом Са ду је 

Гр ка, Бри тан ца, Ср би на, Ита ли ја на, Ал жир ца, Ин диј ца и вој-

отво рен му зеј при са је ди ње ња вој во ди не Кра ље ви ни Ср би-

ни ка Кра ље ви не Цр не Го ре (гор њи ред), те ви јет нам ца, Ру са, 

ји и от кри вен спо ме ник кра љу Пе тру Пр вом Ка ра ђор ђе ви ћу 

Фран цу за и Се не гал ца (до њи ред).

Осло бо ди о цу. Одр жа на је и све ча на ака де ми ја ко јој су при-
су ство ва ли нај ви ши др жав ни зва нич ни ци.


