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Но ва го ди на 
– но ви ми

Сва ки чо век тре ба да се по но во ро ди пр вог 
ја ну а ра, на пи сао је дав но аме рич ки пи сац 
Хен ри Ворд Би чер. За то што за ве ћи ну љу-

ди Но ва го ди на по чи ње као пра зна по зор ни ца 
са уз бу дљи вим осе ћа њем ве ли ких мо гућ но сти 
и оче ки ва ња. У то ме и је сте тај на ра до сти с ко-
јом је до че ку је мо, док се чу ди мо ко јом је бр зи-
ном про шла прет ход на, и она пре ње, и она 
пре... Тај пе ри од ве ре и оп ти ми зма је 
ну жан и ле ко вит за све, про бле ми 
ће ио на ко би ти та мо где смо их 
оста ви ли пре пра-
зни ка.

Мно го то га 
се мо же до го-
ди ти за го ди ну 
да на, а иа ко ће 
не ке про ме не 
би ти иза зов не 
и не у год не, оне су 
нео п хо дан део жи во та. Исти на је за мно ге од 
нас да, упр кос же ља ма и ам би ци ја ма, ре ал ност 
и при ти сци жи во та за не ко ли ко не де ља пре вла-
да ју и ми на ста вља мо да се ба ви мо ства ри ма на 
исти на чин као и до тад. Али, ни ко нам не мо же 
за бра ни ти да се на да мо, пла ни ра мо, ве ру је мо у 
про ме ну и ра ду је мо се Но вој го ди ни. Мо же мо 
иза бра ти да бу де мо шта год же ли мо, мо же мо 
иза бра ти да нам ова Но ва го ди на бу де нај бо ља 

ко ју има мо. Ле по та ове иде је је да ми има мо кон-
тро лу над оним што ми сли мо, ни ко дру ги. Са ми 
би ра мо ка кве ће нам би ти ми сли и ре чи, а оно 
на шта се усред сре ди мо ути ца ће и на све дру ге 
ва жне ства ри у на шим жи во ти ма.

За то не за бо ра ви те да се сме је те и бу де те ве-
ли ко ду шни у по де ли сво јих за гр ља ја у овој 

Но вој го ди ни. До зво ли те љу ди ма да ви-
де да их це ни те и во ли те. Окре ни те но ви 

лист и поч ни те да пра ви-
те пла но ве чак иа ко ми-
сли те да се ни ка да не ће 
оства ри ти.

Не ка сва ки дан бу-
де но ви по че так, а 
не са мо 1. ја ну ар.

Ка ко год да 
сла ви те пра зни ке, 

же ли мо вам да бу де-
те окру же ни љу ди ма ко ји 

вас во ле, по ро ди цом, при ја те љи ма, ком ши ја ма. 
Ужи вај те у раз го во ри ма и че стит ка ма (и у хра ни, 
на рав но). На да мо се да ће на де и обе ћа ња ко је 
до но си 1. ја ну ар тра ја ти ду го у го ди ни.

Ре дак ци ја ча со пи са „Глас оси гу ра ни ка” за хва-
љу је свим сво јим чи та о ци ма, са рад ни ци ма, ко-
ле га ма и при ја те љи ма и же ли мо све нај бо ље за 
вас и ва ше нај ми ли је у 2019. го ди ни. 

М. Ј.
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у жижи

Про јек ти „Ре ци НЕ ра ду на цр но” и 
ЈЕД НА КИ нај ва жни је су кам па ње Ми-
ни стар ства за рад, за по шља ва ње, 

бо рач ка и со ци јал на пи та ња у 2018. го ди-
ни, ре као је ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић на 
пред ста вља њу до са да шњих ре зул та та и 
пла но ва за на ред ни пе ри од. Пр о је кат „Ре ци 
НЕ ра ду на цр но” од по чет ка ре а ли за ци је 
дао је до бре ре зул та те у бор би про тив си-
ве еко но ми је – у 2018. оба вље но је 38 од сто 
ви ше ин спек циј ских над зо ра (63.232) не го 
у 2017, а за те че но је 15.772 не при ја вље них 
рад ни ка, што је 17 од сто ма ње не го прет-
ход не го ди не. Од за те че них рад ни ка „на 
цр но” око 12.500 је за-
сно ва ло рад ни од нос. 
Го во ре ћи о успе ху овог 
про јек та ми ни стар је 
за хва лио ам ба са ди 
Нор ве шке на по др шци 
у ње го вој ре а ли за ци ји.

Про је кат ЈЕД НА КИ, 
ко ји но си по ру ку да 
су сви гра ђа ни Ср би је 
јед на ки и рав но прав ни 
чла но ви дру штва без 
ба ри је ра, ми ни стар 
Ђор ђе вић из дво јио је 
као ве ли ки успех Сек-
то ра за за шти ту осо ба 
са ин ва ли ди те том и на-
вео да ће та кам па ња 
тра ја ти и да ље у кон ти-
ну и те ту.

– Ура ди ли смо апли-
ка ци ју ко ја по ма же 
осо ба ма са ин ва ли-
ди те том, она је за сад 
по кри ла са мо град Бе-
о град, а ве ру јем да ће 
сле де ће го ди не про је кат да се про ши ри на 
це лу Ср би ју. Апли ка ци ја омо гу ћа ва осо ба-
ма са ин ва ли ди те том да у сва ком тре нут ку 
на свом мо бил ном те ле фо ну мо гу да до би ју 
ин фор ма ци ју шта им је од услу га до ступ но 
и ко ји објек ти су им при ла го ђе ни. По ред 
то га, на Ар хи тек тон ском фа кул те ту уве ден 
је но ви пред мет о при сту пач но сти јав них 
ин фра струк тур них обје ка та осо ба ма са ин-
ва ли ди те том, и ми смо пр ва др жа ва у све ту 
ко ја има та кав пред мет – ре као је Ђор ђе-
вић.

У окви ру кам па ње ЈЕД НА КИ Ми ни стар-
ство за рад пла си ра ло је два пр о мо тив на 
спо та и ини ци ра ло из да ва ње по штан ских 
ма ра ка са при год ним мо ти ви ма.

По ред ових про је ка та, ми ни стар је на вео 
да је успе шно за вр ше на и пр ва фа за из ра де 
со ци јал них ка ра та. У 2019. се оче ку је за кон 
о со ци јал ним кар та ма, а 2020. го ди не тре ћа 
и за вр шна фа за – уво ђе ње „ала та”.

– Овај про је кат ће до при не ти да на ши 
гра ђа ни лак ше и бр же до ла зе до оства ри-
ва ња сво јих пра ва – ре као је Ђор ђе вић.

Уво ђе ње на ци о нал ног СОС те ле фо на, 
ше стог по ре ду, ко ји ће у пот пу но сти фи-
нан си ра ти др жа ва, оче ку је се до кра ја 2018, 
а ре ор га ни за ци ја цен та ра за со ци ја ли рад, 
за по че та у 2017, оста је је дан од при о ри те та 
и за сле де ћу го ди ну.

У 2018. го ди ни Ми ни-
стар ство за рад кре ну-
ло је и у си сте ма ти за-
ци ју рад них ме ста по 
ком пе тен ци ја ма.

– Ана ли зом по слов-
них про це са же ли мо да 
ви ди мо ка ко функ ци-
о ни ше Ми ни стар ство, 
да уве де мо но ва рад-
на ме ста и да мла дим 
љу ди ма пру жи мо при-
ли ку да ра де у Ми ни-
стар ству, уса вр ша ва ју 
се и на пре ду ју. Би ће мо 
пр во ми ни стар ство ко-
је ће од 1. ја ну а ра, сту-
па њем на сна гу Уред бе 
Ми ни стар ства др жав-
не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, има ти из-
ра ђе на рад на ме ста по 
ком пе тен ци ја ма – ре-
као је ми ни стар.

У 2019. се оче ку је и 
уво ђе ње елек трон ског 

упра вља ња до ку мен ти ма у Ми ни стар ству, а 
већ од по чет ка го ди не кре ну ће са ра дом и 
но ви сајт Ми ни стар ства, при ла го ђен осо ба-
ма са ин ва ли ди те том.

Као јед ну од нај ва жни јих ства ри и нај бо-
љу вест у 2018. го ди ни Ђор ђе вић је ис та као 
по ве ћа ње пен зи ја.

– Ми ни стар фи нан си ја и ја смо обе ћа ли 
да ће мо ра ди ти на то ме да пен зи је бу ду 
ве ће. Не што чи ме ће мо би ти за до вољ-
ни је да про сеч на пен зи ја бу де у ви си ни 
ми ни мал не по тро шач ке кор пе. Тре нут но 
пр о сеч на пен зи ја из но си 228 евра и оче-
ку је мо да и сле де ће го ди не ра сте. Уз то 
ко ли ко до бро бу де на шој зе мљи пен зи о-
не ри сва ка ко не ће би ти за бо ра вље ни и у 

та квим окол но сти ма мо гу и они да оче ку ју 
по ве ћа ње пен зи ја. Та ко ђе је до бро да смо 
ове го ди не има ли и мо гућ ност јед но крат-
не по мо ћи од три хи ља де ди на ра ко ју су 
до би ли сви пен зи о не ри. Успех је и уче-
шће у укуп ним при хо ди ма ко је је у овом 
тре нут ку 71,7 од сто а 2009. го ди не је би ло 
52,6 од сто, што зна чи да др жа ва сад да је 
мно го ма ње не го што је да ва ла та да – ре-
као је Ђор ђе вић.

Ка да је реч о за по шља ва њу, ми ни стар је 
још јед ном ис та као да је про це нат од 11,3 
од сто не за по сле них нај бо љи до са да и да 
ће на сто ја ти да се он и да ље сма њу је. На вео 
је да је у 2018. го ди ни би ло пла ни ра но да се 
пре ко Ак ци о ног пла на за по шља ва ња за по-
сли 132.200 осо ба, а за по сле но је 149.370, 
од то га 9.769 осо ба са ин ва ли ди те том.

Ми ни стар је ис та као и бли ску са рад њу 
са СЕС-ом и син ди ка ти ма чи је су кри ти ке, 
ка ко је ре као, би ле дра го це не, те на ја вио 
по ве ћа ње бро ја ло кал них со ци јал но-еко-
ном ских са ве та.

У пла но ви ма за на ред ни пе ри од ипак 
ће, пре ма ре чи ма Ђор ђе ви ћа, при о ри тет 
ра да Ми ни стар ства и да ље би ти бри га о 
осо ба ма са ин ва ли ди те том, де ци и нај ста-
ри јим су гра ђа ни ма, као и ре кон струк ци ја 
обје ка та.

Милена Јовановић

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПРЕД СТА ВИО РЕ ЗУЛ ТА ТЕ РА ДА У 2018. ГО ДИ НИ

При о ри тет бри га 
о нај о се тљи ви ји ма

Зауставитиодлив
раднеснаге
По во дом но вог не мач ког за ко на о 
усе ља ва њу струч не рад не сна ге из 
дру гих др жа ва, укљу чу ју ћи и оне 
ко је ни су чла ни це ЕУ, и оче ки ва ња 
да ће до ћи до још ве ћег исе ља ва ња 
на ших гра ђа на, ми ни стар Ђор ђе-
вић је на ја вио да ће би ти фор ми-
ран тим нај ме ро дав ни јих љу ди 
ко ји се ба ве том про бле ма ти ком.
– Не ће мо да се ди мо скр ште них ру-
ку. Фор ми ра ће мо тим ко ји ће Вла-
ди да по мог не од ре ђе ним ме ра ма 
ка ко да се при ла го ди мо но вим 
усло ви ма и не са мо да за др жа ва-
мо већ и да вра ћа мо на ше љу де да 
ра де у Ср би ји, да ов де има ју бо ље 
усло ве. Ми слим да има мо шан су 
за то јер се на ша др жа ва на ла зи у 
успо ну.
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интервју

О ак ту ел ним пи та њи ма из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња, оче ки ва
ним ре зул та ти ма Фон да ПИО у 2018. 

го ди ни, уз ана ли зу оно га што је ура ђе но у 
про те клих два на ест ме се ци, раз го ва ра
ли смо са пред сед ни ком Управ ног од бо ра 
Фон да, Да ни лом Ву ји чи ћем.

Ви ше од по ла го ди не пред се да ва те 
Управ ном од бо ру Фон да ПИО. Ка ко из 
те но ве пер спек ти ве ви ди те уло гу Фон
да ко ји пру жа услу ге за око 2,6 ми ли о
на оси гу ра ни ка и ви ше од 1,7 ми ли о на 
пен зи о не ра?

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин
ва лид ско оси гу ра ње је ве ли ки и сло жен 
си стем ко ји у кон ти ну и те ту пред у зи ма 
ак тив но сти и стра те шке по те зе ка ко би 
се раз вио у још ефи ка сни ји и мо дер ни
ји сер вис за оси гу ра ни ке, по сло дав це 
и ко ри сни ке пен зи ја. Не дав ним про ме
на ма За ко на о ПИО ство ри ли су се си
стем ски усло ви за бо ље функ ци о ни са ње 
Фон да, та ко да ће се ве ћа ефи ка сност и 
ажур ност у ра ду вр ло бр зо пре по зна ти. 
Пен зи о не ри, по ред, на рав но, ре дов не 
ис пла те пен зи ја, убу ду ће мо гу да оче ку ју 
знат но лак ше оства ри ва ње сво јих пра ва 
и кра ће че ка ње на ко нач на ре ше ња. Зна
чај на из ме на ко ја ће до при не ти по јед но
ста вље њу про це ду ра, бр жем оства ри ва
њу пра ва, али и сма ње њу оба ве за за по
сло дав це, од но си се на уки да ње 16 обра
за ца, ме ђу ко ји ма је и обра зац М4, што 
ће омо гу ћи ти и ни же ад ми ни стра тив не 
тро шко ве, ефи ка сни ји рад по сло да ва ца, 
уз зна чај ну уште ду вре ме на. Фонд ПИО 
да је не мер љив до при нос на по ри ма др
жа ве да по јед но ста ви про це ду ре, да ди
ги та ли зу је услу ге и олак ша гра ђа ни ма 
ко ри шће ње пра ва, што је је дан од при о
ри те та у раз вој ној стра те ги ји Фон да.

Ка ко оце њу је те рад Фон да у про те
клом пе ри о ду?

За до во љан сам ре зул та ти ма ко је смо 
по сти гли, ма да увек има про сто ра за још 
бо љи рад. У овој го ди ни Фонд је оства
рио по зи тив не трен до ве у по сло ва њу и 
из ме се ца у ме сец по ве ћа ва се на пла та 
до при но са а сма њу ју до та ци је из бу џе та. 
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 од сто, што је 
знат но сма ње ње у од но су на упо ред ни 
пе ри од про шле го ди не ка да је тај про це
нат из но сио пре ко 30 од сто. То прак тич но 

зна чи да су у од но су на исти пе ри од 2017. 
тран сфе ри из бу џе та, 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 11,3 ми ли јар де ди на ра. 
Тај до бар тренд у по сло ва њу по стиг нут је 
за јед нич ким ме ра ма Вла де Ср би је, Ми ни
стар ства за рад и Фон да, јер је ве ћи при
лив из вор них при хо да Фон да пре све га 
ре зул тат кон ти ну и ра ног по ве ћа ња за по
сле но сти и ак тив но сти ко је се пред у зи ма
ју про тив ра да на цр но.

Узми мо као при мер на по ре да се сма њи 
сто па не за по сле но сти и ин тен зи ви ра бор
ба про тив не при ја вље ног ра да кроз про је
кат Вла де и Ми ни стар ства „Ре ци НЕ ра ду на 
цр но”, што је ди рект но ути ца ло на по ве ћа
ње при хо да. По ве ћа њем при хо да у бу џе ту 
ства ра ју се фи нан сиј ски ка па ци те ти да се 
ула же у но ве стра те шке про јек те, ко ји ће 
опет ге не ри са ти но ве и ве ће при хо де. По
ве ћа ње из вор них при хо да Фон да ПИО се 
ди рект но од ра жа ва на сма ње ње до та ци ја 
из бу џе та и Фонд, из го ди не у го ди ну, по ве
ћа ва сво ју фи нан сиј ску са мо стал ност. Ни је 
та ко дав но би ло ка да се по ло ви на сред ста

ва по треб них за ис пла ту пен зи ја из два ја ла 
из бу џе та Ре пу бли ке, а са да има мо ре ал но 
уче шће бу џе та у фи нан си ра њу пен зи ја ис
под 30 од сто.

РАЗ ГО ВОР СА ПРЕД СЕД НИ КОМ УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Оче ку је се да љи раст при хо да

Данило Вујичић
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ФОНД ПИО ПОД СЕ ЋА ГРА ЂА НЕ

Сле де ће
го ди не но ви
усло ви за
пен зи о ни са ње

У скла ду са За ко ном о ПИО ко ји је сту-
пио на сна гу 1. ја ну а ра 2015. го ди не, од 
1. ја ну а ра 2019. го ди не ва же но ви усло-
ви за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну и 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 

Гра ђа ни ко ји су ис пу ни ли усло ве за 
пен зи ју по про пи си ма ко ји ва же у 2018. 
го ди ни, мо ра ли су да пре ста ну са ра-
дом нај ка сни је са 30. де цем бром 2018. 
го ди не и да под не су зах тев за пен зи ју 
нај ка сни је 31. де цем бра, а то су мо гли да 
учи не лич но или пре по ру че ном по штом. 
Под но ше ње зах те ва 1. ја ну а ра и ка сни је 
под ра зу ме ва при ме ну усло ва ко ји ва же 
у тој го ди ни.

Под се ћа мо да се ста ро сна гра ни ца за 
од ла зак у ста ро сну пен зи ју код же на по-
ме ра за шест ме се ци, та ко да је услов за 
же не у 2019. го ди ни 62 го ди не и 6 ме се-
ци жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. До 2032. го ди не за же не ће 
се по сте пе но по ме ра ти усло ви за пен-
зи о ни са ње у по гле ду го ди на жи во та, да 
би од те го ди не и же не има ле услов за 
ста ро сну пен зи ју са на вр ше них 65 го-
ди на жи во та. Код му шка ра ца и да ље 
ва же исти усло ви – 65 го ди на жи во та 
и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
Осим овог осно ва за ста ро сну пен зи-
ју, оси гу ра ни ци оба по ла мо гу то пра во 
оства ри ти са на вр ше них 45 го ди на ста жа 
оси гу ра ња, без об зи ра на го ди не жи во та.

За оства ри ва ње пра ва на пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју, од 1. ја ну а ра 2019. го-
ди не му шкар ци ма ће би ти по треб но 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 57 
го ди на и 8 ме се ци жи во та, а же на ма нај-
ма ње 38 го ди на и 6 ме се ци ста жа оси гу-
ра ња и 57 го ди на жи во та. У овом слу ча ју, 
пен зи ја се трај но ума њу је за 0,34 од сто 
за сва ки ме сец пре на вр ше них го ди на 
жи во та про пи са них за сти ца ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју у тој ка лен дар ској 
го ди ни. Уку пан из нос ума ње ња за пре-
вре ме ну ста ро сну пен зи ју мак си мал но 
мо же да из но си 20,4 од сто.

Ка ко би омо гу ћи ли оси гу ра ни ци ма да 
бла го вре ме но под не су зах тев и оства ре 
пра во на пен зи ју у скла ду са усло ви ма 
ва же ћим у 2018. го ди ни, све фи ли ја ле, 
слу жбе и ис по ста ве Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње де жу ра ле су у су бо ту 29. де цем бра, 
а у по не де љак 31. де цем бра шал те ри за 
при јем зах те ва ра ди ли су про ду же но до 
18 ча со ва.  Г. О.

Раст за по сле но сти и ја ча ње фи нан сиј ске 
одр жи во сти пен зиј ског си сте ма је те ма ко-
ја ће би ти у фо ку су у пе ри о ду пред на ма.

При ли ком про це не фи нан сиј ске одр жи-
во сти на пен зиј ски си стем гле да мо као на 
део си сте ма ме ђу ге не ра циј ског тран сфе ра 
при хо да. Си стем фи нан си ра ња пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња код нас био је 
са свим од го ва ра ју ћи за вре ме ка да је ус-
по ста вљан, у усло ви ма по вољ них де мо-
граф ских па ра ме та ра ко ји су обез бе ђи ва ли 
за до во ља ва ју ћу про пор ци ју из ме ђу ко ри-
сни ка пен зи ја и са мих за по сле них. Да нас 
је си ту а ци ја дру га чи ја и сви пен зиј ски си-
сте ми ко ји се за сни ва ју на прин ци пу ме ђу-
ге не ра циј ске со ли дар но сти, укљу чу ју ћи и 
нај ра зви је ни је европ ске зе мље, су о ча ва ју 
се са истим иза зо ви ма – ра стом ду го веч но-
сти, но вим еко ном ским при ли ка ма, ни ском 
сто пом на та ли те та. Мно ге др жа ве, као и Ср-
би ја, на сто је да про на ђу мо да ли тет ко ји ће 
нај ви ше од го ва ра ти њи хо вим усло ви ма и у 
ре ша ва њу тог про бле ма тре ба да уче ству је 
чи тав низ струч ња ка, од де мо гра фа до еко-
но ми ста. Оно што ја мо гу да ка жем је сте да 
се у на шим про јек ци ја ма бу ду ћег раз во ја 
од но са тро шко ва за пен зи је и до при но са, 
по ред фи нан сиј ске, увек во ди ра чу на и о 
со ци јал ној одр жи во сти, уз нај ве ћи сте пен 
ува жа ва ња ин те ре са свих на ших гра ђа на.

Усва ја ње но вог За ко на о ПИО зна чи-
ло је и уки да ње За ко на о при вре ме ном 
уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја. По-
ред то га, За кон пред ви ђа и мо гућ ност 

ис пла те нов ча ног из но са као нов ча не 
по мо ћи ко ри сни ци ма пен зи је. Шта то 
зна чи за пен зи о не ре?

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 да ти су 
прав но-фор мал ни окви ри за ефи ка сни је 
по сту па ње Фон да, ко је ће се по зи тив но од-
ра зи ти на на чин и ква ли тет пру жа ња услу га 
гра ђа ни ма. За пен зи о не ре је сва ка ко нај ва-
жни је уки да ње За ко на о при вре ме ном уре-
ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја, ко ји се при-
ме њи вао то ком прет ход не че ти ри го ди не, и 
ко ри сни ци су већ сво ју ок то бар ску пен зи ју 
до би ли без ума ње ња. По ред то га, из ме на-
ма За ко на 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 пен зи о не ра, 
у из но су ко ји утвр ди Вла да. Пр ве ефек те те 
ме ре ви де ли смо већ пре ме сец да на ка да је 
свим пен зи о не ри ма ис пла ће на јед но крат на 
по моћ од три хи ља де ди на ра. За хва љу ју ћи 
до брим при хо ди ма Фон да, обез бе ђе на су 
сред ства за јед но крат ну ис пла ту у укуп ном 
из но су од 5,24 ми ли јар де ди на ра. Бри га о 
пен зи о не ри ма је све о бу хват на и са аспек-
та др жа ве, кроз из ме не за кон ских окви ра, 
али и са аспек та Фон да ко ји кон ти ну и ра но 
пред у зи ма број не ак тив но сти да сво је услу-
ге учи ни до ступ ни јим свим гра ђа ни ма, а пр-
вен стве но пен зи о не ри ма.

Ва ша по ру ка гра ђа ни ма и за по сле ни-
ма у Фон ду?

Са по зи ци је пред сед ни ка Управ ног од-
бо ра, као нај ви шег ор га на упра вља ња 
Фон дом, у при ли ци сам да са гле дам и оце-
ним рад Фон да крај ње објек тив но и по себ-
но бих ис та као, пр во, кон стант на на сто ја-
ња да се про цес ра да уна пре ди ка ко би се 
услу га ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци ма по-
бољ ша ла и, дру го, на сто ја ња да се тро шко-
ви по сло ва ња ра ци о на ли зу ју и оп ти ми зу ју. 
У име свих чла но ва Управ ног од бо ра мо гу 
ре ћи да Фонд ра ди вр ло про фе си о нал но и 
у скла ду са зах те ви ма са вре ме ног по сло-
ва ња, да су за по сле ни по све ће ни по слу 
и од го вор ни пре ма за да ци ма, об у че ни за 
ква ли тет но пру жа ње услу га гра ђа ни ма и 
вр ло ана ли тич ни и бла го вре ме ни у са рад-
њи са Управ ним од бо ром.

У же љи да ова кву са рад њу на ста ви мо и 
да ље, на до бро бит на ших пен зи о не ра и 
оси гу ра ни ка, сви ма че сти там пред сто је ће 
но во го ди шње и бо жић не пра зни ке.

Г. О.

РАЗ ГО ВОР СА ПРЕД СЕД НИ КОМ УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Оче ку је се да љи раст при хо да



31. децембар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА6

актуелно

Јед на од но ви на 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 ове го ди не, 
пред ви ђа ис пла ту нов ча ног из-
но са као уве ћа ња уз пен зи ју. Да-
кле, чла ном 207а За ко на о ПИО 
про пи са но је да се ко ри сни ци ма 
ста ро сне, пре вре ме не ста ро сне, 
ин ва лид ске и по ро дич не пен зи је, 
у усло ви ма по сто ја ња фи скал ног 
про сто ра, при ма ња мо гу по ве-
ћа ти ис пла том нов ча ног из но са 
као уве ћа ња уз пен зи ју, за ви сно 
од еко ном ских кре та ња и фи нан-
сиј ских мо гућ но сти ре пу блич ког 
бу џе та, при че му сред ства за ове 
на ме не не мо гу би ти ви ша од 0,3 
од сто БДП на го ди шњем ни воу. 
Усло ви, ви си на и ди на ми ка ис-
пла те овог нов ча ног из но са, ка ко 
је про пи са но, утвр ђу ју се ак том 
Вла де, сред ства се обез бе ђу ју из 
бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, из у зев 
за ок то бар и но вем бар 2018. го-
ди не ка да сред ства обез бе ђу је 
Фонд, док об ра чун и ис пла ту из-
но са вр ши Фонд уз пен зи ју.

У скла ду са овом од ред бом, 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је у ок то-
бру 2018. до не ла је Уред бу о усло-
ви ма, ви си ни, об у хва ту ко ри сни-
ка пен зи ја и ди на ми ци ис пла те 
нов ча ног из но са као уве ћа ња уз 
пен зи ју, на осно ву ко је је ко ри-
сни ци ма ста ро сне, пре вре ме не 
ста ро сне, ин ва лид ске и по ро-
дич не пен зи је, чи ја је ви си на за 
ме сец ок то бар и но вем бар 2018. 
го ди не из но си ла до 34.003,90 ди-
на ра, ис пла ћен нов ча ни из нос 
као уве ћа ње уз пен зи ју.

У де цем бру 2018. Вла да Ре-
пу бли ке Ср би је до не ла је но ву 
уред бу ко јом је про пи са но да 

ће ко ри сни ци ма ста ро сне, пре-
вре ме не ста ро сне, ин ва лид ске и 
по ро дич не пен зи је, чи ја ви си на 
од де цем бра 2018. за кључ но са 
но вем бром 2019. го ди не из но си 
до 34.003,90 ди на ра, би ти ис пла-
ћен нов ча ни из нос као уве ћа ње 
уз пен зи ју.

Овај из нос пен зи о не ри ма ће 
се ис пла ћи ва ти ме сеч но уз пен-
зи ју од де цем бра 2018, а за кључ-
но са но вем бром 2019. го ди не и 
би ће по себ но ис ка зан. Ка ко се 
пен зи ја ис пла ћу је у те ку ћем ме-
се цу за прет ход ни, то зна чи да ће 
пен зи о не ри ово уве ћа ње прак-
тич но при ма ти це ле сле де ће го-
ди не, да кле од ја ну а ра до де цем-
бра 2019.

По ред ко ри сни ка на ве де них 
вр ста пен зи је, пра во на ово уве-
ћа ње уз пен зи ју има ју и ко ри сни-
ци пра ва на при вре ме ну на кна ду 
по осно ву II и III ка те го ри је ин-
ва лид но сти, од но сно пре о ста ле 
рад не спо соб но сти, из чла на 223 

и 225 За ко на о ПИО, из у зев ко ри-
сни ка при вре ме не на кна де ко-
ја ни је пре ве де на у ин ва лид ску 
пен зи ју из чла на 223 За ко на, као 
и ин ва лид не де це ко ја ко ри сте 
при вре ме ну на кна ду.

Кон крет но, ко ри сни ци чи ја ви-
си на пен зи је од де цем бра 2018. 
го ди не за кључ но са но вем бром 
2019. из но си до 26.643,75 ди на-
ра, при ми ће уве ћа ње у из но су од 
пет од сто од ви си не пен зи је ко ја 
им при па да за на ве де не ме се це.

Ка да је реч о ко ри сни ци ма чи-
ја ви си на пен зи је од де цем бра 
2018. за кључ но са но вем бром 
2019. го ди не из но си од 26.643,75 
до 34.003,90 ди на ра, њи ма ће се 
нов ча ни из нос као уве ћа ње уз 
пен зи ју об ра чу на ти као раз ли ка 
из ме ђу из но са ис пла ће не, од но-
сно при па да ју ће пен зи је за сеп-
тем бар 2018. уве ћа не за пет про-
це на та, и из но са ко ји им при па-
да ју од де цем бра 2018. за кључ но 
са но вем бром 2019. го ди не.

У слу ча ју но вих ко ри сни ка, ко-
ји ма пен зи ја при па да по чев од 
ме се ца де цем бра 2018. го ди не, 
а чи ји се из нос пен зи је кре ће из-
ме ђу 26.643,75 и 34.003,90 ди на-
ра, из нос уве ћа ња уз пен зи ју об-
ра чу на ће се у ви си ни нов ча ног 
из но са као уве ћа ња уз пен зи ју 
ко ри сни ка ко ји су пра во на пен-
зи ју оства ри ли за кључ но са 30. 
сеп тем бром 2018, а чи ја је ви си на 
пен зи је иста као и пен зи ја но вог 
ко ри сни ка.

Уред ба про пи су је и да ће се, 
уко ли ко се пен зи ја ис пла ћу је за 
део ме се ца, об ра чу на ти сра змер-
ни део уве ћа ња уз пен зи ју.

Нов ча ни из но си као уве ћа ње 
уз пен зи ју ко ји су ис пла ће ни ко-
ри сни ци ма уз пен зи ју сма тра ју 
се ко нач ним. Та ко ђе, на нов ча ни 
из нос уве ћа ња уз пен зи ју не ће се 
вр ши ти об ра чун и пла ћа ње до-
при но са за оба ве зно здрав стве-
но оси гу ра ње ко ри сни ка.

В. К.

ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ СА НАЈ НИ ЖИМ ПРИ МА ЊИ МА

Уве ћа ње уз пен зи ју до кра ја 
2019.

Сајт Фон да ПИО до сту пан и сле пим осо ба ма
Да би се при бли жио ко ри сни ци ма и 

сво је услу ге учи нио јед но став ни јим и бр-
жим, Фонд ПИО већ го ди на ма раз ви ја раз-
ли чи те об ли ке елек трон ског по сло ва ња. 
На сај ту Фон да (www.pio.rs), по ред ре ле-
вант них по да та ка у ве зи са оства ри ва њем 
кон крет них пра ва и свих по треб них обра-

за ца, гра ђа ни ма су на рас по ла га њу и број-
ни ко ри снич ки сер ви си вр ло јед но став ни 
за ко ри шће ње.

У на ме ри да те ин фор ма ци је и услу ге 
бу ду до ступ не и сле пим и сла бо ви дим 
осо ба ма, Фонд је омо гу ћио да сајт до би-
је и функ ци ју чи та ња са др жа ја (text-to-

spe ech). Пра те ћи са вре ме не трен до ве, 
Фонд је увео пот пу но но ву ди ги тал ну 
услу гу ко ја по мо ћу софт ве ра „чи тај ми” 
на јед но ста ван на чин сле пим и сла бо ви-
дим осо ба ма пру жа мо гућ ност чи та ња 
са др жа ја на сај ту РФ ПИО.

Г. О.
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Ме ђу број ним но ви на ма 
ко је је 30. сеп тем бра 
2018. до нео За кон о 

ПИО, а од ко јих не ке сту па ју на 
сна гу 1. ја ну а ра 2019. го ди не, 
на ла зе се и оне ко је се од но се 
на на чин ис пла те пра ва.

Да кле, пре ма про пи си ма ко ји 
су ва жи ли до кра ја 2018. го ди-
не, ко ри сни ци пен зи ја и оста-
лих пра ва са пре би ва ли штем у 
Ре пу бли ци Ср би ји мо гли су да 
иза бе ру на чин на ко ји ће им 
Фонд ПИО ис пла ћи ва ти пен зи-
ју – на те ку ћи ра чун, на кућ ну 
адре су, пре ко шал те ра ис по-
руч не по ште, на ра чун уста но ве 
у ко ју је ко ри сник сме штен или 
пре ко пу но моћ ни ка.

Ка ко нам об ја шња ва 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 у Ди рек ци ји 
РФ ПИО, пре ма За ко ну о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
Фонд по чев од 1. ја ну а ра 2019. 
го ди не, но вим ко ри сни ци ма 
пен зи ја, од но сно нов ча них на-
кна да, ис пла ту оства ре ног пра-
ва вр ши ис кљу чи во пре ко бан-
ке, од но сно на те ку ћи ра чун.

– Ко ри сни ци, од но сно при-
ма о ци ко ји има ју пре би ва ли-
ште у Ре пу бли ци Ср би ји, по чев 
од 1. ја ну а ра 2019. го ди не мо гу 
иза бра ти на чин на ко ји ће им 
Фонд ис пла ћи ва ти пен зи ју, и 
то: на те ку ћи ра чун ко ри сни ка 
или при ма о ца, од но сно ро ди-
те ља за де те, ста ра о ца, хра ни-
те ља, на ра чун уста но ве у ко ју 
је ко ри сник сме штен или пре ко 
пу но моћ ни ка на ње гов те ку ћи 
ра чун. Ка да је реч о ко ри сни ци-
ма пен зи ја ко ји има ју пре би ва-
ли ште ван те ри то ри је Ре пу бли-
ке Ср би је, Фонд ПИО им, као и 
до са да, омо гу ћу је ис пла ту на 
де ви зни ра чун – по ја шња ва Су-
за на Вор ка пић.

Ове из ме не ће, ка ко на во ди, 
по ступ но у на ред ном пе ри о ду 
омо гу ћи ти ефи ка сни ју ис пла ту 
пен зи ја, ко ја под ра зу ме ва бр же 
укљу чи ва ње ко ри сни ка у про-
грам ис пла те пен зи ја, а ути ца-

ће и на сма ње ња тр о шко ва ко је 
Фонд има у ве зи са ис пла том 
пра ва на кућ ну адре су ко ри-
сни ка и до став ну по шту. Због 
ис пла те на кућ ну адре су, ко ја 
под ра зу ме ва об ра ду по да та ка 
Бан ке По штан ске ште ди о ни це, 
штам пу и ди стри бу ци ју че ко ва 
до до став них по шта, про грам 
ис пла те пен зи ја се за тва ра за 
унос но вих ко ри сни ка и до 10 
да на пре по чет ка ис пла те, та ко 
да ре ше ња ко ја су до не та у том 
пе ри о ду ни су укљу че на у ту ис-
пла ту већ че ка ју на ред ну.

На чел ни ца Вор ка пић на во-
ди да оси гу ра ни ци за ко је је 
по сту пак од лу чи ва ња о пра ву 
на пен зи ју и нов ча ну на кна ду у 
то ку, или ће тек под не ти зах тев 
за оства ри ва ње пра ва Фон ду, 
ра ди ис пла те оства ре ног пра ва 
уз зах тев тре ба да до ста ве је дан 
од сле де ћих до ку ме на та: овла-
шће ње/по твр ду бан ке у ко јој је 
отво рен те ку ћи ра чун ко ри сни-
ка, од но сно при ма о ца (ро ди те-
ља за де те, ста ра о ца, хра ни те-
ља); ре ше ње уста но ве о по ста-
вље њу ста ра о ца или хра ни те ља 
ко је са др жи број те ку ћег ра чу-
на за ис пла ту пен зи је, од но сно 
нов ча не на кна де; ре ше ње или 
дру ги акт о сме шта ју ко ри сни-
ка у уста но ву со ци јал не за шти-
те, од но сно дру гу уста но ву ко је 
са др жи број ра чу на уста но ве на 
ко ји ће се пен зи ја, од но сно нов-
ча на на кна да, ис пла ћи ва ти; или 
пу но моћ је ко јим се овла шћу је 
ли це за при јем пен зи је, од но-

сно нов ча не на кна де са по да-
ци ма о бро ју те ку ћег ра чу на 
пу но моћ ни ка. Она на гла ша ва 
да у слу ча ју да под но си лац зах-
те ва, од но сно бу ду ћи ко ри сник 
не до ста ви је дан од на ве де них 
до ку ме на та, Фонд не ће вр ши-
ти ис пла ту оства ре ног пра ва. 
Је ди но ко ри сник ко ме се већ 
вр ши ис пла та пен зи је, од но сно 
нов ча не на кна де, не тре ба да 
до ста вља на ве де не до ка зе уз 
зах тев, јер ће се ис пла та и но вог 
пра ва ко је оства ри вр ши ти на 
исти на чин.

– У то ку ко ри шће ња пра ва на 
пен зи ју, од но сно нов ча ну на-
кна ду ко ри сник мо же да про-
ме ни на чин ис пла те, до ста вља-
њем Фон ду зах те ва за ис пла ту 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-
је, са до ку мен та ци јом по треб-
ном за про ме ну на чи на ис пла те 
ко ја је на ве де на у овом зах те ву. 
Ко ри сни ци ко ји ма је Фонд вр-
шио ис пла ту на те ку ћи ра чун 
не мо гу иза бра ти ис пла ту на 
кућ ну адре су, од но сно ис по-
руч ну по шту, јер Фонд у скла ду 
са за кон ским про пи си ма не мо-
же удо во љи ти та квом зах те ву 
ко ри сни ка – об ја шња ва Су за на 
Вор ка пић.

Ва жно је још јед ном на гла си-
ти да се но ве од ред бе За ко на у 
слу ча ју ис пла те пра ва од но се 
на но ве ко ри сни ке. Да кле, Фонд 
ПИО ће ко ри сни ци ма пен зи ја и 
нов ча них на кна да ко ји ма је за-
кључ но са ис пла том пен зи је за 
де цем бар 2018. го ди не (за ка те-

го ри ју оси гу ра ни ка за по сле них 
пр ви део пен зи је за де цем бар) 
вр ше на ис пла та на кућ ну адре су, 
или пре ко шал те ра ис по руч не 
по ште, на ста ви ти са овим на чи-
ном ис пла те и на да ље, од но сно 
и на кон 1. ја ну а ра 2019. го ди не.

– Уко ли ко ко ри сник на кон 
овог да ту ма про ме ни на чин ис-
пла те са кућ не адре се и ис по-
руч не по ште на те ку ћи ра чун 
ко ри сни ка, од но сно при ма о ца 
или на ра чун уста но ве, не по-
сто ји мо гућ ност по нов ног вра-
ћа ња на ис пла ту на кућ ну адре-
су или ис по руч ну по шту – пре-
ци зи ра на чел ни ца Вор ка пић.

В. Ка дић

ОД 1. ЈА НУ А РА 2019. ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ПИО У ВЕ ЗИ СА НА ЧИ НОМ ИС ПЛА ТЕ ПРА ВА

Но вим ко ри сни ци ма ис пла та 
пре ко те ку ћег ра чу на Обавезна

пријавасваке
променекоја
утиченаправо
Ко ри сник, при ма лац, уста-
но ва и пу но моћ ник има ју 
оба ве зу да при ја ве Фон ду 
сва ку про ме ну ко ја је од 
ути ца ја на пра во, од но-
сно обим ко ри шће ња тог 
пра ва, као што су: ста ту сне 
про ме не у ве зи са ко ји ма се 
до ста вља уве ре ње о жи во-
ту, из вод из ма тич не књи ге 
вен ча них, умр лих и про ме-
не ЈМБГ, име на, пре зи ме на, 
адре се, пре би ва ли шта, као 
и школ ску по твр ду и дру го, 
у ве зи са ко ји ма се до ста-
вља ко пи ја лич не кар те или 
из вод из чи та ча за чи по ва-
ну лич ну кар ту. 
Ко ри сни ку ко ји не до ста ви 
бла го вре ме но на ве де ну до-
ку мен та ци ју об у ста вља се 
ис пла та до спе лих ме сеч них 
из но са пен зи ја, од но сно 
нов ча них на кна да.
До спе ли ме сеч ни из но си 
пен зи ја, нов ча них на кна-
да, ко ји ни су мо гли би ти 
ис пла ће ни због на ве де них 
окол но сти, на кнад но ће се 
ис пла ти ти нај ви ше за 12 
ме се ци уна зад ра чу на ју ћи 
од да на ка да, по пре стан ку 
де ло ва ња тих окол но сти, 
ко ри сник под не се зах тев за 
ис пла ту.
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поводи

Ово го ди шња се зо на ме-
ђу на род них са ве то дав-
них да на успе шно је 

окон ча на по чет ком де цем бра 
у Бе о гра ду су сре том пред став-
ни ка фон до ва пен зиј ског оси гу-
ра ња Ср би је и Бо сне и Хер це го-
ви не.

Дан раз го во ра са но си о ци ма 
пен зиј ског оси гу ра ња Фон да 
ПИО Ре пу бли ке Срп ске и Фе де-
рал ног за во да МИО/ПИО одр-
жан је и овај пут у Слу жби Фи ли-
ја ле за град Бе о град 1 на Но вом 
Бе о гра ду. Би ла је то при ли ка за 
гра ђа не ко ји су оства ри ли стаж 
оси гу ра ња у Ср би ји и Ре пу бли-
ци Срп ској или Фе де ра ци ји БиХ 
да се по са ве ту ју и до би ју прав-
ну по моћ и од го вор на све сво је 
не до у ми це.

У ти му са ве то да ва ца из Бе-
о гра да би ле су Сла ђа на Миљ-
ко вић и Ми ли ца Ра до њић, из 
Фи ли ја ле за град Бе о град, као и 
Да ни је ла Ра чић, из Слу жбе Фи-
ли ја ле за град Бе о град 1.

Оп шти за кљу чак срп ских са-
ве то да ва ца је сте да су су сре ти 
про те кли од лич но и да је са-
рад ња са ко ле га ма из БиХ би ла 
ве о ма до бра. Ове го ди не пи та-
ња су се нај че шће од но си ла на 
стаж оси гу ра ња и на оства ри ва-
ње пра ва. Би ло је и оних ко ја су 
оста ла не раз ја шње на, за то што 
ни је би ло мо гу ће оства ри ти 
увид у не ке пред ме те. На та кве 
упи те струч ња ци из Ре пу бли ке 
Срп ске и Фе де ра ци је БиХ од го-
во ри ће елек трон ски или те ле-
фо ном, ка да оба ве све про ве ре 
у сво јим фон до ви ма. И они су 
кон ста то ва ли да је овај вид са-
рад ње фон до ва ве о ма ва жан, 
јер се на тај на чин бо ље упо-
зна ју и ко му ни ци ра ју по пи та њу 
ре ша ва ња са мих пред ме та и ур-
ген ци ја.

Ово го ди шњи пред став ни ци 
из БиХ би ли су Нер ми на Вуч ко-
вић, Ва ња Ча ле и Емир Ај дин, из 
Фе де рал ног за во да МИО/ПИО, 
а из Фон да ПИО Ре пу бли ке Срп-
ске – Та тја на Ва но вац и Бра но 
Си ма нић.

Пре ма ре чи ма Нер ми не Вуч-
ко вић, са вет ни ка ге не рал ног 
ди рек то ра за спро во ђе ње пра-

ва из ПИО, за до вољ ни су ка ко 
је дан раз го во ра про те као. Она 
је на гла си ла да су ово ко ри сни 
су сре ти, пре све га за ко ри сни-
ке пра ва, а да се до ма ћи ни увек 
по тру де да се го сти при јат но 
осе ћа ју.

– Нај че шћа пи та ња стра на-
ка од но си ла су се на ду жи ну 
тра ја ња по ступ ка и оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју у јед ној и 
дру гој др жа ви. Рас пи ти ва ли су 
се и о ви си ни пен зи је, по го то-
во ако се ра ди о сра змер ним 
пен зи ја ма. Би ло је и оних ко ји 
су нам се ви ше пу та пи са ним 
пу тем обра ћа ли, та ко да смо 
за њих при пре ми ли ком плет-
ну до ку мен та ци ју и од го во ре. 
До ста на ших гра ђа на при ма 
пен зи ју из Ср би је и дра го нам 
је да се ова ква са рад ња на ста-
ви и убу ду ће. Тру ди ће мо се као 
но си о ци оси гу ра ња да убр за мо 
по ступ ке, ка ко би на ше стран ке 
би ле још за до вољ ни је – из не ла 
ја сво је ути ске Нер ми на Вуч ко-
вић.

Бра но Си ма нић, по моћ ник 
ди рек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО из Фон да ПИО Ре пу-
бли ке Срп ске, ка же да су за до-
вољ ни ка ко из го ди не у го ди ну 
про ти чу са ве то дав ни да ни. 

– За до вољ ство је кад до ђе 
ве ли ки број стра на ка по ин фор-
ма ци је, а по себ но је за до вољ-
ство кад их је ма ње, јер то зна чи 
да си стем функ ци о ни ше и да не-
ма мно го не ре ше них си ту а ци ја. 
Пи та ња су би ла уо би ча је на, љу-
ди се ин те ре су ју за усло ве пра-
ва на пен зи ју, за што не ки зах тев 
ни је бла го вре ме но ре шен, због 
че га им пен зи ја ни је ис пла ће на, 
а то се нај че шће де ша ва на по-
чет ку ко ри шће ња пра ва, ако је 
по треб но да се до ста ви број ра-
чу на или по твр да о жи во ту. По-
себ них и спе ци јал них пи та ња и 
про бле ма ни је би ло и на дам се 
да их не ће ни би ти – ре као је 
Бра но Си ма нић.

Стран ка ма су по себ но до-
бро до шли да ни раз го во ра – на 
јед ном ме сту до би ли су све по-
треб не од го во ре у ве зи са ста-
жом и пра вом, што је за њих 
лак ше и еко но мич ни је.

Су за на Том ко вић (55), прав-
ник у јед ној књи го вод стве ној 
аген ци ји, ба ви се пи та њи ма у 
ве зи са пен зиј ским пра вом, те 
је тим по во дом до шла на да не 
раз го во ра као за ступ ник не ко-
ли ко стра на ка.

– Че сто до ла зим са кли јен ти-
ма на да не раз го во ра. Ко ри сти-

мо мо гућ ност кад до ла зе са ве-
то дав ци из дру гих ре пу бли ка 
да би смо убр за ли про цес. За-
до вољ на сам овим са стан ком, 
пред ме ти кли је на та ко је за сту-
пам су при кра ју, БиХ је по твр-
ди ла стаж. Код јед не го спо ђе 
има пе ри о да ко ји ни су при зна-
ти, јер ни је би ло до ка за о упла-
та ма, па смо их са да до ста ви ли. 
Же лим да на гла сим да имам до-
ста кли је на та ко ји су ра ди ли у 
Сло ве ни ји, па би би ло до бро кад 
би се ре а ли зо ва ли и су сре ти са 
сло ве нач ким пред став ни ци ма. 
Са ве ту јем сви ма ко ји се при пре-
ма ју да пре да ју зах тев за пен зи ју 
да пр во про ве ре сво ју ма тич ну 
еви ден ци ју, да ка сни је не би цео 
про цес ду же тра јао – ре зи ми ра-
ла је Су за на Том ко вић.

Рад ми ла Бо жић (44), ста ра тељ 
Ран ке Бо жић, осо бе са ин ва ли-
ди те том од 100 од сто оште ће-
ња, до шла је уме сто се стре у 
ве зи са оства ре њем пра ва на 
пен зи ју из Фе де ра ци је БиХ. От-
ка ко им је отац пре ми нуо, кра-
јем фе бру а ра 2017, ни је до би ла 
пен зи ју из Фе де ра ци је БиХ. За-
хва љу ју ћи са ве то дав ци ма успе-
шно је окон ча ли тај про блем и 
ве о ма је за хвал на на то ме.

Д. Гру јић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН РАЗ ГО ВО РА СА БиХ

Ре ше ња на ли цу ме ста

Део атмосфере са овогодишњег саветодавног дана: Милица Радоњић, Татјана Вановац и Брано 
Симанић прате излагање странке



Просечнезарадезаоктобар2018.
Про сеч на бру то за ра да об ра чу на та за 

ок то бар 2018. го ди не из но си ла је 69.012 
ди на ра, док је про сеч на за ра да без по ре за 
и до при но са (не то) из но си ла 49.901 ди нар.

У по ре ђе њу са истим ме се цом прет ход-
не го ди не, про сеч на бру то за ра да за ок-
то бар 2018. но ми нал но је ви ша за 7,5, а 
ре ал но за 5,2 од сто, док је про сеч на не то 
за ра да ви ша за 8,0 од сто но ми нал но, од но-
сно за 5,7 од сто ре ал но.

Раст бру то за ра да у пе ри о ду ја ну а р–ок то бар 2018. у од но су на исти пе ри од про шле 
го ди не из но сио је 5,9 од сто но ми нал но, а 3,8 од сто ре ал но. Исто вре ме но, не то за ра де су 
по ра сле но ми нал но за 6,4 од сто и ре ал но за 4,3 про цен та.

Ме ди јал на не то за ра да за ок то бар из но си ла је 39.278 динарa, што зна чи да је 50 од сто 
за по сле них оства ри ло за ра ду до тог из но са.
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Теслаконференција
уЊујорку

У њу јор шком хо те лу „Њу јор кер” 12. ја ну а ра 
сле де ће го ди не би ће одр жа на Кон фе рен ци ја 
по све ће на Ни ко ли Те сли, а у ор га ни за ци ји Те сла 
на уч не фон да ци је из Фи ла дел фи је. (У овом хо-
те лу Ни ко ла Те сла је жи вео по след њих де се так 
го ди на и ту је пре ми нуо 7. ја ну а ра 1943. го ди не.)

Кон фе рен ци ју ће отво ри ти Мир ја на Жив ко-
вић, ге не рал ни кон зул Ср би је у Њу јор ку.

Пр ва Те сла кон фе рен ци ја у Њу јор ку одр жа на је у ја ну а ру 2013, а Кон зу лат Ср би је је сва ке го ди не 
био спон зор и парт нер Те сла кон фе рен ци је.

Ова кон фе рен ци ја је и сво је вр сна при пре ма за Те сла Фест ко ји је пла ни ран за јул 2019. у Бе о гра-
ду и ја ну ар 2020. го ди не у Њу јор кер хо те лу.

На кон фе рен ци ји ће го во ри ти ви ше од 20 уче сни ка из САД, Ка на де, Ср би је, Мек си ка и Хр ват ске.
Те сла на уч на фон да ци ја из Фи ла дел фи је по след ње че ти ри го ди не ра ди на про гра му уво ђе ња 

Те сле у шко ле Аме ри ке, a ка ко над ле жни ис ти чу, про на шли су број не на чи не да оства ре овај циљ, 
јер САД не ма ју цен тра ли зо ван си стем обра зо ва ња.

између два броја

Куршумлија:помоћза
петстопензионера

Удру же ње пен зи о не ра из Кур шу мли је 
уо чи но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка 
из дво ји ло је 500.000 ди на ра, да би за 500 
сво јих чла но ва обез бе ди ло ва у че ре од по 
1.000 ди на ра за ку по ви ну на мир ни ца.

Пред сед ник Удру же ња кур шу млиј ских 
пен зи о не ра Вла ди мир Ја ко вље вић ре као 
је да су пен зи о не ри у гра ду до би ли ва у-
че ре и мо гућ ност да ку пе хра ну по свом 
из бо ру, док ће они ко ји жи ве на се о ском 
под руч ју до би ти па ке те са основ ним на-
мир ни ца ма.

Ка ко је ис та као, слич не ак ци је по мо ћи 
чла но ви ма, удру же ње пен зи о не ра спро-
во ди два пу та го ди шње, у про ле ће и је сен.

Сајампривредеипредузетништва
У ни шкој Ха ли „Ча ир” одр жан 

је дво днев ни Са јам при вре де и 
пред у зет ни штва под сло га ном 
„Пре(д)узми сво ју бу дућ ност”.

Пред ста ви ло се 150 фир ми и 
ма лих пред у зет ни ка из Ср би је а 
по се ти о ци су има ли при ли ку да 
ви де ту ри стич ку по ну ду и по ну-
ду пре храм бе них и дру гих про-
из во да. Ор га ни за тор сај ма била 
је град ска оп шти на Пан те леј под 
по кро ви тељ ством гра да Ни ша и 
уз по др шку При вред не ко мо ре 
Ср би је и Ау стриј ске при вред не 
ко мо ре.

У окви ру Сај ма ор га ни зо ва-
на је кон фе рен ци ја на те му „По-
тре бе при вре де за ка дро ви ма и 
при ме на За ко на о ду ал ном обра-
зо ва њу”. У ра ду кон фе рен ци је уче ство ва ли су пред став ни ци над ле жних ми ни стар ста ва, НСЗ, као и 
асо ци ја ци је при вре де и сред њих струч них шко ла укљу че них у си стем ду ал ног обра зо ва ња.

Са јам је по се ти ло ви ше хи ља да љу ди из Ни ша и ју га Ср би је.

Пирот:
телефонскикруг
застаријеособе

У пи рот ском Цр ве ном кр сту 
две го ди не по сто ји та ко зва ни те-
ле фон ски круг за ста ри је осо бе. 
Сва ко га да на ко ри сни ци по зи-
ва ју јед ни дру ге те ле фо ном и на 
тај на чин бри ну о сво јим су гра ђа-
ни ма. Ово је по себ но зна чај но за 
оне ко ји жи ве са ми, па им мно го 
зна чи ка да их не ко по зо ве. 

Уко ли ко не ко не од го во ри на 
по зив, од мах се алар ми ра ју над-
ле жне слу жбе. У Цр ве ном кр сту у 
Пи ро ту, где по сто је два „те ле фон-
ска кру га”, ка жу да је ова ме ра 
да ла од лич не ре зул та те и да је то 
нај јеф ти ни ји и нај јед но став ни ји 
на чин да се по мог не ста ри ма. По-
сто је и дру ге вр сте по мо ћи.

– Има мо и 60 ко ри сни ка код 
ко јих ра де ге рон то до ма ћи це, 30 у 
гра ду и 30 у се ли ма. Они до би ја ју 
и по треб не па ке те хра не и хи ги је-
не, и то су ко ри сни ци из угро же-
них по ро ди ца – ка же Са ња Стан-
ко вић, се кре тар ЦК Пи рот.

При Цр ве ном кр сту сва ко-
днев но ра ди и клуб за ста ре. 
Ипак, да би бри га о ста ри ма би ла 
пот пу на, из Удру же ња пен зи о не-
ра по ру чу ју да је у Пи ро ту нео п-
ход но из гра ди ти дом за ста ре.
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актуелно

Ми ни стар за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња Зо ран Ђор ђе вић са стао 
се 24. де цем бра с пред став-
ни ци ма 35 са ве за удру же ња 
осо ба са ин ва ли ди те том ра ди 
до го во ра о при о ри те ти ма за 
2019. го ди ну.

Из ја вио је да је за на ред ну го-
ди ну обез бе ђе но 270 ми ли о на 
динара за пр о грам ски кон курс, 
30 ми ли о на ви ше не го 2018, а за 
стал но отво ре ни кон курс 180 ми-
ли о на, од но сно 20 ми ли о на ви ше 
не го у 2018. го ди ни, на во ди се у 
са оп ште њу Ми ни стар ства.

– Ве ру јем да ће мо за јед нич ким 
ра дом ус пе ти да се из бо ри мо за 
ваш још бо љи по ло жај у дру штву, 
јер смо ове го ди не већ до ста то га 
ура ди ли. Тру ди ће мо се да ис ко-
ре ни мо сте ре о ти пе ко ји по сто је 
пре ма осо ба ма са ин ва ли ди те том 
– ка зао је Ђор ђе вић.

Он је ре као да ће при о ри тет 
ра да Ми ни стар ства оста ти бри-
га о осо ба ма са ин ва ли ди те том 
и обез бе ђи ва ње њи хо вог не-
сме та ног кре та ња, као и омо гу-
ћа ва ње њи хо ве пот пу не укљу-
че но сти у све дру штве не сфе ре.

Г. О.

Ми ни старство за рад о са рад њи са са ве зи ма осо ба са ин ва ли ди те том

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖИО МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСИ 

Же не ОСИ че шће жр тве
на си ља
Под по кро ви тељ ством По кра јин ског 

се кре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку, 
де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло-

ва, Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не све ча но 
је обе ле жио Ме ђу на род ни дан осо ба са ин-
ва ли ди те том. Ову про јект ну ак тив ност СИР 
Вој во ди не 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, а те му под на зи вом „Де сет го ди на 
од сту па ња на сна гу Кон вен ци је о пра ви ма 
осо ба са ин ва ли ди те том – пут ка пу ној при-
ме ни” пре зен то вао је Слав ко Имрић, ди рек-
тор По кра јин ског фон да ПИО.

На све ча но сти у Клу бу по сла ни ка Скуп-
шти не АП Вој во ди не би 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, Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Ср би је и пред сед ник ГО СИР Су бо ти ца, 
Ма ри ја Ри стић Мар ков, са вет ни ца у Ми ни-
стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Че до мир Фран цу ски, за-
ме ник ди рек то ра ПФ ПИО, Сте ван Ра ди шић, 
пот пред сед ник СИР Вој во ди не и пред сед-
ник ГО СИР Зре ња нин, као и пред став ни ци 
33 град ске и оп штин ске ор га ни за ци је СИР 
Вој во ди не.

Го во ре ћи на ску пу Пре драг Ву ле тић је 
ис та као да је циљ обе ле жа ва ња Ме ђу на-
род ног да на ОСИ да се скре не па жња на 
ква ли тет жи во та осо ба ко је жи ве са ин ва ли-
ди те том пу тем на ци о нал них, ре ги о нал них 
и гло бал них ак тив но сти и по диг не свест о 
ва жно сти њи хо ве ин те гра ци је у све аспек те 
жи вље ња.

– У на шој зе мљи је на пра вљен по мак ка-
да је у пи та њу по ло жај осо ба са ин ва ли ди-
те том, али су оне и да ље дис кри ми ни са не 
и има ју број не про бле ме. У по себ но те шкој 
си ту а ци ји су же не ко је су дво стру ко дис-
кри ми ни са не, че шће не за по сле не, еко ном-
ски за ви сне, и че шће жр тве на си ља – ре као 
је по кра јин ски се кре тар Ву ле тић, и до дао 
да су по зи тив не про ме не ре зул тат за јед-

нич ког ра да др жав них ин сти ту ци ја и не-
вла ди ног сек то ра, у ко јем је зна чај на уло га 
Са ве за ин ва ли да ра да. Он је на вео да ће 
Се кре та ри јат на чи јем је че лу у 2019. го ди-
ни на још бо љи и аде кват ни ји на чин од го-
во ри ти на по тре бе ОСИ, под сти ца ти но ве, и 
раз ви ја ти и уна пре ђи ва ти по сто је ће услу ге 
и сер ви се по мо ћи и по др шке.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во-
ди не, за хва ли ла је нај ви шем вр ху др жа ве и 
По кра ји не на пру же ној по др шци ОСИ и ин-
ва ли ди ма ра да, и под се ти ла да су ин ва ли ди 
ра да сво ју рад ну и здрав стве ну спо соб ност 
из гу би ли ра де ћи свој по сао. Она је ис та кла 
да се за то и Са вез, као њи хо ва асо ци ја ци ја, 
сва ко днев но тру ди да у што те шњој са рад-
њи са над ле жним ин сти ту ци ја ма још ви ше 
уна пре ди њи хо ва пра ва и по ло жај у дру-
штву и по мог не им у ре ша ва њу жи вот них 
про бле ма.

Ма ри ја Ри стић Мар ков је под се ти ла на 
ово го ди шњу по ру ку УН по во дом Ме ђу на-
род ног да на ОСИ – „Осна жи ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том и оси гу ра ва ње ин клу зи је и 
рав но прав но сти”, и ис та кла да је и ре сор но 
Ми ни стар ство уче ство ва ло у ра зним ак тив-
но сти ма по во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на-
род ног да на ОСИ. Из ме ђу оста лог, Ми ни-
стар ство је по кре ну ло кам па њу Ј=ДНА КИ и 

на њи хо ву ини ци ја ти ву је пр ви пут пу ште на 
у про мет по штан ска мар ка са овим сло га-
ном, као и при год на ко вер та, а осми шље не 
су и знач ке у об ли ку зна ка јед на ко сти.

У окви ру свог из ла га ња, Слав ко Имрић је, 
из ме ђу оста лог, на вео да је Ре пу бли ка Ср-
би ја јед на од 177 чла ни ца УН ко је су усво-
ји ле за кон о по твр ђи ва њу Кон вен ци је УН о 
пра ви ма ОСИ – ко ја је сту пи ла на сна гу пре 
де сет го ди на, а, та ко ђе је усво ји ла и За кон о 
по твр ђи ва њу Оп ци о ног про то ко ла уз Кон-
вен ци ју УН о пра ви ма ОСИ.

– На овај на чин је Ср би ја пи та ње уна-
пре ђе ња по ло жа ја ОСИ ста ви ла у ред нај-
зна чај ни јих при о ри те та и, из ме ђу оста лог, 
да ла мо гућ ност сво јим гра ђа ни ма да у 
слу ча ју кр ше ња за бра не дис кри ми на ци је 
мо гу и не по сред но да се обра те Ко ми те ту 
УН. Основ ни циљ Кон вен ци је ни је да утвр-
ди не ка но ва пра ва за ОСИ, јер су у осно ви 
људ ска пра ва уни вер зал на и иста за све, и 
сти чу се ро ђе њем. Њен циљ је да оба ве же 
др жа ве да, во де ћи ра чу на о људ ским пра-
ви ма уоп ште, јед на ко во де ра чу на и о пра-
ви ма ОСИ – при бли жио је Слав ко Имрић 
при сут ни ма су шти ну ових про пи са.

За кул тур но-за бав ни део ма ни фе ста ци је 
био је за ду жен хор ОО СИР Ши да.

Ми ро слав Мек те ро вић

Стеван Радишић, Славко Имрић, Предраг Вулетић, Стана Свиларов, Станко Нимчевић  
и Марија Ристић Марков на свечаности у Клубу посланика Скупштине Војводине
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Удру же ње дис тро фи ча ра Ју жно бач ког 
окру га отво ри ло је у сво јим про сто-
ри ја ма га ле ри ју „Арт”, у ко јој ће мо ћи 

да се ку пе умет нич ки ра до ви чла но ва овог 
и дру гих удру же ња осо ба са ин ва ли ди те-
том из Но вог Са да.

Отва ра њу га ле ри је при су ство ва ли су Би-
ља на Ба ро ше вић, в. д. по моћ ни це ми ни стра 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, и Љи ља на Ко ко вић, по моћ ни ца 
гра до на чел ни ка Но вог Са да.

– По но сни смо што је ова ква га ле ри ја, 
где осо бе са ин ва ли ди те том мо гу да из ла жу 
сво је ру ко тво ри не и умет нич ка де ла, отво-
ре на у ср цу Но вог Са да, у са мој пе шач кој 
зо ни, где је до ступ на свим гра ђа ни ма овог 
гра да, као и ње го вим ту ри сти ма. Ово је са-
мо јед на у ни зу ак тив но сти ко ји ма обе ле жа-
ва мо Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва ли ди-
те том и же ли мо да ис так не мо да ће мо то, на 
че лу са ми ни стром Зо ра ном Ђор ђе ви ћем, 
и чи ни ти свих 365 да на у го ди ни, а не са мо 
тре ћег де цем бра – ре кла је Би ља на Ба ро-
ше вић и до да ла да ће ре сор но ми ни стар-
ство на ста ви ти да по др жа ва про јек те ко ји 
до при но се ин клу зи ји ОСИ у дру штво.

– У овој га ле ри ји ра до ве ће из ла га ти не-
ко ли ко удру же ња ОСИ са те ри то ри је гра да, 
чи ји рад по др жа ва Град ска упра ва за со ци-
јал ну и деч ју за шти ту. Ова квим про јек ти ма 

по ве ћа ва се ви дљи вост осо ба са ин ва ли ди-
те том и сма њу ју дис кри ми на ци ја, пред ра-
су де и сте ре о ти пи пре ма њи ма – на ве ла је 
Љи ља на Ко ко вић.

Из ло же ни ра до ви су плод ра да чла но ва 
пет удру же ња ОСИ и пет са мо стал них умет-
ни ка.

– Про сто ри је Удру же ња дис тро фи ча ра су 
зва нич на из ло жбе на де сти на ци ја у ма ни-

фе ста ци ји Ноћ му зе ја, па је ин те ре со ва ње 
гра ђа на за на ше умет нич ке ра до ве би ло 
под сти цај за отва ра ње ова кве га ле ри је ко ју 
су по др жа ли ре сор но Ми ни стар ство и град 
Но ви Сад – ре кла је Алек сан дра Па но вић, 
се кре тар Удру же ња дис тро фи ча ра, и на гла-
си ла да ће се сред стви ма од про да је ра до ва 
по мо ћи функ ци о ни са ње укљу че них удру-
же ња. Д. Ко раћ

Кул тур но-умет нич ко дру-
штво Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да одр жа ло је 
не дав но у Кул тур ном цен тру 
„Мла дост” у Фу то гу свој го ди-
шњи кон церт.

Кон цер ту су при су ство ва ли 
пред став ни ци Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, пред став-
ни ци Град ске упра ве Но вог 
Са да, Цр ве ног кр ста Но ви Сад, 
До ма Ве тер ник, и КЦ „Мла дост” 
Фу тог.

На кон цер ту су на сту пи ли 
чла но ви му зич ке, ли те рар не 
и драм ске сек ци је, а по се бан 
апла уз су до би ли чла но ви хо ра 
и му зич ка гру па.

КУД Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да до де лио је 
за хвал ни цу ми ни стру Зо ра-
ну Ђор ђе ви ћу, ко ју је при-
мио Зо ран Ми ло 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 Ми ло шу 
Ву че ви ћу, гра до на чел ни ку 

Но вог Са да, ко ју је при мио 
Да ли бор Ро жић, члан Град-
ског ве ћа за кул ту ру. 

Зо ран Ми ло ше вић (на сли-
ци) за хва лио је на при зна њу 
ко је је до био ми ни стар Зо ран 
Ђор ђе вић, и на гла сио да ће 
Ми ни стар ство на ста ви ти са 
по др шком удру же њи ма и во-

ди ти бри гу о пра ви ма пен зи-
о не ра.

За хвал ни це су до би ли и Би-
ља на Ба ро ше вић, в.д. по моћ-
ни це ми ни стра за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, и Љи ља на Ко ко вић, 
по моћ ни ца гра до на чел ни ка 
Но вог Са да.  Д. К.

У НО ВОМ СА ДУ ОТВО РЕ НА ГА ЛЕ РИ ЈА ОСИ „АРТ”

Ме сто за кре а тив ност

Би ља на Ба ро ше вић на отва ра њу га ле ри је „Арт”

ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ КУД УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

По бра ли
апла у зе
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поводи

По кра јин ски се кре тар за со-
ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва, Пре драг 
Ву ле тић, уру чио је 18. де цем бра у 
До му за де цу и омла ди ну у Ве тер-
ни ку уго во ре ди рек то ри ма уста-
но ва со ци јал не за шти те за сме-
штај ко ри сни ка у АП Вој во ди ни у 
укуп ном из но су од 63,5 ми ли о на 
ди на ра. Бес по врат на сред ства, 
ко ја ће се ре а ли зо ва ти овим уго-
во ри ма, одо бре на су на тре ћем 

ово го ди шњем кон кур су По кра-
јин ског се кре та ри ја та за со ци јал-
ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав-
но прав ност по ло ва, на ме ње ном 
уста но ва ма со ци јал не за шти те за 
сме штај ко ри сни ка.

При ли ком уру чи ва ња уго во ра 
по кра јин ски се кре тар је ре као 
да је пре две го ди не би ла не у-
јед на че на сли ка у уста но ва ма за 
сме штај ко ри сни ка и због то га је 
ве ћи на ре сур са би ла усме ре на 

упра во ка њи ма. То ком ове, 2018. 
го ди не, По кра јин ски се кре та ри-
јат је ре а ли зо вао три кон кур са 
на ко ја су мо гле да се при ја ве 
ове уста но ве. До са да је у ове 
установе уло же но 517 ми ли о на 
ди на ра, а са мо у овој го ди ни ви-
ше од 363 ми ли о на.

– За хва љу ју ћи за јед нич ким на-
по ри ма ди рек то ра уста но ва и 
По кра јин ске вла де да нас је ста ње 
у тим уста но ва ма не у по ре ди во 

бо ље, о че му све до че и до би је не 
ли цен це у де вет од ше сна ест ге-
рон то ло шких цен та ра у Вој во ди-
ни – ис та као је Ву ле тић.

Он је до дао и да је циљ да то-
ком иду ће го ди не све уста но ве 
до би ју ли цен цу, че му ће до при-
не ти и по др шка По кра јин ског 
се кре та ри ја та, ко ја ће, ка ко је на-
ја вио, би ти бар на ово го ди шњем 
ни воу.

М. М.

Пот пи сан спо ра зум о са рад њи 
ре пу блич ког и по кра јин ског 
со ци јал но-еко ном ског са ве та

По кра јин ски со ци јал но-еко ном ски 
са вет ор га ни зо вао је 14. де цем бра 
кон фе рен ци ју под на зи вом „У су срет 

про бле ми ма за по сле них и тр жи шта ра да” у 
Ве ли кој са ли Скуп шти не АП Вој во ди не. Кон-
фе рен ци ји су, осим со ци јал них парт не ра у 
Со ци јал но-еко ном ском са ве ту (СЕС) Ре пу-
бли ке Ср би је и По кра јин ском со ци јал но-
еко ном ском са ве ту (ПСЕС), при су ство ва ли 
и пред став ни ци ре пу блич ких и по кра јин-
ских ор га на вла сти, ло кал них са мо у пра ва, 
ло кал них со ци јал но-еко ном ских са ве та, ре-
ги о нал них раз вој них аген ци ја и ин спек ци је 
ра да, при вред них ко мо ра, фон до ва, за во да 
и слу жби за за по шља ва ње. Циљ овог ску па 
био је да се све стра но са гле да ју са вре ме ни 
иза зо ви тр жи шта ра да, про бле ми при вре-
де и за по сле них, по себ но не до ста так рад-
не сна ге на тр жи шту, да се из ве ду оце не и 
пред ло же ме ре за по бољ ша ње ста ња.  

Кон фе рен ци ју је отво рио пот пред сед ник 
По кра јин ске вла де и по кра јин ски се кре тар 
за при вре ду и ту ри зам, Иван Ђо ко вић. Он је 
као пред се да ва ју ћи По кра јин ског со ци јал-
но-еко ном ског са ве та пр ви из нео ви ђе ња 
и за кључ ке у по гле ду по ло жа ја за по сле них 
и иза зо ва тр жи шта ра да у усло ви ма де мо-
граф ских про ме на, као и за кључ ке у ве зи са 
при вред ним ак тив но сти ма.

Оба ве стио је при сут не да је не по сред но 
пре Кон фе рен ци је одр жа на и за јед нич ка 
сед ни ца СЕС Ре пу бли ке Ср би је и ПСЕС, на 
ко јој је ми ни стар фи нан си ја Ре пу бли ке Ср-
би је, Си ни ша Ма ли, пред ста вио Про грам 
еко ном ских ре фор ми у Ре пу бли ци. На овој 
за јед нич кој сед ни ци пот пи сан је и спо ра-

зум о са рад њи два са ве та, ко јим су де фи-
ни са ни да љи прав ци и ко ра ци у ра ду за на-
ред ни, че тво ро го ди шњи пе ри од. Ста вљен 
је ак це нат на уна пре ђе ње три пар тит ног со-
ци јал ног ди ја ло га на ни воу ло кал них са мо-
у пра ва. По стиг нут је до го вор да се јед ном 
го ди шње одр жа ва сед ни ца два са ве та, те да 
на сва ку сед ни цу ре пу блич ког СЕС-а, бу де 
по зван пред став ник и ПСЕС-а.

Иван Ђо ко вић је по хва лио и до са да шњу 
са рад њу, на гла сив ши да ПСЕС у кон ти ну и-
те ту упу ћу је сво је смер ни це, ста во ве и за-
кључ ке, ка ко Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, ре-
сор ним ми ни стар стви ма, та ко и ре пу блич-
ком СЕС-у. Ве ли ки део су ге сти ја упу ће них 
Ми ни стар ству фи нан си ја је и усво јен те су 
оне при ме ње не у про грам ским, еко ном-
ским ре фор ма ма, на гла сио је Ђо ко вић. 

Ме ђу оста лим, број ним уче сни ци ма кон-
фе рен ци је би ли су и Ми лош Не не зић, пред-
сед ник Уни је по сло да ва ца Ср би је, Љу би сав 
Ор бо вић, пред сед ник Са ве за са мо стал них 
син ди ка та Ср би је, проф. др Зо ран Сто јиљ-
ко вић, пред сед ник Ује ди ње них гран ских 
син ди ка та „Не за ви сност”, Го ран Ми лић, 

пред сед ник Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Вој во ди не, Ми ло ји ца Жив ко вић, пред сед-
ник По кра јин ског од бо ра УГС „Не за ви сност” 
за Вој во ди ну, и Стан ко Кр стин, пред сед ник 
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, ко ји су би ли 
и из ла га чи по од ре ђе ним те ма ма.

Уче сни ци кон фе рен ци је су раз ма тра ли 
про бле ме при вре де и за по сле них, по себ но 
не до ста так рад не сна ге на тр жи шту, као и 
„од лив” рад не сна ге у ино стран ство. Има ли 
су при ли ку да са зна ју и све по је ди но сти о 
ак ту ел ним еко ном ским и со ци јал ним по-
ка за те љи ма у Ре пу бли ци Ср би ји и АП Вој-
во ди ни, по ви ђе њи ма син ди ка та, али и да 
се ин фор ми шу о ам би јен ту у ко ме по слу је 
до ма ћа при вре да са аспек та по сло да ва ца у 
Вој во ди ни. Из ве де не су оце не, и пред ло же-
не ме ре за по бољ ша ње по сто је ћег ста ња, 
уз на по ме ну да би за одр жа ва ње и да ље 
убр за ње при вред не ак тив но сти тре ба ло 
омо гу ћи ти на ста вак струк тур них ре фор ми, 
као и по ве ћа ње ин ве сти ци ја и про из вод не 
ак тив но сти у из во зно ори јен ти са ним при-
вред ним де лат но сти ма.

М. Мек те ро вић

ПО КРА ЈИ НА ДО ДЕ ЛИ ЛА 63,3 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА УСТА НО ВА МА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ЗА СМЕ ШТАЈ КО РИ СНИ КА 

За уна пре ђе ње услу га

ОДР ЖА НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА СО ЦИ ЈАЛ НИХ ПАРТ НЕ РА У СКУП ШТИ НИ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Опо ра вак тр жи шта ра да

Учесници конференције
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Са вет ор га ни за ци ја за осо бе са ин ва-
ли ди те том на под руч ју оп шти не Ки кин-
да осно ван је 2004. го ди не с ци љем да их 
оку пи и усме ри ка ре ша ва њу за јед нич ких 
про бле ма, али и да по сре ду је при ли ком 
оства ри ва ња спе ци фич них ци ље ва. Та да 
је Оп штин ски са вет у свом окри љу имао 11 
ор га ни за ци ја, а ово го ди шњи Ме ђу на род ни 
дан осо ба са ин ва ли ди те том обе ле жен је са 
22 ор га ни за ци је у са ста ву ко је об у хва та ју 
око 1.200 ре ги стро ва них при пад ни ка.

Иван За рић (на слици), пред сед ник овог 
Са ве та, упу тио је са све ча ног ску па апел јав-
но сти.

– Уче ста ло је не про пи сно за у зи ма ње пар-
кинг ме ста за осо бе са ин ва ли ди те том. На-
ро чи то је то из ра же но ис пред ме ди цин ских 

уста но ва, али и у бли зи ни дру гих обје ка та 
где су слу жбе чи је услу ге ко ри сте и осо бе 
са ин ва ли ди те том. И код пи ја це ни је бо ља 
сли ка – при ме тио је За рић.

Он је по звао љу де до бре во ље, со ци јал не 
уста но ве и ху ма ни тар не ор га ни за ци је да њи-
хо ви пред став ни ци и чла но ви по се ћу ју те шко 
по крет не љу де и убла же им уса мље ност.

Пред сед ни ца Скуп шти не гра да Ки кин де 
Ста ни сла ва Хр њак ис та кла је да се над ле-
жне ин сти ту ци је тру де да иза ђу у су срет по-
тре ба ма ове по пу ла ци је.

– За јед но мо же мо да пре ва зи ђе мо те шко-
ће. Са рад њом по бе ђу је мо у са вла да ва њу 
пре пре ка – ка за ла је она, обе ћав ши да је 
ло кал на са мо у пра ва увек на рас по ла га њу 
осо ба ма са ин ва ли ди те том. С. За ви шић

Град ска ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
Су бо ти це обе ле жи ла је по чет ком де-
цем бра 65 го ди на по сто ја ња и ра да и 

Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва ли ди те том 
– 3. де цем бар. Све ча но сти у Ве ли кој већ ни-
ци Град ске ку ће при су ство ва ли су Бог дан 
Ла бан, гра до на чел ник Су бо ти це, Слав ко 
Имрић, ди рек тор По кра јин ског фон да ПИО, 
др Не над Ива ни ше вић, ди рек тор Ге рон то-
ло шког цен тра Су бо ти ца и са вет ник пот-
пред сед ни це Вла де Ср би је, Ста на Сви ла-
ров, пред сед ни ца СИР Вој во ди не, Сте ван 
Ра ди шић, пот пред сед ник СИР Вој во ди не, 
Че до мир Фран цу ски, за ме ник ди рек то ра 
ПФ ПИО, Сне жа на Ма рић, ди рек тор ка Фи-
ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца, Дра ги ца Лу чев, 
пред сед ни ца ГУП Су бо ти це, Ми лан По по-
вић, пред сед ник су бо тич ког СССС, и Мар ко 
Ма рић, по кра јин ски по сла ник.

Стан ко Ним че вић, ду го го ди шњи пред-
сед ник ГО ИР Су бо ти це и пот пред сед ник 
ре пу блич ке ор га ни за ци је ин ва ли да ра да, 
ис та као је да при су ство број них зва нич ни-
ка и пред став ни ка ин сти ту ци ја, као и не вла-
ди ног сек то ра, го во ри о ква ли те ту и ши ри-
ни до бре са рад ње ко ју су бо тич ки ин ва ли ди 
ра да ду ги низ го ди на не гу ју са њи ма.

– То је ин ва ли ди ма ра да из Су бо ти це под-
стрек да нам свих 365 да на сле де ће го ди не 
бу ду 3. де цем бар – ре као је Ним че вић.

Гра до на чел ник Су бо ти це Бог дан Ла бан 
је ис та као да је ло кал на са мо у пра ва све сна 
чи ње ни це да кроз раз не ви до ве по мо ћи и 

сер ви се ГОИР Су бо ти це бри не о две хи ља-
де ко ри сни ка.

– Због то га смо ове го ди не у бу џе ту за 
ме ре у обла сти со ци јал не по ли ти ке пла ни-
ра ли око 97 ми ли о на ди на ра. Пред сед ник 
Ре пу бли ке, Вла да Ср би је, По кра јин ска вла-
да и град Су бо ти ца чвр сто су по све ће ни 
по бољ ша ва њу со ци јал ног и еко ном ског по-
ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том – на гла сио 
је Ла бан.

Ди рек тор ПФ ПИО Слав ко Имрић је ре-
као да се су бо тич ка ор га ни за ци ја раз ви ја-

ла и ра сла 65 го ди на и да тре ба да на ста ви 
да оку пља ин ва ли де ра да и да се бо ри за 
њи хо ва пра ва. Ис та као је да их по др жа ва у 
сва ком по гле ду, уз све зна чај ни ју по др шку 
ко ју има ју од др жа ве, ло кал не са мо у пра ве 
и ин сти ту ци ја из си сте ма.

На све ча но сти су го во ри ли и Ста на Сви-
ла ров и др Не над Ива ни ше вић, а Стан-
ко Ним че вић је сви ма ко ји су до при не ли 
афир ма ци ји и успе шном ра ду ГО ИР Су бо ти-
ца уру чио за хвал ни це и пла ке те.

М. Мек те ро вић

ГРАД СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СУ БО ТИ ЦЕ

Шест и по де це ни ја 
успе шног ра да

КИ КИН ДА

Апел јав но сти

Из ла га ње Стан ка Ним че ви ћа
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кроз Србију

Град ски од бор Не за ви сног удру же ња 
пен зи о не ра јав них слу жби Ср би је (ГО 
НУПЈСС) Зре ња нин одр жао je 8. де цем-

бра ју би лар ну, два де се ту Го ди шњу скуп-
шти ну. На про сла ви су би ли и за ме ник гра-
до на чел ни ка Зре ња ни на, Са ша Сан то вац, 
Ран ко Хр њаз, пот пред сед ник ре пу блич ке 
и се кре тар по кра јин ске ор га ни за ци је Не-
за ви сног син ди ка та јав них слу жби Ср би је, 
Ми љан Ла за ре вић, ди рек тор Со си је те же-
не рал бан ке у Зре ња ни ну, као и ко ле ге пен-
зи о не ри из Сур чи на и Сеф ке ри на.

Сло бо дан То до ров, пред сед ник зре ња-
нин ског Град ског од бо ра, то ком све ча ног 
де ла Скуп шти не под нео је из ве штај о ра ду 
овог удру же ња – од осни ва ња до де цем бра 
2018. го ди не. Том при ли ком је, из ме ђу оста-
лог, на вео да су у овом пе ри о ду ак ти ви сти 
Удру же ња, ра де ћи во лон тер ски, за чла но ве 
и њи хо ве по ро ди це на ба ви ли и ис по ру чи-
ли ве ли ку ко ли чи ну огре ва и пре храм бе-
них про из во да по по вољ ним це на ма, на 
от пла ту у ви ше ме сеч них ра та. По хва лио је 
и по др шку ко ју до би ја ју од ло кал не са мо у-
пра ве.

– Мо рам да ис так нем да смо оства ри ли 
ве о ма до бру са рад њу са са да шњом Град-
ском упра вом Зре ња ни на, јер су они по-
ка за ли ве ли ко раз у ме ва ње за наш рад. Та-
ко ђе, за до вољ ни смо, као пен зи о не ри, и 
по бољ ша њем еко ном ских при ли ка у на шој 
зе мљи. За бри ну ти смо за суд би ну на ших 
су на род ни ка на Ко со ву и Ме то хи ји, и због 
то га ће наш Град ски од бор ор га ни зо ва ти 
при ку пља ње пот пи са по др шке угро же ном 
жи вљу у ен кла ва ма и на се ве ру Ко со ва. Тим 
пот пи си ма да ће мо и по др шку на шем др-
жав ном вр ху да учи ни све ка ко би на шим 
зе мља ци ма та мо био омо гу ћен до сто јан-
ствен жи вот ко ји га ран ту је по ве ља УН – 
ре као је при ли ком обра ћа ња при сут ни ма 
пред сед ник ГО НУПЈСС, То до ров. 

Је лен ко Кра јо ван, осни вач, ду го го ди шњи 
пред сед ник ГО НУПЈСС и пред сед ник ре пу-
блич ког од бо ра, у свом го во ру је, из ме ђу 
оста лог, на гла сио да се ово удру же ње од 
осни ва ња до да нас бо ри ло и ра ди ло за по-
бољ ша ње со ци јал но-еко ном ског по ло жа ја 
пен зи о не ра, што је и јед на од глав них од-
ред ни ца Ста ту та Удру же ња. 

У име ло кал не са мо у пра ве, Са ша Сан то-
вац је ре као да ће на ста ви ти да по др жа ва ју 
рад Удру же ња. 

На кон уру чи ва ња за хвал ни ца и на гра да 
на кра ју све ча не сед ни це Скуп шти не, дру-
же ње је на ста вље но уз при го дан му зич ки 
про грам у ко јем је уче ство ва ла жен ска пе-
вач ка гру па „Град ну лич ки би се ри”.

М. Мек те ро вић

По ред ху ма ни тар ног ра да, обре но вач ко 
удру же ње ин ва ли да ра да тру ди се да сво-
јим чла но ви ма и пен зи о не ри ма обез бе ди 
број не олак ши це и што ква ли тет ни ји дру-
штве ни жи вот. Оп штин ска ор га ни за ци ја 
бро ји око 400 чла но ва, ко ји су укљу че ни 
у рад ко ми си ја и ре дов но се ода зи ва ју и 
уче ству ју у број ним ак тив но сти ма.

Со фи ја То мо вић, пред сед ни ца Удру же-
ња ин ва ли да ра да Обре нов ца, на гла ша ва 
да се ис кљу чи во фи нан си ра ју од чла на ри-
не и до на ци ја, а у на ред ном пе ри о ду оче-
ку ју ве ћу по моћ ло кал не са мо у пра ве.

– На ши чла но ви мо гу да се ак ти ви ра ју 
укљу чу ју ћи се у рад не ко ли ко кре а тив них 
ра ди о ни ца (сли ка ње, вез, де ку паж...). Про-
шле го ди не смо ор га ни зо ва ли 23 из ле та, 
а на ше три би не по све ће не про бле ми ма 
члан ства би ле су из у зет но по се ће не – при-
ча Со фи ја То мо вић.

Ус по ста вље на је са рад ња са број ним удру-
же њи ма ин ва ли да ра да у зе мљи и окру же-
њу, па су та ко на сла ви удру же ња (на слици) 
уго сти ли не ко ли ко сто ти на го сти ју. Би ли су 
ту и при ја те љи из Зу би ног По то ка, Ву ко ва ра, 

Сре бр ни це, Бра тун ца и Би је љи не. Овај до га-
ђај је ис ко ри шћен да се ор га ни зу је лу три ја, а 
при ку пље ни но вац упу ћен је за по моћ ин ва-
лид ним ли ци ма, де ци и осо ба ма са по себ ним 
по тре ба ма.  М. А.

Ху ма ни и дру же љу би ви Обре нов ча ни

ГО НУПЈСС ЗРЕ ЊА НИН ОБЕ ЛЕ ЖИО 20 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА 

По др шка
угро же ном
на ро ду
на КиМ

Је лен ко Кра јо ван, Са ша Сан то вац и Сло бо дан То до ров при ли ком до де ле за хвал ни ца



15ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2018.

У ор га ни за ци ји Цр ве ног кр ста Ср би је у 
Бе о гра ду је, 11. и 12. де цем бра 2018. го-
ди не, одр жа на за вр шна кон фе рен ци ја 

про јек та „Ини ци ја ти ва за со ци јал но укљу чи-
ва ње ста ри јих осо ба”. У пи та њу је тро го ди-
шњи ре ги о нал ни про је кат ко ји ко ор ди ни ра 
Цр ве ни крст Ср би је (ЦКС), а им пле мен ти ра ју 
га на ци о нал ни парт не ри у Ср би ји, Ал ба ни ји, 
БиХ, Ма ке до ни ји и Цр ној Го ри. Глав ни циљ 
про јек та је уна пре ђе ње ка па ци те та мре жа 
ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ка ко би се 
по ди гла свест јав но сти и ути ца ло на про це-
се до но ше ња од лу ка ко је се ти чу со ци јал ног 
укљу чи ва ња ста ри јих. Про је кат се за вр ша ва 
кра јем ја ну а ра 2019. го ди не, а ре а ли зо ван је 
уз по др шку ЕУ, Ау стриј ске раз вој не аген ци је 
и Ау стриј ског Цр ве ног кр ста.

Проф. др Дра ган Ра до ва но вић, пред сед-
ник ЦКС, на отва ра њу кон фе рен ци је ре као 
је да са по ве ћа њем бро ја ста ри јих љу ди у по-
пу ла ци ји ра сте и ри зик од њи хо ве со ци јал не 
изо ла ци је.

– Из тих раз ло га опре де ли ли смо се за 
ова кав про је кат ко ји ће с јед не стра не оја-
ча ти и мо би ли са ти ста ри је да бу ду ак тив ни 
чла но ви за јед ни це, да пре у зму ини ци ја ти ву 
у ре ша ва њу про бле ма ко ји се њих ти чу, а с 
дру ге стра не, под сти ца ти дру штво на укљу-
чи ва ње ста ри јих у до но ше ње од лу ка и ди-
зај ни ра ње услу га на ме ње них упра во њи ма. 
Све те ак тив но сти мо гу да се оства ре кроз 
ја ча ње парт нер ства, пре све га са дру гим ор-

га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва и њи хо вим 
умре жа ва њем. То ком тро го ди шње ре а ли за-
ци је про јек та ус пе ли смо да по стиг не мо пла-
ни ра не ци ље ве у свих пет др жа ва – ре као је 
Ра до ва но вић.

Бран ки ца Јан ко вић, по ве ре ни ца за за шти ту 
рав но прав но сти, под се ти ла је да на ша зе мља 
спа да у де мо граф ски ста ре др жа ве, и ис та кла 
да би, у скла ду са де мо граф ском сли ком и оче-
ки ва ним тен ден ци ја ма, дру штве на ин клу зи ја 
ста ри јих тре ба ло да бу де на са мом вр ху при-
о ри те та свих над ле жних ор га на и при ли ком 
фор ми ра ња јав них по ли ти ка. По ве ре ни ца је 
на гла си ла зна чај ду го го ди шње са рад ње са 
ЦКС на по љу за шти те ста ри јих осо ба од дис-
кри ми на ци је и ва жност ова квих ис тра жи ва-
ња за уна пре ђе ње по ло жа ја ста ри јих осо ба.

Екс перт ки ња ЦКС На та ша То до ро вић пред-
ста ви ла је глав не успе хе про јек та. Ка ко је на-
ве ла, пре све га у зе мља ма у ко ји ма су мре же 
по сто ја ле – Ср би ја (Ху ма наС), БиХ (До сто јан-
стве но ста ре ње) и Ал ба ни ја (MOS HA), мре же 
су се про ши ри ле и то ком при ме не про јек та 
по ста ле ви дљи ви је. У Ма ке до ни ји (Ин клу зи-
ваМ) и Цр ној Го ри (Диг ни тас) мре же су осно-
ва не у окви ру про јек та и већ са да пред ста-
вља ју сна гу ко ја је зна чај на за за го ва ра ње. У 
свим др жа ва ма је спро ве де но ис тра жи ва ње 
и на осно ву ре зул та та су из ра ђе не пре по ру-
ке за до но си о це од лу ка ка ко би се уна пре дио 
по ло жај ста ри јих и про мо ви са ла по зи тив на 
сли ка о њи ма. На та ша То до ро вић је го во ри ла 

и о број ним ак тив но сти ма на гло бал ном ни-
воу ко је су се де ша ва ле за вре ме тра ја ња про-
јек та, о еду ка ци ја ма ста ри јих осо ба на те му 
људ ских пра ва и гра ђан ског ак ти ви зма, ко је је 
по ха ђа ло ви ше од 5.000 њих, као и о ви ше од 
60 ми кро про је ка та у окви ру свих пет др жа ва.

Дру гог да на кон фе рен ци је ЦКС и ор га ни-
за ци ја Hel pA ge In ter na ti o nal пред ста ви ли су 
по дат ке из нај но ви јег ис тра жи ва ња „Трен-
до ви у здра вљу и ста ре њу”. Реч je о пи лот 
ис тра жи ва њу ко је је у исто вре ме при ка за-
но у свим др жа ва ма у ко ји ма је спро ве де но. 
По да ци за Ср би ју го во ре да ка ко по пу ла ци ја 
ста ри, струк ту ра бо ле сти се ме ња. Не за ра зне 
бо ле сти су во де ћи узрок смр ти и од го вор не 
су за ви ше од 90 од сто свих смрт них ис хо да 
ме ђу осо ба ма ста ро сти од 50 до 70 и ви ше 
го ди на. Рас про стра ње ност глав них де пре-
сив них по ре ме ћа ја се по ве ћа ва код ста ри јих 
му шка ра ца, али су сто пе и да ље ви ше код 
ста ри јих же на.

У окви ру кон фе рен ци је одр жа на је по себ-
на се си ја на ко јој се го во ри ло о зна ча ју мре-
жа и умре жа ва ња и о то ме да мре же да ју мо-
гућ ност да се наш глас бо ље чу је и да нам ар-
гу мен ти у за го ва ра њу бу ду ја чи. Из ла га ли су 
др Ми лу тин Вра че вић и На та ша То до ро вић 
из ЦКС, Ли на ал Ку ра из Hel pA ge In ter na ti o nal, 
Ре ги о нал не кан це ла ри је за ис точ ну Евро пу, 
цен трал ну Ази ју и Бли ски ис ток, као и Естел 
Ху че из Age Plat form Eu ro pe.

В. Ка дић, Д. Гру јић

Град ска ор га ни за ци ја Цр ве-
ног кр ста Кра гу јев ца и ове го-
ди не обе ле жи ла је 5. де цем бар, 
Ме ђу на род ни дан во лон те ра. 
Том при ли ком, на гра ђе на су де-
ца ау то ри ли ков них ра до ва у 
окви ру ак ци је „Је дан па ке тић – 
пу но љу ба ви”.

На ли ков ни кон курс сти гло је 
755 ра до ва кра гу је вач ких уче-

ни ка. Струч на ко ми си ја иза бра-
ла је че ти ри по бед нич ка цр те жа 
ко ји ће се штам па ти на но во го-
ди шњим че стит ка ма, док је 56 
уче ни ка до би ло за хвал ни це за 
уче шће на кон кур су.

Ме ђу на род ни дан во лон те ра 
ове го ди не обе ле жен је под сло-
га ном „Во лон те ри гра де от пор не 
за јед ни це”. М. Сан трач

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ СР БИ ЈЕ 

Зна чај 
со ци јал ног 
укљу чи ва ња 
ста ри јих

ЦР ВЕ НИ КРСТ КРА ГУ ЈЕВ ЦА ОБЕЛЕЖИО МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОЛОНТЕРА

На гра де уче сни ци ма ли ков ног кон кур са
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поводи

Од лу ка о при са је ди ње њу 
вој во ђан ских обла сти 
Кра ље ви ни Ср би ји, до-

не та на Ве ли кој на род ној скуп-
шти ни 25. но вем бра 1918. го ди-
не, и је дан век на кон ње ног до-
но ше ња јед на је од нај зна чај ни-
јих од лу ка у мо дер ној срп ској 
исто ри ји. По ред свог не спор ног 
исто риј ског зна ча ја, ово за се да-
ње би ће за пам ће но и због чи-
ње ни це, ко ја је би ла пре се дан 

у та да шњој Евро пи, да је до при-
нос у до но ше њу та ко зна чај ног 
прав но-по ли тич ког ак та да ло 
и се дам же на, пр вих на род них 
по сла ни ка из Вој во ди не, ко је 
су пред ња чи ле у це лој Евро пи у 
обла сти оства ри ва ња жен ских 
пра ва, до бро твор ног ра да и по-
ли тич ког ан га жма на. 

У то вре ме Кра ље ви на Ср би-
ја је сво јим вој нич ким по ду хва-
ти ма и ис ка за ним сло бо дар-
ским ду хом за ди ви ла цео свет, 
а ти ме окре пи ла и по тла че не 
сло вен ске на ро де ко ји су оста-
ли у гра ни ца ма Ау стро у гар ске 
мо нар хи је и мо ти ви са ла их на 
бор бу за осло бо ђе ње. У скла ду 
са те жња ма Пан сло вен ског по-
кре та још из 19. ве ка, али и због 
ве ли ког успе ха ко ји је Ср би ја 
по сти гла и угле да ко ји је сте кла 
у Ве ли ком ра ту, у обла сти ма Ба-
ра ње, Ба на та, Бач ке и Сре ма ро-

ди ла се иде ја о при са је-
ди ње њу свих ов да шњих 
Сло ве на и дру гих на ро да 
са срп ском бра ћом из 
Кра ље ви не Ср би је. Та ко 
је на Ве ли кој на род ној 
скуп шти ни у Но вом Са ду, 
757 на род них по сла ни ка 
до не ло Од лу ку о при са-
је ди ње њу вој во ђан ских 
обла сти Кра ље ви ни Ср-
би ји. 

У тој од лу ци огле да ла се да-
ле ко ви дост оних ко ји су је до-
не ли, а ме ђу њи ма на шло се ме-
ста и за се дам за слу жних же на, 
углав ном су пру га или ћер ки ис-
так ну тих по ли ти ча ра и на род-
них по сла ни ка. Њи хо ва име на 
и де ло оста ће на по нос срп ској 
исто ри ји, као све тли при мер не 
са мо па три о ти зма, већ и род-
не рав но прав но сти у вре ме ну 
у ко јем ни еко ном ски мно го 
раз ви је ни је зе мље од Ср би је 
ту рав но прав ност ни су обез бе-
ђи ва ле. Нај по зна ти ја ме ђу тим 
слав ним же на ма би ла је Ми ли-
ца То мић, из Но вог Са да, ћер ка 
Све то за ра Ми ле ти ћа и су пру га 
Ја ше То ми ћа. Ма ра Јо ва но вић 
је би ла из Пан че ва, а оста лих 
пет из Су бо ти це, и све су би ле 
из у зет но дру штве но ан га жо-
ва не. По ред Ма ре Ма ла гур ски, 
Ол ге Стан ко вић, Ка ти це Рај чић 

и Ана ста зи је Ма ној ло вић, као 
јед на од се дам же на на род них 
по сла ни ка би ла је и Маг да ле-
на, Ман да Су да ре вић (Су бо ти-
ца, 1882–1977), су пру га Вра ње 
Су да ре ви ћа, ле ка ра, ве ли ког 
жу па на и гра до на чел ни ка Су-
бо ти це (од ма ја до но вем бра 
1920. го ди не), на род ног по-

сла ни ка и чла на Уста во твор не 
скуп шти не Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Ман да је 
уче ство ва ла у збри ња ва њу ра-
ње ни ка по сле 13. но вем бра 
1918. го ди не ка да је осло бо ди-
лач ка срп ска вој ска ушла у Су-
бо ти цу. Сво јим ху ма ни тар ним 
ра дом до при не ла је об но ви 
су бо тич ке бол ни це на кон Ве ли-
ког ра та и би ла је дан од осни ва-
ча и пред сед ни ца ор га ни за ци је 
„До бро твор на за дру га Бу њев-
ки”. За јед но са сво јим су пру гом 
уче ство ва ла је у фор ми ра њу 
уста но ве за збри ња ва ње де це 
без ро ди тељ ског ста ра ња „ Ко-
лев ка” у Су бо ти ци, а због тих за-
слу га до би ла је по част да бу де, 
за јед но са сво јом су гра ђан ком 
и ко ле ги ни цом из скуп штин-
ских клу па, Ма ром Ма ла гур ски, 
при мље на у ау ди јен ци ју код ју-
го сло вен ске кра љи це Ма ри је 
Ка ра ђор ђе вић.

На кон пре ра не смр ти свог су-
пру га, 1924. го ди не, по ву кла се 
из јав ног жи во та и прак тич но 
па ла у за бо рав ге не ра ци ја ко је 
су до шле по сле, све до тре нут-
ка обе ле жа ва ња сто го ди шњи це 
при са је ди ње ња. Ње на по но-
сна пра у ну ка Алек сан дра Ра-
дић, за по сле на у Фи ли ја ли за 
град Бе о град Фон да ПИО, би ла 
је дир ну та па жњом са ко јом се 
при сту пи ло про сла ви тог ју би-
ле ја и зна ча јем ко ји је нај ви ши 
др жав ни врх Ср би је дао том до-
га ђа ју, на ро чи то у Но вом Са ду 
где је и одр жа на Ве ли ка на род-
на скуп шти на. 

У спо мен на тај дан, у Но вом 
Са ду је осно ван и Му зеј при-
са је ди ње ња у ко јем се чу ва-
ју збир ке до ку ме на та, лич них 
пред ме та и дру гих ар те фа ка та 
уче сни ка Скуп шти не, као и пор-
тре ти нај зна чај ни јих од њих, 
те та ко и Ман де Су да ре вић. На 
трај ну по зај ми цу, из Су бо ти це 
је до пре мље на и сли ка на ко јој 
је при ка за на Ве ли ка на род на 
скуп шти на, ко ју је, по на руџ би-
ни су бо тич ке оп шти не, а за слу-
гом и Вра ње Су да ре ви ћа, пра-
де де на ше ко ле ги ни це, из ра дио 
сли кар Ана стас Бо ца рић 1922. 
го ди не. А. Р.

ПОД СЕ ЋА ЊЕ НА ВЕ ЛИ КУ НА РОД НУ СКУП ШТИ НУ ИЗ 1918. 

Се дам же на 
на род них 
по сла ни ка

Извод из књиге држављана Краљевине Југославије из 1937. године

Александра Радић негује 
успомену на своје претке
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Пред у зе ће „Ра дан ска 
ру жа” из Ле ба на упо-
шља ва же не са ин ва-

ли ди те том, са мо хра не мај ке, 
же не ста ри је од 50 го ди на и 
оне ко је при па да ју мар ги нал-
ним гру па ма ста нов ни штва. 
Ди рек тор пред у зе ћа, Пре драг 
Сто шић, ка же да је ова ма ла 
по слов на за јед ни ца да ле ко од 
то га да бу де са мо обич на фир-
ма. На не ки на чин, овим же на-
ма, од ко јих има и оних ко је су 
пре жи ве ле ве ли ке тра ге ди-
је или бо лест, рад у здра вом 
окру же њу де лу је на пси хич ко 
здра вље, те се мо же ре ћи да 
им је „Ра дан ска ру жа” и не ка вр-
ста пси хо фи зич ке по др шке. Од-
нос са за по сле ни ма је спе ци фи-
чан – же не не ма ју нор му, а пре 
за по чи ња ња по сла, сва ко ју тро 
по пи ју ка фу и ис при ча ју шта им 
се но во де си ло.

– Про из вод ња се од ви ја на 
шпо ре ти ма на др ва, ста рим 
сме де рев ци ма, по чев од пе че-
ња па при ка, до ку ва ња ај ва ра, 
џе мо ва и слат ка. Циљ нам је да 
упо сли мо што ви ше же на и све 
ра ди мо руч но, на тра ди ци о на-
лан на чин – ка же Пре драг Сто-
шић.

Про из во ди ко лек ти ва спој 
су од лич ног при род ног по тен-
ци ја ла и људ ских ре сур са, уку-
сног и здра вог во ћа и по вр ћа 
убра ног на об рон ци ма Ра дан 
пла ни не, и ве ков не тра ди ци је 
у про из вод њи до ма ће зим ни це. 
Про из во де ај вар, раз не при ло-
ге, џе мо ве, со ко ве, слат ка, де-
ли ка те се и др.

– Не ће мо ре ћи да смо нај бо-
љи, али си гур но мо же мо ре ћи 
да су на ши про из во ди на пра-
вље ни руч но, без кон зер ван са, 
и са пу но тру да и љу ба ви – по-
ру чу је Сте фан Ден ко вић, порт-
па рол „Ра дан ске ру же”.

Као со ци јал но пред у зе ће 
„Ра дан ска ру жа” по сто ји три го-
ди не, али се иде ја ро ди ла пре 
шест го ди на ка да су уви де ли 
да љу ди ко ји по се ћу ју ле бан ски 
крај има ју из ван ред не ко мен та-

ре на до ма ће про из-
во де ко је су про ба ли. 
Та ко је но вем бра 2015. 
го ди не ре а ли за ци јом 
про јек та ко ји је фи-
нан си рао про грам Европ ски 
про грес, осно ва но со ци јал-
но пред у зе ће „Ра дан ска ру жа” 
д.о.о. Ле ба не као не про фит но 
дру штво са огра ни че ном од го-
вор но шћу. Осни ва чи пред у зе ћа 
су Удру же ње же на РУ ЖА, Ле ба-
не, са 60 од сто вла сни штва, и 
оп шти на Ле ба не са 40 про це на-
та. Та ко је ово пред у зе ће по ста-
ло пр ви при мер ци вил но-јав ног 
парт нер ства у ре ги о ну.

„Ра дан ска ру жа” је, ка же ди рек-
тор Пре драг Сто шић, пре све га 
со ци јал но пред у зе ће. Ста ту том 
пред у зе ћа де фи ни са но је да нај-
ма ње 80 од сто за по сле них мо-
ра ју да бу ду же не ко је при па да ју 
упра во мар ги нал ним гру па ма. 

Ово пред у зе ће, ко је је по ста-
ло пре по зна тљи во и ван оп шти-
не Ле ба не, си ро ви не углав ном 
пре у зи ма од не ко мер ци јал них 
по љо при вред них га здин ста ва 
из па сив них кра је ва оп шти не 
Ле ба не и ју га Ср би је (Бој ник, 
Ме две ђа, Ле ско вац) и на тај на-
чин по ку ша ва да, са јед не стра-
не при ба ви ква ли тет но во ће и 
по вр ће, а са дру ге по мог не тим 
га здин стви ма да лак ше и по по-
вољ ни јој це ни пла си ра ју сво је 
про из во де на тр жи шту. 

У „Ра дан ској ру жи” про из вод-
њу је по че ло пет же на, да би 

2017. го ди ну за вр ши ли са два-
де се так за по сле них и пре ра ђе-
них ви ше од 60 то на си ро ви на. 
У овој, 2018. го ди ни, број за по-
сле них же на у се зо ни пре ла зио 
је три де сет а по кре ну ле су и ор-
ган ску про из вод њу. 

За „Ра дан ску ру жу” је са рад ња 
са ло кал ном са мо у пра вом на-
ро чи то зна чај на. 

– Овај об лик ор га ни зо ва ња 
со ци јал них пред у зе ћа је ве-
о ма ва жан, јер је ко ри стан за 
за јед ни цу у це ли ни. Нај че шће 
су же не ко је упо шља ва мо би ле 
ко ри сни це не ке вр сте нов ча-
не по мо ћи. Оно што је мо жда и 
нај ва жни је је сте со ци ја ли за ци ја 
тих же на ко је го ди на ма бу квал-
но ни су иза шле из ку ће – пре-
ци зи ра Сто шић. 

Пред у зе ће већ са да у свом 
асор ти ма ну има ви ше од 30 вр-
ста про из во да, али се не пла ни-
ра про ши ре ње асор ти ма на, јер 
је ва жно, ве ле ов де, да се одр жи 
руч на про из вод ња. 

Про из во ди „Ра дан ске ру же” 
мо гу се ку пи ти пу тем ин тер-
нет про да је, а мо гу се на ћи и у 
не ким бо ље снаб де ве ним рад-
ња ма. Нај ве ће тр жи ште им је 
Бе о град где пла си ра ју 90 од сто 
про из во да.

Као со ци јал но пред у зе ће јед-
ном го ди шње по кла ња ју сво је 

про из во де од ре ђе ним ин сти ту-
ци ја ма. Та ко су фе бру а ра ове го-
ди не Шко ли за основ но и сред-
ње обра зо ва ње „11. ок то бар” 
до ни ра ли око 600 ки ло гра ма 
сво јих про из во да од пре ра ђе-
ног во ћа и по вр ћа. 

Са мо хра на мај ка три си на, 
Би ља на Стан ко вић (36), при ча 
да јој је рад у овом пред у зе ћу 
пот пу но про ме нио жи вот, да 
је срећ на што ра ди по сао ко ји 
во ли и да у ње га ула же мно го 
љу ба ви. Ње на ко ле ги ни ца  Ја-
сми на Јо ва но вић  (52), не ка да 
тек стил ни рад ник, са да но вај-
ли ја у овој фир ми, ве ли да у Ле-
ба ну ни је ла ко на ћи по сао за, 
ка ко ка же, же не у го ди на ма и 
да се љу ди сна ла зе ка ко зна ју 
и уме ју. 

– Сви су пре по зна ли да раз вој 
еко но ми је ле жи на ле ђи ма ма-
лих и сред њих про из во ђа ча, па 
оче ку је мо од над ле жних да том 
де лу при вре де омо гу ће по вољ-
ни је усло ве за раз вој. Јер, оно 
што ми ра ди мо, не ма по себ-
ну ка те го ри ју на тр жи шту, ни је 
пре по зна то као спе ци фи чан 
вид про из вод ње, што би нам 
олак ша ло да за сво је про из во де 
до би је мо и це ну ко ја им сле ду је 
– по ру чио је Сте фан Ден ко вић, 
порт па рол „Ра дан ске ру же”.

Да ни ло Ко цић

ЗА ПИ СА НО НА ЈУ ГУ СР БИ ЈЕ, У ПРЕД У ЗЕ ЋУ „РА ДАН СКА РУ ЖА” ИЗ ЛЕ БА НА 

Про из во де по ре цеп ти ма 
сво јих ба ка

Наградана
Сајмуетно
хране
 На ово го ди шњем Сај му 
ет но хра не и пи ћа уче-
ство ва ла је и„Ра дан ска 
ру жа” из Ле ба на. Спе ци-
јал но при зна ње сај ма, 
Ди пло ма „Ет но хра на и 
пи ће – роб на мар ка из 
Ср би је” при па ло је „Ра-
дан ској ру жи” за бла ги 
ај вар.

на лицу места
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погледи

Док број бра ко ва  
мла дих стаг ни ра  
или опа да, уче ста ла 
вен ча ња у ка сним 
ше зде се тим или 
се дам де се тим  
го ди на ма от кри ва ју 
про ме не у схва та њи ма 
и по на ша њи ма

Ствар је јед но став на. Про-
ду же ни жи вот ни век чи-
ни сво је. Да нас, ко оста не 

удо вац или удо ви ца у пе де се тој, 
ше зде се тој го ди ни, мо гао би да 
има ис пред се бе бар још два де-
се так, и ви ше, го ди на. За што би 
он да све то вре ме про вео сам? 
По го то во же не ко је ина че жи ве 
ду же. 

Уз опа ску да су и да ље ја ке 
пред ра су де и не ра зу ме ва ње 
ка да су у пи та њу емо тив не ве зе 
ста ри јих осо ба, ова ко аме рич ки 
со ци о лог Пе пер Шварц ко мен-
та ри ше све ви дљи ви ји тренд 
скла па ња бра ко ва осо ба у тре-
ћем до бу. То је на ро чи то ка рак-
те ри стич но за же не и му шка р це 
ста ри је од 65 го ди на.

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу 
у Бри та ни ји, спро ве де ном за 
по тре бе ор га ни за ци је „Ејџ” ко ја 
се ба ви про бле ма ти ком ста ри је 
по пу ла ци је, јед на од осам осо-
ба из те ста ро сне гру пе ак тив-
но је по све ће на тра же њу но ве 
ве зе, пре ко дру штве них мре жа 
и спе ци ја ли зо ва них сај то ва, а 
две тре ћи не ис пи та них ис ти чу 
ва жност по сто ја ња емо тив ног 
парт не ра.   

Пси хо лог и струч њак за ове 
од но се, До на До сон об ја шња ва 
за лон дон ски „Гар ди јан”:

„У ра ду све че шће се сре ћем 
са ста ри јим љу ди ма. Жи ве ду-
же, осе ћа ју се мла ђим и по не ти 
су иде јом да им сле ду је срећ на 
ве за ко јих год да су го ди на. Сви 
ми же ли мо да смо во ље ни, по-
што ва ни, па же ни, да има мо не-

ког ко ме ве ру је мо и са ким се 
сме је мо. То су ства ри ко је су до-
бре за на шу сре ћу и до бро бит. И 
оне се не ме ња ју, без об зи ра на 
жи вот но до ба.”

Пре ма по да ци ма бри тан ске 
Слу жбе на ци о нал не ста ти сти ке, 
у пе ри о ду од 2005. до 2015. број 
бра ко ва осо ба ста ри јих од 65 го-
ди на по рас тао је за 46 од сто. Од 
то га, јед на осо ба од сва ких де-
сет прет ход но ни је би ла у бра ку, 
две тре ћи не су би ле раз ве де не, 
а пре о ста ле су удов ци/удо ви це.

Код мла дих, пак,  вен ча ња све 
ма ло број ни ја. При мер из САД: 
пре не пу не три де це ни је би ло 
је упи са но 44 од сто ре ги стро ва-
них су пру жни ка од 18 до 34 го-
ди не, а прет пр о шле го ди не све-
га 26 од сто, на во ди аме рич ки 
ис тра жи вач ки Пју цен тар упо-
ред не по дат ке из 1990. и 2016.

До ду ше, за пот пу ни ји увид 
тре ба има ти на уму да мла ди у 
све ве ћем бро ју жи ве за јед но 
без брач ног за ве та. Не си гур-
на вре ме на, не стал ни по сло ви, 
не из ве сни при хо ди и још по не-
што од лич них мо ти ва, учи ни ли 
су тра ди ци о нал ну ин сти ту ци ју 
бра ка тек јед ном, не и је ди ном 
оп ци јом за јед нич ког жи во та.

Не што слич но, из са свим дру-
га чи јих по бу да, ре ћи ће и нај-
ста ри ји. Ме ђу њи ма је, по пут 
мла дих, мно го оних ко ји жи ве 
ван брач но. Али, за раз ли ку од 
ми ле ни ја ла ца, че сто то чи не по 
са ве ту адво ка та.

Емо тив не ве зе и бли скост у 
го ди на ма ка да се чи ни да је све 
у жи во ту за вр ше но, без сум ње 
су ва жне и вред не, под усло вом 
да су истин ски уза јам не. А да је 
ау тен тич ност пре суд на, ви ди се 
из при о ри те та ко је на во де са-
ми ак те ри (пре ма аме рич ком 
струч ном ча со пи су „Пси хо ло ги-
ја да нас”): по ште ње, ко му ни ка-
ци ја, дру же ње, ува жа ва ње, по-
зи ти ван при ступ.

Ипак, не ка је све ка ко тре-
ба, си ту а ци ја је осе тљи ва. Ка ко 
ка же До на До сон, „у из ве сном 
сми слу сва ки од нос има не про-
мен љи ву за ко но мер ност, али 
до ше зде се те го ди не мно го то га 
се про жи ви, ’ба гаж’ је ве ћи, ту је 
и по ро ди ца, све то не мо же да 
се пре не брег не”.

По ме ну то ис тра жи ва ње „Еј џа” 
по ка зу је да чак че твр ти на 65-го-
ди шња ка и ста ри јих, ко ји за по-
чи њу ве зу, стра ху ју од ре ак ци је 
сво је (од ра сле) де це. По не кад је 
та сум њи ча вост ра зу мљи ва, по-
го то во ако је у пи та њу по знан-
ство пре ко не ког од не бро је них 
сај то ва на ме ње них ста ри ји ма 
од 50, 60, 70 го ди на.

Ни је рет кост ни да де ца не 
мо гу да при хва те оца или мај ку 
у но вој уло зи, са не ким но вим 
парт не ром, и да их то по вре ђу-
је, уко ли ко се све то де ша ва ре-
ла тив но бр зо по сле смр ти дру-
гог ро ди те ља.

Ме ђу тим, нај че шћи и нај ве-
ћи от пор је фи нан сиј ске при-

ро де. Но ви брак, зва нич но 
скло пљен, мо же да иза зо ве 
не слу ће не по тре се у по ро дич-
ним фи нан си ја ма, бар у аме-
рич ким усло ви ма, чи је из во ре 
ци ти ра мо.

Све се ком пли ку је, по ре зи, 
здрав стве но оси гу ра ње, али-
мен та ци је, пен зи је, гу бе се 
раз не олак ши це, јер се ра чу на 
збир ни брач ни при ход. На след-
ство да се не спо ми ње. Адво ка-
ти сто га пре по ру чу ју ста ри јим 
па ро ви ма да оста ну не вен ча ни, 
„по го то во ка да се има ју на уму 
не крет ни не и де ца из прет ход-
них бра ко ва”. 

Мо же се не ком учи ни ти да 
ове кал ку ла ци је ба ца ју сен ку на 
ро ман су у је се ни жи во та. Али, 
то је ре ал ност, као и све што 
се љу ди ма де ша ва. Има ту див-
них при ча, љу ба ви из мла до сти, 
пре ки ну тих или из гу бље них из 
ко зна ка квих све раз ло га, па 
по но во про на ђе них по сле пе-
де сет го ди на, не кад њих дво је 
спа ја слу чај, а не кад и тај фа мо-
зни ин тер нет.

Или их у ве зу до ве де бо лест 
прет ход них парт не ра чи јој су 
не зи би ли по све ће ни. У тој те-
шкој си ту а ци ји се упо зна ли и 
збли жи ли, па ка да су оста ли са-
ми би ло при род но да на ста ве 
за јед но.

И та ко жи вот опет до би је не-
ка кав сми сао, чак и он да ка да је 
сав у пра ху успо ме на.

Д. Дра гић

СВАД БЕ НА ЗВО НА ЗА РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈЕ

Је се ња
со на та



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2018. 19

Те жак за да так за ли де ре ЕУ: ка ко 
у го ди на ма ко је до ла зе одр жа ти 
ста бил ност си сте ма са све  
ви ше оних ко ји су за вр ши ли 
свој рад ни век

У го ди ни ко ја је упра во ис те кла, у 27 зе-
ма ља ЕУ (због Брег зи та, Бри та ни ја се 
ви ше не ра чу на) 65,3 од сто ста нов ни-

ка је би ло у рад ном до бу (за ста ти сти ку, то 
су сви они из ме ђу 15 и 64), а 19,5 од сто су 
би ли ста ри ји од 65 ко ји се свр ста ва ју у оне 
ко ји су за вр ши ли рад ни век.

Про јек ци је, ме ђу тим, го во ре да ће се ово 
у сле де ћих 50 го ди на при лич но про ме ни ти: 
пр вих ће би ти 55,9, а дру гих 29,2 про цен-
та. Де мо граф ски и 
еко ном ски трен до-
ви су, да кле, не у мо-
љи ви: све ма ње ће 
би ти оних ко ји ра-
де, а све ви ше пен-
зи о не ра.

На ово ука зу је 
екс перт ски „Из ве-
штај о ста ре њу” за 
2018. ко ји је об ја ви-
ла Европ ска ко ми-
си ја, да би ука за ла 
на за и ста те жак 
про блем и ди ле му 
са ко јом се су о ча-
ва ју ли де ри ЕУ: ка-
ко у та квим окол-
но сти ма одр жа ти 
ста бил ност пен зиј-
ских фон до ва.

Не ка ре ше ња су 
у том по гле ду очи-
глед на и већ уве ли ко при ме њи ва на: све зе-
мље чла ни це, са из у зет ком Пољ ске, при бе-
гле су по сте пе ном про ду жа ва њу рад ног ве-
ка, од но сно по ме ра њу гра ни це за од ла зак 
у пен зи ју (ди си дент у том по гле ду по ста ла 
је и Ита ли ја, где је но ва по пу ли стич ка вла да 
на ја ви ла да ће гра ни цу вра ти ти на не ка да-
шњи ни во). 

Го то во сву где то је по ве за но са про ду жа-
ва њем оче ки ва ног жи вот ног ве ка: пред ви-
ђа ња у том по гле ду су да ће до 2060. про сек 
са са да шњих 78,1 го ди на на ра сти на 84,8 за 
му шкар це и са 83,7 на 89,3 за же не. Раз у ме 
се, реч је о про се ку: тре ба има ти у ви ду и 
су ро ву чи ње ни цу да си ро ти ња жи ви кра ће, 
а они са ви со ким стан дар дом, ду же.

Исто вре ме но се по о штра ва ју и усло ви 
за ра но пен зи о ни са ње, ма хом за кон ским 
по ве ћа ва њем ми ни мал ног бро ја го ди на 

то ком ко јих су упла ћи ва ни пен зиј ски до-
при но си, али и „ка жња ва њем” – аде кват ним 
ума њи ва њем пен зи је ка ко би се обес хра-
бри ли они ко ји се од лу чу ју да ра но за вр ше 
рад ни век.

Све ово, ка ко кон ста ту је ана ли за ко ју је 
са чи нио пор тал equ al ti mes.org , пра ти још 
је дан не по во љан тренд: пен зи је су ре ал но 
све ма ње, ме ре но од но сом пла те на кра ју 
рад ног ве ка и из но сом на пен зиј ском че ку. 

Пре ма по да ци ма ОЕЦД, клу ба 36 раз ви-
је них еко но ми ја, нај бо ље у овом по гле ду 
про ла зе пен зи о не ри ма ле ног (600.000 ста-
нов ни ка) Лук сем бур га, где је про сеч на пен-
зи ја 77 од сто за вр шне пла те. У Фран цу ској 
је то 61 од сто, а у Не мач кој са мо 38 (про сек 
ЕУ је 68 од сто).

На рав но, све ре фор ме, где год су већ 
спро ве де не, за по че те или су тек у на ја ви, 
ма ње во де ра чу на о људ ским по тре ба, а 
ви ше о фи нан сиј ским би лан си ма, ма да су у 
по ра сту уве ре ња да у овој обла сти ипак не 
мо же све да се све де на ма те ма ти ку.

У де ба та ма о овој те ми зва нич ни ци ука-
зу ју и на чи ње ни цу да се ствар но до ба ка да 
се за вр ша ва рад ни век и од ла зи у пен зи ју 
по пра ви лу раз ли ку је од за кон ске гра ни це, 
и то не са мо због же ља љу ди. Мно ги, на и ме, 
по сле 50. го ди не са до ста му ка за др жа ва ју 
сво ја рад на ме ста, по го то во у ин ду стриј-
ским сек то ри ма где њи хо ве по сло ве пре у-
зи ма ју ау то ма ти зо ва не про из вод не тра ке и 
ро бо ти. Ово ме тре ба до да ти и учи нак гло-
ба ли за ци је, ко ја је омо гу ћи ла да се це ли 
рад ни про це си из ме шта ју у зе мље у ко ји ма 
је рад на сна га знат но јеф ти ни ја.

Ана ли за по ме ну тог пор та ла, чи ји је 
спон зор, из ме ђу оста лих, и Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја ра да, пре но си оце не екс пе-
ра та за ову област, као што је бел гиј ски 
про фе сор Пјер Де вол де, ко ји сма тра да се 
у ве ћи ни ре фор ми пен зиј ски си сте ми са мо 
при ла го ђа ва ју не ким но во на ста лим окол-
но сти ма, уме сто да бу ду про ме ње ни из те-
ме ља.

Срж про бле ма по ње го вом ми шље њу је у 
то ме што су у ве ћи ни зе ма ља ЕУ они ус по-
ста вље ни то ком пр ве три по сле рат не де це-
ни је, углав ном на мо де лу по ко ме за по сле-
ни уна пред зна ју на ко ли ку пен зи ју мо гу да 
ра чу на ју и на „ме ђу ге не ра циј ској со ли дар-
но сти”, што зна чи да рад но ак тив ни (де ли-
мич но) из др жа ва ју оне ко ји то ви ше ни су. 

С об зи ром на оче ки ва не 
де мо граф ске про ме не, 
то је мо дел ко ји, по овом 
екс пер ту, ни је одр жив.

Со ци јал но оси гу ра ње, 
укљу чу ју ћи и пен зи је, 
по про фе со ру Де вол деу, 
обез бе ђу је се опо ре зи ва-
њем пла та, ко је и на гло-
бал ном ни воу стаг ни ра ју, 
док се за не ма ру је оп ци ја 
по ве ћа ва ња по ре за на 
до бит од ка пи та ла, ко ја 
је сву где у по ра сту. То би 
би ло и ре ше ње за све ве-
ћу ро бо ти за ци ју (по што 
ро бо ти не при ма ју пла те, 
па пре ма то ме не упла ћу ју 
ни пен зиј ске до при но се).

Дру го ре ше ње ко је за-
слу жу је да бу де раз мо-
тре но, би ла би „пен зи ја на 
тач ки це”: за по сле ни то-

ком рад ног ве ка са ку пља ју „по е не” ко ји се у 
мо мен ту за вр шет ка рад ног ве ка кон вер ту ју 
у пен зи ју, у за ви сно сти од та да шњих еко-
ном ских окол но сти.

Ово ре ше ње је не ко вре ме би ло на днев-
ном ре ду у Бел ги ји, али се од ње га од у ста-
ло: пре ваг ну ле су кри ти ке да би на овај 
на чин пен зи ја би ла „пре тво ре на у лу три ју”, 
као и чи ње ни ца да да на шња рад на ме ста 
ни су по сто ја на као што су не кад би ла. С об-
зи ром на то, за кљу чу је се да би из лаз тре ба-
ло тра жи ти у обез бе ђи ва њу усло ва за ста-
бил ну за по сле ност, што би био те мељ и за 
при стој на со ци јал на пра ва...

Де ба та се на ста вља, уз упо зо ре ња да за 
њу не ма мно го вре ме на: да би се из бе гла 
кри за ве ћих раз ме ра, про ме не тре ба да се 
до го де у сле де ћих не ко ли ко го ди на.

М. Бе кин

КА КО ОЧУ ВА ТИ СТА БИЛ НОСТ ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА

Евро па под при ти ском
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КЊА ЖЕ ВАЦ

Свисмоисти,зарне
Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва ли-

ди те том кња же вач ко Удру же ње обо-
ле лих од мул ти пле скле ро зе обе ле жи-
ло је из ло жбом „Сви смо исти, зар не” 
у Га ле ри ји За ви чај ног му зе ја. Кња жев-
ча ни ма је пред ста вљен део оно га што 
чла но ви удру же ња ства ра ју на сво јим 
ра ди о ни ца ма, као и пред ме ти на ста ли 
са рад њом са мла ди ма Тех нич ке шко ле 
и До ма уче ни ка сред њих шко ла то ком 
ре а ли за ци је исто и ме ног про јек та.

Ме ђу на род ни дан осо ба са ин ва-
ли ди те том при ли ка је да по ка же мо 
сте пен отво ре но сти дру штва и наш 
од нос пре ма угро же ним гру па ма и 
њи хо вим људ ским пра ви ма, чу ло се 
на отва ра њу из ло жбе.

Из ло жба је би ла отво ре на до 6. де-
цем бра, а ку по ви ном не ког од пред-
ме та гра ђа ни Кња жев ца по мо гли су 
рад удру же ња обо ле лих од мул ти пле 
скле ро зе, ре кла је Ана Ран ђе ло вић, 
пред сед ни ца МС Кња же вац.

Д. Ђор ђе вић

По чет ком де цем бра у Ни-
шу је одр жан Пе ти са јам 
за пен зи о не ре. Сло ган 

ма ни фе ста ци ја био је „За без-
бед ну ста рост” што го во ри о то-
ме да би бри га о љу ди ма тре ћег 
до ба тре ба ло да бу де су штин-
ска а не де кла ра тив на. Циљ сај-
ма је да пен зи о не ри ква ли тет но 
про ве ду вре ме, да се за ба ве и 
дру же, да уче ству ју у ра зним ра-
ди о ни ца ма и на град ним игра ма 
али и да про ве ре сво је здрав-
стве но ста ње, ис так ну то је на 
отва ра њу.

Са јам је отво рио ми ни стар у 
Вла ди Ср би је за ду жен за ре ги-
о нал ни раз вој, Ми лан Кр ко ба-
бић. Он је под се тио да пен зи о-
не ри по тро ше го ди шње око пет 
ми ли јар ди евра, то ли ки је из нос 
пен зи ја ко је при ме, и да све то 
оде на из ми ри ва ње оба ве за, ра-
чу на и у по тро шњу.

Пен зи о не ри за слу жу ју па-
жњу због све га што су сто ич ки 

под не ли па по зи вам ком па ни је 
и ве ли ке тр го вин ске лан це да 
за сво ју ро бу и услу ге омо гу ће 
пен зи о не ри ма по пу сте и ва у че-
ре, ре као је Кр ко ба бић. По себ-
но је на гла сио да га ра ду је што 
су на Сај му у Ни шу пр ви пут и 
за дру га ри из ло жи ли сво је про-
из во де и по ну де. 

У име гра да при сут не је по-
здра вио град ски већ ник Мир-
ко Зе че вић, ко ји је и пр ви чо-

век Град ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра Ни ша. Он је ре као да 
Ниш по кла ња ве ли ку па жњу и 
зна чај нај ста ри јим жи те љи ма. 
Под се тио је да ви ше од осам 
хи ља да пен зи о не ра у гра ду 
по се ду је се ни ор ску кар ти цу 
ко ја им омо гу ћа ва да оства ре 
зна чај не по пу сте у сто ти нак 
фир ми. 

Нај ста ри је Ни шли је су на Сај-
му мо гле бес плат но да про ве ре 

вид, да из ме ре при ти сак и ше-
ћер у кр ви, али и да до би ју ва-
у чер са по пу стом на услу ге, по-
ма га ла и бо ра вак у не кој од ба-
ња. По се бан про стор под име-
ном „Здрав стве на зо на” имао је 
ни шки Дом здра вља и ту је би ло 
мно го за ин те ре со ва них гра ђа-
на (на сли ци). 

На ви ше од 40 штан до ва из ла-
га чи су пред ста ви ли раз ли чи те 
ме ди цин ске, фар ма ко ло шке, 
пре храм бе не и ду ге про из во де 
ко ји су мо гли да се ку пе по ак-
циј ским це на ма. Ор га ни зо ва не 
су и број не кре а тив не ра ди о ни-
це а око 20.000 по се ти ла ца, ко-
ли ко је об и шло са јам ске штан-
до ве за два да на, ужи ва ло је и 
у кул тур но-умет нич ком про гра-
му ко ји су при пре ми ли чла но ви 
Удру же ња пен зи о не ра Ни ша и 
го сти из Бе о гра да, Но вог Са да, 
Ле сков ца, Вра ња, Алек син ца, 
али и из Ма ке до ни је.     

Љ. Гло го вац

У род ном ме сту не за бо рав ног То ме 
Здрав ко ви ћа, Пе че њев цу, по чет ком де цем-
бра одр жа на је 14. тра ди ци о нал на ет но-ту-
ри стич ка ма ни фе ста ци ја „Кром пи ри ја да”. 

Пе че њев це је у по след њих де се так го-
ди на по га је њу се мен ског и је сти вог кром-
пи ра у са мом вр ху про из вод ње на ши рем 
под руч ју ју га Ср би је. Тим по во дом у овом 
пи то мом по мо рав ском се лу ор га ни зо ва на 
је је дин стве на из ло жба ово го ди шње про из-
вод ње кром пи ра и спе ци ја ли те та од спра-

вље них од ње га, као и квиз зна ња и дру га 
пра те ћа де ша ва ња. Ор га ни за тор ма ни фе-
ста ци је био је Дом кул ту ре из Пе че њев ца 
уз све стра ну по моћ Са ве то дав не по љо при-
вред не струч не слу жбе и ло кал не са мо у-
пра ве Ле сков ца.

– Ове го ди не 723 по љо при вред ни ка ле-
ско вач ког кра ја оства ри ла су пра во на 
суб вен ци је. У под сти ца ју при мар не по љо-
при вред не про из вод ње из град ског бу џе та 
из дво ји ли смо око 24 ми ли о на ди на ра, та ко 

ће мо на ста ви ти и 2019. го ди не – ре као 
је при ли ком све ча ног отва ра ња ове ма-
ни фе ста ци је Го ран Цве та но вић, гра до на-
чел ник Ле сков ца.

Број ни гур ма ни, љу би те љи је ла од 
кром пи ра, раз гра би ли су из ло же не 
„екс по на те”: до ма ћи ђу веч и чипс, пи ту 
кром пи ру шу, раз не ко ла че од кром пи ра, 
леп чи ће од про ји ног бра шна и кром пи-
ра и још мно го то га. 

Све ово пра тио је и бо гат за бав но-му-
зич ки про грам на пла тоу ис пред До ма 
кул ту ре у Пе че њев цу. Т. Сте ва но вић

СА ЈАМ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ У НИ ШУ

Бри га о ста ри ма су штин ска, 
а не де кла ра тив на

ЧЕ ТР НА Е СТА КРОМ ПИ РИ ЈА ДА У ПЕ ЧЕ ЊЕВ ЦУ 

До ма ћи чипс и пи та кром пи ру ша
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Три пле ме ни те же не – Ануш 
Ши мон, Ма ри ја Ха њик и Ер жи-
ка Ха вран го то во сва ко днев но 
оби ла зе нај ста ри је жи тељ ке у 
Бе лом Бла ту, да би им не што 
ску ва ле, до не ле ства ри из про-
дав ни це или, јед но став но, да би 
са њи ма по при ча ле.

Оне су чла ни це Клу ба же на 
„Бе ло Бла то”, по зна тог по свом 
ху ма ни тар ном ра ду и ван гра-
ни ца зре ња нин ског ата ра.

Сва ког утор ка и су бо те оби-
ла зе сво је че ти ри ста ри је ме-
штан ке ко ји ма спре ме ру чак, 
до не су све што им тре ба из про-
дав ни це, те тај дан про ве ду у 
дру же њу са њи ма.

Ако за тре ба, ка жу, оду са њи-
ма и код ле ка ра до Зре ња ни на 
или про сто да им ку пе ле ко ве 
или ис пи шу ре цепт.

Све је ово део про јек та под 

на зи вом „Жен ска со ли дар ност 
без гра ни ца”, а Ануш Ши мон, 
пред сед ни ца клу ба, на по ми ње 
да он ни је усме рен са мо пре ма 
со ци јал ним слу ча је ви ма. Иза-
бра не су ко ри сни це ко је има ју 
ма ла при ма ња или им јед но-

став но фа ли дру штво, по др шка 
и не ко ли ко то плих ре чи.

Ка ко ка же Ануш Ши мон, со-
ли дар ност увек мо ра да бу де на 
пр вом ме сту у сва кој за јед ни ци, 
њу љу ди мо ра ју да осе те, овај 
пут же не пре ма же на ма.

Про је кат се фи нан си ра уз по-
моћ Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, со ци јал на и бо рач-
ка пи та ња. Тра је од но вем бра 
2018. го ди не до кра ја ја ну а ра 
2019, али сви ак те ри у овој при-
чи би во ле ли да се он на ста ви, 
јер на рав но без нов ча не по мо-
ћи ове же не не мо гу са ме да ис-
фи на си ра ју све из дат ке.

– Тим љу ди ма се вра тио осмех 
на ли це, жив ну ли су, по че ли су 
ви ше да се бри ну о се би, да сре-
ђу ју све око се бе, јер и они хо ће 
нас ле по да уго сте. А кад не што 
ра диш из ср ца, он да ти ни је ни 
те шко – до да је Ши мон.

Ове вред не же не вра ти ле су 
ве ру у до бро чин ство и чо веч-
ност. Углас ка жу да би се ле по 
осе ћа ле да се јед ног да на у ду-
бо кој ста ро сту и њи ма на ђе не-
ко ова ко „при ру ци”.  Г. О.

Тра ди ци о нал ни Бо жић ни 
фе сти вал у Свр љи гу по-
чео је 25. де цем бра 2018. 

го ди не и тра ја ће до 10. ја ну а ра 
на ред не го ди не. Ма ни фе ста ци-
ју у ду ху тра ди ци је и ху ма но сти 
пра ти низ ак тив но сти ко је има ју 
за циљ да за ба ве мла де и обо-
га те кул тур ни жи вот Свр љи га. 
Са др жај фе сти ва ла кре и ра ју и 
при пре ма ју по ле тар ци, уче ни-
ци основ не и сред ње шко ле, 
мла ди љу ди и во лон те ри. Та ко 
се у 15 да на фе сти ва ла одр жа-
ва ју кон цер ти, ре ви је на род них 
но шњи, књи жев не и му зич ке 
ве че ри, по зо ри шне пред ста ве 
за де цу, ма скен бал, ка ра о ке, из-
ло жбе сли ка, аук циј ске про да је, 
а сва ку ак ци ју од ли ку је ху ма-
ност. Де да Мраз оби ла зи шко-
ле и уче ни ци ма де ли по кло не, 
а нај мла ђи су у Град ском пар ку 
оки ти ли јел ку. Но во го ди шњу 
ра дост до не ле су и сне жне па-
ху ље. Укра шен ир ва си ма и са-
о ни ца ма, бо жић ним др ви ма и 
мно штвом лам пи о на, Свр љиг је 
у пра вом пра знич ном рас по ло-
же њу. 

За Бад ње ве че и Бо жић пла ни-
ра не су ак тив но сти у свр љи шкој 
цр кви Све ти цар Кон стан тин и 
ца ри ца Је ле на. Би ће одр жан час 
о Бо жи ћу и бо жић ном ко ла чу, а у 
сред њој шко ли Бо жић на шко ла 
тра ди ци је – ре ви ја на род них но-

шњи свр љи шког кра ја. Сва сред-
ства при ку пље на од ула зни ца и 
аук циј ских про да ја од ла зе у ху-
ма ни тар не свр хе. У са рад њи са 
Цен тром за со ци јал ни рад у Свр-
љи гу но вац од фе сти ва ла уру чи-
ће се они ма ко ји ма је тре нут но 

нај по треб ни ји. Ор га ни за тор фе-
сти ва ла је Цен тар за ту ри зам, 
кул ту ру и спорт у са рад њи са 
Кан це ла ри јом за мла де, а по кро-
ви тељ је оп шти на Свр љиг и мно-
го број ни спон зо ри.

С. Ђор ђе вић 

НО ВО ГО ДИ ШЊА ХУ МА НИ ТАР НА МЕ НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У СВР ЉИ ГУ

Бо жић ни фе сти вал

ЗА ПИС ИЗ БЕ ЛОГ БЛА ТА

Жен ска со ли дар ност без гра ни ца

Честитка
Да бу де срећ на, да бу де здра ва,
по ма ло ро зе, по ма ло пла ва,
да бу де успе шна, злат на, бо га та,
сва ко га да на, ми ну та, са та.

Да бу де цвет на, ми ри сна, чи ста,
за вас, све ва ше, за сва ко га иста,
сви та ца пу на ко зве зда сјај на
и слат ка као нај сла ђа тај на.

Да бу де ра до сти без кра ја и бро ја,
што ви ше сме ха ду ги них бо ја,
да бу де Де да Мраз што сре ћу де ли,
ова кву го ди ну Но ву вам же лим.

Ми ли ца Чу лић
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пензионерски кутак

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Тур нир у Бу гар ској
У бу гар ском гра ду Пра ве цу 19. де цем бра 2018. одр жан је 

ме ђу на род ни тур нир у ша ху, бе ло ту, та бли и до ми на ма.
До ма ћин су сре та био је Днев ни цен тар за од ра сле у Пра ве-

цу. Ина че, то је др жав на ин сти ту ци ја са око 700 чла но ва ко ја 
пру жа це ло днев ни бо ра вак и ре ха би ли та ци ју ко ри сни ци ма.

НИШ 

Тре ће до ба из бли за...
На пе том сај му за при пад ни ке тре ћег доба у Ни шу оку пио се 

ве ли ки број из ла га ча, али и по се ти ла ца из шест управ них окру га 
ју га Ср би је, као и број ни го сти из су сед не Ма ке до ни је и Бу гар-
ске. Сво је про из во де из ло жи ло је пе де се так про из во ђа ча здра-
ве хра не и пи ћа, су ве ни ра и одев них пред ме та кућ не ра ди но сти.

Са јам је пра тио и бо гат кул тур но-умет нич ки про грам, у ко-
јем су уче ство ва ле и све сек ци је Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Ле сков ца (на сли ци) и њи хо вих ко ле га из оп шти не Кња же вац. 

До го во ре но је да ше сти са јам пен зи о не ра бу де одр жан 24. 
и 25. ма ја на ред не го ди не у Но вом Са ду, а да до ма ћин сед мог 
сај ма кра јем но вем бра 2019. го ди не по но во бу де Ниш. Т. С.

ОБРЕ НО ВАЦ

Го ди шњи кон церт
Чла но ви Клу ба пен зи о не ра из Обре нов ца при ре ди ли су 

не дав но ме ђу ге не ра циј ски кон церт у Спорт ско-кул тур ном 
цен тру. Под сло га ном „За јед но, сло жно, на пред”, пре пу ном 
дво ра ном, пред ста ви ли су се спле том пе са ма, ске че ва, ре ци-
та ци ја. 

Ово је тре ћа го ди на ко ко ор га ни зу ју та кве на сту пе, а овај 
кон церт је био у зна ку обе ле жа ва ња 100 го ди на од за вр шет-
ка Пр вог свет ског ра та.   

ГО ИР ША БАЦ

Ве ли ко дру же ње 
са пен зи о не ри ма 

На тра ди ци о нал ном дру же њу ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 
и пен зи о не ра у Шап цу оку пи ли су се ве те ра ни из два на ест 
гра до ва Ср би је, БиХ и Хр ват ске. Пр ви пут су у Ор га ни за ци ју 
ин ва ли да ра да Шап ца до шли при ја те љи из Сре бре ни це, Бра-
тун ца, Љу бо ви је и то је би ла при ли ка за раз ме ну ис ку ста ва, 
про бле ма и по тре ба са ко ји ма се ор га ни за ци је у свом ра ду 
су сре ћу. Пе ва ло се и игра ло, а лу три ја ко ја је ор га ни зо ва на 
за хва љу ју ћи број ним до на то ри ма, про пра ће на је са оду ше-
вље њем. 

Ово дру же ње би ло је увод у обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног 
да на ин ва ли да, на ску пу у Ва ље ву, у ор га ни за ци ји та мо шње 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да. М. С.

Ди ми тров град ски пен зи о не ри на го сто ва њу у Пра ве цу

Уче сни ке тур ни ра по здра ви ла је ди рек тор ка Цен тра Ва ња 
Ди ми тро ва, ко ја је ујед но уру чи ла и на гра де нај бо љим так-
ми ча ри ма.

Пре ма ре чи ма Асе на Ра до и це ва, пред сед ни ка Удру же ња 
пен зи о не ра Ди ми тров град, пр во ме сто у ша ху осво јио је 
Мла ден Алек сов, а дру го Пе тар Ге ор ги јев, чла но ви овог удру-
же ња. У укуп ном пла сма ну УП Ди ми тров град осво ји ло је тре-
ће ме сто. Пр во ме сто при па ло је до ма ћи ну над ме та ња, док је 
дру га би ла еки па Оси ко ви це. Са вез ин ва ли да ра да осво јио 
је седмо ме сто.

Го сти из Ди ми тров гра да по зва ли су пен зи о не ре из Пра ве-
ца да сле де ће го ди не уче ству ју на Окру жној олим пи ја ди за 
осо бе тре ћег до ба ко ја ће се по чет ком апри ла одр жа ти у Ди-
ми тров гра ду. А. Р.

Овај го ди шњи кон церт уве ли ча ли су и го сти, број ни обре-
но вач ки кул тур ни по сле ни ци. По ме ни мо, из ме ђу оста лих, 
Цен тар за очу ва ње тра ди ци је и кул ту ре ТЕНТ и њи хо ву пе-
вач ку гру пу „Обре но вач ке де вој ке” (на сли ци), као и уче ни ке 
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” и пред школ це из уста но ве „Пер ка 
Ви ћен ти је вић”.

Клуб пен зи о не ра сво је ак тив но сти спро во ди кроз рад не-
ко ли ко сек ци ја и та ко се нај ста ри јим Обре нов ча ни ма пру жа 
при ли ка да ис ка жу свој та ле нат. Ор га ни зу ју и књи жев не ве-
че ри, про сла ве ро ђен да на, из ло жбе руч них ра до ва и јед но-
днев не из ле те. М. А.
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Ју би леј хор ске сек ци је
У про сто ри ја ма клу ба Удру же ња пен зи о не ра Аран ђе лов-

ца одр жа на је све ча на сед ни ца Скуп шти не Удру же ња. По вод 
је био ју би леј – пет 
го ди на успе шног 
ра да хор ске сек-
ци је. 

Сек ци ју са чи ња-
ва ју хор (на сли ци), 
му шка и жен ска пе-
вач ка гру па. Има ју 
око 30 чла но ва, а 
на ре пер то а ру су 
им ста ро град ске 
пе сме и пе сме Шу-
ма ди је. Има ју свог 
ди ри ген та и ко ре-
о гра фа и до са да 
су на сту па ли на ви-
ше ма ни фе ста ци ја 
ло кал ног и ши рег 
зна ча ја и сву да су 
би ли за па же ни.

Ово је би ла при ли ка да се ис так не рад и оста лих сек ци ја 
Удру же ња, по себ но спорт ске, а сво јим ра до ви ма пред ста ви-
ли су се и пе сни ци и књи жев ни ци.

Пред сед ник Удру же ња Љу би ша Га јић че сти тао је сви ма 
на успе шним ре зул та ти ма. Ис та као је ре кор дан број чла но-
ва – 3.400. Освр нуо се на со ци јал не ак тив но сти као што су 
па ке ти, по зај ми це, кре ди ти и на бав ке на мир ни ца.

За до вољ ни чла но ви и го сти на ста ви ли су дру же ње уз 
песму и му зи ку.  М. М.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Из ло жба рум ског 
 ГЦ „Срем”

У би бли о те ци „Гли го ри је Во за ре вић” у Срем ској Ми тро ви-
ци по чет ком де цем бра отво ре на је из ло жба ра до ва на ста лих 
то ком две де це ни је одр жа ва ња ли ков не ко ло ни је у рум ском 
Ге рон то ло шком цен тру „Срем”. По ред умет ни ка и за по сле них 
у две уста но ве, све ча ност су уве ли ча ли и чла но ви ре ци та тор-
ске и ли те рар не сек ци је ГЦ „Срем”.

Ста на ри Ге рон то ло шког цен тра „Срем” обе ле жи ли су не-
дав но 100 го ди на од за вр шет ка Пр вог свет ског ра та (на 
слици). Тим по во дом ку сто ски ња рум ског За ви чај ног му зе ја 
Алек сан дра Ћи рић го во ри ла је ко ри сни ци ма о Ве ли ком ра-
ту, а по том су у про гра му уче ство ва ли хор и чла но ви ре ци-
та тор ске сек ци је. Ста нов ни ци ГЦ „Срем” слу ша ли су при год-
не сти хо ве Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, Си ме Пан ду ро ви ћа 
и Ми лу ти на Бо ји ћа. Г. В.

СВР ЉИГ

Пре вен тив ни пре гле ди 
Ле ка ри До ма здра вља „Др Љу бин ко Ђор ђе вић” у Свр љи-

гу то ком ове го ди не у не ко ли ко ви кен да спро ве ли су ак ци ју 
пре вен тив них пре гле да ста нов ни штва у свр љи шким се ли ма. 
Ме шта ни ма је ме рен крв ни при ти сак и ше ћер у кр ви, до би-
ли су са ве те ка ко да очу ва ју и уна пре де здра вље. Па жња је 
усме ре на на оне нај ста ри је и сла бо по крет не па ци јен те ко ји-
ма је те шко да до ђу до ле ка ра.

Ак ци ја пре вен тив них пре гле да би ће на ста вље на, ка жу у 
До му здра вља у Свр љи гу, као и пре гле ди и у Клу бу Удру же-
ња пен зи о не ра Свр љиг. С. Ђ.

ЖА БАЉ

Под сти цај за но ва  
при ја тељ ства

Је се нас одр жа на 11. Олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре 
тре ћег до ба у Вр њач кој Ба њи до не ла је на ста вак дру же ња и 
ус по ста вља ње но вих при ја тељ ста ва. На и ме, та мо се ро ди ла 
иде ја о Ми ни-олим пи ја ди чи ји је за да так да про ши ри круг уче-
сни ка и ома со ви ре кре а ци ју оста ре лих љу ди. Та ко је жре бом 
од лу че но, из ме ђу оста лог, да се пред став ни ци оп штин ских 
удру же ња пен зи о не ра из Обре нов ца и Ки кин де су срет ну на 
не у трал ном те ре ну у Жа бљу чи је удру же ње их је уго сти ло.

Обре нов ча ни и Ки кин ђа ни су се так ми чи ли у че ти ри ди-
сци пли не. Еки пе из Ки кин де по бе ди ле су у пи ка ду, сла га њу 
пу зли и из во ђе њу фуд бал ских пе на ла, а част пред став ни ка из 
Обре нов ца спа сли су ку гла ши.

Ре зул тат је ипак био у дру гом пла ну, с об зи ром на то да је 
дру же ње и упо зна ва ње би ло пре вас ход но, а до го во ре но је и 
да се раз ме не по се те. С. З.

Пред став ни ци ки кинд ских пен зи о не ра са осво је ним  
пе ха ром у Жа бљу
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БЕ ЛА ЦР КВА

Из ле ти ин ва ли да ра да 
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Бе ла Цр ква ор га-

ни зу је за сво је чла но ве из ле те, струч на пре да ва ња, еду ка ци-
ју из здрав стве не за шти те, кон тро ле кр ви и при ти ска, игран-
ке, спорт ска так ми че ња, као и оста ле ак тив но сти.

Та ко су не дав но ор га ни зо ва ли из лет у Вр шац. Два де сет 
чла но ва је том при ли ком по се ти ло ма на сти ре Ме сић и Сре-
ди ште, ма ни фе ста ци ју „Гро жђен бал” и град ске зна ме ни то сти.

Ка ко ка же Ру жи ца Дој чи но вић, пред сед ни ца ОО ИР Бе ла 
Цр ква, у на ред ном пе ри о ду у пла ну је и из лет до ма на сти ра 
Ба ва ни ште и Гај. Д. К.

КИ КИН ДА

Уго сти ли ин ва ли де ра да 
из Вој во ди не

По во дом тра ди ци о нал не 
ма ни фе ста ци је „Да ни лу да је”, 
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да Ки кин де уго сти ла је 
око 80 ин ва ли да ра да и дру гих 
го сти ју из це ле Вој во ди не. 

Ка ко ка же Све то Ста ни шић, 
пред сед ник ОО ИР Ки кин да, са 
при ја те љи ма и го сти ма про ше-
та ли су гра дом, по се ти ли град-
ски трг где се одр жа вао део 
ма ни фе ста ци је и по ка за ли им 
град ске зна ме ни то сти. На кон 
то га су на ста ви ли дру же ње уз му зи ку, ру чак и не за о би ла зну 
пи ту од лу да је.

Дру же њу су при су ство ва ли Стан ко Ним че вић, пот пред сед-
ник СИР Ср би је, Сте ван Ра ди шић, пот пред сед ник СИР Вој во-
ди не, Ни ко ла Лу кач, на чел ник Се вер но ба нат ског окру га, као 
и Ми о драг Бу ла јић, члан Град ског ве ћа Ки кин де. Д. К.

ЛЕ БА НЕ

Ста ри ни су за бо ра вље ни

Цр ве ни крст из Ле ба на, у са рад њи са Па тро на жном слу-
жбом До ма здра вља, по во дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих 
осо ба, спро вео је ак ци ју ме ре ња крв ног при ти ска и ше ће ра у 
кр ви. Ак ци ја је одр жа на у про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не-
ра Ле ба на (на сли ци).

Ме ди цин ске се стре ко је ра де у Па тро на жној слу жби До ма 
здра вља у Ле ба ну ка жу да су ор га ни зо ва њем ове ак ци је же-
ле ли да ста ве до зна ња да ста ри је осо бе ни су за бо ра вље не и 
да су ве о ма бит на ка те го ри ја у дру штву.

По ред про ве ре при ти ска и ни воа ше ће ра у кр ви, ста ри ји су 
мо гли да до би ју и са ве те ка ко да што ду же оста ну здра ви.  Д. К.

ЛЕ СКО ВАЦ

Ви ше од по ла ве ка 
вер но сти 

По во дом Да на осло бо ђе ња Ле сков ца – 11. ок то бра, као и 
Ме ђу на род ног да на и ме се ца ста ри јих осо ба, у Ле сков цу је 
одр жа на ко лек тив на про сла ва „злат не свад бе”. На овој је дин-
стве ној по ро дич ној све ча но сти у ле ско вач ком До му пен зи-
о не ра оку пи ло се три де се так па ро ва са брач ним ста ту сом 
ду жим од 50 го ди на.

„Нај мла ђи” брач ни пар имао је 51 го ди ну брач ног ста жа а 
нај ста ри ји чак 64.

Нај ста ри ји брач ни дру го ви ове за јед нич ке про сла ве би ли 
су Љу бе но ви ћи, Сми ља и Ста ни мир, ро ђе ни у се лу Мај ко вац, 
у вр ле ти ма пла ни не Ра дан. Вен ча ли су се дав не1954. го ди не, 
а да нас има ју пу ну ку ћу на след ни ка. 

Му зич ко-по ет ска и фол клор на сек ци ја „Клу ба при ја те ља” 
из ле ско вач ког Удру же ња пен зи о не ра из ве ла је за њих при-
ред бу под на зи вом „Злат но ве че за ва ших 50 го ди на вер но-
сти и љу ба ви”. Уз за ни мљив про грам за пам ће ње, сва ки брач-
ни пар је то ком при год ног кок те ла до био и ле пе по кло не 
ор га ни за то ра. Т. С.

Све то Ста ни шић  
(у сре ди ни) са го сти ма
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У ци љу до при но са про мо-
ци ји ак тив ног и до сто јан-
стве ног ста ре ња у Ср би ји, 

Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја-
тељ ства” – Amity и пор тал Пен зин 
и ове го ди не по зи ва ју за ин те ре-
со ва не гра ђа не, ко ји има ју нај-
ма ње 60 го ди на, да уче ству ју на 
кон ку р су „Дра га но ва на гра да” за 
нај бо љи пу то пис ста ри јих осо ба. 

Пу то пи сни ра до ви ко ји ула зе 
у из бор за на гра ду раз вр ста-
ни су у пет ка те го ри ја: нај бо ља 
жен ска пу то пи сна при ча, нај-
бо ља му шка пу то пи сна при ча, 
нај бо ља при ча о пу то ва њу по 
Ср би ји, нај бо ља при ча о пу то-
ва њу у ино стран ство и нај бо ља 
пу то пи сна пе сма.

Да би се при ја ви ли на кон-
курс и би ли у кон ку рен ци ји за 
не ку од на гра да, кан ди да ти тре-
ба да ис пу не сле де ће усло ве: 

• ау тор/ка  пу то пи сног ра да 
тре ба да има нај ма ње 60 го ди-
на,

• у за гла вљу пр ве стра не 
по треб но је на ве сти ко јој 
од пет ка те го ри ја рад при-
па да,

• пу то пи сни рад мо же да бу де 
до мак си мум пет ку ца них стра-
на,

• по жељ но је да фонт сло ва 
бу де Ti mes New Ro man, ве ли чи-
на сло ва 12, 

• онај ко пи ше ру ком, тре ба да 
пи ше чит ким штам па ним сло-
ви ма,

• мо же се по сла ти са мо је дан 
пу то пи сни рад,

• на кра ју ра да по треб но је 
на пи са ти лич не по дат ке: име 
и пре зи ме, да тум ро ђе ња, за-
ни ма ње у ак тив ном пе ри о ду 
жи во та, адре са ста но ва ња, те-
ле фон фик сни или мо бил ни, 
и-мејл адре са (уко ли ко је ау тор/
ка  има).

На гра ђе ни пу то пи сни ра до ви 
би ће об ја вље ни у по себ ној пу-
бли ка ци ји, а за јед но са ра до ви-

ма ко ји су до би ли по себ не по-
хва ле мо ћи ће да се про чи та ју и 
на пор та лу Pen zin.rs и ин тер нет 
стра ни ци Удру же ња Amity. Сто-
га, уче сни ци кон кур са тре ба на 
кра ју пу то пи сног ра да да на зна-
че да ли су са гла сни да се њи хов 
рад и об ја ви.

Ра до ви се мо гу сла ти до 1. 
мар та 2019. го ди не, на адре су: 
Amity, Па ри ске ко му не 1/12, 
11070 Но ви Бе о град, са на зна-
ком: „За кон курс” или на и-мејл 
адре су: mi ra @a mity-yu.or g, та-
ко ђе са на зна ком „За кон курс”. 

Жи ри ће од лу ку о из бо ру 
нај бо љих пу то пи сних ра до ва 
са оп шти ти до 1. ма ја 2019. го-
ди не. За ау то ре нај бо љих ра-
до ва и за њи хо ве при ја те ље, у 
ју ну 2019. би ће ор га ни зо ва но 
на град но пу то ва ње по Ср би-
ји. Уче сни ци кон кур са има ће 
при ли ку да чи та ју сво је пу то-
пи сне ра до ве на књи жев ним 
ве че ри ма ко је ће то ком ма ја и 
по чет ком ју на 2019. би ти ор га-
ни зо ва не у не ко ли ко гра до ва у 
Ср би ји.

Г. О.

Од 2015. го ди не Му зеј африч-
ке умет но сти (МАУ) по све ћу је 
по се бан про грам ста ри јим Бе-
о гра ђа ни ма. „МАУ за све, сви у 
МАУ” осми шљен је да под сти че 
ин те гра ци ју и ак тив но уче шће 
ста ри јих осо ба у кул тур ним 
про гра ми ма.

О то ме да се ни о ри ужи ва ју у 
те мат ским ра ди о ни ца ма све до-
чи и фо то гра фи ја са по след ње 
ор га ни зо ва не у де цем бру 2018. 
на ко јој су у окви ру те ме „Афро-
укра си” из ра ђи ва ли но во го ди-
шње че стит ке и укра се.

И то ком 2019. го ди не сви ма 
ко ји има ју ви ше од 55 го ди на 
би ће до ступ ни бес плат ни са др-

жа ји у до са да шњим тер ми ни ма 
– сва ког пр вог че тврт ка у ме се-
цу, од 10 до 12 ча со ва.

Про грам стар ту је од мах на кон 
но во го ди шњих пра зни ка, 3. ја ну-
а ра, са те мом „Фи ла фа ни” у окви-
ру ко је ће по се ти о ци сли ка ти на 
плат ну по узо ру на исто и ме не 
африч ке тка ни не. За тим ће, 7. 
фе бру а ра, на кон во ђе ња кроз те-
ку ћу са мо стал ну из ло жбу ра до ва 
са вре ме ног ал жир ско-фран цу-
ског умет ни ка Ма си ни се Сел ма-
ни ја, усле ди ти из ра да цр те жа, 
ко ла жа и ки не о гра фа – све шчи це 
ко ја бр зим пре ли ста ва њем омо-
гу ћа ва ани ма ци ју. Тер мин за ка-
зан 7. мар та ре зер ви сан је за из-

ра ду африч ког на ки та од кон ца и 
тек сти ла, док ће 4. апри ла се ни-
о ри из ра ђи ва ти фо то-ра мо ве са 
африч ким мо ти ви ма од ре ци кла-
жних ма те ри ја ла.

Ово су не ке од те ма ко је ће 
у МАУ на за ни мљив и кре а ти-

ван на чин би ти об ра ђе не то ком 
2019, а о оста лим те ма ма и ру-
ко тво ри на ма ста ри јих ко је ће 
иза ћи као ре зул тат ра ди о ни ца, 
пи са ће мо у не ки ма од сле де ћих 
бро је ва.

В. Ка дић

ПЕ ТИ КОН КУРС ЗА НАЈ БО ЉИ ПУ ТО ПИС СТА РИ ЈИХ ОСО БА

Дра га но ва на гра да 2019

ПРО ГРАМ МУ ЗЕ ЈА АФРИЧ КЕ УМЕТ НО СТИ ЗА СТА РИ ЈЕ И У 2019.

Упо зна ва ње
Цр ног кон ти нен та 

стваралаштво старијих
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Да ли сте зна ли ...
– да је, пре ма Ги ни со вој књи зи ре-

– да је Ла по ни ја, зе мља Де да Мра за или 

– да су Са моа, Тон го и Ки ри ти ма ти (део 

по ша ље мно го ви ше СМС, ММС и вај бер по ру ка...

них ки ло ме та ра.

кор да, нај ве ћа до сад на пра вље на но во-

Бо жић Ба те, део скан ди нав ског по лу о стр-

Бо жић ног остр ва), део Ки ри ба ти ја, пр ва 

го ди шња јел ка ко ја плу та би ла ви со ка 

ва, ве ћим де лом уну тар по лар ног кру га, а 

ме ста у ко ја сти же Но ва го ди на, док су Аме-

го то во 85 ме та ра, те шка 542 то не и оба-

про те же се кроз че ти ри др жа ве – Нор ве шку, Швед ску, Фин-

рич ка Са моа и остр во Ба кер у Сје ди ње ним Аме рич ким Др-

сја на са 3,1 ми ли о на лам пи ца, а на ла зи ла се у Рио де Жа не-

ску и Ру си ју? Осим по да ре жљи вом де ди ци, Ла по ни ја је по-

жа ва ма ме ђу по след њи ма?

и ру? Да се сва ке го ди не у све ту за вре ме пра зни ка по штом 

зна та и по по лар ној све тло сти, а 70.000 при пад ни ка на ро да 

по ша ље ви ше од се дам ми ли јар ди че стит ки, иа ко се да нас 

Са ми жи ви на под руч ју од око ми ли он и сто хи ља да ква драт-

– да је „Крц ко Ора шчић” нај по зна-

– да они на ро ди ко ји вре ме од ре ђу ју 

– да бо жић на јел ка на Тра фал гар 

ти ји ба лет с бо жић ном те мом? Не-

пре ма Ме се цу има ју Но ву го ди ну про-

скве ру у Лон до ну са си гур но шћу оба-

ма ба лет ске ку ће на све ту ко ја ни је 

мен љи вог да ту ма и она се сла ви на дан 

вља свој по сао укра ша ва ња пре сто ни-

омо гу ћи ла сво јој пу бли ци да по гле-

мла дог Ме се ца, из ме ђу 20. ја ну а ра и 20. 

це Ен гле ске сва ког де цем бра уна зад 

да из во ђе ње овог де ла ру ског ком-

фе бру а ра? Лу нар ну но ву го ди ну, да нас ви ше као део тра ди-

се дам де се так го ди на? На и ме, по чев ши од 1947. го ди не, Нор-

по зи то ра Пе тра Иљи ча Чај ков ског. И мла ди и ста ри ужи ва ју 

ци је, обе ле жа ва ју у Ки ни, Ја па ну, Ин ди ји, Ви јет на му и још не-

ве шка сва ке го ди не да ру је јел ку, као знак за хвал но сти Бри-

у пу то ва њу де вој чи це Ма ше и Крц ка Ора шчи ћа у ча роб ни 

ким зе мља ма, при че му та ко ђе про сла вља ју и со лар ну, пре-

та ни ји за са ве зни штво то ком Дру гог свет ског ра та.

свет Ше ћер не ви ле. У На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 1923. 

ма гре го ри јан ском ка лен да ру.

го ди не по ста вље на је сви та из „Крц ка Ора шчи ћа” под на сло-
вом „Рска ло”, као пр ви са мо стал ни ба лет у ко ре о гра фи ји за-
чет ни це ба ле та у Ср би ји, Је ле не По ља ко ве, при ма ба ле ри не 
Ма ри јин ског те а тра у Санкт Пе тер бур гу. 

Пр ска ли це
Ако вам је же на ма те ри ја ли ста, при па зи те да вас не оста ви због 

Де да-Мра за.
До че ку је мо Но ву го ди ну, па ће мо про сла ви ти Бо жић, па срп-

ску Но ву... Има се, мо же се.
Де да Мраз је до бра при ли ка, али мла ђе де вој ке пре фе ри ра ју при-

прав ни ка.
Мла ди не ка сне на по сао. Чак га и не ма ју.
Вре ме је но вац, ма да ни кад ни је за бе ле же но да не ко пе ре вре ме.
Пи ше у но ви на ма да по сле по ве ћа ња, пен зи о не ри има ју и за 

уну чи ће. Са мо да се не про пи ју.
Ле ка ри са ве ту ју да је до бро има ти кућ ног љу бим ца. Пен зи о не ри 

су се већ од лу чи ли за по шта ра.
Де јан Па та ко вић

Све је у гла ви
Плит ка па мет не ко па. Она пот ко па ва.
Чо век без ци ља је као њи ва без ки ше.
Ду га чак је зик је ка ма у ру ка ма нео ба зри вих.
Да нас и кад се ша ли те на свој ра чун, не ко вам ис по ста ви ра-

чун.
Ни ма кац да ље ако вам је инат основ ни за нат.
По тра жи те се бе – и та мо где сте ми слили да вас не ма.
Све је у гла ви. Оно што ни је, зна гла ве да ко шта.

Пе ко Ла ли чић

Ори ги нал
Све је сте као са сво јих де сет пр сти ју. Увек је знао ко ме да 

апла у ди ра.
Ми смо ду го веч ни. Жи ви мо од да нас до су тра.
Ми жи ви мо до бро, ма да је мој су бјек тив ни осе ћај ло ши ји.
Не за ви сим од дру гих. Ја сам се би нај ве ћи про блем.
Ко пи рам са мо се бе. То је ори ги нал.
Ка жу да глу пост ни је за ра зна, али ипак се не ка ко пре но си.

Зо ран По по вић

Но во го ди шње кон фе те
У Но ву не ула зи те са – но вим про бле ми ма. До ста нам је и ста-

рих.
Је дан ди рек тор је у по ноћ за 2019. го ди ну пр во за гр лио – фо те љу!
По сле Но ве нај тра же ни је пи ће је – ра сол.
Су ви шне су пр ска ли це. Ми, ио на ко, стал но не што упр ска мо.
Ако па да ју па ху љи це за Но ву, не ка пад ну и – цене.
Му зи ча ре је „пе сма одр жа ла”, а мој нов ча ник ни је!

Ду шан Стар че вић

Но во го ди шње же ље
Гла су оси гу ра ни ка: Срећ ну но ву 2019. го ди ну и 50. ро ђен дан из-

ла же ња ли ста.
Пен зи о не ри ма: Ре дов ну ис пла ту са по ве ћа њи ма.
Сту ден ти ма: Што ви ше де сет ки.
Де ци и же на ма: Ве ћу за шти та од на сил ни ка.
Спор ти сти ма: Мно го ме да ља, не мо ра ју све да бу ду злат не.
Те ле ви зи ји: Да пре ста не са еми то ва њем ре при за.
Вра њан ци ма: Не ка сма ње ла га ње и ва ра ње.
Ле сков ча ни ма: Нај ве ћу пље ска ви цу.
Пси хи ја три ма: Не мој те ићи у ино стран ство, сви ће мо по лу де ти.

Ра до мир Ста ној ко вић
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ: СКАНДИНАВКА: Станика, Ресава, економи, ћт, авис, Ноа, ила, Анкона, нитна, к, окот, мр, Вава, ат, а, кроки, Аида, гк, оаза, Ола, Бен, домар, 
к, икебана, наратор, Ани, Ита, ићи, ан.  УКРШТЕНЕ РЕЧИ: Копитар, опомена, небера, тренери, расизам, ателана, п, ла, л, утицати, нит, мин, крикет, т, 
сарач, целина, Ба, Акир, брисати. МАГИЧНИ КВАДРАТ СА БРОЈЕВИМА: 1, 8, 22, 23, 11 - 9, 14, 19, 6, 17 - 16, 5, 13, 21, 10 - 24, 20, 7, 12, 2 - 15, 18, 4, 3, 25.

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ

МАГИЧНИ КВАДРАТ

У празна поља овог квадрата 5x5 упишите преостале бројеве од 1 до 
25 тако да збир у сваком водоравном реду, усправним колонама и 
дијагонали буде 65.
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ВОДОРАВНО: 1. Словеначки филолог, Јернеј, 2. Блажа дисциплинска 
мера, 3. Невреме, 4. Спортски учитељ (мн.), 5. Учење о неједнакости 
народа, 6. Врста драмске импровизације, 7. Ознака за понд - 
Хемијски симбол за лантан - Ознака за литар, 8. Вршити утицај на 
некога, 9. Конац, влакно - Минут (скр.), 10. Врста спортске игре у 
Енглеској, 11. Ознака за тону - Ременар, 12. Целокупност,  13. Место у 
Србији - Планина код Каспијског језера, 11. Отирати брисачем.
УСПРАВНО: 1. Вештина усаглашавања више мелодија (лат.) - Иста 
слова, 2. Велики реферат - Стари град у Феникији - Император, 3. 
Порадовати се - Ознака за исток, 4. Део разломка - Ранија оперска 
певачица, Марија, 5. Женско име - Уобичајени назив за САД, 6. 
Планина у Ирану - Врста експлозива, 7. Хемијски симбол за радијум 
- Паста за обућу -Дражи. 
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