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На ово го ди шњој, 11. Олим-
пи ја ди спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба ко ја 

се већ тра ди ци о нал но одр жа ва 
у вр њач кој Ба њи, од 29. сеп тем-
бра до 3. ок то бра уче ство ва ло 
је 1.200 при пад ни ка тре ћег до ба 
из це ле Ср би је, од Су бо ти це до 
пре ше ва, од Сје ни це до Не го ти-
на. у спорт ским ди сци пли на ма 
при ла го ђе ним го ди на ма уче сни-
ка (шта фе та, шах, стре ља штво, 
пи ка до, фуд бал, ко шар ка, ри бо-
лов), под сло га ном „За ак тив ну и 
кре а тив ну ста рост”, так ми чи ло 
се око 200 еки па, ме ђу ко ји ма 
је би ло и го сти ју и из Швед ске 
– Ге те бор га и Мал меа. у окви ру 
Олим пи ја де књи жев ни ства ра о-
ци, чи ја су оства ре ња оце ње на 
ка нај бо ља на ли те рар ном кон-
кур су, има ли су сво је че тво ро-
днев но дру же ње, док су сли ка-
ри и ико но пи сци и ове го ди не 
отво ри ли за па же ну и по се ће ну 
га ле ри ју – ли ков ну ко ло ни ју. Ле-
кар ски ти мо ви за бес плат не оф-
тал мо ло шке пре гле де, ме ре ње 

при ти ска и ше ће ра у кр ви, пре-
да ва чи – вр хун ски струч ња ци за 
нај че шћа обо ље ња нај ста ри је 
по пу ла ци је и про мо те ри у окви-
ру „Ба за ра здра вља” би ли су на 
рас по ла га њу уче сни ци ма у тер-
ми ни ма ка да ни су би ли на спорт-
ским по ли го ни ма. 

Ипак, спорт ска так ми че ња су 
би ла нај ва жни ја свим уче сни ци-
ма, јер иа ко је увек ге сло „ва жно 
је уче ство ва ти”, бор бе за ме да ље 
би ле су за и ста же сто ке. Су ди је су 
на сто ја ле да пра вед но од ме ре 
сва ки ре зул тат и во ди ло се ра-
чу на о се кун да ма, на ро чи то ка да 
је у пи та њу шта фе та у бр зом хо-
да њу. Сва ке ве че ри су по бед ни-
ци ма у так ми че њи ма ко ја су се 
тог да на од ви ја ла до де љи ва не 
ме да ље и пе ха ри, а са не стр пље-
њем се оче ки ва ло про гла ше ње 
све у куп ног по бед ни ка. И ове го-
ди не нај у спе шни ја је би ла еки па 
упО при је по ље, осва јач пе ха ра 
и злат них ме да ља, као и ве ли ког 
пре ла зног пе ха ра, са 80 осво је-
них бо до ва. Дру го ме сто при па-

ло је „Шап ча ни ма ху ма ни сти ма” 
са 79 бо до ва, а тре ће еки пи ГОп 
Ниш 1 са истим бро јем бо до ва, 
79, али по зби ру го ди на так ми-
ча ра мла ђој, због че га је сла би је 
ран ги ра на. тре ба ов де ре ћи да 
су при је пољ ци по сле ви ше го-
ди шњих по бе да, због че га су и 
до би ли пре ла зни пе хар, усту пи-
ли ме сто дру гим так ми ча ри ма 
из свог гра да ко ји су се по ка за ли 
до стој ним на след ни ци ма и та ко-
ђе три јум фо ва ли у све у куп ном 
пла сма ну.

Од ви ја ње так ми че ња зах те ва-
ло је бес пре кор ну ор га ни за ци ју, 
обез бе ђе ње усло ва и ре кви зи та, 
ква ли фи ко ва не су ди је и ком пју-
тер ску ло ги сти ку за днев но об ја-
вљи ва ње ре зул та та. Олим пи ја да 
је пр ви пут има ла и сво је „но ви-
не” – бил тен „са мо ГЛА СНИк” ко-
ји је  сва ко днев но ин фор ми сао 
уче сни ке о до га ђа ји ма да на, по-
стиг ну тим ре зул та ти ма и дру гим 
за ни мљи во сти ма.

по кро ви тељ и ово го ди шње 
Олим пи ја де би ло је Ми ни стар-
ство за омла ди ну и спорт, а сво-
јим при су ством отва ра ње Олим-
пи ја де по ча ство вао је и ам ба-
са дор Мек си ка Мар ко Ан то ни ја 
Гар си ја Блан ко. Ам ба са да Мек-
си ка при ре ди ла је уче сни ци ма 
Олим пи ја де и ре ви ју мек сич ких 
на род них но шњи, што је сва ка-
ко би ло за пам ће ње, јер рет ка је 
при ли ка ви де ти на јед ном ме сту 
два де се так из вор них но шњи из 
ове на ма да ле ке зе мље.

Све ово, на рав но, про пра ће но 
је ве чер њим дру же њи ма и до-
бром за ба вом. В. А.

ОлиМ Пи јА ДА сПОР тА, зДРА вЉА и КУл тУ РЕ тРЕ ЋЕГ ДО БА

Да ни за так ми че ње 
и дру же ње
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у окви ру ово го ди шњег 63. 
Ме ђу на род ног бе о град-
ског сај ма књи га одр жан је 

и Са јам Ј=ДНА кИ по све ћен по-
ло жа ју осо ба са ин ва ли ди те том 
и њи хо вој уло зи у дру штву. Са јам 
је ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња, у са рад њи 
са са ве зи ма и удру же њи ма осо-
ба са ин ва ли ди те том, же ле ћи да 
и на тај на чин под се ти да су сви 
гра ђа ни Ср би је јед на ки – ка ко 
осо бе са ин ва ли ди те том, де ца, 
труд ни це, по ро ди ље, за по сле ни, 
та ко и не за по сле ни, пен зи о не-
ри, бор ци, рат ни ве те ра ни, при-
пад ни ци со ци јал но угро же них 
или би ло ко јих дру гих гру па. На 
Сај му су се пред ста ви ле и све 
уста но ве у окви ру ре со ра, ме ђу 
њи ма и Фонд пИО, као и ор га ни-
за ци је са ко ји ма Ми ни стар ство 
кон ти ну и ра но са ра ђу је.

вр ши лац ду жно сти по моћ-
ни ка ми ни стра у Сек то ру за 
за шти ту осо ба са ин ва ли ди-
те том, Би ља на Ба ро ше вић, уз 
при су ство мно го број них по се-
ти ла ца, отво ри ла је Са јам под 
сло га ном „Јед на ки”, по ру чив ши 
да овај са јам пред ста вља њен 
сан за ко ји се, за јед но са свим 
са ве зи ма и удру же њи ма осо ба 

са ин ва ли ди те том, ак тив но бо-
ри ла.

– пред сед ник Ре пу бли ке Ср-
би је го спо дин Алек сан дар ву чић 
ре као је да са ња мо ве ли ке сно-
ве, ја сам их са ња ла, за јед но са 
сви ма ва ма, и овај са јам пред ста-
вља њи хо во оства ре ње. Же лим 
да за хва лим свим пред сед ни ци-
ма 35 са ве за и 565 удру же ња у 
Ср би ји, На ци о нал ној ор га ни за-
ци ји осо ба са ин ва ли ди те том, а 
по себ но из вр шној ди рек тор ки 
Иван ки Јо ва но вић, као и мом ти-

му у Сек то ру за за шти ту осо ба са 
ин ва ли ди те том, ко ји су ми да ли 
по др шку да за јед но оства ри мо 
још је дан за јед нич ки сан. Же лим 
да зна те да смо сви ов де са ва ма 
због вас – ис та кла је Би ља на Ба-
ро ше вић.

Она је на ве ла да је Са јам зна-
ча јан не са мо за осо бе са ин ва-
ли ди те том, већ и за све гра ђа не 
Ср би је ко ји ви ше не ће има ти 
пред ра су де, већ ће се уве ри ти 
да осо бе са ин ва ли ди те том сво-
је по сло ве оба вља ју ква ли тет но 

и од го вор но, да има ју та лен те 
ко је мно ги од нас не ма ју, као и 
да мо гу да уче ству ју у свим дру-
штве ним ак тив но сти ма у Ср би ји. 
Ба ро ше вић је та ко ђе на гла си ла 
да јој је ве о ма дра го што су и па-
ра о лим пиј ци сво јим при су ством 
уве ли ча ли овај све ча ни скуп.

Из вр шна ди рек тор ка На ци о-
нал не ор га ни за ци је осо ба са ин-
ва ли ди те том, Иван ка Јо ва но вић, 
ре кла је да овај са јам пред ста-
вља из у зет ну при ли ку да се та-
лен то ва ни пи сци из ре до ва ОСИ 
пред ста ве умет нич кој јав но сти и 
про мо ви шу сво је књи ге, али и да 
се ор га ни зу ју раз ли чи те три би не, 
ра ди о ни це и про мо ци је при ме-
ра до брих прак си. Она је ис та кла 
да је дан од чла но ва кон вен ци је 
о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те-
том, ко ју је ра ти фи ко ва ла и Ср би-
ја, оба ве зу је др жа ву да омо гу ћи 
да ОСИ има ју мо гућ ност да раз-
ви ју и ис ко ри сте сво је кре а тив-
не, умет нич ке и ин те лек ту ал не 
по тен ци ја ле, под истим усло ви ма 
као и оста ли гра ђа ни, што је на 
овом Сај му би ло и оства ре но.

Су за на Ми шић, в. д. по моћ ни-
ка ми ни стра у Сек то ру за бри гу 
о по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, 
ре кла је да се на штан ду Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, где 

НА 63. МЕ ЂУ НА РОД НОМ БЕ О ГРАД сКОМ сАј МУ Књи ГА ОДР ЖАН сА јАМ ј=ДНА Ки

сви гра ђа ни ср би је су
јед на ки и рав но прав ни

Са отварања Сајма Ј=ДНАКИ

Зоран Ђорђевић, Биљана Барошевић и амбасадори Шведске и Норвешке на штанду Фонда ПИО
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су се пред ста ви ле осо бе са ин-
ва ли ди те том, де ца са по себ ним 
по тре ба ма, од ра сли и ста ри, као 
и чла но ви њи хо вих по ро ди ца и 
сви љу ди до бре во ље, при ка за ла 
и це ла Ср би ја у ма лом.

– ва жно је да кроз кул ту ру и 
умет ност пре не се мо по ру ку ко-
ли ко је бит но да по шту је мо, во-
ли мо и по ма же мо јед ни дру ге. 
Мо ра мо да по ка же мо да смо за-
јед но и ка да је те шко и ка да ни је, 
мо ра мо да укло ни мо пре пре ке 
пре ма љу ди ма пре ма ко ји ма жи-
вот ни је био ми ло стив. тре ба да 
гра ди мо бо љу бу дућ ност ка ко би 
на ши по том ци би ли по но сни на 
нас, као што смо и ми по но сни на 
на ше прет ке – по ру чи ла је Су за-
на Ми шић.

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, ко ји је Са јам 
„Јед на ки” по се тио у дру штву ам-
ба са до ра кра ље ви не Нор ве шке, 
Ар неа Са не са Бјорн ста да, и ам-
ба са до ра кра ље ви не Швед ске, 
Ја на Лун ди на, ис та као је да је 
циљ овог сај ма по ди за ње све-
сти гра ђа на да су сви ко ји жи ве 
у Ср би ји јед на ки и рав но прав ни 
и до дао да је ово пр ви, али не и 
по след њи са јам у ор га ни за ци ји 
Ми ни стар ства за рад.

– као што и па ро ла Сај ма „Јед-
на ки” ка же, њи ме смо же ле ли да 
по ка же мо да за и ста сви гра ђа ни 
на ше зе мље под јед на ко мо гу 
да уче ству ју у свим дру штве ним 
ак тив но сти ма и да јед на ко до-
при но се за јед ни ци, без об зи ра 
на то да ли при па да ју нај ста ри јој 
гру пи гра ђа на или су то осо бе са 
ин ва ли ди те том – по ру чио је ми-
ни стар.

ђор ђе вић је ре као и да му је 
дра го што је по се ће ност Сај ма 
ве ли ка, јер то зна чи да је Ми ни-
стар ство ура ди ло пра ву ствар, а 
по себ но је за до во љан што су од 
ове го ди не сву да по ста вље не 
рам пе за осо бе са ин ва ли ди те-
том, та ко да мо гу не сме та но да 
по се те Са јам.

Ам ба са дор Нор ве шке, Ар не 
Бјорн стад, ис та као је да је Са јам 
„Јед на ки” омо гу ћио да сви ви ди-
мо ка ко осо бе са ин ва ли ди те том 
кроз сво је умет нич ке ра до ве и 
на сту пе до при но се дру штву и 
до дао да је ја ко до бро што се овај 
са јам де ша ва у вре ме Сај ма књи-
га. по себ но је био оду ше вљен 
штан дом „Ре ци НЕ ра ду на цр но”.

Ам ба са дор Швед ске, Јан Лун-
дин, ре као је да је то од ли чан 

при мер ка ко Ср би ја и Ми ни стар-
ство ра де на по љу уна пре ђи ва-
ња пра ва ОСИ и оста лих ра њи-
вих гру па, и што Ср би ја, као и 
Швед ска, има ви со ких ам би ци ја 
у овој обла сти.

по ред ми ни стра ђор ђе ви ћа, 
Са јам су по се ти ли и ми ни стар 
енер ге ти ке и ру дар ства, Алек-
сан дар Ан тић, за тим ми ни стар 
од бра не, Алек сан дар ву лин, и 
ми ни стар омла ди не и спор та, 
ва ња удо ви чић, ко ји је, за јед но 
са ми ни стром Зо ра ном ђор ђе-
ви ћем, по се тио штанд РФ пИО 
и по здра вио за по сле не у Фон ду.

На штан ду Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња сва ко днев но 
су то ком тра ја ња Сај ма одр жа-
ва не три би не из обла сти ко је су 
у над ле жно сти овог ре со ра. као 
и ра ни јих го ди на, на ин фо пул ту 
РФ пИО, где је сва ки дан то ком 
тра ја ња Сај ма ра ди ла еки па са-
ста вље на од за по сле них у Ма-
тич ној еви ден ци ји, Оде ље њу за 
пИО по ме ђу на род ним уго во-
ри ма и Сек то ру за од но се с јав-
но шћу, по се ти о ци су мо гли да се 
ин фор ми шу о пра ви ма из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, о пен зи о нер ским кар ти ца ма, 
да до би ју ли стинг о ста жу, пин 

код за елек трон ску про ве ру сво-
јих по да та ка на сај ту Фон да, као 
и са вет од де жур них прав ни ка. 
За не де љу да на при бли жно 500 
стра на ка до би ло је прав ну по-
моћ у ве зи са усло ви ма за оства-
ри ва ње пра ва на пре вре ме ну и 
ста ро сну пен зи ју, као и об ра чу-
ном пен зи је. та ко ђе је за око 200 
осо ба пру же на ин фор ма ци ја о 
пен зи о нер ским кар ти ца ма и по-
се ти о ци ма Сај ма по де ље но око 
300 оба ве ште ња о овим кар ти-
ца ма.

у окви ру Сај ма одр жан је и 
окру гли сто Фон да пИО на те му 
„усло ви за оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња”, на ко ме је Мо ми ра Ла-
лић, по моћ ник ди рек то ра Сек то-
ра за оства ри ва ње пра ва из пИО 
у Ди рек ци ји РФ пИО, го во ри ла 
о усло ви ма за сти ца ње пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња пред ви ђе ним од ред ба ма 
За ко на о пИО.

– За ко ном о пИО обез бе ђу је 
се оства ри ва ње пра ва за слу чај 
ста ро сти, ин ва лид но сти, смр ти, 
те ле сног оште ће ња и по тре бе 

за по мо ћи и не гом дру гог ли ца. 
Што се ти че ста ро сне пен зи је, 
оси гу ра ник сти че пра во на ста-
ро сну пен зи ју кад на вр ши 65 
го ди на жи во та и нај ма ње 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња, као и кад 
на вр ши 45 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, без об зи ра на на вр ше не 
го ди не жи во та. Из у зет но, код 
оси гу ра ни ка же на по сте пе но 
се по ди же ста ро сна гра ни ца за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, та ко да оси гу ра ник же-
на у 2018. сти че пра во на ста ро-

сну пен зи ју кад на вр ши 62 го ди-
не жи во та и нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. у 2032. го ди ни 
ће би ти из јед на че ни оси гу ра ник 
же на и оси гу ра ник му шка рац у 
по гле ду усло ва за сти ца ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју ка да ће 
би ти по треб но 65 го ди на жи во-
та и нај ма ње 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. ка да го во ри мо о 
пре вре ме ној ста ро сној пен зи-
ји, оси гу ра ник сти че пра во на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју 
кад на вр ши нај ма ње 40 го ди на 
ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 60 
го ди на жи во та. Ме ђу тим, ис пу-
ње ње тих усло ва се не тра жи 
од мах, већ се ста ро сна гра ни ца 
и гра ни ца на вр ше ња ста жа оси-
гу ра ња по сте пе но по ди жу, та ко 
да у 2018. го ди ни оси гу ра ник му-
шка рац сти че пра во на пре вре-
ме ну ста ро сну пен зи ју кад на вр-
ши 40 го ди на ста жа оси гу ра ња 
и нај ма ње 57 го ди на жи во та, а 
оси гу ра ник же на кад на вр ши 38 
го ди на ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 56 го ди на и че ти ри ме се ца 
жи во та. у 2024. го ди ни из јед на-
ча ва ју се усло ви за сти ца ње пра-
ва на пре вре ме ну ста ро сну пен-
зи ју за оси гу ра ни ка му шкар ца и 
оси гу ра ни ка же ну – ре зи ми ра ла 
је Мо ми ра Ла лић и под се ти ла да 
се сви обра сци зах те ва за оства-
ри ва ње на ве де них пра ва мо гу 
про на ћи на сај ту или у фи ли ја ла-
ма Фон да пИО.

Мо ми ра Ла лић је на гла си ла да 
је сту па њем на сна гу За ко на о из-
ме на ма и до пу на ма За ко на о пИО 
30. сеп тем бра 2018. го ди не пре-
стао да ва жи За кон о при вре ме-
ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те 
пен зи ја, што зна чи да ће по чев од 
ис пла те за ме сец ок то бар пен зи је 
би ти ис пла ћи ва не без ума ње ња.

Дра га на Гру јић

Министри Зоран Ђорђевић и Вања Удовичић посетили инфо пулт 
Фонда ПИО

Са округлог стола РФ ПИО: Александар Милошевић,  
Жељко Симић, Момира Лалић и Владимир Станковић
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Ме ђу на род ни да ни раз-
го во ра пред став ни ка 
РФ пИО са пред став-

ни ци ма Хр ват ског за во да за 
ми ро вин ско оси гу ра ње (ХЗМО) 
одр жа ни су 2. ок то бра у Бач кој 
па лан ци и 3. и 4. ок то бра у Бе-
о гра ду. три ти ма са ве то да ва ца 
би ла су на услу зи стран ка ма у 
ре ша ва њу њи хо вих прав них 
про бле ма и не до у ми ца у ве зи 
са пен зиј ским оси гу ра њем. уз 
до бру ор га ни за ци ју, сто ти нак 
стра на ка је при мље но, и што је 
нај ва жни је –сви су до би ли по-
треб не са ве те и ин фор ма ци је о 
ко ји ма су се рас пи ти ва ли.

И за ово го ди шње да не раз-
го во ра гра ђа ни су по ка за ли 
из у зет ну за ин те ре со ва ност, а 
при мље ни су, као што је и ина че 
прак са, и сви ко ји су до шли без 
за ка за ног тер ми на.

тим са ве то да ва ца из Хр ват ске 
ове го ди не пред ста вља ле су Лу-
ци ја Је лић, на чел ни ца Оде ље ња 
за спро во ђе ње уред бе Еу и ме-
ђу на род них уго во ра о со ци јал-
ном оси гу ра њу, Лен ка пи рић и 
Ива на Ма ри чић, ви ши струч ни 
са рад ни ци – спе ци ја ли сте за 
пен зиј ско оси гу ра ње.

Лен ка пи рић, пред став ни ца 
ХЗМО, ис та кла је да је све функ-
ци о ни са ло бес пре кор но, да су 
ве зе би ле од лич не а ко ле ге из 
РФ пИО ве о ма тач не. На гла си ла 
је да је по себ но за до вољ на због 
то га што су ус пе ли да ре ше ви ше 
од 70 од сто ур ген ци ја од мах или 
су у за вр шној фа зи ре ша ва ња.

– Ове го ди не нај че шћа пи-
та ња од но си ла су се на ста ње 
по ступ ка у Хр ват ској. тач ни је, 
у ко јој су фа зи зах те ви ко ји су 
про сле ђе ни у Хр ват ску, да ли 
се мо же убр за ти њи хо во ре ша-

ва ње. Би ло је и пи та ња у ве зи 
са утвр ђи ва њем ста жа, као и 
о не ис пла ће ним пен зи ја ма за 
раз до бље 1991–1997. го ди не. 
На дам се да смо ус пе ли да раш-
чи сти мо све ди ле ме. Стран ке су 
се рас пи ти ва ле и о жал бе ним 
по ступ ци ма и убр за ва њу тих 
по сту па ка. Мо рам при зна ти да 
је све за и ста пр о те кло ве о ма 
до бро, јер смо има ли при ступ 
сво јим ба за ма и елек трон ском 
пред ме ту, та ко да су оси гу ра ни-
ци на ли цу ме ста мо гли да ви де 
ко ја су до ку мен та по сла ли а ко ја 
ни су. у слу ча је ви ма где су не ки 
до ку мен ти не до ста ја ли, нпр. по-
твр да о жи во ту, по твр да де ви-
зног ра чу на, као и лич ни иден-
ти фи ка ци о ни број, уру чи ли смо 
обра сце ко је стран ке мо ра ју да 
по пу не и до ста ве на шој по ре-
ској упра ви у Хр ват ској. то је 
нео п ход но да би им се до де лио 
лич ни иден ти фи ка ци о ни број 
(ОИБ), јер без то га не мо же да се 
из вр ши ис пла та пен зи је. На дам 
се да смо у том сег мен ту ус пе-

ли да убр за мо све те про це се 
и да ће стран ке бр же ус пе ти да 
оства ре сво је пра во на пен зи ју – 
ре зи ми ра ла је Лен ка пи рић.

Са ве то дав ни тим из Фи ли ја ле 
РФ пИО Бач ка па лан ка чи ни ли 
су Ми лан па јић, на чел ник оде-
ље ња у Фи ли ја ли, и Бо ри слав 
Со виљ, ко ор ди на тор за оства-
ри ва ње пра ва из пИО – кон тро-
лор, а у раз го во ри ма је уче ство-
ва ла и Ми ли ца Рац ков, на чел ни-
ца оде ље ња у Ди рек ци ји пФ.

у Бач кој па лан ци са ве то дав ци 
су при ми ли 15 стра на ка и све су 
до би ле тра же не са ве-
те и по моћ у ре ша ва њу 
сво јих зах те ва. ка ко 
ка жу на ши струч ња ци, 
стран ке су до ла зи ле 
због про бле ма са већ 
ре ше ним пред ме ти ма, 
за тим да би про ве ри-
ли из нос пен зи је, да се 
рас пи та ју о усло ви ма 
за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, ра ди до де-
ле „особ ног иден ти фи-
ка ци о ног бро ја” (ОИБ), 
не ки су по жу ри ва ли за вр ше так 
по ступ ка у Хр ват ској, или су до-
шли због дру гих пи та ња у ве зи 
са оства ри ва њем пра ва из пИО 
у Ре пу бли ци Хр ват ској.

Ми ли ца Рац ков и Лен ка пи-
рић су на ли цу ме ста раз ме ни-
ле ур ген ци је. уста но вље но је да 
је од 20 ур ген ци ја са хр ват ске 
стра не већ ре ше но де сет, а за 
оста ле ће се про ве ри ти у ко јој 
су фа зи ре ша ва ња. За 24 ур ген-

ци је са под руч ја фи ли ја ла РФ 
пИО из вој во ди не, хр ват ски са-
ве то дав ци ће про ве ри ти ста ње 
по по врат ку у Хр ват ску.

За да не раз го во ра у Бе о гра ду 
опре де љен је са ве то дав ни тим 
ко ји су чи ни ле Сла ђа на ко ва че-
вић, ко ор ди на тор у Ино оде ље-
њу за бив ше ре пу бли ке СФРЈ из 
Фи ли ја ле за град Бе о град, Да ни-
је ла Ра чић, шеф Од се ка за оства-
ри ва ње пра ва из пИО по ме ђу-
на род ним уго во ри ма, и Ми лош 
пан те лић, шеф Од се ка за кон-
тро лу на цр та ре ше ња у Слу жби 

Фи ли ја ле за град Бе о град I.
по са вет или од го вор у Бе-

о гра ду до шло је 85 стра на ка. 
Са ве то дав ци ка жу да су се ове 
го ди не пи та ња нај че шће од но-
си ла на по твр ду ста жа у Хр ват-
ској и да је углав ном би ло не ког 
спор ног ста жа ко ји Хр ват ска ни-
је по твр ди ла, али да су те стран-
ке до би ле пот пу не ин фор ма ци је 
о то ме шта све тре ба да до ста ве. 

Су ми ра ју ћи шта је ура ђе но за 

сА вЕ тО ДАв Ни ДА Ни из МЕ ЂУ ФОН ДА ПиО сР Би јЕ и ХзМО

велико интересовање

Сталнеактивности
Ме ђу на род ни са ве то дав ни да ни са 
но си о цем пен зиј ског оси гу ра ња Ре-
пу бли ке Ма ђар ском би ће одр жа ни 6. 
но вем бра у Су бо ти ци, а у пла ну су и 
да ни раз го во ра са Бо сном и Хер це го-
ви ном.
Са ве то дав ни да ни са Цр ном Го ром 
одр жа ни су 23. и 24. ок то бра у Би је-
лом По љу и Под го ри ци.

Бачка Палaнка била добар домаћин

Српски и хрватски саветодавци у Београду

актуелно
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актуелно

ова три да на са ве то ва ња, прав-
ни тим из Хр ват ске је ис та као да 
су раз го во ри и у Бач кој па лан ци 
и у Бе о гра ду про те кли у при јат-
ној ат мос фе ри, да су усло ви за 
рад и са рад ња би ли од лич ни, 
док су на ши са ве то дав ци на гла-
си ли да је рад са стран ка ма био 
успе шан и да су да ни раз го во ра 
од лич на при ли ка за раз ме ну ис-
ку ста ва струч ња ка оба фон да.

ка да је реч о гра ђа ни ма, сви 
су по твр ди ли да је ова кво су сре-
та ње, без од ла ска у дру гу ре пу-
бли ку, ве о ма ко ри сно јер су мо-
гли на ли цу ме ста да до би ју кон-
крет не од го во ре на сва спор на 
пи та ња ко ја су их му чи ла.

пен зи о нер Сте во квр гић ра-
дио је као же ле зни чар у За гре-
бу и ку ти ни и до шао је у Бач ку 
па лан ку по са вет у ве зи са не-
при зна тим де лом рад ног ста жа 
оства ре ног у Хр ват ској, док је 
Сто јан ка Де сни ца, ко ја је ра ди-
ла као ту ри стич ки рад ник у Ис-
три, по ку ша ла да ре ши про блем 
због не при зна те три го ди не 
рад ног ста жа.

Зо ри ца кан дић (68) из Мла де-
нов ца до шла је уме сто му жа да 
би раз ја сни ла про блем у ве зи са 
ре гу ли са њем рад ног ста жа.

– Мом му жу ни је упи сан сав 
рад ни стаж, кон крет но не до ста-
је му се дам го ди на из вре ме на 
ка да је ра дио у За гре бу, па сам 
до шла да уз по моћ са ве то да ва-
ца ис пра ви мо не пра вил но сти. 
по са ве то ва ли су ме да на пи шем 
из ја ву у ве зи са тим го ди на ма 
ко је не до ста ју и да је пре дам у 
Не ма њи ну 30 па да са че ка мо 
од го вор. Са ве то дав ци су би ли 
ве о ма љу ба зни – ре кла је Зо ри-
ца кан дић.

Ди нар ко поп ди ми тров ски 
(68) из Зе му на ка же да му пен-
зи ја ни је би ла ре гу ли са на ка ко 
тре ба. Са ве то дав ци су му по мо-
гли да от кло ни не ке не до стат ке 
и да ис пра ви по дат ке ко ји су 
би ли по гре шно еви ден ти ра ни, 
а ре кли су му и да ће у ско ри је 
вре ме да ре ше тај про блем, та ко 
да ће до би ти и ко нач но ре ше ње 
о пен зи ји. 

ве ћи на стра на ка би ла је за до-
вољ на до би је ним од го во ри ма и 
са ве ти ма уз на по ме ну да је овај 
вид са рад ње из ме ђу два фон да 
нео п хо дан ка ко би се ова ква и 
слич на пи та ња што бр же и не-
по сред ни је ре ша ва ла.

Дра га на Гру јић
Дра ган Ко раћ

пре ма ва же ћим про пи-
си ма, ко ри сни ци пен-
зи ја и оста лих пра ва 

ко ји има ју пре би ва ли ште у Ре-
пу бли ци Ср би ји мо гу иза бра-
ти на чин на ко ји ће им Фонд 
пИО ис пла ћи ва ти пен зи ју, а то 
мо же би ти ис пла та 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.

по ред то га, 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 омо гу ћу је ис пла-
ту пен зи ја на де ви зни ра чун.

На чин ис пла те се, на рав но, 
мо же про ме ни ти у то ку ко ри-
шће ња пра ва, уко ли ко ко ри-
сник, од но сно при ма лац за то 
под не се зах тев.

Је дан од на чи на ис пла те 
пен зи ја и оста лих пра ва по пи-
та њу ко јег од не дав но по сто је 
но ви не у за ко ну је сте ис пла та 
пре ко пу но моћ ни ка. На и ме, 
у прет ход ној вер зи ји За ко на 
о пИО ко ри сник је мо гао да 
овла сти дру го ли це да у ње-

го во име при ма пен зи ју и нов-
ча ну на кна ду, а овла шће ње је 
ва жи ло нај ду же 12 ме се ци од 
да на ње го вог из да ва ња. Оно 
је мо гло да се про ду жи, а у том 
слу ча ју оба ве за ко ри сни ка је 
би ла да до 30 да на пре ис те ка 
ро ка ва же ња овла шће ња до-
ста ви Фон ду но во овла шће ње, 
од но сно овла шће ње ко јим се 
про ду жа ва по сто је ће.

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 Фон да пИО, у скла ду са 

из ме на ма За ко на о пИО ко ји 
је сту пио на сна гу 1. ок то бра 
ове го ди не, ко ри сник пен зи-
је и нов ча не на кна де мо же да 
овла сти пу но моћ ни ка да у ње-
го во име при ма пен зи ју и нов-
ча ну на кна ду, пу но моћ је мо ра 
би ти ове ре но и са да ва жи до 
ње го вог опо зи ва од стра не ко-
ри сни ка, од но сно до да на смр-
ти ко ри сни ка. пре ма про пи си-
ма, пу но моћ је тре ба да бу де 
ове ре но код јав ног бе ле жни-
ка, од но сно но та ра, и у Фон ду 
пИО (ове ра се мо же ура ди ти и 
код дру гог над ле жног ор га на).

– ко ри сни ци су до са да би ли 
у оба ве зи да јед ном го ди шње 
Фон ду до ста вља ју пу но моћ је, 
а уко ли ко то ни су чи ни ли на 
вре ме до ла зи ло је до при вре-
ме ног об у ста вља ња ис пла те, 
што је усло жња ва ло по сао, јер 
су мо ра ли да се пра те ро ко ви 
за ис ти ца ње ва же ња пу но моћ-
ја, об у ста вља ис пла та и до но-
се ре ше ња о об у ста ви, а за тим 
и о по нов ном ус по ста вља њу 
ис пла те. Са да су про пи си по 
овом пи та њу бо ље уре ђе ни – 
по ја шња ва Су за на вор ка пић.

ва же ће пу но моћ је ко ри сник 
мо же у сва ком тре нут ку опо-
зва ти, а у том слу ча ју има оба-
ве зу да до ста ви Фон ду из ја ву о 
опо зи ву пу но моћ ја, као и да се 
из ја сни о да љем на чи ну ис пла-
те. уко ли ко се ко ри сник на кон 
опо зи ва пу но моћ ја не из ја сни 
о да љем на чи ну ис пла те, Фонд 
ће, пре ма по да ци ма ко ји ма 
рас по ла же, ис пла ту вр ши ти 
на кућ ну адре су ко ри сни ка, на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 
у слу ча ју да, пре ма по да ци ма 
Фон да, ко ри сник не ма адре су 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би-
је, ис пла та оства ре ног пра ва ће 
при вре ме но би ти об у ста вље на.

под се ћа мо и да су ко ри сник, 
при ма лац и пу но моћ ник, пре-
ма за ко ну, оба ве зни да при ја ве 
Фон ду сва ку про ме ну ко ја је од 
ути ца ја на оства ре но пра во и 
обим ко ри шће ња тог пра ва.

В. Ка дић

ПРи МА њЕ ПЕН зи јЕ и ОстА лиХ ПРА вА ПРЕ КО ДРУ ГОГ ли ЦА

из ме не про пи са у 
слу ча ју пу но моћ ја

Штајепотребнозадобијање
пуномоћја
Уко ли ко ко ри сник хо ће да дру го ли це у ње го во име при ма 
пен зи ју, од но сно нов ча ну на кна ду, по треб но је да до ста ви ове-
ре но пу но моћ је, као и до каз о пре би ва ли шту пу но моћ ни ка.

По да ци ко је пу но моћ је тре ба да са др жи су сле де ћи:
• за ко ри сни ка пра ва – име и пре зи ме, ЈМБГ, број лич не кар
те и адре сне по дат ке;
• за пу но моћ ни ка – име и пре зи ме, ЈМБГ, број лич не кар те и 
адре сне по дат ке;
• са гла сност ко ри сни ка пра ва да пу но моћ ник у ње го во име 
при ма пен зи ју;
• на чин ис пла те ко ји мо же би ти:
a) на кућ ну адре су пу но моћ ни ка (са мо за пу но моћ ја ко ја су 
ове ре на за кључ но са 31. 12. 2018. го ди не, а за пу но моћ ја 
ко ја су ове ре на на кон 1. 1. 2019. го ди не ис пла та се вр ши ис-
кљу чи во на те ку ћи ра чун пу но моћ ни ка);
б) на те ку ћи ра чун пу но моћ ни ка ко ји има у по слов ној бан ци;
• број пар ти је те ку ћег ра чу на и на зив по слов не бан ке;
• ове ру од стра не јав ног бе ле жни ка, од но сно но та ра и Фон да 
ПИО (ове ра се мо же ура ди ти и код дру гог над ле жног ор га на).

Су за на Вор ка пић
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Од 25. до 28. сеп тем бра 
ове го ди не у вр њач кој 
Ба њи је одр жа но XVI 

Са ве то ва ње ле ка ра ве шта ка 
Ре пу блич ког фон да пИО. те ме 
ово го ди шњег са ве то ва ња би ле 
су „Но ва до стиг ну ћа у ди јаг но-
сти ци и ле че њу”, са освр том на 
не у ро ло шке бо ле сти, и „Ме то-
до ло ги ја про це не функ ци о нал-
ног ста ту са де це по до ме ни ма 
раз во ја”.

Са ве то ва ње је отво рио проф. 
др Бе ри слав ве кић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству здра-
вља, а др Ди ка ка је вић, ди рек-
тор Сек то ра за ме ди цин ско ве-
шта че ње РФ пИО, пред ста вио 
је из ве штај о ра ду Сек то ра и ре-
зул та те по стиг ну те у прет ход ној 
го ди ни.

пре ма ре чи ма др ка је ви ћа, 
ово го ди шње са ве то ва ње ле ка-
ра ве шта ка Фон да пИО има ло је 
че ти ри це ли не.

– у окви ру јед не це ли не ле-
ка ри ве шта ци Фон да раз ма тра-
ли су про бле ме и уса гла ша ва ли 
ста во ве у окви ру спе ци ја ли-
стич ких гру па – не у роп си хи-
ја три је, ин тер не ме ди ци не и 
хи рур ги је. Дру га це ли на се 
од но си ла на пре да ва ња про-
фе со ра Ме ди цин ског фа кул-
те та уни вер зи те та у Бе о гра ду 
о но ви на ма у ди јаг но сти ци и 
ле че њу раз ли чи тих обо ље ња. 
по себ на се си ја би ла је по све-
ће на са рад њи са На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње у ве-
зи са ве шта че њем по За ко ну о 
за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том. у окви ру ње, на за јед-
нич ком ску пу ле ка ра ве шта ка 
Фон да и пред став ни ка На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
го во ри ло се о кри те ри ју ми ма и 

ак ту ел ним про бле ми ма у ве зи 
са про це ном рад не спо соб но-
сти ли ца са ин ва ли ди те том. Че-
твр та це ли на ор га ни зо ва на је у 
са рад њи са Ин сти ту том за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо-
ва но вић Ба тут”, а од но си ла се 
на ве шта че ња ко ја су од не дав-
но у над ле жно сти Фон да пИО, а 
од но се се на по себ ну не гу де те-
та. у окви ру ове це ли не раз ма-
тра на је ме то до ло ги ја про це не 
функ ци о нал ног ста ту са де це по 
до ме ни ма раз во ја и уса гла ше ни 
су кри те ри ју ми у по гле ду оба-
вља ња ве шта че ња – на во ди др 
Ди ка ка је вић.

Ле ка ри ве шта ци су то ком са-
ве то ва ња та ко ђе упо зна ти са 

пред ло же ним из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о пИО, по себ но са 
из ме на ма ко је се ти чу ме ди цин-
ског ве шта че ња, а у скла ду са 
ко ји ма ће се из вр ши ти и из ме не 
пра вил ни ка о обра зо ва њу, ор-
га ни за ци ји и на чи ну ра да ор га-
на ве шта че ња РФ пИО.

И ово го ди шње са ве то ва ње 
би ло је ве о ма по се ће но. по ред 
уни вер зи тет ских про фе со ра, 
пре да ва ча и го сту ју ћих струч ња-
ка, са ве то ва њу су при су ство ва ли 
за по сле ни ле ка ри из Ди рек ци је 
РФ пИО у Бе о гра ду, из Но вог Са-
да, кра гу јев ца и Ни ша, као и ко-
ле ге ле ка ри ве шта ци из Фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње Ре пу бли ке Срп ске и из Ин сти-

ту та за ме ди цин ско ве шта че ње 
здрав стве ног ста ња из Са ра је ва, 
Фе де ра ци ја БиХ.

– Са ве то ва ње се сва ке го ди не 
ор га ни зу је у ци љу сти ца ња но вих 
зна ња и пра ће ња до стиг ну ћа у 
обла сти ме ди ци не ко ја су од ути-
ца ја на област ко јом се ба ви мо, 
као и да би се са струч ња ци ма 
раз ли чи тих спе ци јал но сти раз-
мо три ле не до у ми це и евен ту ал-
ни про бле ми ко ји по сто је у прак-
си. крај њи циљ је сва ка ко уна-
пре ђи ва ње ра да на шег сек то ра и 
Фон да пИО да би оси гу ра ни ци и 
ко ри сни ци на што бо љи и ефи ка-
сни ји на чин оства ри ли сво ја пра-
ва – ка же др Ди ка ка је вић.

Ве сна Ка дић

ШЕ сНА Е стО сА вЕ тО вА њЕ лЕ КА РА вЕ ШтА КА РФ ПиО

стал но уса вр ша ва ње и 
стицањe но вих зна ња

Др жав ни се кре тар проф. др Бе ри слав Ве кић отва ра са ве то ва ње

На кна да по греб них тро шко ва 
ко ја се ис пла ћу је фа ми ли ја ма пре-
ми ну лих пен зи о не ра или оно ме 
ко је пла тио са хра ну, у ок то бру, 

но вем бру и де цем бру ове го ди-
не из но си 37.460 ди на ра. Зах тев 
за ис пла ту на кна де са де та љи ма о 
по треб ној до ку мен та ци ји мо же се 

на ћи на шал те ри ма фи ли ја ла или 
од штам па ти са сај та Фон да пИО, 
ме ни Обра сци (w ww.pio.rs). 

 Г. О.

Но ви по греб ни тро шко ви – 37.460 динара

поводи



Рума:обележилимесецстарих
по во дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих Ге рон то ло шки цен тар 

„Срем” по се ти ли су пред став ни ци Оп штин ске ор га ни за ци је Цр-
ве ног кр ста, Хи ги јен ског за во да за јав но здра вље из Срем ске 
Ми тро ви це и Сред ње ме ди цин ске шко ле „Дра ги ња Ник шић” из 
тог срем ског ме ста.

ко ри сни ци су мо гли да чу ју пре да ва ња о кар ци но му дој ке, хе-
па ти ти су и бо лу у ле ђи ма. у са ли за фи зи кал ну те ра пи ју рум ске 
уста но ве уче ни ци из Срем ске Ми тро ви це де мон стри ра ли су на 
ко ри сни ци ма тех ни ке ма са же и ве жбе ко је се при ме њу ју код бо-
ла у ле ђи ма. 

по во дом Да на ста рих за ко ри сни ке ГЦ „Срем” ор га ни зо ван је и 
из лет у Бе о град на ко ји је ишло 18 ко ри сни ка у прат њи за по сле них у уста но ви и го сти ју ко ји 
су им се при дру жи ли.

у Ге рон то ло шком цен тру „Срем” 24. ок то бра при ре ђе на је по зо ри шна пред ста ва „Ла жи ме”. 
у пре пу ном хо лу рум ске уста но ве ову дуо-дра му у ре жи ји Дра го сла ва Да би ћа, из ве ли су по-
зна ти глум ци Сан дра Бу гар ски из Бе о град ског драм ског по зо ри шта и Алек сан дар Ду нић из 
по зо ри шта на те ра зи ја ма. За до вољ ство је би ло обо стра но и са умет ни ци ма је до го во ре на 
да ља са рад ња.

Ипензионери
волепозориште

На ини ци ја ти ву За ви чај ног дру-
штва „кра ље во” и Град ског удру-
же ња пен зи о не ра, а по во дом 
ок то бра, ме се ца по све ће ног за-
шти ти ста рих осо ба, кра ље вач ко 
по зо ри ште кпк је за нај ста ри је 
кра љев ча не при ре ди ло две по-
зо ри шне пред ста ве. Јед на је би ла 
бес плат на, док су за дру гу пен зи-
о не ри има ли по пуст од 50 од сто 
па су ула зни цу пла ћа ли све га 150 
ди на ра.

За пр ву пред ста ву, „Руч ни рад”, 
ко ју је пре ма тек сту Жан-кло да 
Да ноа ре жи рао но во сад ски ре ди-
тељ и глу мац Ра до слав Ми лен ко-
вић, са ла је би ла дуп ке пу на.

убр зо по том, за нај ста ри је кра-
љев ча не по зо ри ште је од и гра ло и 
пред ста ву „Ожа ло шће на фа ми ли-
ја” ко ју је по мо ти ви ма Ну ши ће ве 
ко ме ди је ре жи рао Ми о драг Ди-
ну ло вић. Са ла је, раз у ме се, опет 
би ла пу на љу би те ља по зо ри шне 
умет но сти. 
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између два броја

УВрању
прослављен
Данстарих

у ор га ни за ци ји Цен тра за со ци-
ја ни рад и удру же ња за род ну рав-
но прав ност и то ле ран ци ју, у врањ-
ском при хва ти ли шту за ста ра ли ца 
све ча но је про сла вљен Дан ста рих. 
при хва ти ли ште је по че ло са ра дом 
2008. го ди не. у лет њим ме се ци ма 
сме штај у овим про сто ри ја ма про-
на ђе три де се так ко ри сни ка, док се 
зи ми број удво стру чи. 

– Ов де бо ра ве ко ри сни ци из це лог пчињ ског окру га. по ред сме шта ја, по сто је и ра ди о ни це за 
хе кла ње, пле те ње и сли ка ње. ту су оба ве зно и за бав не игре, шах, до ми не и др.– ка же ди рек тор-
ка Ива на та сић.

Че сто се ор га ни зу ју и по се те ма на сти ри ма, а сме штај и бри га осо бља су на за вид ним ни воу, 
та ко да се ко ри сни ци ов де осе ћа ју при јат но. 

ВрњачкаБања:
отворено
одељење
хемодијализе

по сле де се то го ди шње па у зе, на 
оп ште за до вољ ство број них па ци-
је на та, у Спе ци јал ној бол ни ци за 
ин тер не бо ле сти у вр њач кој Ба њи 
11. ок то бра отво ре но је оде ље ње 
за хе мо ди ја ли зу. 

при год ној све ча но сти при су-
ство ва ли су ви со ки зва нич ни ци из 
Ми ни стар ства здра вља и ло кал не 
са мо у пра ве, ле ка ри и ме ди цин ско 
осо бље, као и број ни го сти.

тре нут но је због тех нич ких мо-
гућ но сти на хе мо ди ја ли зи десетак 
па ци је на та ко ји су на ову вр сту 
те ра пи је пу то ва ли у кра ље вач ку 
бол ни цу. у пла ну је и пре у зи ма ње 
па ци је на та из тр сте ни ка ко ји на хе-
мо ди ја ли зу иду у кру ше вац.

Солидарнапомоћзапензионере
Оп штин ско удру же ње 

пен зи о не ра Ста ра па зо ва 
и ове го ди не је по де ли ло 
нај у гр о же ни јим чла но ви-
ма ху ма ни тар ну по моћ у 
вред но сти од 80.000 ди-
на ра ко је је до би ло од 
пИО Фон да. пре ма ре-
чи ма пред сед ни це ста-
ро па зо вач ког удру же ња, 
во ји слав ке кри жа нов ски, 
ова по моћ се оства ру је 
сред стви ма до би је ним од 
Фон да пИО.

пра во на со ли дар ну по моћ има ју пен зи о не ри чи ја пен зи ја не пре ла зи 13.000 ди на ра, али се 
увек гле да ко је у нај те жој ма те ри јал ној си ту а ци ји. Од до би је них сред ста ва на пра вљен је 81 
па кет са основ ним на мир ни ца ма и сред стви ма за хи ги је ну.

Са под руч ја па зо вач ке ор га ни за ци је пен зи о не ра бес пла тан опо ра вак у ба ња ма Ср би је ко-
ри сти ће 87 пен зи о не ра. пред сед ни ца удру же ња до да је да и они ор га ни зу ју из ле те и дру же ња, 
а по след ње пу то ва ње би ло је за Го лу бац и Сре бр но је зе ро. у клу бу за днев ни бо ра вак у ста ро-
па зо вач ком пар ку сва ке дру ге не де ље ор га ни зу ју се дру же ња у з му зи ку.



Нашапараолимпијка
најбољанасвету

Срп ска па ра о лим пиј ка Бо ри сла ва пе-
рић Ран ко вић оства ри ла је ве ли ки успех, 
осво ји ла је ти ту лу свет ске шам пи он ке у 
кон ку рен ци ји сто но те ни сер ки са ин ва-
ли ди те том 20. ок то бра на Свет ском пр-
вен ству у Сло ве ни ји. по сле ти ту ле па ра-
о лим пиј ске по бед ни це и европ ске пр ва-
ки ње, Бо ри сла ва је сво ју бо га ту збир ку 
тро фе ја упот пу ни ла и свет ским зла том. 
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Представа
корисника
ДомаВождовац
У окви ру про гра ма на Сај му „Јед на ки” 
ко ри сни ци До ма Во ждо вац из ве ли су 
по зо ри шни ко мад „Ср би ја у Ве ли ком 
ра ту 1914–1918”, у ко ме је у уло зи 
Фран ше д’Е пе реа на сту пио и на гра-
ђе ни са рад ник „Гла са оси гу ра ни ка”, 
Пе тар Пе тро вић.

Деветиинклузивни
фестивал„Нотезасве”

у су срет обе ле жа ва њу да на кра гу је вач ког 
За во да за збри ња ва ње од ра слих „Ма ле пче-
ли це”, у кња жев ско-срп ском те а тру у кра гу-
јев цу 19. ок то бра одр жан је де ве ти Ме ђу на-
род ни ин клу зив ни фе сти вал „Но те за све”, ко-
ји је оку пио ве ли ки број уче сни ка и го сти ју. 
Реч је о је ди ном ин клу зив ном му зич ком фе-
сти ва лу у Ср би ји ко ји про мо ви ше раз ли чи те 
му зич ке ак тив но сти и та лен те ко ри сни ка ин-
сти ту ци ја со ци јал не за шти те, де це са смет ња-
ма у раз во ју и де це са ин ва ли ди те том.

у окви ру обе ле жа ва ња да на За во да „Ма ле 
пче ли це” одр жа на је и Ме ђу на род на ли ков-

на ко ло ни ја ко ја је оку пи ла де се так умет ни ка 
из Фран цу ске, Бу гар ске, Сло ве ни је, укра ји не, 
Цр не Го ре, Ма ке до ни је, Бо сне и Хер це го ви-
не и Ср би је, ко ји ће сво је ра до ве да ро ва ти 
За во ду. по ред то га, у За во ду „Ма ле пче ли це” 
отво ре не су ре но ви ра не пр о сто ри је ку хи ње, 
пе ка ре, со ба за по се те и ве ше ра ја.

Сајамзапошљавања
уНовомСаду

Не дав но је у Но вом Са ду одр жан Са-
јам за по шља ва ња ко ји су за јед но ор га-
ни зо ва ли град Но ви Сад и На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва ње Фи ли ја ла Но-
ви Сад.

Обреновац:пригоднипрограмизанајстарије
по во дом 1. ок то бра, Да на ста ри јих осо ба, 

у Обре нов цу је одр жа но не ко ли ко пр о прат-
них ма ни фе ста ци ја. под сло га ном „нај мла ђи 
за нај ста ри је”, шти ће ни ци Ге рон то ло шког 
цен тра би ли су го сти у не ко ли ко обре но-
вач ких вр ти ћа, а де ца су за њих при пре ми ла 
при го дан про грам. 

Дом ста рих ли ца у Обре нов цу три го ди-
не за ре дом по се ћу ју чла но ви клу ба пен-
зи о не ра. Ово га пу та пред сво јим ко ле га ма 
на сту пи ла је пе вач ка гру па са спле том из-
вор них пе са ма и шла ге ра. 

Ме сец со ли дар но сти са ста рим ли ци ма уве ли ча ли су на сту пи обре но вач ких куД-ова и осно-
ва ца ко ји су за ко ри сни ке До ма ста рих из ве ли при го дан кул тур но-за бав ни про грам. уче ни ци 
основ не шко ле из Дра жев ца при пре ми ли су на ступ фол клор не, ре ци та тор ске и пе вач ке сек ци-
је. у пла ну су по се те и осно ва ца из шко ла „Јо ван Јо ва но вић Змај” и „по сав ски пар ти за ни”.

у клу бу пен зи о не ра у Обре нов цу не дав но је одр жан за јед нич ки кон церт ме шо ви те пе вач ке 
ет но гру пе, са ста вље не од из во ђа ча из не ко ли ко бе о град ских клу бо ва за нај ста ри је. На ре пер-
то а ру су би ле из вор не и ста ро град ске пе сме.

Просечназарада
уавгусту
49.773динара

про сеч на не то за ра да у Ср би ји за 
ав густ 2018. го ди не из но си ла је 49.773 
ди на ра, што је за 6,8 од сто но ми нал но 
и за 4,1 од сто ре ал но по ве ћа ње у од но-
су на исти ме сец про шле го ди не, об ја-
вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Са јам је отво ри ла Сне жа на Се длар, 
ди рек тор ка по кра јин ске слу жбе за 
за по шља ва ње, ко ја је том при ли ком, 
осим зна ча ја сај мо ва за бр же про на-
ла же ње по сла, по хва ли ла и до бар рад 
Са ве та за за по шља ва ње у 45 вој во ђан-
ских оп шти на.

та тја на ви до вић, ди рек тор ка Фи ли-
ја ле НСЗ Но ви Сад, на ве ла је да је на 
кра ју ав гу ста ове го ди не на њи хо вој 
еви ден ци ји би ло 15.018 не за по сле них, 
што је за 16,19 од сто ма ње у од но су на 
исти ме сец 2017. 

На сај му је уче ство ва ло 60 по сло да-
ва ца ко ји су при ја ви ли ви ше од 3.000 
сло бод них рад них ме ста а нај ве ћу шан-
су да про на ђу по сао има ли су рад ни ци 
у про из вод њи, про дав ци, ме ди цин ске 
се стре, во за чи и ма га ци о не ри, за тим 
ин фор ма ти ча ри, гра фич ки ди зај не ри, 
фар ма це у ти...  

Сне жа на Се длар (де сно) и Та тја на  
Ви до вић у оби ла ску штан до ва

про сеч на бру то пла та за ав густ из-
но си ла је 68.831 ди нар, што је на го ди-
шњем ни воу раст од 6,2 од сто но ми-
нал но, од но сно3,5 по сто ре ал но.
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актуелно

Све ча ност по во дом обе ле жа ва ња 72 
го ди не по сто ја ња и ра да удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да одр-

жа на је 26. ок то бра у Но вом Са ду. На све-
ча но сти је пред ста вље на Мо но гра фи ја 
„удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
1946–2016”, као и спо ра зум о по бољ ша њу 
ма те ри јал ног по ло жа ја ко ри сни ка пен зи ја.

пр о сла ви су при су ство ва ли мно го број ни 
го сти са ре пу блич ког, по кра јин ског и град-
ског ни воа вла сти, за тим из уста но ва и ор-
га ни за ци ја са ко ји ма удру же ње са ра ђу је, 
као и њи хо ве ко ле ге из брат ског удру же ња 
пен зи о не ра гра да Ни ша.

при сут не су по здра ви ли, из ме ђу оста лих, 
Не бој ша Сте фа но вић, пот пред сед ник вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва, 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, Ми лош ву че вић, 
гра до на чел ник Но вог Са да, и успе шни до-
ма ћин Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник удру-
же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да. Све-
ча но сти су, из ме ђу оста лих, при су ство ва ли 
и др Алек сан дар Ми ло ше вић, за ме ник ди-
рек то ра Ре пу блич ког фон да пИО, Слав ко 
Имрић, ди рек тор по кра јин ског фон да пИО, 
ње гов за ме ник Че до мир Фран цу ски, Ми лан 
Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра 
вој во ди не, Дра ган пет ко вић, се кре тар Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је, и Здрав ко Је лу-
шић, пред сед ник Скуп шти не гра да Но вог 
Са да. 

пот пред сед ник вла де и ми ни стар Сте фа-
но вић пре нео је ве ли ке по здра ве пен зи о-
не ри ма од пред сед ни ка Ре пу бли ке, Алек-
сан дра ву чи ћа.

– Ово је при ли ка да још јед ном за хва лим 
сви ма ва ма ко ји сте као уче сни ци ра то ва 
осло бо ди ли ову зе мљу од ра зних оку па ци-
ја, и сви ма ва ма ко ји сте се бо ри ли за њу и у 
ми ру, бит ка ма за из град њу бол ни ца, фа бри-
ка и пу те ва. пре но сим вам и ве ли ке по здра-
ве пред сед ни ка Ре пу бли ке Алек сан дра ву-
чи ћа, ко ји из у зет но це ни пен зи о не ре. Хо ћу 
још јед ном да вам за хва лим, и у ње го во 
име, што сте под не ли сва ки те рет и ус пе ли 
да по мог не те да на ша зе мља да нас ста не на 
сво је но ге – ре као је Не бој ша Сте фа но вић.

Сте фа но вић је овом при ли ком по ру чио 
да пен зи о не ри ма не мањ ка енер ги је и на-
вео при мер ка ко се мо гу укљу чи ти у дру-
штве не ак тив но сти.

– Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва 
укљу чи ло је про шле го ди не пен зи о ни са-
не по ли цај це и ва тро га сце, љу де огром ног 

зна ња и ис ку ства, ка да смо у основ не шко-
ле уво ди ли пред мет Осно ви без бед но сти 
де це. Они за јед но са ак тив ним по ли цај ци ма 
пре но се сво је зна ње де ци у пр вом, че твр-
том и ше стом раз ре ду и под у ча ва ју их ка ко 
да бу ду без бед ни у са о бра ћа ју, да ка жу не 
дро га ма, ка ко да се по на ша ју у слу ча ју по-
жа ра и још мно го то га – ре као је Сте фа но-
вић.

Ми ни стар је ис та као да је нео п ход но да 
као јед но озбиљ но и зре ло дру штво увек 
по ка зу је мо бри гу о пен зи о не ри ма.

пре драг ву ле тић је та ко ђе за хва лио пен-
зи о не ри ма што су по мо гли Ср би ји ка да јој 
је би ло нај те же.

– ве ли ко хва ла у име по кра јин ске вла де, 
на че лу са пред сед ни ком Иго ром Ми ро ви-
ћем. Би ли сте нај хра бри ји ка да је при вре-
ди Ср би је би ло те шко, а ва ма још те же, али 
сте по мо гли на шој др жа ви да се по диг не. 
по кра јин ска вла да је пре по зна ла по тре бу 
да бу де парт нер ва шем удру же њу, и то смо 
до ка за ли за јед нич ким про јек ти ма. Се дам-
де сет две го ди не по ма га ња они ма ко ји ма је 
нај те же је ва ше ве ли ко до стиг ну ће, и због 
то га ће по кра јин ска ва да за вас увек би ти ту 
– ре као је овом при ли ком пре драг ву ле тић.

Ми лош ву че вић је за хва лио пен зи о не-
ри ма на све му што су учи ни ли док су би ли 
рад но ак тив ни, али и за по моћ др жа ви да 
пре ва зи ђе еко ном ске те шко ће, и ис та као 
да је ко му ни ка ци ја из ме ђу удру же ња и гра-
да од лич на.

– Оба ве за нас мла ђих је да не гу је мо ме-
ђу ге не ра циј ску со ли дар ност и да по мог-
не мо пен зи о не ри ма да ужи ва ју у тре ћем 
до бу. На на ма је да са чу ва мо оно што нам 

је оста вље но и ство ри мо но ве вред но сти, 
јер са мо та ко мо же мо ство ри ти си гур ни ју 
бу дућ ност за све. За то отва ра мо фа бри ке, 
при вла чи мо ин ве сти ци је и бо ри мо се за 
но ва рад не ме ста – ре као је ву че вић у обра-
ћа њу при сут ни ма.

пред сед ник удру же ња пен зи о не ра гра-
да Но вог Са да Мо мо Чо ла ко вић ис та као је 
да ово удру же ње бро ји око 25.000 чла но ва, 
а ко ри сни ци ма пру жа два де се так услу га и 
го ди шње услу жи ви ше од 40.000 пен зи о не-
ра. ка ко је ис та као, за хва љу ју ћи са рад њи 
са гра дом Но вим Са дом кон ти ну и ра но се 
до при но си по бољ ша њу со ци јал ног и ма-
те ри јал ног по ло жа ја ко ри сни ка пен зи ја, и 
то пу тем ме ра као што су јеф ти ни ји пре воз, 
ор га ни зо ва на по моћ и не га, бес пла тан бо-
ра вак у ба ња ма... о че му је пот пи сан и спо-
ра зум са ви ше од 40 су бје ка та, ин сти ту ци ја, 
пред у зе ћа, уста но ва у гра ду.

Чо ла ко вић је на вео и да је Мо но гра фи ја 
удру же ња, ко ја је овом при ли ком пред ста-
вље на, успе шно са чу ва ла од за бо ра ва део 
про шло сти удру же ња. у њој су за бе ле же-
ни ре зул та ти ра да ко је су чла но ви удру-
же ња досад оства ри ли на мно го број ним 
по љи ма.

по при ме рак мо но гра фи је Мо мо Чо ла-
ко вић је уру чио за слу жним по је дин ци ма, 
уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма, као и до на то-
ри ма ко ји су по мо гли об ја вљи ва ње ове зна-
чај не пу бли ка ци је, а ме ђу њи ма и пред став-
ни ци ма РФ пИО.

На кон офи ци јел ног де ла све ча но сти чла-
но ви куД удру же ња из ве ли су при го дан 
умет нич ки про грам.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОБЕ лЕ ЖЕНО 72 ГО Ди НЕ ПО стО јА њА и РА ДА УДРУ ЖЕ њА ПЕН зи О НЕ РА ГРА ДА НО вОГ сА ДА

По др шка за 40.000 ко ри сни ка 
го ди шње

Високе званице на свечаности у Новом Саду
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по во дом 15. ок то бра, Ме ђу на род ног 
да на сле пих и сла бо ви дих, ми ни-
стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 

и со ци јал на пи та ња Зо ран ђор ђе вић и в.д. 
по моћ ника ми ни стра у Сек то ру за за шти ту 
осо ба са ин ва ли ди те том Би ља на Ба ро ше вић 
са ста ли су се са пред став ни ци ма Са ве за сле-
пих и сла бо ви дих Ср би је, Град ске ор га ни за-
ци је сле пих Бе о град и На ци о нал не ор га ни-
за ци је осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је.

Ми ни стар ђор ђе вић је том при ли ком 
ис та као да су сле пи и сла бо ви ди у Ми ни-
стар ству увек до бро до шли са кон крет ним 
иде ја ма, про јек ти ма и пред ло зи ма ка ко би 
њи хов по ло жај био што бо љи. ђор ђе вић је 
оку пље ни ма пред ста вио и иде ју да се од-
штам па се ри ја по штан ских мар ки ца са при-
год ном сли ком по во дом 3. де цем бра, Ме ђу-
на род ног да на осо ба са ин ва ли ди те том.

Ми лан Сто шић, пред сед ник Са ве за сле-
пих Ср би је, за хва лио је ми ни стру на до са-
да шњој са рад њи и про јек ти ма ко је Ми ни-
стар ство кон ти ну и ра но по др жа ва (адап та-
ци ја нај ве ће би бли о те ке за сле пе на Бал ка-
ну „Др Ми лан Бу ди мир”).

Ни ко ла ђор ђе вић, пред сед ник Град ске 
ор га ни за ци је сле пих Бе о град, по хва лио је 
са рад њу са Ми ни стар ством и про је кат чи-
јом ре а ли за ци јом је у Бе о гра ду озву че но 
ви ше од 500 се ма фор ских рас кр сни ца. На 
са стан ку је до го во ре но да се у сле де ћој го-
ди ни на ста ви са озву ча ва њем се ма фор ске 
сиг на ли за ци је у оста лим гра до ви ма Ср би је.

С об зи ром на то да је у то ку про цес ди ги та-
ли за ци је, до го во ре но је и да Ми ни стар ство 
по др жи про је кат Са ве за сле пих Ср би је „Ди-
ги та ли за ци ја ау дио књи га”, што под ра зу ме ва 
пре ба ци ва ње књи га са маг не то фон ских тра ка 
и ау дио ка се та у ди ги тал не фор ма те. у свр ху 
ди ги та ли за ци је ау дио књи га за сле пе и сла бо-
ви де осо бе би ће из дво је но 1.200.000 ди на ра.

Ме ђу на род ни дан сле пих, ко ји је по знат и 
као Дан бе лог шта па, у све ту се обе ле жа ва 
ви ше од по ла ве ка. то је при ли ка да се јав-
но сти ука же на про бле ме са ко ји ма се сле-
пе и сла бо ви де осо бе сва ко днев но су сре ћу, 
али и да се ис так не оно што је до са да ура-
ђе но и што тре ба да се ура ди у ци љу уна-
пре ђе ња ква ли те та жи во та ових љу ди.

Ме ђу на род ни дан сле пих и сла бо ви дих 
ове го ди не у Ср би ји је обе ле жи ло ви ше од 
12.000 осо ба са оште ће ним ви дом, ко ли ко 
их, пре ма по да ци ма удру же ња „Бе ли штап”, 
има у на шој зе мљи.

Ме ђу тим, и ове го ди не до че ка ли су га у 
усло ви ма сма ње не при сту пач но сти кључ-
ним објек ти ма, али и ин фор ма ци ја ма, за-
кљу чак је по себ ног из ве шта ја за штит ни ка 
гра ђа на „при сту пач ност за све” ко ји је 15. 
ок то бра пред ста вљен у Бе о гра ду.

пре ма по да ци ма из тог из ве шта ја, иа ко је 
Ср би ја усво ји ла ви ше за ко на и про пи са ко-
ји се ба ве про бле ми ма ко је има ју осо бе са 

ин ва ли ди те том и ре гу ли шу њи хов по ло жај, 
при сту пач ност оста је кључ ни про блем – и 
то кључ них обје ка та ко је осо бе са ин ва ли-
ди те том нај че шће ко ри сте, као што су ло-
кал не ин сти ту ци је, до мо ви здра вља, цен-
три за со ци јал ни рад, итд.

И по ред на по ра ко је ло кал не са мо у-
пра ве ула жу у ели ми ни са ње фи зич ких 
пре пре ка, ин фор ма ци о не ба ри је ре су у 
дру гом пла ну, до да је се у из ве шта ју и пре-
по ру чу је да се по за ба ве и тим сег мен том 
жи во та сле пих и сла бо ви дих. Де лу ло кал-
них са мо у пра ва про блем је но вац, али он, 
на жа лост, ни је нај ве ћи про блем и пре пре-
ка да би ин сти ту ци је, објек ти, јав ни про-
стор, пре воз, услу ге и ин фор ма ци је би ле 
при сту пач не гра ђа ни ма са ин ва ли ди те-
том, већ не до ста так све сти да се мо ра ра-
ди ти на ре ша ва њу тог пр о бле ма, ка же се 
у из ве шта ју за штит ни ка гра ђа на по во дом 
Ме ђу на род ног да на сле пих.

Г. О.

у кра гу јев цу је одр жа но тра ди-
ци о нал но го ди шње са ве то ва ње 
Са ве за сле пих Ср би је са ло кал-
ним ор га ни за ци ја ма Са ве за и 
уста но ва ма за сле пе и сла бо ви де 
осо бе. пред став ни ци ви ше од че-
тр де сет ло кал них ор га ни за ци ја 
сле пих и сла бо ви дих го во ри ли су 
о ре зул та ти ма у оства ри ва њу сво-
јих пра ва и са рад њи са др жав ним 
и ло кал ним ин сти ту ци ја ма.

кад је реч о мо гућ но сти ма 
за по шља ва ња ових осо ба, уче-

сни ци ску па ис та кли су да је 
нај ве ћи про блем за по шља-
ва ње ви со ко о бра зо ва них 
сле пих и сла бо ви дих ли ца, 
упр кос при ме ни За ко на о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та-
ци ји и за по шља ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том.  

На под руч ју гра да кра гу-
јев ца и оп шти на Шу ма диј ског 
окру га жи ви око 400 сле пих и 
сла бо ви дих осо ба.

М. Сан трач

Кра гу је вац: го ди шње са ве то ва ње са ве за сле пих ср би је

ОБЕ лЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД Ни ДАН слЕ ПиХ и слА БО ви ДиХ

и да ље сма ње на при сту пач но ст 
кључ ним објек ти ма

Представници Савеза слепих Србије са министром Зораном Ђорђевићем  
и в.д. помоћника министра Биљаном Барошевић
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актуелно

у ор га ни за ци ји Са ве за ин-
ва ли да ра да вој во ди не и 
су ор га ни за ци ји Оп штин-

ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра-
да Су бо ти це по чет ком ок то бра 
одр жа но је струч но са ве то ва-
ње у Су бо ти ци. пред став ни ци 
из вр шних од бо ра СИР Ср би је, 
СИР вој во ди не и ОО СИР Су-
бо ти це и њи хо ви го сти ин фор-
ми са ни су о те ма ма „Ре ша ва ње 
пи та ња ко ри сни ка на кна де од 
50 по сто ин ва лид ске пен зи је” 
и „уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба 
са ин ва ли ди те том – ин ва ли да 
ра да, кроз фи нан си ра ње пла-
но ва и про је ка та ор га ни за ци-
ја”. увод на из ла га ња има ли су 
Слав ко Имрић, ди рек тор по-
кра јин ског фон да пИО, и Бо жи-
дар Це кић, пред сед ник СИР Ср-
би је, члан Са ве та вла де Ср би је 
и члан ве ћа са мо стал них син ди-
ка та Ср би је.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни-
ца СИР вој во ди не, ис та кла је да 
је ово са ве то ва ње по др жа ло и 
де ли мич но фи нан си ра ло Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
Сек тор за за шти ту ОСИ.

– Опре де ли ли смо се за ове 
те ме јер у овом мо мен ту је по-
треб но да при ча мо и о на чи ну 
фи нан си ра ња ор га ни за ци ја ко-
је оку пља ју ОСИ – о про јек ти-
ма, за тим о не дав но усво је ним 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
пИО, као и о на шој „ве чи тој” те-
ми – За ко ну о про фе си о нал ној 
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ, од но сно ре ша ва њу пи-
та ња ин ва ли да ра да ко ри сни ка 
на кна де од 50 по сто ин ва лид-
ске пен зи је – на ве ла је пред сед-
ни ца СИР вој во ди не.

До ма ћин ску па Стан ко Ним-
че вић, пред сед ник ОО СИР Су-
бо ти це и пот пред сед ник СИР 
Ср би је, за хва лио је ин сти ту ци-
ја ма др жа ве са свих ни воа вла-
сти и не вла ди ном сек то ру ко ји 
већ ду ги низ го ди на по др жа ва-
ју ин ва ли де ра да у Су бо ти ци. 
по себ но је ис та као зна чај ну и 
ква ли тет ну по др шку из Град ске 

упра ве Су бо ти це, јер је за хва-
љу ју ћи то ме Су бо ти ца је дан од 
во де ћих гра до ва у Ср би ји ка да 
је реч о за по шља ва њу ОСИ.

И Слав ко Имрић, ди рек тор 
пФ пИО, на вео је да је ре зул тат 
та кве по др шке ОСИ у Су бо ти ци 
чи ње ни ца да у овом гра ду да-
нас има са мо 138 ко ри сни ка на-
кна де од 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је, од но сно нај ма ње у вој-
во ди ни – у сра зме ри са бро јем 
оси гу ра ни ка.

Слав ко Имрић је из нео и ста-
ти стич ке по дат ке из ба зе по да-
та ка Фон да пИО ко ји го во ре о 
те шком по ло жа ју ове ка те го ри-
је ко ри сни ка пра ва из пИО.

– Ми ни ма лан из нос ко ји ови 
љу ди ме сеч но при ма ју на име 
на док на де из но си 4.318 ди на-
ра. про се чан из нос је 12.530 
ди на ра, док ве о ма ма ли про-
це нат ових ли ца при ма нај ви-
ши из нос од око 29.500 ди на ра. 
Број ко ри сни ка ове ме сеч не 
при на дле жно сти ко ји су да нас 
у ис пла ти по кра јин ског фон-
да пИО је дра стич но сма њен у 
од но су на ра ни ји пе ри од, и из-
но си 4.372 ли ца, што је ско ро 
че твр ти на укуп ног бро ја у Ре пу-
блич ком фон ду пИО – ре као је 
Слав ко Имрић.

Го во ре ћи о не ким од ред ба ма 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма 
За ко на о пИО Имрић je ис та као 
да је јед на од кључ них из ме на 

уки да ње За ко на о при вре ме-
ном уре ђи ва њу на чи на ис пла та 
пен зи ја, за хва љу ју ћи ко јој ће 
пен зи о не ри ок то бар ску пен зи-
ју до би ти без ума ње ња.

Он је ре као и да је но вим за-
ко ном да та мо гућ ност вла ди 
Ср би је за ис пла ту нов ча ног 
из но са као уве ћа ња уз пен зи-
ју, у за ви сно сти од еко ном ских 
кре та ња и фи нан сиј ских мо гућ-
но сти бу џе та Ре пу бли ке Ср би је. 
На вео је и да је уки нут оба ве зни 
кон трол ни пре глед за ко ри сни-
ке ин ва лид ске пен зи је, осим у 
из у зет ним слу ча је ви ма.

Слав ко Имрић је по звао при-
сут не ин ва лид ске пен зи о не ре да 
под се те ко ле ге да пре у зму сво је 
пен зи о нер ске кар ти це уко ли ко 
их још ни су по ди гли и ис та као да 
се та ква кар ти ца из да је и у раз ви-
је ним зе мља ма Евро пе.

пред сед ник СИР Ср би је Бо-
жи дар Це кић го во рио је, из ме-
ђу оста лог, о на чи ни ма фи нан-
си ра ња ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да у на ред ној го ди ни. по хва-
лио је из у зет но до бру са рад њу 
по овом пи та њу са ре сор ним 
ми ни стар ством и на вео да је 
про јект но фи нан си ра ње основ-
ни мо дел фи нан си ра ња ових 
ор га ни за ци ја на свим ни во и ма 
– од ло кал ног, по кра јин ског до 
ре пу блич ког.

– Мо ра мо из ра ђи ва ти про-
јек те ко ји ма ће мо код Ми ни-

стар ства за рад кон ку ри са ти за 
по треб на сред ства, јер то је наш 
глав ни из вор фи нан си ја. Град-
ске и оп штин ске ор га ни за ци је 
пра ве про јек те на ба зи сво јих 
ак тив но сти, по пут спорт ских, 
му зич ких, за ор га ни зо ва ње три-
би на и окру глих сто ло ва ко ји се 
ба ве ва жним пи та њи ма у ве зи 
са ОСИ. пред сед ни ци на ших 
ор га ни за ци ја већ има ју ис ку-
ства у то ме, и то ра де успе шно 
и на оста лим ни во и ма. по себ-
но же лим да ис так нем да смо 
оства ри ли ве о ма ви сок ни во 
је дин ства и са рад ње уну тар Са-
ве за ин ва ли да ра да – на гла сио 
је Бо жи дар Це кић.

уче сни ци ску па јед но гла сно 
су усво ји ли пре по ру ке и за-
кључ ке са овог са ве то ва ња.

Ску пу у Су бо ти ци при су ство-
ва ли су и пре драг Ра до вић, 
по моћ ник по кра јин ског се кре-
та ра за со ци јал ну по ли ти ку, 
рав но прав ност по ло ва и де мо-
гра фи ју, 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, проф. др 
Етел Је ри нић, по моћ ни ца гра-
до на чел ни ка Су бо ти це, Мар ко 
Ма рић, по сла ник Скуп шти не 
Апв, Ми лан по по вић, пред сед-
ник СССС Су бо ти це, и Сне жа на 
Ма рић, ди рек тор ка Фи ли ја ле 
РФ пИО Су бо ти ца.

Ми ро слав Мек те ро вић

сиР вОј вО Ди НЕ ОР ГА Ни зО вАО стРУЧ НО сА вЕ тО вА њЕ У сУ БО ти Ци

те жак по ло жај ко ри сни ка 
50 од сто ин ва лид ске пен зи је

На скупу у Суботици говорило се о унапређењу положаја ОСИ
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по во дом пр вог ок то бра, 
Ме ђу на род ног да на ста-
ри јих осо ба, у пе шач кој 

зо ни Бе о гра да при ре ђе на је из-
ло жба фо то гра фи ја под на зи вом 
„Ми смо шам пи о ни”. Из ло жба је 
ор га ни зо ва на у парт нер ству Цр-
ве ног кр ста Ср би је и по ве ре ни-
ка за за шти ту рав но прав но сти 
кроз про јек те „Ини ци ја ти ва за 
со ци јал но укљу чи ва ње ста ри јих 
осо ба” и „Мост раз у ме ва ња – ме-
ђу ге не ра циј ска со ли дар ност”, 
уз по др шку ка би не та ми ни стра 
без порт фе ља за ду же ног за де-
мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли-
ти ку.

Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног 
да на ста ри јих осо ба би ло је ове 
го ди не по све ће но рав но прав но-
сти и људ ским пра ви ма ста ри јих, 
а у скла ду са 70. го ди шњи цом 
усва ја ња уни вер зал не де кла ра-
ци је о људ ским пра ви ма. Из ло-
жба фо то гра фи ја „Ми смо шам-
пи о ни” сла ви до сто јан ство и 
до при нос ста ри јих осо ба у дру-
штву, под се ћа ју ћи, та ко ђе, и да је 
со ци јал на укљу че ност ста ри јих у 
свим обла сти ма ва жна за раз вој 
сва ког дру штва. уче шће по зна-
тог аме рич ког фо то гра фа Хар ви-
ја Лој да на из ло жби ко ји не са мо 
да је са пу не 92 го ди не и да ље 
ак ти ван и ства ра, већ је и це ло-
куп ну сво ју по е ти ку про ме нио 
на кон што је ушао у де ве ту де це-
ни ју жи во та, на нај бо љи на чин је 
де мон стри ра ло вред ност здра-
вог и ак тив ног ста ре ња.

Из ло жба је све ча но отво ре на 
1. ок то бра 2018. го ди не у кнез 
Ми ха и ло вој ули ци, у пе шач кој 

зо ни Бе о гра да, про гра мом на ко-
ме су уче ство ва ли пред став ни ци 
Цр ве ног кр ста Ср би је, по ве ре-
ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти, ста ри ји и мла ђи во лон те ри 
Цр ве ног кр ста, мла де до бит ни це 
на гра да за ра до ве по све ће не те-
ми ста ре ња и ста ро сти у Ср би ји, 
аме рич ки ам ба са дор кајл Скат, 
пред став ник кан це ла ри је Европ-
ске уни је Ин гве Енг стром, као и 
Хар ви Лојд, фо то граф. про грам 
је во ди ла На та ша то до ро вић, 
струч ни са рад ник Цр ве ног кр ста 
Ср би је.

пред сед ник Цр ве ног кр ста 
Ср би је, проф. др Дра ган Ра до ва-
но вић из ве стио је о свим ак тив-
но сти ма ко је ово на ци о нал но 
дру штво спро во ди за ста ри је и 

за јед но са ста ри ји ма, од тра ди-
ци о нал них про гра ма по мо ћи, 
па пре ко гру па са мо по мо ћи за 
ста ри је осо бе до ини ци ја ти ва за 
со ци јал но укљу чи ва ње и ме ђу-
ге не ра циј ске са рад ње. по себ но 
је на гла шен зна чај ре ги о нал ног 
про јек та „Ини ци ја ти ва за со ци-
јал но укљу чи ва ње ста ри јих осо-
ба” ко ји у пет др жа ва За пад ног 
Бал ка на ко ор ди ни ра Цр ве ни 
крст Ср би је, а уз по др шку Европ-
ске уни је, Ау стриј ске раз вој не 
аген ци је и Ау стриј ског Цр ве ног 
кр ста.

по ве ре ни ца за за шти ту рав но-
прав но сти Бран ки ца Јан ко вић 
ис та кла је да ова из ло жба сла ви 
го ди не, до сто јан ство ста ри јих, 
њи хо ве ве шти не, му дрост, хра-

брост, као и емо ци је и то пли ну 
ко ју но се за нас. Она је на гла си ла 
да је ста ре ње на ша је ди на из ве-
сна бу дућ ност и за то је за на пре-
дак сва ког дру штва ва жно обез-
бе ди ти укљу че ност ста ри јих у 
све обла сти жи во та. у да на шње 
вре ме, ка да се сла ви мла дост и 
ле по та, тре ба зна ти да су бо ре 
ко је го ди не до но се до бро до шле, 
по ру чи ла је по ве ре ни ца.

пред став ник Европ ске уни-
је Ин гве Енг стром го во рио је о 
де мо граф ским про ме на ма ко је 
су ве о ма из ра же не у Евро пи и 
по тре би да се дру штва при ла-
го де ста ре њу по пу ла ци је кроз 
адап ти ра ње тр жи шта ра да, ве ће 
пре по зна ва ње до при но са ко-
ји ста ри је осо бе да ју дру штву и 
осна жи ва ње ста ри јих да за др же 
кон тро лу над сво јим жи во том и 
што ду же жи ве у до бром здра-
вљу.

Аме рич ки ам ба са дор кајл Скат 
по ру чио је да и др жа ве у ко ји ма 
де мо граф ско ста ре ње још ни је 
та ко из ра же но тре ба да се при-
пре ма ју за бу дућ ност у ко јој ће 
би ти по треб но при ла го ђа ва ње 
ве ћем уде лу ста ри јих у ста нов-
ни штву, под се ћа ју ћи да оне мо гу 
да уче од др жа ва ко је се да нас са 
овим су о ча ва ју и про на ла зе ре-
ше ња, по пут Ср би је.

вре ме шни фо то граф Хар ви 
Лојд го во рио је о нео п ход но сти 
пре по зна ва ња да су упра во да-
на шње ста ри је осо бе кре и ра ле 
дру штво у ко ме сви жи ви мо и да 
оне за слу жу ју по што ва ње, љу бав 
и сва ку вр сту по др шке. 

Г. О.

во лон тер ски сер вис бе о-
град ске оп шти не Зве зда ра, у 
са рад њи са со ци јал ним парт-
не ри ма, од сеп тем бра 2018. 
го ди не спро во ди про грам по-
др шке и по мо ћи по ро ди ца ма 
обо ле лих од де мен ци је. Сва ког 
пет ка од 12 до 14 ча со ва по-
ро ди ца ма ли ца обо ле лих од 
де мен ци је, ко је су но си о ци ду-
го трај не не ге и бри ге о обо ле-
лом чла ну, до сту пан је по чет ни 

мо дел по др шке. Мо гу лич но да 
се обра те во лон тер ском сер ви-
су Зве зда ре, кан це ла ри ја у Бу-
ле ва ру кра ља Алек сан дра 395, 

пу тем те ле фо на 011/286-4426 
или да пи шу елек трон ски на 
адре су vo lon ter ski.ser vis@zve-
zda ra.org .rs.

Сва ке сре де од 15 до 17 ча-
со ва по др шку ће до би ти у кан-
це ла ри ји ХХу„ Хлеб жи во та”, ул. 
по жа ре вач ка 53/3, пу тем те ле-
фо на (011/244-3540) или елек-
трон ски (in fo@ hleb zi vo ta.or g.rs ).

На на ве де ним адре са ма бес-
плат но су за чла но ве по ро ди це 

обез бе ђе ни ра зни ви до ви по-
мо ћи. Ор га ни зо ван је ин фо пулт, 
где мо гу до би ти основ не ин фор-
ма ци је о про гра ми ма парт не ра 
у мре жи, за тим ин ди ви ду ал ни 
раз го вор са струч ња ком, прав-
ни са ве ти из обла сти со ци јал не 
и здрав стве не за шти те, раз не 
ра ди о ни це и еду ка ци је и дру-
ги са др жа ји осна жи ва ња, као и 
укљу чи ва ње у гру пе по мо ћи и 
са мо по мо ћи. Г. О.

По др шка по ро ди ца ма обо ле лих од де мен ци је

из лО ЖБА ФО тО ГРА Фи јА „Ми сМО ШАМ Пи О Ни” ПОвОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА стАРиХ 

У сла ву до сто јан ства ста ри јих

Пред сед ник Цр ве ног кр ста Ср би је, проф. др Дра ган Ра до ва но вић 
го во ри на отва ра њу из ло жбе
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дан жена на селу

уо чи 15. ок то бра, Ме ђу на род ног да на 
се о ских же на, у Но вом Са ду је одр жан 
Де се ти са јам ства ра ла штва се о ских 

же на. Ову тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци-
ју по кра јин ског За во да за рав но прав ност 
по ло ва ко ја про мо ви ше пред у зет ни штво 
же на из се о ских под руч ја отво рио је Игор 
Ми ро вић, пред сед ник по кра јин ске вла де. 

Очу ва ње, ожи вља ва ње и раз вој вој во-
ђан ских се ла, укљу чу ју ћи и под сти ца ње 
мла дих љу ди да оста ну у њи ма, је дан је од 
при о ри те та, па ће сто га по кра јин ска вла да 
на ста ви ти да по др жа ва про јек те ко ји афир-
ми шу жен ско ства ра ла штво и под сти чу еко-
ном ско осна жи ва ње же на, ре као је Ми ро-
вић том при ли ком.

– ви сте сим бол раз во ја на шег се ла и очу-
ва ња бо га те тра ди ци је ко ја је ства ра на ве-
ко ви ма, ви сво јим про из во ди ма обо га ћу је-
те кул тур ну, ту ри стич ку и при вред ну по ну-

ду по кра ји не и ства ра те бренд по ко ме мо-
же мо би ти по зна ти – ис та као је Ми ро вић.

Ди а на Ми ло вић, ди рек тор ка по кра јин-
ског За во да за рав но прав ност по ло ва, ис та-

кла је да је ово при ли ка да се ши ра јав ност 
упо зна са кре а тив но шћу и пред у зет нич ким 
ду хом се о ских же на, и на ве ла да је ово го ди-
шња ма ни фе ста ци ја оку пи ла 220 удру же ња 
же на из це ле вој во ди не.

Отва ра њу Сај ма при су ство вао је 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, ко ји је та ко ђе об и шао бо-
га то опре мље не штан до ве са тра ди ци о нал-
ним ру ко тво ри на ма, руч ним ра до ви ма са 
на шег под не бља и ши ро ким асор ти ма ном 
до ма ћих га стро ном ских спе ци ја ли те та ко-
је су ове же не, у тре ну ци ма пре да ха из ме ђу 
ра да на њи ви и у ку ћи, по ди за њу де це сво-
јим вред ним ру ка ма ство ри ле.

М. Мек те ро вић

ПећинчанкеуНовомСаду
Же не из се дам удру же ња у пе ћи нач кој оп шти ни уче ство ва ле су 
на ма ни фе ста ци ји у Но вом Са ду, ко ја је де се ти пут ор га ни зо ва-
на по во дом Ме ђу на род ног да на се о ских же на. На јед ном ме сту 
оку пи ло се ви ше од 200 удру же ња же на из Вој во ди не, ко је су 
при ка за ле ру ко тво ри не и уме шност у ме ше њу ко ла ча.
– У Но вом Са ду су, по ред оста лих, би ле же не из Пе ћи на ца, Ши
ма но ва ца, Де ча, Ку пи но ва, Аша ње, Ога ра и То вар ни ка, ко је су 
на штан до ви ма из ло жи ле руч не ра до ве и ста рин ске ко ла че и на 
тај на чин по ка за ле чи ме се ба ве и ка ко ра де – ис та кла је за Ма ра 
Ми ло ва но вић, пред сед ни ца Удру же ња же на „Сре ми ца” из Пе ћи-
на ца. Г. В.

ДЕ сЕ ти сА јАМ ствА РА лА ШтвА сЕ О сКиХ ЖЕ НА У вОј вО Ди Ни

Пред ста ви ло се ви ше 
од две ста удру же ња 
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по чет ком ок то бра у Бре-
стов цу код Ле сков ца, пи то мом 
по мо рав ском се лу на тро ме ђи 
оп шти на Ле ско вац, Га џин Хан и 
До ље вац, одр жан је пе ти Са јам 
кућ не ра ди но сти и так ми че ње 
у при пре ми ај ва ра „Иза ђи ми на 
те глу”.

то је би ла при ли ка да се оку пи 
ве ли ки број уче сни ка и гле да-
ла ца из ви ше се ла са обе стра не 
Ју жне Мо ра ве. На сај му кућ не 
ра ди но сти, под отво ре ним не-
бом на при руч ним штан до ви ма, 
сво је ра до ве из ло жи ло је два-
де се так уче сни ка, по је ди на ца 
и ло кал них удру же ња гра ђа на, 
ме ђу ко ји ма је би ло нај ви ше 
при пад ни ка тре ћег до ба. Ста-
ри ји уче сни ци су до ми ни ра ли 

и на штан до ви ма за при пре му 
ај ва ра, а по себ но су се ис та кли 
чла но ви удру же ња пен зи о не ра 
ин ва ли да ра да из Ле сков ца (на 
сли ци), чи ји „тим” је лич но пред-
во ди ла пред сед ни ца удру же ња 
Гро зда на Ми тић.

Обе ма ни фе ста ци је је у име 
гра да до ма ћи на отво рио гра-
до на чел ник Ле сков ца др Го ран 
Цве та но вић а го сте је по здра-
ви ла Ива на Стој ко вић Јо вић 
у име До ма кул ту ре из До њег 
Бре стов ца, ор га ни за то ра ску па.

За број не го сте ор га ни зо ван 
је при го дан за бав ни про грам, 
а ово дру же ње у Бре стов цу об-
у хва ти ло је и дру га за ни мљи ва 
де ша ва ња – пра вље ње нај леп-
ше па ла чин ке или ба ца ње фри-

зби ја так ми чар ки у при пре ми 
ај ва ра у пра зан ка зан за ку ва ње 
ај ва ра...

– Бре стов ча ни су сво је вре-
ме но има ли ве о ма раз ви је ну 
до ма ћу ра ди ност. у окви ру по-
сло ва до ма ћи ца про из во ди ло 
се го то во све: од оде ће до зим-

ни це. Ај вар је не ка да био си ро-
тињ ска хра на а да нас је спе ци-
ја ли тет. Ми слим да Бре стов ча ни 
при пре ма ју нај бо љи ај вар у ре-
ги о ну – ка же Ива на Стој ко вић 
Јо вић, ди рек тор ка До ма кул ту-
ре у До њем Бре стов цу.

Т. Сте ва но вић

по во дом 15. ок то бра, Ме-
ђу на род ног да на же на на 
се лу, у Цр но ље ви ци, се лу 

у под нож ју Свр љи шких пла ни-
на, на пу ту пре ма Ба би ном зу бу, 
одр жан је дру ги Са јам зим ни це 
и здра ве хра не. Ову ма ни фе-
ста ци ју под по кро ви тељ ством 
оп шти не Свр љиг, спре ми ле су 
до ма ћи це са се ла и пред у зет-
ни це ко је су пред ста ви ле свој 
му ко тр пан це ло днев ни рад. Око 
60 же на из ло жи ло је те гле пек-
ме за, џе ма, слат ка, ре це ља (џе-
ма од бун де ве), ај ва ра, са ла та, 
во ћа, по вр ћа, со ко ва, шум ских 
пло до ва... Исто вре ме но, штан-
до ви су укра ше ни су вим па при-
ка ма, бе лим лу ком, ти кви ца ма. 
Ова го ди на би ла је род на и бе-
ри ћет на, а по ред хра не, же не су 
пред ста ви ле и до ма ћу ра ди ност 
и по ка за ле же љу за раз во јем се-
о ског ту ри зма.   

та тја на Ла за ре вић, по љо-
при вред ни ца, пред сед ни ца 
Скуп шти не оп шти не Свр љиг, 
по бор ник за пра ва же на у оп-
штин ском пар ла мен ту, ис ти че 
зна чај ова квих ску по ва ко ји 

афир ми шу рад же на на се лу. 
ви ше па жње мо ра мо да по све-
ти мо њи ма, а не да нас са мо да-
ту ми под се ћа ју да оне по сто је, 
ис ти че Ла за ре ви ће ва.

 Да су же не у свр љи шкој оп-
шти ни спо соб не го во ри и по да-
так да оне успе шно во де оп шти-
ну. по моћ ни ца пред сед ни це 
Скуп шти не оп шти не је та ко ђе 
же на, а на че лу оп шти не је Је ле-

на три фу но вић. по ред по ли тич-
ких функ ци ја, же не су и успе-
шне ди рек тор ке, на чел ни це и 
пред у зет ни це.

Ле пи при ме ри вред них до ма-
ћи ца и рад ни ца су и Мир ка Ми-
ло са вље вић из Цр но ље ви це, 
Сла ђа на Бо жи но вић из Окру-
гли це, Бо жи ца па вло вић из 
Ни шев ца, ви о ле та Жи вић из Гу-
шев ца, вик то ри ја Ми лен ко вић 

из Гу ли ја на и та ко ре дом. Свр-
љи шке же не су вред не и оне ра-
де од сви та ња до мра ка на њи-
ви, а он да сле де кућ ни по сло ви. 
Но си о ци су по љо при вред них 
га здин ста ва, по ла ко еко ном ски 
на пре ду ју и од др жа ве оче ку ју 
да им за кон ским ме ра ма и суб-
вен ци ја ма по бољ ша ста тус. 

На Сај му је би ло по се ти ла-
ца, ме шта на, го сти ју из су сед-
ног Ни ша и про ла зни ка, јер 
се Цр но ље ви ца на ла зи на др-
жав ном пу ту пре ма Ба би ном 
зу бу, ту ри стич кој де сти на ци ји 
на Ста рој пла ни ни. пут пре ма 
Ста рој пла ни ни је ас фал ти ран  
це лом ду жи ном, а ових да на се 
озбиљ но раз го ва ра и о уво ђе-
њу ин тер не та у сва ком се лу и 
дуж пу та пре ма Ба би ном зу бу. 
ко ри шће њем ин тер не та мно-
ги про из во ди би бр же сти гли 
до ку па ца. у цен тру се ла одр-
жан је и кул тур но-умет нич ки 
про грам по све ћен же ни на се-
лу. Оп шти на је свим уче сни ци-
ма на Сај му уру чи ла при го не 
по кло не.

С. Ђор ђе вић

У ЦР НО ЉЕ ви Ци ОБЕ лЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД Ни ДАН ЖЕ НА НА сЕ лУ 

вред не и ма што ви те до ма ћи це

Мештанке се ла Гу ше вац на Сај му зим ни це и здра ве хра не

БРЕ стО вАЦ КОД лЕ сКОв ЦА

Ај вар је не кад био
си ро тињ ска хра на 
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на лицу места

На „Шу ма ди ја сај му” у кра гу јев цу одр жан 
је тре ћи Са јам здра вља. На овој пре вен тив-
но-про мо тив ној, про дај ној и еду ка тив ној 
ма ни фе ста ци ји пред ста ви ло се ви ше од 
пе де сет из ла га ча, а реч је о здрав стве ним 
уста но ва ма, кли ни ка ма, ла бо ра то ри ја ма и 

фар ма це ут ским ку ћа ма. Спе ци јал ни го сти 
ово го ди шње ма ни фе ста ци је би ли су на ша 
по зна та во ди тељ ка Су за на Ман чић и док-
тор ка На да Ма цу ра. 

по се ти о ци Сај ма здра вља мо гли су да ура-
де раз не бес плат не ана ли зе и да до би ју са ве-

те ле ка ра, фар ма це у та, ну три ци о ни ста. Ор га-
ни зо ва но је не ко ли ко струч них пре да ва ња, а 
обез бе ђе ни су и број ни са јам ски по пу сти.  

Са јам здра вља ор га ни зо ва ла је аген ци ја 
„Dre am Fac tory”, уз по др шку гра да кра гу јев ца.

М. С.

Осам на е сти је се њи фе сти вал здра-
вља одр жан је по чет ком ок то бра у 
До му вој ске Ср би је у Бе о гра ду, под 

сло га ном „Ми сли ра ни је, би рај здра ви је”.
Фе сти вал је отво ри ла Сла ви ца ђу кић Де-

ја но вић, ми ни стар ка без порт фе ља за ду же-
на за де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку, 
ко ја је на гла си ла да је по ру ка ма ни фе ста ци-
је да су пре вен ци ја и здрав на чин жи во та 
нај ва жни ји у очу ва њу здра вља.

Фе сти вал је био при ли ка за по се ти о це да 
до би ју мно штво ко ри сних ин фор ма ци ја и 
смер ни ца за уна пре ђе ње соп стве ног здра-
вља и здра вља нај бли жих. Мо гли су да се 
по са ве ту ју са струч ња ци ма и да оба ве низ 
бес плат них пре гле да.

у окви ру 18. Је се њег фе сти ва ла здра вља 
Цр ве ни крст Ср би је је одр жао три би ну „Со-
ци јал на ин клу зи ја ста ри јих – при ме ри до-
бре прак се”, чи ји је циљ био да се при ка жу 
ма ле ини ци ја ти ве за по бољ ша ње ква ли те-
та жи во та ста ри јих и њи хо ве ве ће укљу че-
но сти у за јед ни цу. На та ша то до ро вић из 
Цр ве ног кр ста Ср би је украт ко је пред ста-
ви ла ре зул та те ис тра жи ва ња о со ци јал ној 
укљу че но сти ста ри јих у Ср би ји. Бу ду ћи да 
је со ци јал на укљу че ност ком плек сан по јам 
ко ји омо гу ћа ва да се по ло жај ста ри јих осо-
ба са гле да не са мо са ста но ви шта со ци јал-
не си гур но сти, већ и со ци јал не пар ти ци па-
ци је, за до во ља ва ња по тре ба и оства ри ва-
ња ква ли тет них сти ло ва жи во та и про во ђе-
ња сло бод ног вре ме на, Цр ве ни крст Ср би-
је је по др жао и ма ле ло кал не ини ци ја ти ве 
со ци јал ног укљу чи ва ња ста ри јих же на и 
му шка ра ца. ту су се на шли про јек ти ко ји се 
од но се на очу ва ње кул тур не ба шти не кроз 
руч не ра до ве ста ри јих же на из Бе о гра да, 
али и кроз ску пља ње ре це па та од ста ри-
јих же на из око ли не Ба бу шни це и штам па-
ње ку ва ра. На рав но, ту је и по др шка ра ду 
клу ба ста ри јих Ро ма из Бач ког Мо но што ра, 
али и по др шка ба ка ма и де ка ма да одр-
жа ва ју од нос са уну ци ма упр кос раз во ду 
њи хо ве де це. Не ко ли ко про је ка та од но си-
ло се на ме ђу ге не ра циј ску со ли дар ност и 
тран сфер зна ња.

при ли ку да при ка жу сво ју ло кал ну ини ци-
ја ти ву на сај му су има ле две пред став ни це 
мре же Ху ма наС, фон да ци ја Чо ве ко љу бље и 
НвО Хелп Нет. Чо ве ко љу бље је пре по зна ло 
зна чај ин фор ма тич ке укљу че но сти ста ри јих 
па је у сво јим про сто ри ја ма у кра гу јев цу ор-
га ни зо ва ло еду ка ци ју ста ри јих за ко ри шће ње 
ра чу на ра и ин тер не та. Од штам пан је и во дич 
за ко ри шће ње ра чу на ра и ин тер не та ко ји је 
ујед но и во дич за оства ри ва ње пра ва пре ко 
ин тер не та. Ак тив но сти Чо ве ко љу бља пред-
ста ви ла је Ми ле на Ра да ко вић, а во дич се мо же 
на ћи на сај ту мре же Ху ма наС и Чо ве ко љу бља. 
Дру ги до бар при мер пред ста ви ла је Гор да на 
Ми ло ва но вић из Хелп Не та. Све сни по тре бе 
за еду ка ци јом чла но ва по ро ди ца ко ји бри ну 
о оста ре лим и сла бо по крет ним ста ри јим осо-
ба ма ова ор га ни за ци ја је ди зај ни ра ла обу ку 
за чла но ве по ро ди ца, од но сно за не фор мал-
не не го ва те ље.

Све при ме ре до бре прак се из Ср би је, Ал-
ба ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке до ни је 
и Цр не Го ре, укуп но 61 при мер, Цк Ср би је 
штам па ће у пу бли ка ци ји ко ја ће би ти до-
ступ на и на сај ту мре же Ху ма наС.

пред став ни ца удру же ња Сна га при ја тељ-
ства Amity На де жда Са та рић ор га ни зо ва ла 

је три би ну на те му спре ча ва ња на си ља над 
ста ри ма, ко је је, на жа лост, све при сут ни 
про блем и код нас и у све ту, а у нај ве ћем 
ри зи ку од на си ља су ста ри је же не. Оту да 
је пре вен ци ја на си ља зна ча јан циљ свих 
јав них по ли ти ка. Стра те ги је пре вен ци је 
укљу чу ју обра зо ва ње ста ри јих, за тим од ра-
слих и мла ђих осо ба, про фе си о на ла ца ко ји 
пру жа ју услу ге ста ри ји ма, као и оп ште јав-
но сти. Са дру ге стра не, ту су и санк ци је за 
по чи ни о це, кроз си стем пра во су ђа, под се-
ти ла је На де жда Са та рић.

Ак тив но ста ре ње и те ка ко мо же да бу де 
бра на за на си ље, на ро чи то над ста ри ји ма 
ко ји жи ве са ми, па те од де пре си је и ло ши-
јег су фи зич ког здра вља.

по ред пред став ни це Amity-ја, на три би-
ни су уче ство ва ли Ми ро слав Ма рин ко вић, 
учи тељ и пе да гог у пен зи ји, и др Га бри је ла 
кра гу је вић, пр о фе сор фи зич ке кул ту ре у 
пен зи ји, ко ји су го во ри ли о зна ча ју дру же-
ња и фи зич ке ак тив но сти у ста ри јем до бу.

по др шку Фе сти ва лу здра вља пру жи ле су 
ре пу блич ке и град ске ин сти ту ци је и број не 
ор га ни за ци је из обла сти ме ди ци не и спор-
та, а са ма ма ни фе ста ци ја је би ла из у зет но 
ме диј ски про пра ће на. Г. О.

ОДР ЖАН ОсАМ НА Е сти јЕ сЕ њи ФЕ сти вАл зДРА вЉА

зна чај пре вен ци је

Три би не би ле до бро по се ће не

КРА ГУ јЕ вАЦ

тре ћи са јам здра вља
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пче лар ство као ва жна при-
вред на гра на у тр сте нич кој оп-
шти ни све ви ше до би ја на зна-
ча ју. За про из вод њу ме да и ко-
шни ца за пче ле за ин те ре со ван 
је ве ли ки број мла дих љу ди ко-
ји у овој обла сти при вре ђи ва ња 
ви де сво ју шан су за оства ри ва-
ње скром них при хо да. то је пре-

по зна ла и оп шти на тр сте ник и 
ово га пу та ор га ни зо ва ла ак ци ју 
по мо ћи пче ла ри ма до ни ра ју-
ћи им ше ћер ко ји ће им до бро 
до ћи у при хра њи ва њу пче ла у 
зим ском пе ри о ду.

– по 100 кг ше ће ра до би ће 
73 чла на уз не ку ма лу до пла ту. 
про шле го ди не би ла је по де-

ла ко шни ца а ове го ди не смо 
има ли про блем за ше ћер, са-
да је све у ре ду и ја у име свих 
нас у „по мо ра вљу” за хва љу јем 
на шој оп шти ни и пред сед ни ку 
Ћи ри ћу на раз у ме ва њу и по-
мо ћи. До би ли смо и ау то бус за 
од ла зак на Ме ђу на род ни са јам, 
кон ку ри са ће мо и на ред не го ди-

не, али ће мо нај пре одр жа ти са-
ста нак. Има ће мо уско ро јед но 
ме ђу на род но пре да ва ње, до ћи 
ће струч ња ци за ма ти це и се-
лек ци ју из Дан ске, та ко да ће мо 
на ста ви ти на ше ак тив но сти – 
ре као је тим по во дом вла ди мир 
Га шић, пред сед ник удру же ња 
„по мо ра вље”. Д. И.

Бу рен це ме да де ци  
са смет ња ма у раз во ју 
из ШО СО „Ми лан 
пе тро вић” у  
Но вом Са ду 

Све ча ност по во дом до-
де ле при зна ња и сер ти-
фи ка та уче сни ци ма 2. 

Ме ђу на род не сен зор не оце не 
ква ли те та ме да у ор га ни за ци ји 
Ино ва тив ног кла сте ра „па нон-
ска пче ла” и На уч ног ин сти ту та 
за ве те ри нар ство Но ви Сад, а 
уз по др шку при вред не ко мо ре 
вој во ди не (пкв) и при вред не 
ко мо ре Ср би је (пкС), одр жа на је 
16. ок то бра 2018. у ве ли кој са ли 
пкв. узор ке ме да за ову ма ни-
фе ста ци ју до ста ви ли су уче сни-
ци из Ма ђар ске, Ру му ни је, Хр-
ват ске, Ма ке до ни је, Ал ба ни је, 
Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не 
и из Ср би је. по бро ју зе ма ља 
уче сни ца, као и по бро ју узо ра-
ка ме да (92), ова сен зор на оце на 
ква ли те та ме да свр ста на је ме ђу 
нај ве ће у ре ги о ну. 

Ова пче лар ска ма ни фе ста ци ја 
одр жа на је под на зи вом „ква ли те-
том до тр жи шта”, а пред сед ник уО 
Ино ва тив ног кла сте ра „па нон ска 
пче ла“, Ха џи Зо ран Јо ва но вић, 
ре као је при ли ком ње ног отва ра-
ња да је ове го ди не био ван ред но 
до бар ква ли тет ба гре мо вог ме да, 
да је из не на ђу ју ће што ли пов мед 
ни је та ко вр хун ски, а да су сви 
оста ли на оном ни воу на ко јем су 
би ли про шле го ди не.

при зна ње „Жи ва ђу ри чин” 
за све у куп ни до при нос раз во ју 
пче лар ства ове го ди не при па ло 
је пче ла ру вла ди ми ру Ху ља ди ју, 

ко ји већ 60 го ди на пче ла ри. ти-
ту ла ап со лут ног шам пи о на при-
па ла је Алек сан дру Сте ва но ви ћу, 
а при зна ње за ко лек ци ју ме да 
Зла то ми ру то ми ћу. Нај бо љи ква-
ли тет ли вад ског ме да до сти гла је 
Ире на Га рев ска, ба гре мо вог ме да 
вељ ко ва сић, шум ског Игор Ла за-
ре вић, ли по вог Ми лан по пов, а 
сун цо кре то вог ва ња Го ве да ри ца.

Је ле на Дроб њак, се кре тар 
удру же ња по љо при вре де пкв, 
ис та кла је да је по вод овог оку-
пља ња из у зет но зна ча јан за уна-
пре ђе ње по љо при вре де у Ап 
вој во ди ни.

– удру жи ва ње по љо при вред-
ни ка у на шој по кра ји ни, али и у 
др жа ви, део је тра ди ци је. то по-
твр ђу је и по сто ја ње и рад кла-
сте ра „па нон ска пче ла”, ко ји под-
сти че ино ва тив ност и кон ку рент-
ност пр о из вод ње, као и ускла-
ђи ва ње стан дар да про из вод ње 
ме да са стан дар ди ма Европ ске 

уни је – ре кла је Дроб њак и до да-
ла да је пкв увек спрем на да по-
др жи ма ни фе ста ци је ко је за циљ 
има ју по ве зи ва ње по слов них су-
бје ка та на до ма ћем и ме ђу на род-
ном пла ну. 

по моћ ник по кра јин ског се-
кре та ра за по љо при вре ду, во до-
при вре ду и шу мар ство, Ми ло рад 
Ма лић, из ја вио је да су пче ла ри у 
Ап вој во ди ни и Ср би ји ор га ни зо-
ва ни, и да је бу џет за њих го то во 
че ти ри пу та уве ћан.

– Са за до вољ ством мо гу ре ћи 
да  смо по ма га ли пче ла ре вој во-
ди не и у 2017. и у 2018. го ди ни. 
при ме тан је зна ча јан на пре дак, и 
по др жа ва мо све ове ма ни фе ста-
ци је ко је до при но се по бољ ша њу 
ква ли те та ме да – ре као је овом 
при ли ком Ма лић.

И члан Град ског ве ћа Но вог 
Са да за при вре ду Ми ло рад Ра до-
је вић ис та као је да број ово го ди-
шњих уче сни ка и узо ра ка по твр-

ђу је ва жност одр жа ва ња ова квих 
до га ђа ја.

– ква ли тет ме да је сте не што 
што ми слим да тре ба да бу де на-
ша кон ку рент на пред ност и она 
кар та на ко ју ми тре ба да игра-
мо – ре као је Ра до је вић и до дао 
да град Но ви Сад од 2015. го ди не 
сно си ком плет не тро шко ве сер-
ти фи ка ци је, од но сно за шти те ге-
о граф ског по ре кла ли по вог ме да, 
а то ће се, ка ко ка же, на ста ви ти и 
у на ред ном пе ри о ду.

кла стер „па нон ска пче ла” је на 
кра ју ма ни фе ста ци је уру чио за-
хвал ни це за пру же ну по др шку 
по кра јин ској вла ди, гра ду Но вом 
Са ду, пкв и пкС, а Ми о дра гу Бли-
зан цу, осни ва чу и ди ре ген ту ин-
клу зив ног ме шо ви тог хо ра „Исон” 
из ШО СО „Ми лан пе тро вић” да-
ро вао је бу рен це ме да за де цу са 
смет ња ма у раз во ју ко ја по ха ђа ју 
ову шко лу из Но вог Са да.

Ми ро слав Мек те ро вић

Пред сед ник Управ ног од бо ра Ино ва тив ног кла сте ра „Па нон ска пче ла”, Ха џи Зо ран Јо ва но вић, на 
све ча но сти у При вред ној ко мо ри Вој во ди не

ДРУ ГА МЕ ЂУ НА РОД НА сЕН зОР НА ОЦЕ НА КвА ли тЕ тА МЕ ДА У НО вОМ сА ДУ

Ква ли те том до тр жи шта

Оп шти на тр сте ник по ма же раз вој пче лар ства
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погледи

Бес пла тан град ски пре воз,  
као по ку шај рас те ре ће ња  
са о бра ћа ја и сма ње ња 
за га ђе ња, нај ви ше ко ри сти 
ста ри ји ма, док не ме ња мно го 
на ви ке вла сни ка ау то мо би ла 

От ка ко је у бе о град ском јав ном пре-
во зу уве ден си стем бус-плус, а ста-
ри ји од 65 по ча шће ни пра вом на 

бес плат ну во жњу (уз го ди шњу прет пла ту 
од 407 ди на ра), ко ри сни ци ове по вла сти це 
има ју оби чај да се ша ле на свој ра чун кон-
ста та ци јом да је то је ди на до бра ствар у тим 
њи хо вим го ди на ма. 

Ни је то ни да ле ко од исти не. Мо гућ ност 
шпар та ња, уз дуж и по пре ко, по ве ли ком, 
ха о тич ном гра ду, без ика квог тро шка и, 
ни шта ма ње зна чај но, без раз ми шља ња о 
сит ни ни, ку по ви ни кар те, по ни шта ва њу, 
ти ска њу да се све оба ви, да је вла сни ку те 
при ви ле ги је не ки по се бан осе ћај сло бо де и 
ла год но сти. Још ма ло, па да вам мла ђи су-
гра ђа ни за ви де.

та ко је у Бе о гра ду, а за ни мљи во је са-
зна ње да има гра до ва где за тај ау то бу ски 
ко мо ди тет не тре ба че ка ти ше зде сет пе ти 
ро ђен дан. До вољ но је са мо би ти ста нов ник 
тог ме ста или да се та мо за тек не те у би ло 
ком свој ству, као по се ти лац, стра нац, и цео 
град је ваш и све во жње сло бод не.

Од пре ме сец да на та кав при мер пру жа 
Дан керк, на се ве ру Фран цу ске, ко ји са сво-
јих 200.000 ста нов ни ка, у ши рој зо ни, ка ко 
на во ди лон дон ски „Гар ди јан”, ва жи  за нај-
ве ћи европ ски град чи ји жи те љи или на-
мер ни ци има ју пу ну сло бо ду во жње град-
ским са о бра ћа јем без ика квог пла ћа ња.

пре то га, уче шће пут ни ка у фи нан си ра њу 
пре во за из но си ло је 10 од сто, јер је це ном 
ка ра та обез бе ђи ва на јед на де се ти на укуп-
них го ди шњих тро шко ва од 47 ми ли о на 
евра. Оста лих де вет де се ти на по кри ва но је 
из два из во ра, глав ни на од 60 од сто сред-
стви ма од по себ не тран спорт не так се (ко-
ја се на пла ћу је од бру то за ра да рад ни ка у 
ком па ни ја ма са ви ше од 11 за по сле них), а 
30 од сто из град ске ка се.

у но вој ра чу ни ци ва жан мо мент је да су у 
ме ђу вре ме ну тран спорт не так се по ве ћа не. 
Ода тле се на док на ђу је ма њак ство рен из о-

стан ком уде ла ка ра та и ствар је ис пе гла на у 
ко рист гра ђа на. ка ко ка жу у град ској скуп-
шти ни, сви су на до бит ку. 

Град је жив нуо, сла жу се са го вор ни ци 
„Гар ди ја но вог” но ви на ра. Ау то бу си су по-
ста ли ме ста спон та них ко му ни ка ци ја, љу-
ди су отво ре ни ји, рас по ло же ни ји јед ни 
пре ма дру ги ма. Мно ги ће ре ћи да ра ни је 
ни су ни по ми шља ли да ко ри сте град ски 
пре воз, али са да кад је бес пла тан, а це не 
го ри ва ра сту, дру ги аду ти се по ја вљу ју. Ни-
је, до ду ше, све са мо у прак тич ним ре ше-
њи ма и уште ди. 

„И са ми смо би ли из не на ђе ни по ра стом 
ин те ре со ва ња и бро ја пут ни ка. Са да тре-
ба да их за др жи мо”, ка же гра до на чел ник 
па трис вер гри ет, а нео че ки ва ни успех 
град ског про јек та илу стру је по дат ком да 
је на по је ди ним ли ни ја ма број пут ни ка 
по ве ћан за 50 од сто, а на не ким чак и за 
85 про це на та.

„тру ди мо се да на ве де мо љу де да дру га-
чи је гле да ју на ау то бус. Не ка да је био сма-
тран као пре во зно сред ство за оне без из-
бо ра, мла де, ста ре, си ро ма шне ко ји се би 
не мо гу да при у ште соп стве ни ау то. Да нас 
је при кла дан за све. Ме ња мо пер цеп ци ју 
и тран сфор ми ше мо град у прав цу за јед ни-
штва и су жи во та”. 

Иде ја о сло бод ном град ском тран спор ту 
ни је баш од ју че. већ ду же је у оп ти ца ју и у 
ра зним ва ри јан та ма ис про ба ва на је ши ром 
све та. углав ном су то ма ња ме ста. Са мо у 
Евро пи има 57 гра до ва са ра зним мо де ли-
ма и ре ше њи ма бес плат них во жњи. Не где 
су по ку ша ва ли, па од у ста ја ли.

И у Дан кер ку, пр во бит на за ми сао би ла је 
огра ни че на са мо на да не ви кен да и др жав-
них пра зни ка, а ви дев ши ка кав је од зив, у 
гра ду су од лу чи ли да иду до кра ја. Без ика-
квих огра ни че ња. И то је би ло ре во лу ци о-
нар но.

Нај бли жи оно ме што је пред у зео Дан-
керк, и пет го ди на бр жи, је сте глав ни град 

Есто ни је, та лин, ко ји је још 2013. по нео 
епи тет пр ве европ ске пре сто ни це са бес-
плат ним пре во зом. Али, та мо по сто ји огра-
ни ча ва ју ћа став ка – са мо за гра ђа не са при-
ја вом бо рав ка. Са ис пу ње ним тим пр вим и 
нај ва жни јим усло вом и зе ле ном кар том ко-
ја се ку пи са мо је дан пут и ко шта два евра, 
све ли ни је трам ва ја, ау то бу са и тр о леј бу са 
отво ре не су гра ђа ни ну та ли на.

За уз врат, град ске вла сти сва ке го ди не 
до би ја ју од др жа ве део су ме од по ре за на 
при ма ња сва ког об ве зни ка. Исто вре ме но, 
ра сте и број но вих ста нов ни ка. у крат ком 
вре ме ну од уво ђе ња бес плат ног пре во за, 
број но во ре ги стро ва них жи те ља по рас тао 
је за 25.000.

ка ко ства ри сто је, ово у пре сто ни ци је са-
мо пр ви ко рак. Естон ска вла да раз ми шља 
да си стем про ши ри на це лу зе мљу, свих 15 
обла сти. Али то за ви си од ло кал них вла сти 
и во ље гра ђа на, као и у слу ча ју та ли на где је 
иде ја о бес плат ном јав ном пре во зу нај пре 
по др жа на на ре фе рен ду му. Ако та кав бу де 
ис ход и у дру гим де ло ви ма зе мље, Есто ни ја 
би мо гла да по ста не пр ва у све ту са пот пу но 
сло бод ним јав ним пре во зом.

то је вест ко ја би нај ви ше об ра до ва ла ста-
ри је гра ђа не и мла де, јер упра во су они нај-
ве ћи ко ри сни ци, и до бит ни ци. Њи хов број 
у град ском пре во зу је „дра ма тич но по рас-
тао”, по ка за ла су ис тра жи ва ња по сле пр ве 
го ди не бес плат не во жње у та ли ну. Ме ђу 
пут ни ци ма мно го је и бив ших ше та ча ко ји 
су до та да шње пе шач ке ту ре за ме ни ли се-
де њем у ау то бу су. ту је за бе ле жен по раст 
од 40 од сто и то је ло ше, јер је сва ка ко здра-
ви је хо да ти не го во зи ти се.

А што се вла сни ка ау то мо би ла ти че, они 
су оста ли не уз др ма ни, сво јих ме зи ма ца и 
на ви ка се не од ри чу. Ни ску по го ри во, ни 
бес пла тан јав ни пре воз ни су учи ни ли да се 
упо тре ба при ват них ко ла сма њи знат ни је 
од сим бо лич них пет од сто.

Д. Дра гић

НО ви Жи вОт ГРА ДО вА 

сло бод на 
во жња 
за све

Бес плат но до ми ле во ље: Дан керк на се ве ру Фран цу ске
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пре ма нај но ви јем 
ис тра жи ва њу, нај ве ће 
прет ње здра вљу сву где 
су го ја зност, ви сок  
крв ни при ти сак 
и ди ја бе тес, уз ста ре 
„не при ја те ље” –  
ду ван и ал ко хол

Шпан ци су ових да на би-
ли у ве сти ма – као до-
бра вест. Сту ди ја ко ју 

је сре ди ном ок то бра об ја вио 
Ин сти тут за здрав стве ну ме три-
ку и про це не (In sti tu te for He alth 
Me trics and Eva lu a tion) уни вер-
зи те та ва шинг тон, за кљу чи ла је 
да ће они до 2040. на гло бал ном 
тро ну ду го веч но сти за ме ни ти 
ак ту ел не шам пи о не, Ја пан це. 

Шпан ци, ко ји су са да у овој 
ли ги на че твр том ме сту, до би-
ли су од лич не оце не у свим ка-
те го ри ја ма, уз на по ме ну да би, 
кад је реч о пу ше њу „мо гли бо-
ље”, док су по хва ле до би ли пре 
све га за сво ју „ме ди те ран ску” 
ис хра ну, са пу но бла го твор ног 
ма сли но вог уља, све же ри бе и 
ра зно вр сног по вр ћа. 

пре ма про јек ци ји сту ди је, 
њи хов жи вот ни век би до по-
ме ну те 2040. до сти гао про сек 
од 85,8 го ди на, чи ме би за ма ло 
пре те кли ви ше го ди шње пла не-
тар не ре кор де ре Ја пан це, чи ји 
је про сек из ра чу нат на 85,7.

Ја пан ци су, пре ма овим на ла-
зи ма, по че ли да за о ста ју због 
по ве ћа не го ја зно сти у ина че 
вит кој на ци ји и по ра ста бро ја 
пу ша ча, пре све га ме ђу му шкар-
ци ма. И у овој на ци ји, као и у 
ве ћи ни зе ма ља, же не су ина че 
ду го веч ни је.

До бра вест је да ће ду го веч-
ност по ра сти сву да (по ме ну та 
сту ди ја је об у хва ти ла 195 зе ма-
ља), прем да ће тај по раст би-
ти спо ри ји не го што је ра ни је 
прог но зи ра но. За ни мљи во је 
при том да ста ти стич ки нај бо га-
ти ја на ци ја, САД, у овом по гле ду 
по чи ње да за о ста је: прог но зи-
ра се да ће се са да на шњег 43. 
ме ста гло бал не ду го веч но сти 
сро за ти на 64, по што ће се та-

мо шњи жи вот ни про сек са са-
да шњег од 78,7 го ди на по ве ћа-
ти са мо на 79,8. 

Сли чан тренд успо ра ва ња 
еви ден ти ран је и у За пад ној 
Евро пи, Ау стра ли ји и на Но вом 
Зе лан ду. И та мо је, као у САД, у 
по ра сту уми ра ње од ср ча них 
обо ље ња, кан це ра, хро нич них 
бо ле сти плу ћа, ди ја бе те са и по-
вре да. Је дан од фак то ра на мно-
го ме ста је и ло ша при род на 
сре ди на: за га ђен ва здух у ки ни 
пре ма не ким на уч ним ис тра жи-
ва њи ма од не се чак ми ли он жи-
во та го ди шње, а истим по во дом 
све че шће у ве сти ма је и Ин ди ја.

Евро пља ни ма, на ро чи то 
они ма у ње ном ис точ ном де лу, 
ста ње у овом по гле ду оте жа ва 
ве ли ка ни ко тин ска за ви сност 
и ве ћи про це нат ал ко хо ли ча ра 
не го дру где.

На дру гој стра ни све та, ду го-
веч ност се по ве ћа ва у нај мно го-
људ ни јој на ци ји, ки ни, ко ја ће са 
68. ско чи ти на 39. ме сто и у том 
по гле ду за ме ни ти ме сто са САД.

Дру ге на ци је ко је за о ста ју 
у про јек ци ја ма ду го веч но сти 
су ка на да (са 17. на 27. ме сто), 
Нор ве шка (са 12. на 20) и Ау-
стра ли ја (са пе тог на де се то).

па жњу при вла чи и скром на 
про јек ци ја за Ру си ју, ко ја ће свој 

са да шњи про сек оче ки ва ног 
жи вот ног ве ка од 71 го ди не до 
2040. по ве ћа ти за са мо 1,8.

Ме ђу они ма ко ји ће на пре-
до ва ти су и шпан ске ком ши је, 
пор ту гал ци (са 23. на пе то ме-
сто – по свој при ли ци због истог 
ге о граф ског по ло жа ја и слич-
ног на чи на жи во та), за тим по-
ља ци, тур ци и још не ки.

Сва ка ко ни је из не на ђе ње 
што су на дну та бе ле не ке на ци-
је нај си ро ма шни јег кон ти нен-
та, Афри ке: оче ки ва ни жи вот-
ни век у Ле со ту, др жа ви ис под 
еква то ра, 2040. ће до ба ци ти 
са мо до 57,3 го ди не. Не што бо-
ље прог но зе су за Цен трал но-
а фрич ку Ре пу бли ку (58,4), Зим-
баб ве (61,3) и Со ма ли ју (63,6).

Што се нас ти че, за сле де ће 
две и не што де це ни је жи вот ни 
век ће нам пр о сеч но би ти ду-
жи за ста ти стич ких 3,7 го ди на 
(са да шњи про сек је 76,2). у ре-
ги о ну у овом по гле ду бо ље ће 
про ћи жи те љи Бо сне и Хер це-
го ви не (+6,2), Хр ват ске (+5,2) и 
Ма ке до ни је (+4,8), а сла би је Цр-
но гор ци (+2,6).

За свет у це ли ни, про јек то-
ва но по ве ћа ње оче ки ва ног 
жи вот ног ве ка је пет го ди на: са 
са да шњих 73,8 на 77,7 го ди на у 
2040.

Шпан ци су ина че до по чет ка 
ове го ди не има ли нај ста ри јег 
ста нов ни ка пла не те: Фран ци ско 
Ну њез Оли ве ра био је Ги ни сов 
ре кор дер ду го веч но сти. умро 
је у ја ну а ру, у 113. го ди ни. Док је 
био жив, хва лио се да свој ду ги 
век мо же да за хва ли на пор ном 
ра ду, до брим ге ни ма, по вр ћу из 
соп стве не ба ште – и сва ко днев-
ној ча ши цр ве ног ви на.

том кок те лу тре ба до да ти и 
чи ње ни цу да Шпа ни ја, пре ма си-
сте ма ти за ци ји ко ју је са чи ни ла 
но вин ска аген ци ја Блум берг, има 
је дан од нај е фи ка сни јих здрав-
стве них си сте ма у Евро пи, па и 
гло бал но: ис пред ње су са мо си-
сте ми Хонг кон га и Син га пу ра.

Ово ис тра жи ва ње је, ме ђу-
тим, има ло скром ни ји об у хват: 
ске ни ра ни су си сте ми са мо 56 
зе ма ља, при че му су по след ња 
три ме ста за у зе ли по мно го че-
му те шко упо ре ди ви Азер беј-
џан, САД и Бу гар ска.

у Шпа ни ји на здрав ство од ла-
зи 9,2 од сто БДп-а, што је тро-
шак по гла ви ста нов ни ка од око 
2.000 евра го ди шње.

Нај ску пљи здрав стве ни си-
стем је аме рич ки: од не се 18,8 
од сто та мо шњег БДп, или 8.100 
до ла ра по гла ви ста нов ни ка.

М. Бе кин

НО вЕ ПРО јЕК Ци јЕ ГлО БАл НЕ ДУ ГО вЕЧ НО сти

Шпан ци пре сти жу ја пан це
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хроника

ли КОв НА КО лО Ни јА сиР вОј вО Ди НЕ

Уметностизнадсвега
Де ве та ли ков на ко ло ни ја Са ве за ин ва ли да ра да 

вој во ди не не дав но је одр жа на у про сто ри ја ма ОО ИР 
Но ви Сад.

ко ло ни ји су при су ство ва ли пре драг Ра до вић, 
по моћ ник по кра јин ског се кре та ра 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, Сте-
ван Ра ди шић, пот пред сед ник СИР вој во ди не, Ми-
ло рад по по вић, пред сед ник ОО ИР Но ви Сад, и чла-
но ви ОО ИР из вој во ди не.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР вој во ди не, 
ис та кла је да на ко ло ни ји ства ра ју 23 сли ка ра из 
Бач ке, Ба на та и Сре ма, ко ји већ го ди на ма уче ству ју 
на ли ков ним ко ло ни ја ма ОО ИР ин ва ли да ра да вој-
во ди не и Са ве за.

пре драг Ра до вић је том при ли ком на гла сио да 
ре сор ни по кра јин ски се кре та ри јат ула же сред ства 
и на по ре у по бољ ша ње по ло жа ја ор га ни за ци ја, са-
ве за и удру же ња гра ђа на на те ри то ри ји вој во ди не, 
и да ће се то на ста ви ти и убу ду ће. умет ни ци су на-
сли ка ли 25 сли ка и сви су до би ли за хвал ни це (на 
слици учесници колоније).  Дра ган Ко раћ

у клу бу пен зи-
о не ра у Ја го ди ни 
по след ње не де ље 
сеп тем бра пен зи-
о не ри су све ча но 
обе ле жи ли 73 го-
ди не ра да и по-
сто ја ња удру же ња 
ко је тре нут но оку-
пља око три хи-
ља де чла но ва. На 
про сла ви су, по ред пен зи о не ра, би ли и 
број ни зва нич ни ци из град ских ин сти-
ту ци ја и ло кал не са мо у пра ве, ко ји ма су 
уру че не за хвал ни це за успе шну и пло-
до твор ну са рад њу. За све ча ни ру чак и 
бо га ту тр пе зу по бри ну ли су се спон зо-
ри и при ја те љи удру же ња, та ко да је уз 
му зи ку, пе сму и до бро рас по ло же ње 
пра зник обе ле жен уз тра ди ци о нал но 
до бро дру же ње.

пен зи о не ри у Ја го ди ни не ма ју раз-
ло га за не за до вољ ство. На про тив, ов-
де се бри не не са мо о стан дар ду и сва-
ко днев ним по тре ба ма, већ и о од ла ску 
на из ле те, о ре кре а ци ји и за ба ви.

За хва љу ју ћи раз у ме ва њу ло кал не са-
мо у пра ве пен зи о не ри Ја го ди не има ју 
ве ли ке при ви ле ги је, ис та као је пред сед-
ник удру же ња Ча слав ђор ђе вић. пен зи-

о не ри из свих 
окол них се ла 
(52) као и у са-
мом гра ду има ју 
бес пла тан пре-
воз, за тим клу-
бо ве у свим ре-
но ви ра ним до-
мо ви ма кул ту ре, 
а сва ке го ди не 
70 нај ста ри јих 

жи те ља бо ра ви по пет да на бес плат но у 
Грч кој. та ко ђе, ту је и јед но крат на по моћ, 
као и дру ги ви до ви со ци јал них да ва ња. 
Од лич на са рад ња оства ру је се и са Цр-
ве ним кр стом, обез бе ђе на је и по вољ на 
на бав ка огре ва, за ба ве два пу та ме сеч но, 
као и из ле ти ши ром Ср би је. пен зи о не ри 
има ју свој Дом, ко ји се уз по моћ ло кал не 
са мо у пра ве ре но ви ра део по део. 

Ја го дин ски пен зи о не ри су уче ство-
ва ли на Олим пи ја ди спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба у вр њач кој Ба њи, 
а ни је за бо ра вљен ни Ме ђу на род ни 
дан ста ри јих – 1.ок то бар. у До му пен-
зи о не ра у ор га ни за ци ји Цр ве ног кр-
ста одр жа на је три би на под сло га ном 
„про мо ви са ње шам пи о на људ ских 
пра ва ста ри јих осо ба”.

А.  Ђо рић

Свој дан, 10.ок то бар удру-
же ње пен зи о не ра гра-
да Ни ша обе ле жи ло је и 

про сла ви ло дру же њем са ко ле-
га ма из мно гих гра до ва Ср би је. 
Све ча но и ве се ло про сла вље не 
су 72 го ди не по сто ја ња и ра да 
ни шког удру же ња са же љом 
да на ред ни ро ђен дан до че ка ју 
у до бром здра вљу и са ве ћим 
пен зи ја ма. 

До ма ћин ску па, вла сти мир 
Го цић, пред сед ник удру же ња, 
по же лео је до бро до шли цу го-
сти ма. Ми лан ко ва че вић из 
пен зи о нер ског удру же ња Но-

вог Са да ре као је да су ова кве 
и слич не го ди шњи це при ли ка 
за под се ћа ње да је ге не ра ци-
ја нај ста ри јих жи те ља про шла 
кроз мно ге те шко ће, али да је 
то ге не ра ци ја ко ја се не пре да-
је. Је дан од нај гла сни јих бо ра-
ца за до сто јан стве ну ста рост 
и пра ва пен зи о не ра, Ми ло ван 
ву чи ће вић из Са ве за удру же ња 
пен зи о не ра ју го и сточ не Ср би је 
под се тио је да ве ли ки број пен-
зи о не ра жи ви на гра ни ци ег зи-
стен ци је а да ви ше од 270.000 
њих при ма пен зи ју ни жу од два-
де сет хи ља да ди на ра. 

по се бан зна чај обе ле жа ва њу 
Да на пен зи о не ра гра да Ни ша 
да ло је пот пи си ва ње по ве ље о 
бра ти мље њу са пен зи о нер ском 
ор га ни за ци јом кру шев ца. Ово 
тим пре што их по ве зу је се ћа ње 
на из не на да пре ми ну лог Ми ро-
љу ба Стан ко ви ћа Ми ку, ко ји је 
по ре клом из кру ше вач ког кра-
ја а ко ји је био пред сед ник ни-
шког удру же ња ви ше ман да та 
и дао зна ча јан до при нос афир-
ма ци ји пен зи о нер ске ор га ни-
за ци је. по ве љу су пот пи са ли 
пред сед ник ни шких пен зи о не-

ра вла сти мир Го цић и Ми ло је 
Бо ги ће вић, пред сед ник пен зи-
о не ра из кру шев ца. пот пи су ју-
ћи по ве љу о бра ти мље њу оба 
пред сед ни ка су се са гла си ла да 
ће са рад ња би ти од обо стра не 
ко ри сти и да се ова кви су сре ти, 
дру же ње и ат мос фе ра ду го по-
сле пре при ча ва ју.

Да су Ни шли је до бри до ма-
ћи ни, да зна ју да се ве се ле и да 
ју жњач ку енер ги ју уме ју да пре-
не су на сва ког го ста, по ка за ли 
су и овом при ли ком.  

Љ. Гло го вац

ОБЕ лЕ ЖЕН ДАН УДРУ ЖЕ њА ПЕН зи О НЕ РА ГРА ДА Ни ША  

Бра ти мље ње са
пен зи о не ри ма
Кру шев ца

ПЕН зи О НЕ Ри јА ГО Ди НЕ ПРО слА ви ли свОј ДАН

Пу но раз ло га за за до вољ ство
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Сре ди ном ок то бра у Свр-
љи гу је одр жа на из бор на 
скуп шти на удру же ња пен-
зи о не ра Свр љиг, на ко јој је 
иза бра но но во ру ко вод ство 
и утвр ђе не смер ни це да љег 
ра да. Скуп шти на је јед но гла-
сно за пред сед ни ка и пот-
пред сед ни ка удру же ња иза-
бра ла Ми лен ка пе тро ви ћа и 
Ми ли ју Ни ко ли ћа, ко ји су и 
до са да оба вља ли те ду жно-
сти. Иза бра ни су и Из вр шни 
и Над зор ни од бор.

Ми лен ко пе тро вић, ста ри – но ви пред сед-
ник, чла но ви ма Скуп шти не удру же ња обра-
тио се по ру ком да тре ба да се ра ди у ин те ре-
су члан ства јер у свр љи шкој оп шти ни жи ви 
око 4.700 пен зи о не ра свих ка те го ри ја. Го во-
рио је о ор га ни за ци о ним пи та њи ма, оси гу-
ра њу, снаб де вач кој де лат но сти, со ци јал ним 
и здрав стве ним про бле ми ма, са рад њи са 
удру же њи ма у окру же њу, са ло кал ном са мо-
у пра вом и ин сти ту ци ја ма у оп шти ни. На гла-
сио је да пен зи о не ри во ле да се дру же, ор га-
ни зу ју из ле те, по се ћу ју кул тур не и спорт ске 
ма ни фе ста ци је ши ром Ср би је. 

у име ло кал не са мо у пра ве Скуп шти ни су 
при су ство ва ли пред сед ни ца оп шти не Је ле-
на три фу но вић и њен по моћ ник Ми ро слав 

Мар ко вић. пред сед ни ца је пен зи о не ри ма 
по же ле ла до бро здра вље и дуг жи вот, уз 
пу но за ба ве и од мо ра. пен зи о не ри има ју и 
ела на и мо ти ва, ка за ла је пред сед ни ца оп-
шти не, па сто га оче ку је још бо љу са рад њу 
ло кал не са мо у пра ве и пен зи о не ра.

На скуп шти ни у Свр љи гу Са вез пен зи о не ра 
Ср би је пред ста вља о је члан Из вр шног од бо-
ра Ми ло ван ву чи ће вић, ко ји је и пред сед ник 
Са ве за удру же ња пен зи о не ра ју го и сточ не 
Ср би је, пред сед ник удру же ња пен зи о не ра 
пр о ку пља и то плич ког окру га. Он је на ску пу 
го во рио о со ци јал но-еко ном ско ста ту су пен-
зи о не ра, по себ но на ју го и сто ку Ср би је, и за-
тра жио ве ће ан га жо ва ње и са мих пен зи о не-
ра и дру штве не за јед ни це на по бољ ша њу тог 
ста ту са. С. Ђор ђе вић

кра јем сеп тем бра Ре ги о нал на при-
вред на ко мо ра За је чар ор га ни зо ва ла 
је 7. Ме ђу на род ни са јам „Здра во – до-

ма ће – при род но” са ви ше од 200 из ла га ча 
из Ср би је, Бу гар ске, Ре пу бли ке Срп ске, Сло-
ве ни је, Хр ват ске. Не ко ли ко чла ни ца клу ба 
за од ра сла и ста ри ја ли ца „Злат на је сен”, ко-
ји де лу је у окви ру Цен тра за со ци јал ни рад 
у За је ча ру, из ло жи ло је сво је руч не ра до ве 
на овом сај му. Реч је о уни кат ним пред ме-
ти ма ко ји не гу ју на шу тра ди ци ју и на сле-
ђе, за чи је ства ра ње су труд и рад уло жи ле 
упра во чла ни це овог клу ба. Циљ њи хо вог 
уче шћа на сај му био је да се су гра ђа ни упо-
зна ју са ак тив но сти ма ко је клуб пру жа а то 
су днев на оку пља ња и дру же ње са вр шња-
ци ма, за тим дру же ње са де цом раз ли чи тог 
уз ра ста кроз ра ди о ни це, так ми че ња у за-
бав ним игра ма, из ле ти, струч на пре да ва ња 
и еду ка ци је из здрав стве не за шти те. 

Штанд је био до бро по се ћен, по себ но су 
се ин те ре со ва ле ста ри је За је чар ке ко је се 
ба ве руч ним ра дом, па су се мно ге по ну-

ди ле да во лон ти ра ју у ра ди о ни ца ма и та ко 
пре не су сво је зна ње, ве шти ну и ис ку ство на 
мла ђе ге не ра ци је, чи ме се сма њу је со ци јал-
на изо ло ва ност ста ри јих су гра ђа на и да је 
до при нос ме ђу ге не ра циј ској са рад њи. Чла-
ни це клу ба су на сај му ре а ли зо ва ле и ак ци-
ју при ку пља ња књи га за сво ју би бли о те ку 
ко ја је би ла ве о ма успе шна. 

На ступ на сај му је до при нео не са мо ства-
ра њу но вих кон та ка та и са рад ње, већ и то-
ме да се сви под се те да су ста ри ји и да ље 
про дук тив ни чла но ви дру штва ко ји до при-
но се за јед ни ци. 

Чла ни це клу ба су се по во дом Деч је не де-
ље, ко ја се обе ле жа ва пр ве не де ље у ок то-
бру, дру жи ле са де цом у вр ти ћу „Здра вац”, 
као и са де цом оме те ном у раз во ју из днев-
ног бо рав ка „Облу так”.

клуб „Злат на је сен” ове го ди не обе ле жа ва 
34 го ди не по сто ја ња, има око сто ти ну чла-
но ва, а ор га ни зу је број не ак тив но сти у ви ду 
дру же ња, за бав них ига ра, из ле та, ра ди о ни ца. 

С. Мар ко вић

Ки КиН ДА

Разведриливршњаке

Чла но ви кул тур но-умет нич ког дру-
штва „Сун ча на је сен” ко је де лу је у са ста-
ву удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-
шти не че сто по се ћу ју ко ри сни ке Ге рон-
то ло шког цен тра у ки кин ди. Не из о став-
но је го сто ва ње по во дом обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род ног да на ста ри јих осо ба. то-
ком це лог ок то бра одр жа ва ју се при год-
ни про гра ми у нај ве ћој се вер но ба нат-
ској оп шти ни у зна ку ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти и са рад ње.

Че тр де се так из во ђа ча из „Сун ча не је-
се ни” при ре ди ло је 4. ок то бра јед но сат-
ни кон церт и раз ве дри ло сво је вр шња-
ке сме ште не у Ге рон то ло шком цен тру. 
Исто то ли ко пен зи о не ра је 15. ок то бра 
по здра вље но и у дру гом „при бе жи шту” 
– До му за од ра сле и ста ре „Ми се ри кор-
ди ја” – Ми ло ср ђе (на сли ци). С. З.

АК тив НО сти КлУ БА „злАт НА јЕ сЕН” из зА јЕ ЧА РА

До при нос ста ри јих за јед ни ци

из БОР НА сКУП Шти НА УДРУ ЖЕ њА ПЕН зи О НЕ РА свР ЉиГ

Рад у ин те ре су члан ства
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пензионерски кутак

АРАН ђЕ ЛО вАЦ

Успе шни спор ти сти
На је да на е стој Олим пи ја ди тре ћег до ба у вр њач кој Ба њи 

удру же ње из Аран ђе лов ца је на сту пи ло са две еки пе. у ге-
не рал ном пла сма ну пр ва еки па је би ла че твр та а дру га је за-
у зе ла ше сто ме сто. Осво је на су че ти ри пе ха ра и 14 ме да ља. 

Ова кви ус пе си и кон ти ну и тет у так ми че њи ма ре зул тат су 
до брих при пре ма и уче шћа на не ко ли ко ми ни так ми че ња ко-
ја су прет хо ди ла са мој Олим пи ја ди.  М. М. БОР

Две ди пло ме са смо тре 
пен зи о не ра

удру же ње пен зи о не ра из Бо ра већ 19 го ди на за ре дом ак-
тив но уче ству је на Смо три кул тур но-умет нич ког ства ра ла-
штва пен зи о не ра Бор ског и За је чар ског окру га.

Ове го ди не, 19. ок то бра, 11 удру же ња пен зи о не ра и ин ва-
ли да ра да так ми чи ло се у ста ро град ским игра ма, фол кло ру, 
со ло пе ва њу, пе ва њу у ду е ту, гру пи и хо ру, ре ци то ва њу и ли-
те рар ном ства ра ла штву. До ма ћин је би ло удру же ње пен зи о-
не ра кња же вац. Сва ко удру же ње у свој град је по не ло по не-
ку ди пло му, а бор ско удру же ње две – за ста ро град ске игре и 
ли те рар но ства ра ла штво. 

про шле го ди не до ма ћин смо тре био је Бор. ка ко ка же 
пред сед ни ца Ак ти ва же на пен зи о не ра из Бо ра Ја го да Стра-
тиј, ал бум са фо то гра фи ја ма, ко ји већ 19 го ди на по пу ња ва до-
ма ћин ма ни фе ста ци је, оста је не про це њив до ку ме нат о овим 
дру же њи ма пен зи о не ра. Ј. С.

Чу кА РИ ЦА

Из ле ти и дру же ња 
с ме ром

СМЕ ДЕ РЕв СкА пА ЛАН кА

Ша хи сти дру ги на  
олим пи ја ди

На ово го ди шњој Олим пи ја ди спор та, здра вља и кул ту ре 
тре ћег до ба ша хов ска еки па Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи-
о не ра Сме де рев ске па лан ке осво ји ла је дру го ме сто. у кон-
ку рен ци ји 41 ша хов ске еки пе, са јед ним бо дом ма ње од пр-
во пла си ра ног, па лан ча ни су се оки ти ли сре бр ном ме да ља-
ма. За слу ге за овај до са да нај ве ћи успех од ка да се так ми че 
на олим пи ја ди, при па да ју Ра до ми ру Га ври ло ви ћу, во ји сла ву 
Ја ко вље ви ћу и Жар ку Бу ку ми ри ћу.

Ина че, па ла нач ки пен зи о не ри на олим пи ја ди су има ли две 
еки пе ко је су уче ство ва ле у свим ди сци пли на ма.  Сл. К.

ОО ИР Чу ка ри ца је се ње сун ча не да не ис ко ри сти ла је та ко 
што је упри ли чи ла из лет у Су бо ти цу, ке ле би ју и је зе ро па лић. 
Је дан „дво спрат ни” ау то бус је био пре ма ли да ис пу ни же ље 
број них чла но ва из Срем чи це, Же ле зни ка, Бе лих во да. пред-
сед ник ове ор га ни за ци је Об рад та дић и ко ор ди на тор ка Ма-
ри ја Ра кас су већ уи гра ни тан дем за ко је чла но ви има ју са мо 
ре чи хва ле, па је и ово пу то ва ње би ло од лич но ор га ни зо ва но 

От кри ва мо и део пла на за на ред ну, 2019. го ди ну. ка ко ре-
че пред сед ник Об рад та дић, при пре ма ју се атрак тив на пу то-
ва ња за Грч ку, Цр ну Го ру, вр њач ку Ба њу, Со ко ба њу по ве о ма 
по вољ ним усло ви ма, на ра дост мно гих чла но ва ове број не 
по пу ла ци је.  Н. О.

Ра до мир Га ври ло вић, Сло бо дан Б. Пан тић,  
Во ји слав Ја ко вље вић и Жар ко Бу ку ми рић
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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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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-
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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-
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Ка ко ка же Све то Ста ни шић, 
пред сед ник ОО ИР Ки кин да, са 
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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.
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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 
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Ста ри ни су за бо ра вље ни
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жбом До ма здра вља, по во дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих 
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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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вИ пИтАтЕ 
„ГЛАС 

ОСИГуРАНИкА” 
ОДГОвАРА?М. В., Ша бац: Од не дав но сам сме ште на у до м за ста ра ли-

ца. На ко ји на чин да ре гу ли шем ис пла ту пен зи је?

?Л. П., Кра гу је вац: Ни је ми нај ја сни је ка ко се из ра чу на ва ју 
лич ни и оп шти бод, од но сно ка ко се до ла зи до ко нач ног 
из но са пен зи је.

?М. К., Но ви Сад: Не дав но сте оп шир но пи са ли о по ро дич-
ној пен зи ји. Ка да је реч о пен зи ји де це без оба ро ди те-
ља, на во ди те да об је ди ње на пен зи ја од оба ро ди те ља 

не мо же пре ћи нај ви ши из нос пен зи је утвр ђе не у скла ду са 
за ко ном. Ко ли ки је тај из нос са да? Нај леп ше за хва љу јем на 
од го во ру.

?Р. Ђ., Про ку пље: За за ступ ни ка удру же ња, сход но чла ну 23 
За ко на о удру же њи ма гра ђа на, мо же би ти од ре ђе но са мо 
по слов но спо соб но фи зич ко ли це. 

На ше пи та ње је да ли као за ступ ник удру же ња пен зи о не ра 
мо же да ра ди ин ва лид ски пен зи о нер, на при вре ме ним и по-
вре ме ним по сло ви ма, и, ако мо же, ко ли ко ду го у јед ној ка лен-
дар ској го ди ни.

?В. М., Ћи ће вац: Мој муж је 6. сеп тем бра 2018. го ди не ис пу-
нио услов за ста ро сну пен зи ју са 35 го ди на рад ног ста жа и 
65 го ди на жи во та. Зах тев за пен зи ју под нео је 16. сеп тем-

бра 2018. го ди не. На жа лост, 28. 9. 2018. го ди не је пре ми нуо а 
до та да ни је до био ре ше ње о пен зи ји. Има ли по ро ди ца пра во 
на пен зи ју ко ја му при па да од да на ис пу ње ња усло ва за пен-
зи о ни са ње, као и пра во на на пла ту по греб них тро шко ва, с об-
зи ром на то да је у тре нут ку смр ти прак тич но био пен зи о нер 
по што је ис пу нио услов за пен зи о ни са ње и под нео зах тев пре 
смр ти?

Да ли као су пру га имам не ка пра ва и ко ме да се об ра тим за 
њи хо во оства ре ње. ?Б. Д., Бе о град: Мо ја се стра има 64 го ди не. Оства ри ла је 

пра во на ста ро сну пен зи ју, али опре де ли ла се за по ро дич-
ну пен зи ју по сле му же вље ве смр ти по што је би ла по вољ-

ни ја. Бу ду ћи да јој је пен зи ја 18.000 ди на ра, има по тре бу за 
до пун ским ра дом. Про чи та ле смо да по ро дич ни и ин ва лид ски 
пен зи о не ри не би сме ли да ре де јер им се мо же од у зе ти пен зи-
ја па нас за ни ма има ли она пра во да ра ди. 

Сме штај у дом и ис пла та пен зи је

Обрачун пензије

Породична пензија по смрти оба 
родитеља

Право на рад инвалидских 
пензионера

Смрт пре доношења решења  
о пензионисању

Породична пензија и запослење

Од го вор: За пен зи о не ре ко ји 
су сме ште ни у дом за ста ра ли ца, 
без об зи ра на то да ли је у пи та-
њу др жав ни или при ват ни дом, 
Фонд је омо гу ћио ис пла ту пен зи-
ја на ра чун те уста но ве при че му 
не по сто је ни ка кви тро шко ви ис-
пла те. Да би се пен зи ја упла ћи ва-

ла на ра чун те уста но ве по треб но 
је да се фи ли ја ли пИО ко ја вр-
ши ис пла ту до ста ви ре ше ње о 
сме шта ју у уста но ву или уго вор 
о сме шта ју, са ин струк ци ја ма о 
уплат ном ра чу ну. До ку мен та ци ју 
мо же до ста ви ти и уста но ва уз са-
гла сност пен зи о не ра. 

Од го вор: пен зиј ски стаж 
оси гу ра ни ка се мно жи са го ди-
шњим лич ним ко е фи ци јен том, 
ко ји пред ста вља од нос укуп не 
за ра де за сва ку ка лен дар ску 
го ди ну и про сеч не го ди шње за-

ра де у Ре пу бли ци за ту го ди ну. 
та ко до би је ни лич ни бо до ви се 
мно же са оп штим бо дом, ко ји 
тре нут но из но си 772,31 ди нар и 
ус кла ђу је се на исти на чин као 
и пен зи ја.

Од го вор: у слу ча ју ка да се 
по ро дич на пен зи ја по смр-
ти оба ро ди те ља од ре ђу је као 
јед на пен зи ја, из нос не мо же 
пре ћи нај ви ши из нос пен зи је, 
утвр ђен у скла ду са За ко ном 
тј. 132.065,01 ди на р. у та квој 
си ту а ци ји по треб но је да се 
под не се зах тев за по ро дич ну 
пен зи ју уз ко ји се при ла же ко-
пи ја ре ше ња ко јим је утвр ђе но 

пра во на по ро дич ну пен зи ју по 
смр ти јед ног ро ди те ља. Зах тев 
са на ве де ном до ку мен та ци јом 
под но си се фи ли ја ли ко ја вр-
ши ис пла ту пен зи је. у по ступ ку 
ко ји се спро во ди по под не том 
зах те ву, на кон што се утвр ди да 
су усло ви ис пу ње ни, до но си се 
но во ре ше ње ко јим се утвр ђу је 
об је ди ње ни из нос по ро дич не 
пен зи је по смр ти оба ро ди те ља.

Од го вор: ко ри сник ин ва-
лид ске пен зи је ко ји за кљу чи 
уго вор о де лу или оба вља при-
вре ме не и по вре ме не по сло-
ве, не ће се из во ди ти на по нов-
ну оце ну рад не спо соб но сти, 
ни ти ће му се об у ста вља ти 
ис пла та ин ва лид ске пен зи је. 

Ова вр ста рад ног ан га жо ва-
ња ни је огра ни че на За ко ном 
о пИО. За до дат не ин фор ма-
ци је о тра ја њу при вре ме них и 
по вре ме них по сло ва об ра ти те 
се Ми ни стар ству за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња.

Од го вор: ва шем му жу ће 
би ти утвр ђе но пра во на ста ро-
сну пен зи ју од да на ис пу ње ња 
усло ва, од но сно од 6. 9. 2018. 
го ди не (ако је са тим да ном на-
вр шио 65 го ди на жи во та), а под 
усло вом да му је пре ста ло оси-
гу ра ње. До спе ли не ис пла ће ни 
из но си пен зи је до да на смр ти 
би ће ис пла ће ни за кон ским на-
след ни ци ма од ре ђе ним оста-
вин ским ре ше њем. по до би ја-
њу ре ше ња о утвр ђи ва њу пра ва 
на ста ро сну пен зи ју, ли це ко је је 
сно си ло тро шко ве са хра не мо-

же под не ти зах тев за на кна ду 
тих тро шко ва, уз ко ји мо ра би ти 
при ло жен ра чун о тро шко ви ма 
у ори ги на лу. 

уко ли ко ис пу ња ва те за кон ске 
усло ве, да сте ван оси гу ра ња, 
да сте би ли у брач ној за јед ни ци 
и да има те на вр ше не 53 го ди не 
жи во та, има те пра во на по ро-
дич ну пен зи ју. удо ва ко ја до смр-
ти брач ног дру га ни је на вр ши ла 
53 го ди не жи во та, али је на вр-
ши ла 45 го ди на жи во та, сти че 
пра во на по ро дич ну пен зи ју ка-
да на вр ши 53 го ди не жи во та.

Од го вор: Ако се ко ри сник 
по ро дич не пен зи је за по сли 
об у ста вља му се ис пла та по ро-
дич не пен зи је. Ис пла та се об у-
ста вља са да ном по чет ка за по-
сле ња, тј. са да ном при ја ве на 
оси гу ра ње. ко ри сни ку по ро-
дич не пен зи је кад се за по сли не 
пре ста је пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, не го се са мо об у ста вља 
ис пла та пен зи је.

ко ри сни ци ма по ро дич не 
пен зи је ко ји оба вља ју по сло ве 
по уго во ру о де лу, ау тор ском 
уго во ру и сл. не об у ста вља се 
ис пла та пен зи је, под усло вом 
да из нос оства ре не уго во ре-
не на кна де на ме сеч ном ни воу 
бу де ни жи од из но са нај ни же 
осно ви це у оси гу ра њу за по сле-
них, ва же ће у мо мен ту упла те 
до при но са.
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шареница шареница

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: склопка, триглав, раслина, астатин, сносити, тов, чи, в, Имаса, еб, Орел, ниска, а, осар, кт, страмин, 
трињити, Ита, ач, акација, п, Бар, старац, Артур, р, Нора, ав, алинеја.  УКРШТЕНЕ РЕЧИ: огранак, врелина, опекар, н, ак, са, Ал, се, б, 
порасти, Авентин, кондор, останак, старина, та, јад, Ијара, у, т, су, аљ, интрига. АНАГРАМ: Орнела Мути.

СкАНДИНАвкА укРШтЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Споредна грана, 2. врелост, врућина, 
3. Циглар, 4. Хемијски симбол за азот – Аероклуб (скр.) – 
Иницијали сликара Аралице, 5. Име глумца паћина – повратна 
заменица – Међународна ознака Белгије, 6. повећати се у 
висину, 7. Римски брежуљак, 8. велика птица грабљивица, 9. 
Остајање, неодлазак, 10. Старо време, антика,   11. Хемијски 
симбол за тантал – Невоља, беда, 12. Град у југоисточном 
делу кеније - Хемијски симбол за уран, 13. Хемијски симбол 
за тритијум – Аутомобилска ознака Суботице – прво и 
четрнаесто слово азбуке,  14. Сплетка, трач.

УСПРАВНО: 1. Иницијали америчког глумца велса – учинити 
некоме неку пакост, 2. Највећи део, главнина (лат.) – Забрана 
лова дивљих животиња – Ознака за непер,3. Индустријска 
биљка – приход од непокретног имања, који се добија без 
свог рада – Немачки филозоф, Георг, 4. Име руског писца 
пушкина – Индустријска област у Немачкој, 5. Име глумца 
Нолта – Једна европска држава – Ознака за исток, 6. Новац у 
предњој Индији – Главни град Албаније – Хемијски симбол за 
сребро, 7. врста ватреног оружја кратке цеви – вишегодишња 
зељаста биљка из породице уснатица.

АНАГРАМ
УМ, ТЕН  

И РОЛА...
красе ову лепу италијанску глумицу.

1 2 3 4 5 6 7
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АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ЈЕДНА ЧУЛНА 
ОСЕЋАЈНОСТ

ЛЕПО 
ДИВНО

ДЕЛОВИ КЊИГЕ
ОГЛАШАВАЊЕ,      

АНОНСА
ВРСТА  

ЛИЈАША
НАМЕРАВАТИ

КУХИЊСКИ    
ПРИБОР (МН.)

ЕЛЕКТРО 
УРЕЂАЈ

ПЛАНИНА У 
СЛОВЕНИЈИ

БИЉКА

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ПОДНОСИТИ

БРЗО ГАЈЕЊЕ    
СТОКЕ

28. И 10. СЛОВО

КОМПОЗ. 
СТЕВАН

РАДНИК    
ИЗРАДЕ     АЛАТА

ОЗНАКА 
ЗА ВОЛТ

ГРАД У     
СУДАНУ

БИСТАР   ПОТОК

ЕКОНОМСКИ      
БИРО (СКР.)

ГРАД У   РУСИЈИ

ИМЕ ГЛУМ. 
МОНТИЈЕЛ

ОГРЛИЦА

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

СТАНОВН.   
КИНЕ

НАНОС ОД 
ОТАПАЊА 
ГЛЕЧЕРА

КИЛОТОНА    
(СКР.)

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ГУСТА ПАМУЧНА 
ТКАНИНА

УСИТЊАВАТИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
РИНЕ

АПС,  
ЗАТВОР

ИНИЦИЈАЛИ 
ЧЕХОВА

РЕКА У  
СРБИЈИ

БАГРЕМ     (ЛАТ.)

СИМБОЛ 
ФОСФОРА

ДОБРИ ДУХ 
ИЗ НОРВЕШК. 

ЛЕГЕНДИ

ГРАД У    
ИТАЛИЈИ

ЛУКА У ЦР. ГОРИ

ГРАД У 
ФРАНЦУСКОЈ

СТАРИЈА 
МУШКА   ОСОБА

ЈЕДНОЦИФ.    
БРОЈ

ИМЕ АМЕРИЧ. 
ПИСЦА   

МИЛЕРА

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

УЗВИК 
 ВЕСЕЉА

ДРАМА 
ХЕНРИКА 
ИБЗЕНА

АВЕНИЈА 
(СКР.)

ОЗНАКА 
ШПАНИЈЕ

НОВИ РЕД 
У ПИСАЊУ



Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Не ба вим се по ли ти ком. Али, она се ба ви мно ме.
Сре ди ли смо пол ну рав но прав ност. тач но зна мо где се на ла зи се-

вер ни а где ју жни пол.
Сти жу нам и тур ске бан ке. Да ва ће кре ди те на 500 го ди на.
Мој по штар но си са мо пен зи је. Ле кар му за бра нио да но си те шко.
Ра ду јем се по ве ћа њу пен зи је. А тек ови из мо је са мо по слу ге!
по стао сам не по вер љив. Ни сам са со бом не го во рим.
И кад по ме ри мо ска заљ ке на са ту код ме не је ми нут до 12.
врап ци у Бе о гра ду до би ли ку ћи це, али сад тра же и цен трал но 

гре ја ње.
Не спа вам. Али, ни ка ко да по стиг нем успех пре ко но ћи.
уско ро ће ро бо ти ра ди ти уме сто љу ди. тек та да ће би ти под ма зи-

ва ња.
Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Шта вре ди што сам спре мио бу ре за ку пус кад сам у ча бру!
Да бих уште део на зим ни ци, пре спа вао сам, као ме двед, зи му.
Пен зи о не ри су за на куп це сит на бо ра ни ја.
Не мо гу да пу ним па при ке. Не мам –пун нов ча ник.
„Бен се дин” узи мам и пре и по сле пи ја це.
Зим ни ца ми је као ко ра од ба на не. На њу се увек окли знем.

Ду шан Стар че вић

узро ци и скри ва ли це
Зи ма ни је глад на, ако све кр ва до да ко ју те глу.
По ве ћа ва се пен зи ја, ето при ли ке за но ви кре дит.
Они ко ји су за лу та ли, на вре ме су са зна ли до кле су сти гли.
Оштар је зик не тр пи ту пе ми сли.
Не при ја ду ши све оно што се нов цем ку пи.
Трп ња ја ча. Ипак, ја бих ра ди је остао не јак.
узро ци се игра ју скри ва ли ца.

Ми ли јан Де спо то вић

Бо ље су тра
Ну де нам из лаз, а ми тек ушли.
Ни смо баш си ти све га, али пи ја них је мно го.
До шао је на вре ме, али и то је би ло доц кан.
ка жу да ће до ћи бо ље су тра, али да нас ни ка ко да про ђе.

Ми ли ца Чу лић

Мен та ли тет
Све про ме не су та ко при ла го ђе не на шем мен та ли те ту да се њи ма 

ни шта не ме ња.
Нај срећ ни ји сам кад ни сам не сре ћан.
Све се окре ну ло на о пач ке. Је ди но пра зно гла ви не мо гу да ду бе 

на гла ви.
Мла ти мо пра зну сла му. Не пру жа ни ка кав от пор.
упу ће ни смо јед ни на дру ге. Бес пу ћем.
Су жњи ко је мо ри глад пре зи ру цео свет . 
Иза шла сам на ви де ло. вра ћам се од мах. пот пис: Исти на
Ла ко је ме диј ском мра ку да вла да. Не ви ди га ни ко. 
упао сам у ло ше дру штво, а ис пао бу да ла. 
Чим мрд нем из род ног ме ста, осе ћам се као ту ри ста.
Си ла бо га не мо ли. Би ла би то ње на пре ко мер на упо тре ба. 

Ми лен Ми ли во је вић
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– да Ме ђу на род ни са јам књи га у 

– да је пр ви ју го сло вен ски са јам књи-

шу књи ге по се ти о ци ма Сај ма, а то је и да нас нај по се ће ни ја 

и из да ва ча из све та.

кул тур на ма ни фе ста ци ја у на шој зе мљи. 

Бе о гра ду из го ди не у го ди ну оку пља 

га одр жан 1956. го ди не на За гре бач ком 

све ве ћи број из да ва ча из бив ше Ју-

ве ле сај му под по кро ви тељ ством пред-

го сла ви је и це лог све та, та ко да је по-

сед ни ка Јо си па Бро за ти та? при су ство-

сле сај мо ва у Франк фур ту и вар ша ви, 

ва ли су нај зна чај ни ји књи жев ни ци зе-

по стао нај ве ће сте ци ште из да вач ких по сле ни ка? Не ка да се 

мље, ме ђу ко ји ма и Иво Ан дрић и Ми ро слав кр ле жа. Из ло-

са ти ма че ка ло у ре ду да Иво Ан дрић и Бран ко Ћо пић пот пи-

же но је око 12.000 књи га свих ју го сло вен ских из да ва ча, али 

– да су 11. но вем бра 1918. го ди не у 

– да је на ред не, 1957. го-

Фран цу ској, у спе ци јал ном ва го ну мар-

ди не, са јам пре се љен у Бе-

ша ла Фер ди нан да Фо ша, си ле Ан тан те 

о град, где је за вр ше на из-

пот пи са ле при мир је са Не мач ком и ти-

град ња мо дер ног сај ми шта? 

ме окон ча ле пр ви свет ски рат? тај дан се обе ле жа ва као Дан 

књи ге је из ло жи ло око 60 

при мир ја у свим зе мља ма ко је су пот пи са ле спо ра зум. Дан 

до ма ћих и 36 стра них из да ва ча из 16 др жа ва Евро пе, Аме-

при мир ја у пр вом свет ском ра ту – 11. но вем бар др жав ни је 

ри ке и Ази је. До го во ре но је да Ме ђу на род ни са јам књи га 

пра зник и у Ре пу бли ци Ср би ји. На та ли ји на ра мон да, не жни 

пра ти ка та лог и да тра је шест да на. Са јам је одр жан кра јем 

бле до љу би ча сти цвет, од лу ком вла де Ср би је од 2012. го ди-

ок то бра у Ха ли III Бе о град ског сај ма.

не сим бол је ко јим обе ле жа ва мо Дан при мир ја.

– да је пр ва жр тва у пр вом свет-

срп ска вој ска је обо ри ла ста ри же ле знич ки мост ка ко Ау-

стро у га ри не би мо гли да до ђу коп ном. упра во та да, па ле 

ском ра ту у Ср би ји био је дан ше-

сна е сто го ди шњак? Ду шан ђо но-

вић био је чи нов ник Же ле знич ке 

ди рек ци је и чет ник у че ти вој во де 

Јо ва на Ба бун ског. Истог да на ка да је об ја вљен рат, по чео је 

и на пад на Бе о град. по што су Са ва и Ду нав би ли гра ни ца, 

су пр ве жр тве. Са срп ске стра не по ги нуо је мла ди Ду шан, 

док се са ма ђар ске стра не у во ди уто пио Иштван Ба ло хи.




