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Свет ска попу ла ци ја је 11. 
јула 1987. годи не дости
гла број од пет мили јар ди 

ста нов ни ка, због чега се овај дан 
обе ле жа ва као Свет ски дан ста
нов ни штва. 

Тим пово дом, Мини стар ство 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња орга ни зо ва ло 
је кон фе рен ци ју, 9. јула, у Бота
нич кој башти „Јевре мо вац” у Бео
гра ду.

– Обе ле жа ва ње Свет ског дана 
ста нов ни штва иде а лан је начин 
да се под се ти мо да има мо зајед
нич ки зада так, а то је да бри не мо 
и пома же мо јед ни дру ги ма, јер 
тада ћемо сигур но поста ти још 
успе шни је и боље дру штво. Наши 
гра ђа ни мора ју да зна ју да ће 
држа ва увек бри ну ти о њима, јер 
без њих Срби ја не посто ји – пору
чио је том при ли ком мини стар 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на и пита ња, Зоран Ђор
ђе вић, и додао да је држа ва успе
шна када су њени гра ђа ни задо
вољ ни и срећ ни.

Мини стар је иста као да је циљ 
Вла де Срби је изград ња држа ве 
по мери свих гра ђа на и додао да 
ће ресор но мини стар ство наста
ви ти да се актив но зала же и у 
наред ном пери о ду за оства ре ње 
тог циља.

Поред мини стра, на кон фе рен
ци ји су гово ри ли хра бри људи 
који су са при сут ни ма поде ли ли 
сво је инспи ра тив не живот не при

че и моти ви са ли их сво јом јаком 
вољом.

Јед на од њих је солист ки ња 
опе ре Срп ског народ ног позо
ри шта Ната ша Тасић Кне же вић, 
коју је ОЕБС 2012. годи не про гла
сио за нај и стак ну ти ју Ром ки њу на 
све ту у обла сти кул ту ре. Она је 
наве ла да се одма ле на сусре та ла 
са пре пре ка ма због свог поре
кла, али да је само јаком вољом 
и жељом дости гла циљ. Ната ша је 
упу ти ла пору ку да смо сви исти и 
да смо сви људи.

Писван Карокс, мла ди мигрант 
из Ира ка, на срп ском јези ку је 
испри чао тешко ће на свом путу 
на који је са 15 годи на кре нуо сам. 
У међу вре ме ну је у Срби ји добио 
азил, упи сао сред њу шко лу за 
кува ра, задо во љан је и наме ра ва 

да оста не. Каже да му се нај ви ше 
сви ђа ју људи – ни у јед ној земљи 
у којој је био нису као овде.

Данас успе шна сли кар ка Ана 
Сима нић Томић, рође на без леве 
руке, завр ши ла је Факул тет при
ме ње них умет но сти. Сли кар ство 
је њена љубав још од малих ногу. 
Ана се бави ла и спор то ви ма и 
била у нашој репре зен та ци ји у 
пара те квон ду.

Мио драг Хаџи Пешић, гра
фич ки дизај нер, члан Удру же ња 
ликов них и при ме ње них умет ни
ка и дизај не ра Срби је, 2012. годи
не остао је без поро ди це, адре се, 
здрав стве ног оси гу ра ња и нов ца. 
Обра тио се за помоћ Мини стар
ству за рад које му је пру жи ло 
све што је потреб но да дожи ви 
ста рост. Сада живи испу ње ним 
живо том у Дому за ста ра лица на 
Кара бур ми.

Сту дент ки ња Андри ја на Вуко
вић, која живи у хра ни тељ ској 
поро ди ци, иста кла је да је за сву 
децу која одра ста ју попут ње, 
вео ма важно каква сли ка о хра
ни тељ ству посто ји у дру штву, и 
на овом ску пу је желе ла да пру жи 
допри нос про мо ци ји хра ни тељ
ства.

На кон фе рен ци ји је гово ри ла 
и Сла ви ца Ђур ђе вић која се бави 
хра ни тељ ством 12 годи на. Нагла
си ла је да јој је посеб но дра го 
што је иску ство њене поро ди це 
инспи ри са ло и дру ге да пру
же дом и љубав деци којој је то 
потреб но. В. Кадић
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Обе ле жен Свет ски 
дан ста нов ни штва

„Жива библи о те ка” про тив  
пред ра су да
Каби нет мини стра без порт фе ља заду же ног за демо гра фи ју и 
попу ла ци о ну поли ти ку, Попу ла ци о ни фонд УН у Срби ји и Пове-
ре ник за зашти ту рав но прав но сти, Свет ски дан ста нов ни штва 
обе ле жи ли су 10. јула на пла тоу испред Фило зоф ског факул те та 
Уни вер зи те та у Бео гра ду.
Цен трал на актив ност била је „Жива библи о те ка”. Реч је о про јек-
ту Саве та Евро пе који у Срби ји спро во ди Пове ре ник за зашти ту 
рав но прав но сти, у коме су књи ге живи људи, пажљи во ода бра-
ни из дру штве них гру па пре ма који ма често суди мо на осно ву 
дубо ко увре же них пред ра су да и нега тив них сте ре о ти па. Циљ 
је да што више људи из „прве руке” чује аутен тич не живот не 
при че оних који су дру га чи ји, како би се раз би ле пред ра су де и 
сма њи ла дис кри ми на ци ја, што води ства ра њу усло ва за ква ли-
тет ни ји живот, међу соб но раз у ме ва ње и пошто ва ње.

Хор „Забрањено старење”
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Мини стар за рад, запо
шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, Зоран 

Ђор ђе вић, пред ста вио је почет
ком јула резул та те рада Мини
стар ства оства ре не у првих шест 
месе ци ове годи не.

Како је навео мини стар, у првој 
поло ви ни годи не од суме која 
је опре де ље на Мини стар ству 
потро ше но је око 53 одсто, у скла
ду са пред ви ђе ном дина ми ком.

Пре ма пода ци ма Мини стар
ства, у Срби ји сва ког месе ца у 
про се ку 620.166 људи при ма 
неку врсту нов ча не надок на де 
из обла сти борач ке, соци јал не 
или дечи је зашти те, а од укуп ног 
бро ја кори сни ка нај ви ше њих 
оства ру је пра во из обла сти дечи
је зашти те.

Мини стар је навео и да у 
обла сти соци јал не зашти те око 
163.300 људи оства ру је одре ђе на 
пра ва, а око 31.600 оства ру је пра
ва из обла сти борач ке зашти те по 
рани јим саве зним, одно сно репу
блич ким про пи си ма. Први пут 
ове годи не 209 уста но ва соци
јал не зашти те је у окви ру систе
ма буџе та и на тај начин се лак ше 
кон тро ли шу рас хо ди, што је био 
зах тев и Међу на род ног моне тар
ног фон да.

У скла ду са при о ри те том Вла де 
Репу бли ке Срби је, Мини стар ство 
уво ди диги та ли за ци ју и инфор
ма ци о ни систем за соци јал не 
кар те чија прва фаза тре ба да 
буде гото ва током овог месе ца, 
а након усва ја ња у Вла ди Срби је 
поче ће и дру га фаза.

Мини стар Ђор ђе вић је као 
успе хе Мини стар ства навео и 
уво ђе ње елек трон ског упра вља
ња доку мен ти ма, пре ба ци ва ње 
сер ви са и апли ка ци је у једин
стве ни Дата цен тар, као и успо
ста вља ње теле фо на за при ту жбе 
и уво ђе ње еинспек то ра за бор
бу про тив рада на црно. Пре ма 
њего вим речи ма, Инспек ци ја 
рада је у првој поло ви ни годи не 
оба ви ла око 33.800 инспек циј
ских над зо ра, што је два одсто 
више у одно су на послед њи квар
тал про шле годи не, одно сно 32 
одсто више у одно су на 2017.

Мини стар је навео које уста но
ве за сме штај деце и омла ди не су 
већ рекон стру и са не, а у слу ча ју 
којих је рекон струк ци ја у пла ну. 
Гово ре ћи о пода ци ма у вези са 
хра ни тељ ским поро ди ца ма, о 
сме шта њу деце у уста но ве и усво
је њи ма, он је иста као да је наша 
земља доби ла похва ле за то што 
је лидер по сме шта ју деце ван 

инсти ту ци ја, у поро ди це, јер су 
то, како је навео, нај бо љи усло ви 
за одра ста ње.

Тако ђе, навео је и да је неза по
сле ност у првом квар та лу изно
си ла 12,1 одсто, што је 0,8 одсто 
мање у одно су на четвр ти квар
тал 2018. годи не, а у јуну је реги
стро ва но око 527.000 неза по
сле них и у одно су на прет ход ни 
месец сма њен је број за око 9.400.

Мини стар је нагла сио и да 
Мини стар ство у 2019. годи ни пла
ни ра изме ну и допу ну или доно
ше ње нових 15 зако на.

Када је реч о пен зиј ском и 
инва лид ском оси гу ра њу, мини
стар Ђор ђе вић је иста као да је 
тренд боље напла те допри но са 
наста вљен и у 2019. годи ни. Пла
ни ра но уче шће укуп них допри
но са за ПИО за 2019. годи ну је 
72,45 одсто, а у првих шест месе
ци изно си 74,1 про це нат.

Мини стар је навео и да се 
наста вља тренд сма ње ња уче
шћа тран сфе ра из буџе та. За 2019. 
годи ну пла ни ра но уче шће тран
сфе ра из буџе та је 27,4 одсто, а у 
првих шест месе ци оно изно си 
25,7 одсто. На име дота ци је пову
че но је 9,06 мили јар ди дина ра 
мање него што је пла ни ра но, а тај 
део нов ца, како обја шња ва мини

стар, оста је у буџе ту РС и биће 
усме рен на неке дру ге инфра
струк тур не про јек те.

У кон тек сту диги та ли за ци је, 
мини стар је рекао да су од ове 
годи не сви пода ци пре ба че ни у 
једин стве ни држав ни Дата цен
тар, у вир ту ел ну инфра струк ту ру 
где ће ком плет на база пода та ка 
Фон да ПИО бити на јед ном месту, 
а гра ђа ни ће сво ја пра ва моћи да 
оства ре било где у Срби ји, без 
обзи ра на пре би ва ли ште.

Мини стар је посеб но иста као 
уво ђе ње елек трон ског М4 обра
сца, којим је пре ста ла оба ве за 
посло дав ца да подат ке о зара да
ма и допри но си ма за запо сле не 
доста вља Фон ду јед ном годи
шње, уз финан сиј ску доку мен та
ци ју.

Како је навео мини стар Ђор ђе
вић, захва љу ју ћи бољој напла ти 
извор них при хо да Фон да, сва ке 
годи не се издва ја све више сред
ста ва наме ње них уна пре ђе њу 
дру штве ног стан дар да пен зи о
не ра, чија је виси на пен зи је до 
изно са про сеч не пен зи је у Репу
бли ци Срби ји, тако да ће у 2019. 
годи ни 1.100 пен зи о не ра више 
него прет ход не годи не кори сти
ти десе то днев ни опо ра вак у некој 
од срп ских бања. Г. О.

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ РАДА МИНИ СТАР СТВА ЗА РАД ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕ ЦИ 2019. ГОДИ НЕ

Наста вљен тренд боље 
напла те допри но са

Министар Ђорђевић изнео податке о раду Министарства у првој половини године



Мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, 
Зоран Ђор ђе вић, почет ком јула 

посе тио је Дирек ци ју Репу блич ког фон да 
ПИО. При ли ком посе те при су ство вао је 
коле ги ју му, на којем су запо сле ни изне ли 

пла но ве и има ли при ли ку да са мини стром 
поде ле про бле ме са који ма се сусре ћу у 
раду.

Мини стар Ђор ђе вић је изра зио задо
вољ ство радом запо сле них у Фон ду ПИО и 

иста као да увек могу да рачу на ју на подр
шку ресор ног мини стар ства, али и да увек 
има про сто ра за уна пре ђе ње рада како би 
се оства ри ли још бољи резул та ти, а самим 
тим и бољи усло ви живо та за све наше гра
ђа не.

Мини стар је пока зао посеб но инте ре со
ва ње за поје ди не актив но сти у основ ној 
делат но сти Фон да, пре све га за импле мен
та ци ју и ефек те нових одред би Зако на о 

ПИО, који је сту пио на сна гу 30. сеп тем бра 
2018. годи не, за елек трон ски М4 обра зац, 
који је вели ки и изу зет но пози ти ван иско
рак у раду Фон да, за струк ту ру финан сиј
ских сред ста ва пла ни ра них и реа ли зо ва
них за испла ту пен зи ја и оста лих пра ва, као 
и за инфор ма тич ке про јек те који су у току 
и који ће, пуном импле мен та ци јом, допри
не ти зна чај ном уна пре ђе њу усло ва рада у 
Фон ду. Г. О.

4 31. јул 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

Мини стар за рад, запо шља ва ње, борач
ка и соци јал на пита ња Зоран Ђор ђе вић 
нало жио је Репу блич ком фон ду за пен зиј
ско и инва лид ско оси гу ра ње штам па ње 
реше ња и оста лих под не са ка из над ле
жно сти Фон да и на Бра је вом писму, као и 
да се у циљу реа ли за ци је ове ини ци ја ти ве 
пре ду зму потреб не мере и актив но сти.

– Циљ Вла де Срби је, како је и рекао 
пред сед ник Алек сан дар Вучић, јесте 
изград ња држа ве по мери свих гра ђа на, 
а штам па њем реше ња на Бра је вом писму 
додат но се уна пре ђу је поло жај сле пих 
и сла бо ви дих осо ба и омо гу ћа ва им се 

лак ша упо тре ба нео п ход не доку мен та ци
је – рекао је мини стар и додао да и дру ги 
држав ни орга ни тре ба да сле де при мер 
Мини стар ства.

У циљу укла ња ња пре пре ка које оне мо
гу ћа ва ју пар ти ци па ци ју сле пих и сла бо ви
дих осо ба, као и ради пре ва зи ла же ња про
бле ма са који ма се суо ча ва ју, Мини стар
ство је за потре бе Саве за сле пих Срби је, 
а на ини ци ја ти ву пред сед ни ка Репу бли ке 
Срби је, Алек сан дра Вучи ћа, у току 2017. 
годи не обез бе ди ло набав ку два Бра је ва 
штам па ча са пра те ћом опре мом у укуп ном 
изно су од 5.234.504 дина ра.

Реа ли за ци јом наве де не ини ци ја ти ве 
дослед ни је ће се при ме њи ва ти одред бе 
Зако на о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо
ба са инва ли ди те том, који ма је утвр ђе но 
да су орга ни јав не вла сти дужни да пред у
зи ма ју мере за обез бе ђе ње рав но прав но
сти осо ба са инва ли ди те том у поступ ци ма 
пред тим орга ни ма, као и да осо ба ма са 
инва ли ди те том обез бе де ужи ва ње пра ва 
без дис кри ми на ци је. Г. О.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПОЛО ЖА ЈА СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ ОСО БА

Реше ња и на Бра је вом писму

МИНИ СТАР ЂОР ЂЕ ВИЋ У ПОСЕ ТИ ФОН ДУ ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИНВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Задо во љан радом, али има 
про сто ра за уна пре ђе ње

При ја ви ти сва ку  
зло у по тре бу
На коле ги ју му мини стар Ђор ђе вић 
је инфор ми сан да су се Фон ду ПИО у 
послед ње вре ме јавља ли гра ђа ни које 
су пози ва ла изве сна лица пред ста вља-
ју ћи се да зову у име Фон да ПИО, нуде-
ћи им услу ге меди цин ских пре гле да по 
повољ ним усло ви ма, неке про из во де 
по повољ ним цена ма и сл.
Како је истак ну то на коле ги ју му, јав ност 
је зва нич но оба ве ште на да Фонд ПИО 
не спро во ди било какве актив но сти на 
овај начин, јер то није делат ност нити 
прак са Фон да, те да то пред ста вља кла-
си чан при мер зло у по тре бе.
Мини стар Ђор ђе вић је пово дом овог 
слу ча ја апе ло вао на гра ђа не да о ова-
квим пози ви ма и слич ним слу ча је ви ма 
оба ве сте МУП.

Министар Ђорђевић у разговору са директорком Фонда ПИО Драганом Калиновић
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реч струке

Зако ном о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу, тач ни је одред ба ма чла
на 15, омо гу ће но је свим гра ђа ни ма 

Репу бли ке Срби је да сами упла ћу ју допри
но се за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње. 
Сва лица која су на овај начин укљу че на 
у оси гу ра ње, у пери о ду њего вог тра ја ња 
оства ру ју стаж оси гу ра ња који је изјед
на чен са дру гим осно ви ма оси гу ра ња и 
ура чу на ва се како за испу ње ње усло ва за 
сти ца ње пра ва на пен зи ју, тако и за утвр ђи
ва ње месеч ног изно са пен зи је. Ипак, ова
кво оси гу ра ње не обу хва та и здрав стве но 
оси гу ра ње. Свој ство оси гу ра ни ка по овом 
осно ву сти че се нај ра ни је 30 дана пре дана 
под но ше ња зах те ва, па оси гу ра ни ци не 
могу на овај начин да „пове жу” стаж у неким 
рани јим пери о ди ма када 
су били неза по сле ни. У 
току тра ја ња оси гу ра ња, 
могу ће је под не ти зах тев 
за изме ну осно ви це оси
гу ра ња на осно ву које се 
обра чу на ва допри нос, 
а пре ста нак оси гу ра ња 
утвр ђу је се тако ђе на зах
тев стран ке, али не рани
је од послед њег дана до 
кога је пла ћен допри нос.

У слу ча ју да оси гу ра ник 
није упла ћи вао допри нос 
за оси гу ра ње по овом 
осно ву, ста тус оси гу ра ни
ка не би изгу био, одно сно 
посто ја ла је могућ ност 
да се за већ утвр ђе но 
свој ство оси гу ра ни ка по 
чла ну 15 Зако на о пен зиј ском и инва лид
ском оси гу ра њу накнад но извр ши упла та 
допри но са, упла том изно са који је уве ћан 
за износ закон ске кама те. Фонд није по слу
жбе ној дужно сти утвр ђи вао пре ста нак оси
гу ра ња по овом осно ву, осим у слу ча ју да 
се оси гу ра ник запо сли, или стек не свој ство 
оси гу ра ни ка по неком дру гом осно ву.

Изме на ма Зако на о пен зиј ском и инва
лид ском оси гу ра њу које су сту пи ле на сна гу 
30. сеп тем бра 2018. годи не, први пут је уве
де на одред ба да свој ство оси гу ра ни ка пре
ста је у слу ча ју да се допри но си не упла те у 
року од шест месе ци од дана доспе ло сти. 
То зна чи да ће свим оси гу ра ни ци ма који су 
сте кли свој ство оси гу ра ни ка по чла ну 15 
Зако на о пен зиј ском и инва лид ском оси
гу ра њу, без обзи ра на датум сти ца ња свој
ства, Фонд утвр ди ти пре ста нак оси гу ра ња 

са послед њим даном до кога су упла ће ни 
допри но си. Из овог раз ло га, вели ки број 
оси гу ра ни ка широм Срби је већ је при мио 
реше ња који ма се утвр ђу је пре ста нак оси
гу ра ња, а број на реше ња су у при пре ми и 
сва ко днев но се шаљу гра ђа ни ма. Упра во то 
је и био раз лог да украт ко обја сни мо шта 
ова реше ња прак тич но зна че за оси гу ра ни
ке и да ли у вези са тим посто је неке оба
ве зе.

Као што је већ наве де но, пре ста нак се 
утвр ђу је оси гу ра ни ци ма који нису упла ти
ли допри нос у року од шест месе ци од дана 
доспе ло сти. Допри но си први пут доспе ва ју 
по доно ше њу реше ња и њего вом извр ше
њу, и то у року од 15 дана. У касни јем току 
оси гу ра ња, допри но си на напла ту доспе

ва ју 15. у месе цу за прет ход ни месец. Када 
оси гу ра ник упла ти допри нос, над ле жне 
струч не слу жбе у Фон ду обра чу на ва ју који 
пери од је тим упла та ма запра во покри вен, 
при чему се узи ма у обзир датум сва ке поје
ди нач не упла те. Од кра ја сеп тем бра 2018. 
годи не, више није могу ће накнад но извр
ши ти упла ту допри но са након исте ка рока 
од шест месе ци, од дана доспе ло сти за 
први кален дар ски месец у коме посто ји дуг 
од почет ка оси гу ра ња.

На при мер, уко ли ко је оси гу ра ник упла
том извр ше ном у апри лу изми рио допри
но се за део јану а ра 2018. годи не, непла ће
ни допри но си доспе ли су на напла ту 15. 
фебру а ра 2018. годи не. Рок од шест месе ци 
је исте као 15. авгу ста 2018. годи не. То што је 
упла та допри но са извр ше на у апри лу није 
од зна ча ја за рачу на ње рока, већ се поче так 

рока рачу на искљу чи во од 15. дана у наред
ном месе цу у одно су на први месец у ком 
посто ји непла ћен пери од оси гу ра ња. Ако 
допри но си нису накнад но упла ће ни до 30. 
сеп тем бра 2018. годи не, када је поче ла при
ме на изме ње них одре да ба Зако на, даље 
упла те више нису могу ће. Уко ли ко оси гу
ра ник ипак извр ши упла ту и након 30. сеп
тем бра, та упла та ће се еви ден ти ра ти и по 
спро во ђе њу одго ва ра ју ћег поступ ка ради 
доно ше ња реше ња и утвр ђи ва ња дату ма 
пре стан ка оси гу ра ња, кон ста то ва ће се да 
посто ји нео сно ва но упла ћен износ, како би 
се омо гу ћио повра ћај тог изно са оси гу ра
ни ку. 

Дакле, уко ли ко нисте бла го вре ме но 
упла ћи ва ли допри но се и зна те да је од 

послед њег пла ће ног 
пери о да про те кло 
више од шест месе ци, 
немој те упла ћи ва ти 
новац јер се та упла та 
неће при хва ти ти. Уко
ли ко нисте сигур ни да 
ли је исте као рок у ком 
може те да упла ти те 
допри но се, кон сул туј
те се у одго ва ра ју ћој 
слу жби у орга ни за ци
о ној једи ни ци Фон
да која је нај бли жа 
вашем пре би ва ли шту.

У реше њи ма који
ма се по слу жбе ној 
дужно сти утвр ђу је дан 
пре стан ка оси гу ра ња 
јасно је наве ден датум 

до кога су допри но си пла ће ни, одно сно 
до кога ће бити утвр ђен стаж оси гу ра ња. 
Уко ли ко допри но си уоп ште нису пла ћа ни, 
пре ста нак ће се утвр ди ти са истим даном 
са којим је утвр ђе но свој ство оси гу ра ни
ка, па прак тич но оси гу ра ник неће има ти 
стаж по овом осно ву. Ова реше ња не про
из во де ника кву оба ве зу за оси гу ра ни ка. По 
доно ше њу и прав но сна жно сти реше ња, у 
бази матич не еви ден ци је оси гу ра ни ка ће 
се реги стро ва ти одго ва ра ју ћа одја ва, као и 
пода ци о ста жу за пери од за који су допри
но си пла ће ни. Реше ње за оси гу ра ни ка зна
чи пре ста нак оба ве зе упла те допри но са, 
као и пре ста нак обра чу на кама те за доспе
ле, а непла ће не допри но се. Прак тич но, 
ова реше ња оси гу ра ни ке осло ба ђа ју дуга 
и кама те за непла ће не пери о де оси гу ра ња.

Миро слав Мирић

ПРЕ СТА НАК ДОБРО ВОЉ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА ПО СЛУ ЖБЕ НОЈ ДУЖНО СТИ

Про ме не у вези са чла ном
15 Зако на о ПИО
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актуелно

У Срби ји деви зне пен зи је при ма око 
200.000 пен зи о не ра који су то пра
во оства ри ли радом у ино стран ству. 

Осим из држа ва наста лих на про сто ру 
СФРЈ, нај ви ше њих пен зи је при ма из Немач
ке, Аустри је, Швај цар ске, Фран цу ске... Сви 
ти пен зи о не ри има ју оба ве зу да ино стра
ним фон до ви ма за пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње – испла ти о ци ма дава ња, доста
ве потвр ду о живо ту као доказ да је осо ба 
којој упла ћу ју месеч ну пен зи ју жива, и да 
и даље посто ји прав ни основ за испла ту 
тог дава ња. Потвр да о живо ту се по пра
ви лу доста вља јед ном годи шње, на зах тев 

ино стра ног носи о ца оси гу ра ња, а може је 
ове ри ти носи лац оси гу ра ња – Репу блич ки 
фонд за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра
ње (у дирек ци ја ма, фили ја ла ма, слу жба ма 
фили ја ла и испо ста ва ма), дипло мат ско
кон зу лар но пред став ни штво и јав ни беле
жник (нотар) на осно ву лич ног при су ства 
кори сни ка дава ња и уви да у њего ву лич ну 
испра ву.

Уко ли ко пен зи о не ри који има ју пре би ва
ли ште у Срби ји, а при ма ју ино стра ну пен
зи ју, не доста ве тра же ну потвр ду о живо ту, 
при ма ња им се обу ста вља ју, јер је тај доку

мент начин да се избег ну могу ће зло у по
тре бе или пре пла те. Репу блич ки фонд ПИО 
бес плат но ове ра ва потвр ду о живо ту овим 
пен зи о не ри ма, и то само уз лич ну кар ту 
ради иден ти фи ка ци је.

Потвр да се, по пра ви лу, изда је на обра
сцу који на адре су пен зи о не ра сти же из 
стра ног фон да који му испла ћу је пен зи ју 
или накна ду.

Буду ћи да РФ ПИО ове ра ва ове потвр
де бес плат но, већи на пен зи о не ра која има 
пре би ва ли ште у Репу бли ци Срби ји, а при ма 
нов ча не при на дле жно сти од ино стра ног 
носи о ца пен зиј ског оси гу ра ња, опре де љу је 

се да ове ри потвр ду о живо ту у орга ни за ци
о ним једи ни ца ма Фон да.

Потвр де о живо ту кори сни ци ма који 
живе у ино стран ству а који ма пен зи
је испла ћу је Фонд ПИО, сти жу на кућ ну 
адре су кра јем апри ла сва ке годи не, уз 
оба ве ште ње да су дужни да их ове ре и 
вра те Фон ду.

Доста ва обра за ца потвр де о живо ту ради 
ове ре не одно си се на пен зи о не ре који 
има ју пре би ва ли ште у држа ва ма наста лим 
на про сто ру СФРЈ, с обзи ром на то да су од 
2015. годи не сви кори сни ци допи сом оба

ве ште ни да могу копи ра ти ста ре обра сце 
или при ба ви ти нове, ове ри ти их у матич
ном фон ду, у месту где има ју пре би ва ли
ште. Ори ги на ли таквих потвр да су валид ни 
и по њима ће Фонд посту па ти.

Чиње ни ца је да носи о ци соци јал ног 
оси гу ра ња свих држа ва тра же аде ква тан 
закон ски начин да до пода та ка о живо ту 
кори сни ка дођу дру га чи је, како би се уки
ну ле оба ве зе кори сни ка да то лич но учи
не. Фонд ПИО и фон до ви/заво ди држа ва 
наста ли на про сто ру СФРЈ су била те рал
ним спо ра зу ми ма и тех нич ким про то ко
ли ма уса гла си ли елек трон ску раз ме ну 

пода та ка у обла сти пен зиј ског и инва
лид ског оси гу ра ња и раз ме ну пода та ка о 
чиње ни ци смр ти кори сни ка пра ва, тако да 
се елек трон ском раз ме ном пода та ка омо
гу ћу је пра во вре ме ни пре кид непри па да
ју ће испла те и пода ци о нај ве ћем бро ју 
кори сни ка на овај начин бива ју потвр ђе
ни. Међу тим, још се не може гово ри ти о 
пот пу ном уки да њу оба ве зе кори сни ка да 
доста вља ју потвр де о живо ту, али реал
но је да ће са држа ва ма реги о на то бити у 
бли ској будућ но сти.

М. Мек те ро вић

ОВЕ РА ВА ЊЕ ПОТВР ДА О ЖИВО ТУ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Само у Фон ду ове ра
је бес плат на

Оба ве за дома ћих пен зи о не ра
У скла ду са чла ном 108, став 7 Зако на о ПИО, кори сник пен зи је 
и нов ча не накна де који оства ру је пра во само у Фон ду ПИО 
дужан је да, на зах тев Фон да, доста ви уве ре ње о живо ту. Када 
се, у било ком пери о ду испла те пен зи ја, поја ви потре ба Фон да 
за про ве ром пода та ка о кори сни ци ма, Фонд може да затра-
жи доста вља ње уве ре ња о живо ту и кори сник је у оба ве зи да 
уве ре ње доста ви или да се лич но поја ви у назна че ној орга ни-
за ци о ној једи ни ци Фон да.
Ове ра потвр де о живо ту у Дирек ци ји и свим фили ја ла ма Фон-
да је бес плат на. Ове ра у општин ском орга ну упра ве, суду и 
код нота ра се пла ћа. За ове ру је потреб но доћи лич но и том 
при ли ком поне ти ори ги нал ну лич ну кар ту или копи ју (или 
ишчи та ну са чипа елек трон ске лич не кар те) ове ре ну пот пи сом 
и печа том.
Уко ли ко је кори сник тешко покре тан или непо кре тан, може се 
обра ти ти орди ни ра ју ћем лека ру, код кога се лечи, ради изда-
ва ња лекар ског уве ре ња којим се утвр ђу је да због здрав стве-
них про бле ма не може да дође лич но у Фонд. Ово лекар ско 
уве ре ње, не ста ри је од два дана (са пот пи сом или фак си ми-
лом, печа том и дату мом), и лич ни иден ти фи ка ци о ни доку-
мент кори сни ка, може у орга ни за ци о не једи ни це Фон да у име 
кори сни ка да доне се дру го лице, како би уве ре ње о живо ту 
било изда то. Г. О.
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За кори шће ње пра ва на бес
плат ну реха би ли та ци ју у 2019. 
годи ни при ја ви ло се гото во 
60.000 кори сни ка пен зи је, што 
је знат но више него прет ход
них годи на. При ме ра ради, 
про шле годи не је на оглас за 
упу ћи ва ње кори сни ка пен зи је 
на бес плат ну реха би ли та ци ју 
сти гло 36.000 при ја ва.

Када је реч о бања ма које 
пен зи о не ри нај ви ше при жељ
ку ју, ту ни овог пута није дошло 
до про ме не. Тако су се и ове 

годи не на листа ма жеља нај
че шће нашле Врњач ка Бања, 
Кови ља ча, Нишка бања, затим 
врд нич ки „Тер мал”, Кањи жа, 
Рибар ска бања и дру ге.

– Послед њих годи на све већи 
број кори сни ка упу ћу је се на 
бес плат ну реха би ли та ци ју, што 
је резул тат веће напла те допри
но са. На реха би ли та ци ју ће ове 
годи не бити упу ће но 13.620 
кори сни ка из целе Срби је. 
Конач на ранг листа обја вље на 
је 25. јуна, уго во ри са бања ма 

су закљу че ни, Фонд уве ли ко 
шаље оба ве ште ња кори сни ци
ма који су оства ри ли пра во, а 
уско ро би и први пен зи о не ри 
тре ба ло да кре ну на опо ра
вак – наво ди др Дика Каје вић, 
дирек тор Сек то ра за меди цин
ско вешта че ње РФ ПИО и пред
сед ник Рад не гру пе за пра ће ње 
и спро во ђе ње поступ ка реха
би ли та ци је кори сни ка пен зи ја.

Пре ма речи ма Све тла не 
Ђуре тић, савет ни це дирек то
ра Покра јин ског фон да ПИО, 

на ово го ди шњи кон курс РФ 
ПИО ради оства ри ва ња овог 
бене фи та при ја ви ло се укуп но 
9.959 пен зи о не ра из Покра ји
не, а то пра во ће ове годи не 
иско ри сти ти 3.452 кори сни ка 
пен зи ја који ма се при на дле
жно сти испла ћу ју пре ко ПФ 
ПИО, што је више него лане. 

Да под се ти мо, за бес плат
ну реха би ли та ци ју кори сни ка 
пен зи ја у 2019. годи ни издво је
но је 417,954 мили о на дина ра.

В. К., М. М.

Ради обез бе ђи ва ња бољих 
усло ва за посло ва ње при
вред них дру шта ва и пред у

зет ни ка, Вла да Репу бли ке Срби је 
кон ти ну и ра но пред у зи ма мере у 
циљу уки да ња оба ве зне упо тре
бе печа та у посло ва њу. Изме на ма 
и допу на ма Зако на о при вред
ним дру штви ма из 2018. годи не 
(члан 25, став 4) про пи са но је да 
при ли ком закљу чи ва ња прав них 
посло ва, одно сно пред у зи ма ња 
прав них рад њи од стра не дру
штва, судо ви, држав ни орга ни, 
орга ни за ци је и лица која врше 
јав на овла шће ња, као и дру га 
прав на лица, не могу исти ца ти 
при мед бе у погле ду неко ри шће
ња печа та. Тако ђе, при мед бе се 
не могу исти ца ти као раз лог за 
пони штај, рас кид, одно сно непу
но ва жност закљу че ног прав ног 
посла, одно сно пред у зе те прав
не рад ње, чак и у слу ча ју када је 
интер ним акти ма дру штва про
пи са но да дру штво има и кори сти 
печат у посло ва њу. 

Вла да Репу бли ке Срби је доне
ла је Инструк ци ју о стрикт ној 
при ме ни Зако на о при вред ним 
дру штви ма, која се одно си на 
упо тре бу печа та за при вред на 
дру штва и пред у зет ни ке, у сми
слу наве де ног чла на. Орга ни 
држав не упра ве има ли су оба
ве зу да, у окви ру свог дело кру га, 
изме не и допу не про пи се и акта 
који ма је уре ђе на оба ве зна упо
тре ба печа та у посло ва њу пред у
зет ни ка, при вред них дру шта ва и 
дру гих прав них лица при ват ног 
пра ва, како би се уки ну ла оба
ве зна при ме на печа та у посло
ва њу при вред них субје ка та. Ова 
актив но ст је у скла ду са Акци о
ним пла ном о уки да њу оба ве
зне при ме не печа та у посло ва
њу пред у зет ни ка, при вред них 
дру шта ва и дру гих прав них 
лица при ват ног пра ва. Тако ђе, 
неза ви сним тели ма, ауто ном
ним покра ји на ма и једи ни ца ма 
локал не само у пра ве, као и има
о ци ма јав них овла шће ња и јав

ним пред у зе ћи ма чији је осни вач 
Репу бли ка Срби ја, пре по ру че но 
је да, у окви ру сво јих над ле жно
сти, изме не соп стве на интер на 
акта и обра сце који нису засно
ва ни на зако ну и акти ма који ма 
је про пи са на оба ве зна при ме на 
печа та у посло ва њу пред у зет ни
ка, при вред них дру шта ва и дру
гих прав них лица при ват ног пра
ва. Вла да Репу бли ке Срби је је, 
Закључ ком од 11. окто бра 2018. 
годи не, нало жи ла мини стар стви
ма и посеб ним орга ни за ци ја ма 
да дослед но спро во де поли ти ку 
која се одно си на реа ли за ци ју 
уки да ња оба ве зе упо тре бе печа
та за при вред на дру штва, пред
у зет ни ке и дру га прав на лица 
при ват ног пра ва, која је запо че та 
усва ја њем Зако на о изме на ма и 
допу на ма Зако на о при вред ним 
дру штви ма. 

Чиње ни ца је да се у посло ва њу 
Фон да, као и посло ва њу одре ђе
ног бро ја дру гих субје ка та, у делу 
који је од зна ча ја за поло жај при

вред них дру шта ва и пред у зет ни
ка, од њих, у неким слу ча је ви ма, 
зах те ва ла упо тре ба печа та, што је 
сада нео сно ва но. 

При вред на дру штва и пред
у зет ни ци више нема ју оба ве зу 
упо тре бе печа та на обра сци ма 
при ја ве пода та ка за матич ну еви
ден ци ју коју под но се Фон ду, што 
се одно си на све обра сце, неза
ви сно за који пери од или коју 
годи ну се под но се. Исто вре ме
но, при вред на дру штва и пред у
зет ни ци када доста вља ју Фон ду 
оста лу доку мен та ци ју (уго во ре 
о раду, дру ге уго во ре, зах те ве, 
допи се и оста ла доку мен та), не 
мора ју кори сти ти печат, одно сно 
сва њихо ва писа на акта су важе
ћа и валид на, и ако нису ове ре на 
печа том. 

Ово се не одно си на држав не 
орга не и орга ни за ци је, уста но ве, 
јав на пред у зе ћа и инсти ту ци је, 
за које оба ве за упо тре бе печа та 
оста је. 

Г. О.

ЗА ПРИ ВРЕД НА ДРУ ШТВА И ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ

Уки ну та
оба ве за 
упо тре бе
печа та

ЗА БЕС ПЛАТ НУ РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ РЕКОРД НИХ 60.000 ПРИ ЈА ВА

Први кори сни ци уско ро кре ћу у бање



31. јул 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА8

поводи

Публи ка ци ја „Град при ла
го ђен ста ри јим осо ба ма 
– Путо каз за актив но ста

ре ње у гра ду Бео гра ду” пред
ста вље на је у глав ном гра ду, 
9. јула. Она је крај њи резул тат 
про јек та „Град при ја тељ ста
рих”, који је финан сиј ски подр
жа ло Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња, а који су од окто
бра 2018. до јула 2019. годи не 
реа ли зо ва ли Инсти тут за јав ну 
поли ти ку и ПАЛ ГО смарт.

Циљ про јек та било је испи
ти ва ње при ла го ђе но сти гра да 
Бео гра да потре ба ма ста ри јих 
сугра ђа на како би се ство ри ли 
пред у сло ви за кре и ра ње јав них 
поли ти ка, про гра ма и услу га, као 
и тех нич ка и дру штве на инфра
струк ту ра за уна пре ђе ње ква ли
те та живо та ста ри јих и про мо ви
са ње актив ног ста ре ња.

Пре ма речи ма мини стра 
Зора на Ђор ђе ви ћа, који је отво
рио скуп, Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци
јал на пита ња у сво јој над ле жно
сти има бри гу о ста ри јим сугра
ђа ни ма.

– Та бри га се рефлек ту је кроз 
низ мера које је, у скла ду са 
зако ном, Мини стар ство дужно 
да спро во ди, али је јасно да 
увек посто ји про стор за уна пре
ђе ње. Један од начи на да се то 
оства ри јесте да гра до ви у нај
ве ћој могу ћој мери буду при
ла го ђе ни нај ста ри јим сугра ђа
ни ма. Ста ре ње је неми нов ност 
која нас све оче ку је и у том сми
слу бри га о ста ри ји ма је бри га 
о будућ но сти. Про јек ти попут 
овог би тре ба ло да нам дају 

смер ни це о томе на који начин 
је нужно мења ти поли ти ку и 
зако не како бисмо били ефи ка
сни ји у послу којим се бави мо – 
иста као је мини стар.

Резул та те про јек та пред ста
ви ли су чла но ви про јект ног 
тима и про фе со ри Факул те та 
поли тич ких нау ка Уни вер зи те
та у Бео гра ду, др Зоран Весић и 
проф. др Миро слав Бркић.

Др Весић је иста као да Бео
град тежи да се што више при
ла го ди актив ном ста ре њу сво
јих ста нов ни ка.

– Про сеч на ста рост у Срби ји 
је 43,2 годи не. Нисмо ми нај ста
ри ји на све ту, а ни у Евро пи, али 
смо као дру штво дубо ко зашли 
у демо граф ску ста рост – казао 
је Весић.

Како је навео проф. др Миро
слав Бркић, Бео град је један од 
нај бе збед ни јих европ ских гра
до ва.

– Када је реч о сао бра ћа ју, 73 
одсто ста ри јих мисли да је при
сту па чан, али сма тра ју да су 
седи шта у пре во зу суви ше висо
ка, као и да би озна ке, бро је ви 
и сло ва на табла ма тре ба ло да 
буду круп ни ји – навео је Бркић.

Општи не које су у нај ве ћој 
мери при сту пач не за ста ри је су 
Ста ри град, Вра чар, Обре но вац, 
Земун и Мла де но вац, а нај ма ње 
Гроц ка, Пали лу ла и Сопот. 

Већи на уче сни ка истра жи ва
ња исти че да би до кра ја желе
ли да оста ну у соп стве ном ста
ну, чак и ако дође до зна чај ни
јих функ ци о нал них про бле ма.

По пита њу дру штве них актив
но сти, само 17,8 про це на та ста
ри јих је у њих било укљу че но 
током послед њих месец дана, 
док чак тре ћи на ника да није 
била укљу че на у дру штве не 
актив но сти. Узрок неак тив но
сти нису увек финан сиј ски про
бле ми, него и недо ста так моти
ва ци је, дру штва, парт нер који је 
паси ван, болест...

Резул та ти су гене рал но 
повољ ни и већи на од 71,5 одсто 
испи та них сма тра да им је ква
ли тет живо та вео ма добар или 
добар, а истра жи ва ње ука зу
је на то да субјек ти ван дожи
вљај ква ли те та живо та опа да са 
годи на ма и посеб но са сте пе
ном обра зо ва ња.

В. К.

ЗАВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ „ГРАД ПРИ ЈА ТЕЉ СТА РИХ”

Бео град добар за ста ри је

Сре ди ном јула у про сто ру месне зајед
ни це „Зеле но брдо” на општи ни Зве зда
ра поче ле су прве бес плат не обу ке које 
има ју за циљ подр шку инклу зи ји и еко
ном ском осна жи ва њу и оспо со бља ва њу 
за само за по шља ва ње жена из посеб но 
рањи вих гру па.

У окви ру про гра ма „Повра так у нове 
шан се”, који спро во ди Немач ка орга ни за

ци ја за међу на род ну сарад њу ГИЗ, реа ли
зу је се и про је кат „Под сти ца ње само за по
шља ва ња Ром ки ња поврат ни ца у Срби ју 
и дру гих рањи вих гру па” у орга ни за ци ји 
Удру же ња послов них жена Срби је.

Обу ке су наме ње не, пре све га, жена ма 
које има ју додат но оте жа не могућ но сти 
за запо сле ње: жена ма ром ске наци о нал
но сти, поврат ни ца ма из ино стран ства, 

само хра ним мај ка ма, као и при пад ни ца
ма дру гих рањи вих гру па које има ју жељу 
да воде свој посао.

Пла ни ра но је да се током реа ли за ци
је про јек та одр же три врсте ради о ни ца 
у Новом Саду, Бео гра ду и Нишу: „Како да 
поста нем пред у зет ни ца”, „Како да поста нем 
масер ка и вел нес инструк тор ка” и „Шко ла 
про гра ми ра ња (веб дизајн)”.  Г. О.

Бес плат не обу ке за пред у зет ни це

Министар Зоран Ђорђевић



Бесплатнателефонскалинија
затрудницеипородиље

Од 22. јула, у окви ру теле фон ског бро ја 0800 300 307, 
бира њем опци је 2 труд ни це и поро ди ље лак ше и брже 
могу директ но Инспек ци ји рада да при ја ве посло дав це 
који су пре кр ши ли закон и ускра ти ли им нека од њихо вих 
пра ва.

– Држа ва жели да зашти ти све труд ни це, поро ди ље и мај
ке и омо гу ћи им оства ре ње свих пра ва која им при па да ју. Инспек ци ја рада ће се са дужном пажњом 
посве ти ти овом про бле му и веру јем да ћемо уво ђе њем ове лини је успе ти да ста не мо на пут они ма који 
су себи дали за пра во да ускра те труд ни ца ма и поро ди ља ма оно што им зако ном при па да. Вла да Срби је 
наста ви ће актив но да ради на побољ ша њу поло жа ја мај ки у Срби ји, да он буде из дана у дан све бољи, 
јер је то при о ри тет и циљ наше попу ла ци о не поли ти ке – рекао је мини стар за рад Зоран Ђор ђе вић.

На сај ту Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита ња, у окви ру кате го ри је 
„Реги стри”, редов но ће бити ажу ри ран и посе бан спи сак свих посло да ва ца за које се дока же да су 
пре кр ши ли закон, у овом слу ча ју пре ма поро ди ља ма и труд ни ца ма.
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Студентскифестивал
фолклорауНишу

У Нишу је од 16. до 20. јула одр жан 12. Међу на род ни 
сту дент ски фести вал фол кло ра. Насту пи ли су ансам
бли из Бугар ске, Инди је, Индо не зи је, Мек си ка, Пољ ске, 
Руси је, Север не Маке до ни је, Сло ве ни је и Срби је. Тих 
дана Ниш је био дома ћин мла ди ма из Евро пе, Ази је и 
Јужне Аме ри ке, прак тич но из свих кра је ва све та.

Једин стве на је пору ка да фести вал тре ба него ва ти и 
уса вр ша ва ти јер је корист више стру ка, почев од задо вољ ства мла дих да кроз песму и игру афир
ми шу свој крај, па до трај них при ја тељ ста ва наста лих на фести ва лу, рекао је гра до на чел ник Ниша 
Дар ко Була то вић при ли ком сусре та са уче сни ци ма мани фе ста ци је. 

Осим у Нишу, сту ден ти су при ре ди ли кон цер те и за мешта не Беле Палан ке, Вла ди чи ног Хана, 
Ражња, Кња жев ца и Ћупри је. Фести вал је затво рио Ансамбл ОРО игра ма из Вра ња који ма ће ова 
тру па пред ста вља ти Срби ју на Фол кло ри ја ди у Руси ји 2020. годи не.  

између два броја

Божанска
инспирација
уГолупцу

Изло жба „Божан ска инспи ра
ци ја Миро сла вље во јеван ђе
ље” отво ре на је 20. јула 2019. у 
Пала ти у твр ђа ви Голу бац.

Изло жба је посве ће на Миро
сла вље вом јеван ђе љу, нај ста
ри јем сачу ва ном срп ском ћири
лич ком руко пи су, који су испи
са ли и осли ка ли срп ски мона си 
у послед њој четвр ти ни 12. века. 

Сајам
рукотворина

У Епар хиј ском дому 
Сабор не цркве у Кра гу
јев цу одр жан је сед ми 
Сајам руко тво ри на. Заљу
бље ни ци у ста ре зана те 
при ка за ли су тра ди ци
о нал не начи не изра де 
нај ра зно вр сни јих уни кат
них и укра сних пред ме та 
дома ће ради но сти.

Током три сајам ска дана 
Кра гу јев ча ни су могли 
да виде руч но изра ђен 
накит, суве ни ре и хаљи не, 
али и да купе сли ке на ста
клу, осли ка ну сви лу, накит 
од при род них мате ри ја
ла, кера ми ку, тка не, руч
но веза не одев не и дру ге 
пред ме те.

Мани фе ста ци ју је орга
ни зо ва ло удру же ње 
дома ће ради но сти „Art 
mania”, под покро ви тељ
ством гра да Кра гу јев ца.

ДонацијаПокрајинскевладе
Заводузатрансфузијукрви

Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић уру
чио је Заво ду за тран сфу зи
ју крви Вој во ди не кљу че ве 
намен ског вози ла за при
ку пља ње крви на тере ну. 
За ово намен ско вози ло са 
чети ри сто ли це за добро
вољ не дава о це и пет места 
за чла но ве терен ске еки пе 
Покра јин ска вла да издво
ји ла је 45 мили о на дина ра.

− Ово намен ско вози ло омо гу ћи ће добро вољ ним дава о ци ма широм 
Вој во ди не да у савре ме ним усло ви ма, на аде кват ни ји начин, извр ше 
сво ју хума ну миси ју дава ња крви – рекао је Игор Миро вић и додао да 
ће Покра јин ска вла да наста ви ти са кон ти ну и ра ном подр шком Заво ду за 
тран сфу зи ју крви Вој во ди не.

Пред сед ник Миро вић је том при ли ком уру чио и захвал ни це добро
вољ ним дава о ци ма крви из Вој во ди не, који су крв дали више од 100 
пута (на сли ци).

Покра јин ски секре тар за здрав ство, др Зоран Гој ко вић, обја снио је 
да ово намен ско вози ло обез бе ђу је могућ ност да се на јед ном месту, у 
дужем вре мен ском пери о ду, крв при ку пи, на лицу места обра ди, скла
ди шти по нај ви шим стан дар ди ма и на сигу ран и без бе дан начин тран
спор ту је до цен трал не базе крви.

Јеван ђе ље је писа но на пер
га мен ту и састо ји се од 181 
листа у кожном пове зу. Запис 
на послед њем листу Јеван ђе ља 
све до чи да га је пору чио хум ски 
кнез Миро слав, брат вели ког 
жупа на Сте фа на Нема ње. Сма
тра се да је дијак Гри го ри је, чији 
се пот пис нала зи на послед њем 
испи са ном листу, писар или 
мини ја ту ри ста Јеван ђе ља. 

Јеван ђе ље је 1979. годи не 
про гла ше но за кул тур но добро 
од изу зет ног зна ча ја, а у јуну 
2005. годи не, упи са но је на Уне
ско ву листу Пам ће ње све та.

Посе ти о ци могу да раз гле
да ју изло жбу сва ког дана, осим 
поне дељ ка, од 10 до 17 часо ва.

Погребни
трошкови
39.530динара

Репу блич ки фонд за пен
зиј ско и инва лид ско оси гу ра
ње оба ве шта ва гра ђа не да ће 
накна да погреб них тро шко ва 
која се испла ћу је фами ли ја ма 
пре ми ну лих пен зи о не ра (или 
оно ме ко је пла тио сахра ну) у 
јулу, авгу сту и сеп тем бру 2019. 
годи не изно си ти 39.530 дина ра 
за кори сни ке пен зи ја свих кате
го ри ја.
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актуелно

Наци о нал на орга ни за ци ја 
осо ба са инва ли ди те том Срби
је (НОО ИС), у сарад њи са Саве
зом инва ли да рада Вој во ди не, 
недав но је у Новом Саду орга
ни зо ва ла први од пла ни ра на 
чети ри окру гла сто ла пово дом 
реа ли за ци је про јек та „Општи 
комен та ри 6 и 7 Коми те та за 
пра ва ОСИ − кон сул та ци је са 
орга ни за ци ја ма осо ба са инва
ли ди те том као пред у слов рав
но прав ног уче шћа ових осо ба 
у дру штву”. Про је кат, у окви ру 
кон кур са „Спро во ђе ње анти
ди скри ми на ци о них поли ти ка 
у Репу бли ци Срби ји за 2019. 
годи ну” спро во ди НОО ИС, уз 

финан сиј ску подр шку Кан це ла
ри је за људ ска и мањин ска пра
ва Вла де Репу бли ке Срби је.

Ску пу у Новом Саду при су
ство ва ли су пред став ни ци 28 
град ских и покра јин ских орга
ни за ци ја ОСИ из Вој во ди не, као 
и пред став ни ци уста но ва соци
јал не зашти те.

Заме ни ца покра јин ског 
секре та ра за соци јал ну поли
ти ку, демо гра фи ју и рав но прав
ност поло ва, др Мил ка Буда ков, 
гово ри ла је о инсти ту ци о нал ној 
подр шци поро ди ца ма са децом 
са смет ња ма у раз во ју, о оства
ри ва њу пра ва из здрав стве не 
и соци јал не зашти те и обра зо

ва њу ове деце, као и о зна ча ју 
при сту пач но сти за децу ОСИ.

Покра јин ски заштит ник гра
ђа на – омбуд сман, проф. др 
Зоран Павло вић, нагла сио је да 
је пошто ва ње пра ва осо ба са 
инва ли ди те том од суштин ског 
зна ча ја за побољ ша ње њихо вог 
поло жа ја у дру штву. Он је иста
као и важност пру жа ња интер
сек тор ске подр шке ОСИ, како у 
погле ду омо гу ћа ва ња њихо вог 
уче шћа у свим сфе ра ма живо
та, тако и с циљем пошто ва ња и 
уна пре ђе ња пра ва про пи са них 
Кон вен ци јом о пра ви ма ОСИ.

Иван ка Јова но вић, извр шна 
дирек тор ка НОО ИСа, и др 

Дамјан Татић, струч ни сарад
ник у овој орга ни за ци ји, пред
ста ви ли су резул та те ана ли зе о 
спро во ђе њу пре по ру ка Коми
те та УН Репу бли ци Срби ји, коју 
је НОО ИС, уз подр шку Кан це
ла ри је за људ ска и мањин ска 
пра ва, ура дио кра јем 2018. 
годи не. Тако ђе су гово ри ли 
о мони то рин гу спро во ђе ња 
Кон вен ци је о пра ви ма ОСИ на 
наци о нал ном нивоу.

У раду окру глог сто ла уче
ство ва ла је и Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца Саве за инва ли да 
рада Вој во ди не, и дру ги пред
став ни ци орга ни за ци ја ОСИ.

Д. Кораћ

Већ тра ди ци о нал но, Оп
штин ска орга ни за ци ја 
инва ли да рада Срем ски 

Кар лов ци обе ле жи ла је 21. јула 
сво ју сла ву Све тог Про ко пи ја.

Мини стар за рад, запо шља ва
ње, борач ка и соци јал на пита
ња, Зоран Ђор ђе вић, том при
ли ком је Саве зу инва ли да рада 
Вој во ди не уру чио кљу че ве пут
нич ког вози ла које ће омо гу ћи
ти боље усло ве рада за све 34 
општин ске орга ни за ци је у АП 
Вој во ди ни.

− Тру ди мо се да ослу шку је мо 
потре бе свих гра ђа на па тако 
и осо ба са инва ли ди те том, они 
мора ју да зна ју да су рав но
прав ни уче сни ци дру штва и да 
ћемо у скла ду са могућ но сти ма 
које држа ва има мак си мал но 
да им изла зи мо у сусрет како 
бисмо могли да реши мо њихо
ве про бле ме. Они су ти који нај
бо ље зна ју шта им је потреб но 
– рекао је мини стар Ђор ђе вић.

Пред сед ни ца СИР Вој во ди не 
Ста на Сви ла ров захва ли ла је 
мини стру, као и в.д. помоћ ни ка 
мини стра Биља ни Баро ше вић 
и извр шној дирек тор ки Наци

о нал не орга ни за ци је осо ба са 
инва ли ди те том Срби је, Иван ки 
Јова но вић, на посе ти и вели ко
ду шном гесту. Она је иста кла да 
је ресор но мини стар ство увек 
изла зи ло у сусрет потре ба ма 
не само овог удру же ња већ и 
свих осо ба са инва ли ди те том у 
Срби ји.

Пут нич ко вози ло ће Саве зу 
инва ли да рада Вој во ди не омо
гу ћи ти лак шу сарад њу са свим 
општин ским орга ни за ци ја ма и 
локал ним само у пра ва ма у АП 
Вој во ди ни, како би могли да 
зајед нич ки орга ни зу ју раз ли чи те 
актив но сти у циљу побољ ша ња 
усло ва живо та и рада чла но ва.

Слав ском обре ду у Сабор
ној цркви при су ство вао је и 
мини стар Ђор ђе вић, а општин
ска орга ни за ци ја кар ло вач ких 
инва ли да рада је у част сла ве и 
ове годи не орга ни зо ва ла изло
жбу руч них радо ва и сли ка са 
ликов них коло ни ја.

У при су ству број них гости ју 
из свих општин ских орга ни за
ци ја у АП Вој во ди ни, изло жбу је 
отво ри ла в.д. помоћ ни ка мини
стра Биља на Баро ше вић. Ста
на Сви ла ров и Нада Пер шић, 
пред сед ни ца ООИР Срем ски 
Кар лов ци, уру чи ле су мини стру 
Зора ну Ђор ђе ви ћу, Биља ни 
Баро ше вић и Иван ки Јова но
вић поклон – сли ке са ликов них 
коло ни ја ООИР Вој во ди не.

Обе ле жа ва њу сла ве кар ло
вач ких инва ли да рада при су
ство ва ли су и Сте ван Ради шић, 
пот пред сед ник СИР Вој во ди не, 
Ненад Милен ко вић, пред сед
ник општи не Срем ски Кар лов
ци, пред став ни ци 21 општин ске 
орга ни за ци је инва ли да рада из 
Вој во ди не, као и гости из Репу
бли ке Срп ске и Хрват ске.

Дра ган Кораћ

У НОВОМ САДУ ОКРУ ГЛИ СТО О ПРА ВИ МА ОСИ

За рав но прав но уче шће у дру штву

ОПШТИН СКА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИНВА ЛИ ДА РАДА СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ ОБЛЕ ЖИ ЛА СЛА ВУ

Мини стар ство за 
рад дони ра ло вози ло

Министар Ђорђевић предаје кључеве возила Стани Свиларов
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Удру же ње пен зи о не ра гра да Новог Сада 
већ годи на ма има добру сарад њу са град
ском упра вом. У скла ду са Про то ко лом о 
сарад њи изме ђу гра да Новог Сада и овог 
удру же ња, већ пету годи ну заре дом ново
сад ски пен зи о не ри о тро шку гра да иду на 
одмор и опо ра вак у бање.

Момо Чола ко вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Новог Сада и народ ни 
посла ник у Скуп шти ни Репу бли ке Срби је, 
исти че да је до сада то пра во иско ри сти
ло 1.600 пен зи о не ра, а да ће ове годи не на 
опо ра вак оти ћи око 420 кори сни ка пен зи ја 
са нај ни жим при ма њи ма.

– Град је ове годи не за ту свр ху обез бе
дио десет мили о на дина ра, а пен зи о не ри 

ће моћи да иду у бање Јуна ко вић, Врд ник 
– Тер мал, Кањи жу, Луков ску и Соко ба њу. 
Захвал ни смо гра до на чел ни ку Мило шу 
Вуче ви ћу и Град ском већу за соци јал ну и 
деч ју зашти ту што су нашим пен зи о не ри ма 
то пра во омо гу ћи ли и ове годи не – нагла
сио је Чола ко вић и навео да је Извр шни 
одбор Удру же ња донео Пра вил ник по коме 
ће месне орга ни за ци је саку пља ти зах те
ве за одла зак на бањ ски опо ра вак, које ће 
пре гле да ти Коми си ја и упу ти ти пен зи о не ре 
у наве де не бање.

Пер ка Марин ко вић, пред сед ни ца Коми
си је за упу ћи ва ње пен зи о не ра на опо ра вак 
у бање, иста кла је да сви пен зи о не ри који 
има ју пре би ва ли ште на тери то ри ји гра да 

Новог Сада, чије пен зи је не пре ла зе 30.000 
дина ра, и који нису то пра во кори сти ли пре
ко Удру же ња током послед њих пет годи на, 
могу да под не су зах тев сво јој месној орга
ни за ци ји. Зах те ви ће се раз ма тра ти до кра ја 
сеп тем бра, те се оче ку је да ће пен зи о не ри 
нај ка сни је до сре ди не окто бра кре ну ти пут 
бања на одмор и опо ра вак.

Дра ган Кораћ

Савез инва ли да рада (СИР) Вој во ди
не одр жао је 4. јула редов ну сед ни цу 
Скуп шти не у Новом Саду, као и ван ред

ну сед ни цу на којој су иза бра ни члан и заме
ник чла на Над зор ног одбо ра ове орга ни за
ци је. Скуп шти ни су при су ство ва ли и Пре драг 
Радо вић, помоћ ник покра јин ског секре та ра 
за соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и рав но
прав ност поло ва, и Све тла на Ђуре тић, савет
ни ца дирек то ра Покра јин ског фон да ПИО.   

У Изве шта ју о раду Саве за прет ход не 
годи не Ста на Сви ла ров је рекла да је тај 
пери од био обе ле жен актив но сти ма у вези 
са при ла го ђа ва њем закон ским про пи си ма 
на свим ниво и ма. Наве ла је и да се њихов 
рад у нај ве ћем делу огле дао у скло пу про
јек то ва них актив но сти Саве за одо бре них 
од Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња – на осно ву 
рас пи са ног кон кур са. Све оста ле, број не, 
актив но сти које су оба вља ли у скла ду са 
скром ним финан сиј ским могућ но сти ма 
Саве за биле су стро го намен ске.

– Ипак, и у ова квим усло ви ма постиг ну ти 
су вео ма добри резул та ти, како у општин
ским орга ни за ци ја ма, тако и на нивоу Саве
за. Гене рал на оце на је да је Савез добро 
радио у одно су на рас по ло жи ва сред ства. 
Поред одлич не сарад ње са мини стром Зора
ном Ђор ђе ви ћем и Биља ном Баро ше вић, 
в.д. помоћ ни ка мини стра у ресор ном Мини
стар ству рада, која нам је пру жа ла подр шку 
при ли ком реша ва ња низа пита ња, оства

ри ли смо изу зет ну сарад њу и са Пре дра гом 
Вуле ти ћем, покра јин ским секре та ром за 
соци јал ну поли ти ку, и њего вим сарад ни
ци ма. Тако смо уз помоћ Секре та ри ја та две 
годи не уза стоп но све ча но обе ле жи ли 3. 
децем бар, Свет ски дан ОСИ, у Посла нич ком 
клу бу у згра ди Скуп шти не Вој во ди не – наве
ла је, изме ђу оста лог, Ста на Сви ла ров у Изве
шта ју о раду за 2018. годи ну.

Помоћ ник покра јин ског секре та ра за 
соци јал ну поли ти ку, Пре драг Радо вић, 
иста као је да су у ресор ном Секре та ри ја
ту задо вољ ни радом Саве за и да су им као 
вид подр шке, путем кон кур са, и ове годи
не доде ли ли 150.000 дина ра. Наја вио је и 
наста вак добре сарад ње у наред ном пери
о ду. Све тла на Ђуре тић, савет ни ца дирек
то ра Покра јин ског фон да ПИО, позва ла је 

при сут не инва ли де рада да и наред ном 
пери о ду наста ве већ посло вич но добру 
сарад њу са Фон дом ПИО.

Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник Саве за 
инва ли да рада Срби је, иста као је да СИР Вој
во ди не сва ке годи не има све бољу финан
сиј ску подр шку од држа ве, али и да дома
ћин ски послу је, па беле жи вишак при хо да 
над рас хо ди ма. Сте ван Ради шић, пот пред
сед ник СИР Вој во ди не, рекао је да инва ли
ди рада пошту ју сва ки динар који доби ју, и 
позвао при сут не да раз ви ја ју добру сарад
њу и са локал ним само у пра ва ма.

На ван ред ној сед ни ци Скуп шти не Кати
ца Вла јић из ООИР Зре ња нин и Јан Галат 
из ООИР Кова чи ца иза бра ни су за чла на/
заме ни ка чла на Над зор ног одбо ра СИР 
Вој во ди не.   М. Мек те ро вић

Момо Чола ко вић и Милош Вуче вић

НОВИ САД И ОВЕ ГОДИ НЕ ПОМА ЖЕ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

У бању о тро шку гра да

РЕДОВ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Подр шка ресор ног  
мини стар ства и Покра ји не

Светлана Ђуретић на Скупштини СИР Војводине
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поводи

Мини стар без порт фе ља 
заду жен за рав но мер ни реги
о нал ни раз вој у Вла ди Срби
је, Милан Крко ба бић, оби шао 
је сре ди ном јула задру га ре и 
пољо при вред не про из во ђа че у 
леско вач ком кра ју. 

Он се прво обра тио пољо
при вред ни ци ма, буду ћим 
задру га ри ма, у пре пу ној сали 
Скуп шти не гра да Лесков ца 
позвав ши мла де пољо при вред
ни ке да кон ку ри шу за бес по
врат на под сти цај на сред ства по 
кон кур су који ће за нове задру

ге бити рас пи сан од 15. авгу ста 
а за сло же не задру ге од 1. сеп
тем бра ове годи не.

Крко ба бић је, затим, са пред
став ни ци ма локал не само у пра
ве оти шао у село Гра да шни ца, у 
бли зи ни Лесков ца. Ту је оби шао 
ново фор ми ра ну задру гу „Гра
дацвоће” којом десе так месе
ци успе шно руко во ди Миле на 
Митић, мла да прав ни ца која се 
из гра да вра ти ла на село.

Ова задру га при хва та вишко
ве воћа из леско вач ког и вла со
ти нач ког кра ја, а Крко ба бић је 

ова кво реги о нал но пове зи ва
ње воћа ра посеб но похва лио.

– Оче ку је мо под сти цај на 
сред ства за око 60 ново фор
ми ра них задру га. Нове задру
ге доби ће поје ди нач но око 7,5 
мили о на дина ра бес по врат них 
сред ста ва, ста ри је већ ухо да не 
задру ге доби ће по 15 мили о
на дина ра, а сло же не задру ге 
након одго ва ра ју ће про јект не 
апли ка ци је доби ће по 60 мили о
на дина ра. За непу не две годи не 
фор ми ра не су 474 нове задру ге, 
и до данас је за њих издво је но 

око 1,7 мили јар ди дина ра под
сти цај них сред ста ва – нагла сио 
је Крко ба бић у Гра да шни ци.

Из буџе та гра да Лесков ца на 
име под сти ца ја при мар не пољо
при вред не про из вод ње издво
је но је око 71,7 мили о на дина ра, 
рекао је овом при ли ком гра до
на чел ник Лесков ца Горан Цве
та но вић. Он је нагла сио да је у 
току нови кон курс за суб вен ци
ју пољо при вред не про из вод ње 
у леско вач ком кра ју за шта ће 
бити издво је но око 25 мили о на 
дина ра.  Т. Сте ва но вић

Пред сед ник При вред
не комо ре Вој во ди не 
(ПКВ), Бошко Вучу ре

вић, и пред сед ник Задру
жног саве за Вој во ди не (ЗСВ), 
Ради слав Јова нов, пот пи са
ли су, сре ди ном јула, спо
ра зум о сарад њи ове две 
инсти ту ци је. Циљ Спо ра зу
ма је успо ста вља ње осно ва 
за трај ну и кон ти ну и ра ну 
сарад њу, а пот пи си ва њу је 
при су ство вао и покра јин ски 
секре тар за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство, 
Вук Радо је вић.

Пред сед ник При вред не 
комо ре Вој во ди не је иста
као да је Спо ра зум резул тат 
дуго го ди шње сарад ње ПКВ 
и ЗСВ.

− Ми данас хоће мо да инсти
ту ци о на ли зу је мо нашу сарад њу 
са ЗСВ, јед ним од нај зна чај ни јих 
парт не ра ПКВ у обла сти пољо
при вре де, која је дуга и успе
шна. Спо ра зум ће омо гу ћи ти 
наш зајед нич ки рад на умре жа
ва њу задру га – рекао је Вучу ре
вић и додао да пољо при вред
на про из вод ња у нашој земљи 
пока зу је зна ча јан раст.

Ради слав Јова нов је потвр
дио добру сарад њу са ПКВ и 
иста као да је она на овај начин 
додат но уна пре ђе на.

− Ми жели мо да зајед но са 
ПКВ и Покра јин ским секре

та ри ја том за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство 
сво јим чла ни ца ма про на ла зи
мо начин за наступ на новим 
тржи шти ма. Као што је позна
то, ми све може мо да про из ве
де мо, а оно што је данас нај ак
ту ел ни је је пла сман наших про
из во да. Наше чла ни це, задру ге, 
задру га ри и про из во ђа чи су 
се окре ну ли ка интен зив ним 
тура ма, све више је у фоку
су воће и повр ће, и потреб на 
су нам нова тржи шта попут 
Маро ка, Егип та, Кине, Руси је. 
То може мо да ура ди мо зајед но 
са Покра јин ском вла дом и ПКВ 
− нагла сио је Јова нов и додао 
да је један од раз ло га при су

ства покра јин ског секре та ра за 
пољо при вре ду пот пи си ва њу 
тог Спо ра зу ма и тај да се чла
ни це ЗСВ што лак ше, уз помоћ 
држа ве, избо ре са сивом еко
но ми јом и нело јал ном кон ку
рен ци јом.

Покра јин ски секре тар за 
пољо при вре ду, водо при вре
ду и шумар ство, Вук Радо је вић, 
поже лео је наста вак успе шне 
сарад ње ПКВ и ЗСВ и иста као 
да Секре та ри јат има изу зет ну 
сарад њу са обе инсти ту ци је.

− Наше чвр сто опре де ље ње 
је да у кон ти ну и ра ној кому ни
ка ци ји са про из во ђа чи ма, стру
ков ним асо ци ја ци ја ма, земљо
рад нич ким задру га ма пре ко 

ЗСВ, са ПКВ пре ко над ле жних, 
ресор них струч них одбо ра 
у обла сти пољо при вре де, са 
пред став ни ци ма ака дем ске 
зајед ни це, уна пре ђу је мо и 
уса вр ша ва мо мере аграр не 
поли ти ке на покра јин ском 
нивоу − рекао је Радо је вић и 
додао да је ресор ни Секре та
ри јат, на бази ана ли за вој во
ђан ског агра ра које кон ти ну
и ра но ради ПКВ и на осно ву 
иска зи ва ња потре ба задру га
ра, у при ли ци да уна пре ђу је 
мере аграр не поли ти ке.

− Циљ је да зајед но са они
ма који тре ба да буду кори
сни ци под сти цај них мера на 
покра јин ском нивоу кон ци
пи ра мо ква ли тет ну раз вој ну 

аграр ну поли ти ку на нивоу АП 
Вој во ди не. У наред ним дани ма 
ће Покра јин ски секре та ри јат за 
реги о нал ни раз вој, међу ре ги о
нал ну сарад њу и локал ну само
у пра ву, пре ко Раз вој не аген ци је 
Вој во ди не, рас пи са ти кон курс 
само за земљо рад нич ке задру ге, 
који ће бити наме њен за набав ку 
нове опре ме и систе ма за пре
ци зну пољо при вре ду, као и за 
опре му за пре ра ђи вач ку инду
стри ју, то јест опре му за пре ра
ду при мар них пољо при вред них 
про из во да. За ову наме ну ће 
бити опре де ље но 50 мили о на 
дина ра – рекао је Радо је вић.

М. Мек те ро вић

ПРИВРEДНA КOMOРA ВOJВOДИНE И ЗAДРУЖНИ СAВEЗ ВOJВOДИНE ПОТ ПИ СА ЛИ СПО РА ЗУМ О САРАД ЊИ

Зајед но до нових тржи шта

ПОСЕ ТА МИНИ СТРА КРКО БА БИ ЋА ЛЕСКО ВАЧ КОМ КРА ЈУ

У пет сто села – пет сто задру га

Бошко Вучу ре вић, Вук Радо је вић и Ради слав Јова нов при ли ком  
пот пи си ва ња Спо ра зу ма
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Савез инва ли да рада Срби је у првих 
шест месе ци ове годи не имао је изу
зет но широ ку актив ност, од спорт

скорекре а тив них, кул тур них, музич ких 
деша ва ња до окру глих сто ло ва и три би на, 
каже пред сед ник Саве за Божи дар Цекић, 
члан Саве та Вла де за пита ња осо ба са инва
ли ди те том и члан Већа Саве за само стал них 
син ди ка та Срби је.

Све те актив но сти, нагла ша ва Цекић, 
реа ли зо ва не су пре ко про јек та СИР Срби
је захва љу ју ћи пре све га подр шци Мини
стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, које је обез бе ди ло 
финан сиј ска сред ства. Про јект не актив но
сти реа ли зо ва не су у град ским и општин
ским орга ни за ци ја ма, а у сва ку су били 
укљу че ни пред став ни ци нај ма ње три 
орга ни за ци је.

Од спорт ских над ме та ња орга ни зо ва
на су так ми че ња у шаху, кугла њу и пика ду, 

а нај бо љи су награ ђи ва ни меда ља ма. Све 
орга ни за ци је које су биле дома ћи ни так ми
че ња, поред вели ке злат не меда ље, доби
ле су и по један ком плет за шах и таблу за 
пика до.

Поред так ми че ња у спор ту, инва ли ди 
рада Срби је у првој поло ви ни годи не има
ли су и број не кул тур номузич ке актив но
сти – од насту па хоро ва, играч ких и певач
ких гру па до драм ских садр жа ја. У бео град
ским општи на ма Сав ски венац, Пали лу ла, 
Чука ри ца, Бара је во, Обре но вац, као и у 
Лесков цу, одр жа не су ради о ни це сли ка ња 
и пле те ња и шиве ња.

На три би на ма, окру глим сто ло ви ма и 
пре да ва њи ма у орга ни за ци ји СИР Срби је 
нај че шће теме су биле здрав стве на зашти
та, као и нови закон ски про пи си који регу
ли шу пита ња важна за осо бе са инва ли ди
те том, као што су јед на кост, рав но прав ност, 
запо шља ва ње, при сту пач ност.

− У тим актив но сти ма уче ство ва ле су 
орга ни за ци је инва ли да рада из Кња жев
ца, Алек син ца, Бора, Мај дан пе ка, Бољев ца, 
Пожа рев ца, Обре нов ца. На свим ску по ви ма 
било је при сут но од 150 до 250 чла но ва, а 
поред кон крет них актив но сти, те при ли ке 
смо кори сти ли и да инфор ми ше мо члан
ство о мно гим дру гим пита њи ма која су 
бит на за њих – наво ди Цекић.

Одр жа не су и сед ни це Извр шног и Над зор
ног одбо ра СИР Срби је на који ма је похва љен 
рад орга ни за ци ја и пред сед ни ка Саве за.

У Саве зу инва ли да рада нагла ша ва ју да 
за то што им је омо гу ће но да реа ли зу ју тако 
број не и разно вр сне акци је посеб но желе да 
захва ле Мини стар ству за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, мини стру Зора
ну Ђор ђе ви ћу, са којим има ју изу зет ну сарад
њу, као и Биља ни Баро ше вић, в.д. помоћ ни ка 
мини стра у Сек то ру за зашти ту осо ба са инва
ли ди те том. М. Ј.

Неза по сле ни који желе да започ ну соп
стве ни посао могу да рачу на ју на финан
сиј ску помоћ кра гу је вач ке фили ја ле Наци о
нал не слу жбе за запо шља ва ње. За овај вид 
помо ћи при само за по шља ва њу сва ке годи
не се при ја ви око 300 Кра гу јев ча на који су 
на еви ден ци ји НСЗ, а ове годи не је одо бре
но 130 зах те ва.

На подр шку могу да рачу на ју неза по сле
ни који су прет ход но завр ши ли неку од обу

ка у орга ни за ци ји НСЗ, а доби је на сред ства, 
уз оба ве зу да раде нај ма ње годи ну дана, 
могу да иско ри сте и за пла ћа ње допри но са. 
Ста ти сти ка каже да на тржи шту успе ва да 
опста не 70 одсто оних који су на овај начин 
покре ну ли посао.

Нај ви ше се при ја вљу ју лица мла ђа од 30 
годи на, а износ финан сиј ске помо ћи зави си 
од ста ту са неза по сле ног. Сви заин те ре со
ва ни могу да рачу на ју на мини ма лан износ 

од 200.000 дина ра. Сума од 220.000 дина ра 
наме ње на је лици ма која су пре при ја вљи
ва ња на еви ден ци ју неза по сле них била 
про гла ше на тех но ло шким вишком, а осо ба
ма са инва ли ди те том које желе да започ ну 
посао наме ње на је финан сиј ска помоћ у 
изно су од 240.000 дина ра. 

У Кра гу јев цу је тре нут но без посла око 
18.000 људи, што је за око 6.000 мање него 
пре пет годи на. Г. О.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ

Инва ли ди ма 2.000 евра за покре та ње посла

ШЕСТО МЕ СЕЧ НЕ АКТИВ НО СТИ СИР СРБИ ЈА

Стал на веза са члан ством

Министар Ђорђевић и Божидар Цекић на 
потписивању уговора за доделу средстава 
за унапређење положаја ОСИ

Божидар Цекић са победницима у Бољевцу
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актуелно

У Добрин ци ма, селу у рум ској општи
ни, 21. јула је одр жа на 9. „Боста ни ја да”, на 
којој су про гла ше ни нај круп ни ји и нај сла ђи 
пло до ви и орга ни зо ва не забав не игре за 
мешта не.

Нај те жу лубе ни цу од 21,8 кило гра ма про
из вео је Жив ко Бор ко вац (на сли ци), дру го 
место је осво јио Дра ган Вукај ло вић, а тре ће 
Лара Ристо вић. 

– Мно ги про бле ми су пра ти ли про из вод
њу, али смо на кра ју задо вољ ни про да јом 
и ценом. То је поро дич ни бизнис, у који су 
укљу че ни и супру га и син. Нека да су роди
те љи про да ва ли бостан у Спли ту и Бања
лу ци, а ми данас све код куће. Боље је него 
прет ход них годи на, али, ипак, није лако, јер 
бостан хоће да му каже те и добро јутро и 
лаку ноћ – исти че Жив ко Бор ко вац.

У раз го вор се укљу чио и бостан џи ја 
Бран ко Стој ко вић.

– Годи не од 1985. до 1990. биле су удар не 
за бостан. Од рода са два ката стар ска јутра 
лубе ни ца и јед ног јутра диња купо ва ли смо 
ауто, трак тор и дово ди ли моле ре у кућу. 
Пам тим деве де се ту годи ну када је у мојој 
малој ули ци од боста на купље но 18 трак то
ра – каже Бран ко. 

Бостан је нека да про из во ди ло гото во 
сва ко дома ћин ство у селу, а ове годи не је 
било тек три де се так хек та ра.

Када је о диња ма реч, прво место за нај
те жу (6.300 гра ма) осво јио је Дра ган Орло
вић, дру го је при па ло Лаза ру Гаги ћу, а тре
ће Жики Бошко ви ћу.

Жене из Шима но ва ца, Деча, Јако ва, 
Доњег Товар ни ка, Боље ва ца и Добри на
ца так ми чи ле су се у меше њу штру дле. 
Нај леп шу, са маком, напра ви ла је Вери
ца Видиц ки из Деча, која пору чу је да је за 
добру штру длу нај ва жни ја љубав која се 
уне се у тесто.

По тра ди ци ји, неко ли ко еки па је кува ло 
папри каш, као што се то нека да ради ло у 
пољу док се чувао бостан. И деца су има
ла сво ју заба ву у брзом једе њу лубе ни ца и 
дува њу бра шна из тањи ра. 

Г. Вука ши но вић 

Почет ком јула уру че но је 40 уго во
ра кори сни ци ма који су оства ри ли 
пра во на сред ства по две кон курс

не лини је Покра јин ског секре та ри ја та за 
пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар
ство у укуп ној вред но сти од 100 мили о на 
дина ра – за набав ку нове опре ме за про
из вод њу вина и раки је и за опре му за про
из вод њу меса и мле ка. Уго во ре су уру чи ли 
Ђор ђе Мили ће вић, пот пред сед ник Покра
јин ске вла де, и Вук Радо је вић, покра јин ски 
секре тар за пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство, у вина ри ји „Ђур ђић” у Срем
ским Кар лов ци ма, која је кори сник под сти
цај них сред ста ва.

За про из вод њу вина и раки је доде ље но 
је 33 уго во ра укуп не вред но сти 80 мили о на 
дина ра, док је са укуп но 20 мили о на дина
ра финан си ра на набав ка опре ме у седам 
меса ра. Више од поло ви не инве сти ци ја по 
ове две пре ра ђи вач ке кон курс не лини је 
обез бе ђе но је из покра јин ског буџе та, пре
ко Покра јин ског секре та ри ја та за пољо
при вре ду, водо при вре ду и шумар ство, док 
су оста так обез бе ди ли кори сни ци.

– Аграр је у врху при о ри те та Покра јин ске 
вла де у про те кле три годи не, а тако ће бити 
и убу ду ће. О томе гово ри читав сет мера у 
обла сти пољо при вре де које су до сада реа
ли зо ва не, као и нове мере које су усме ре

не на набав ку нове и савре ме не опре ме и 
тех нич котех но ло шко оса вре ме ња ва ње у 
пољо при вре ди – иста као је овом при ли
ком Мили ће вић и додао да ће то кори сти
ти како самим про из во ђа чи ма који ће више 
при хо до ва ти од сво је делат но сти, тако и 
буџе ту Срби је и АП Вој во ди не.

Ресор ни секре тар Вук Радо је вић рекао 
је да су ове кон курс не лини је по који ма су 
доде ље на сред ства вео ма зна чај не, јер су 
веза не за пре ра ђи вач ки сек тор где се ства
ра додат на ново ство ре на вред ност и где 

пре ра ђи ва чи могу да вало ри зу ју свој труд и 
рад од при мар не про из вод ње. Нагла сио је 
и да је у АП Вој во ди ни про те кле три годи не 
инве сти ра но више од 140 мили о на дина ра 
у набав ку нове опре ма за 24 мле ка ре и 20 
меса ра. Када је у пита њу ула га ње у вин ски 
сек тор, који је од 2017. годи не пре по знат 
кроз мере Покра јин ске вла де, до сада је са 
188 мили о на дина ра финан си ра на набав
ка нове савре ме не опре ме у 50 вина ри ја 
широм Вој во ди не. 

М. Мек те ро вић

У ДОБРИН ЦИ МА ОДР ЖА НА ДЕВЕТА БОСТА НИ ЈА ДА

Лубе ни ца од 21,8 кило гра ма

НОВИХ СТО МИЛИ О НА ДИНА РА ЗА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ СЕК ТОР У АП ВОЈ ВО ДИ НИ

Аграр у врху при о ри те та 
Покра ји не Кори сни ци при ли ком 

пот пи си ва ња уго во ра
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Удру же ње инва ли да цере
брал не и деч је пара ли зе 
Ужи це у авгу сту про шле 

годи не осно ва ло је пред у зе ће за 
про фе си о нал ну реха би ли та ци ју 
и запо шља ва ње осо ба са инва ли
ди те том  „Наше зеле но поље”.

Ини ци ја ти ва за осни ва ње 
пред у зе ћа покре ну та је још 2016. 
на пред лог гра да Ужи ца, Удру же
ња инва ли да цере брал не и деч је 
пара ли зе Ужи це и Реги о нал не 
раз вој не аген ци је „Зла ти бор”, 
с циљем да се анга жу ју и запо
сле ОСИ, као и да се посред но 
и непо сред но побољ ша њихов 
поло жај. 

Седи ште пред у зе ћа је у Севој
ну, где се у про сто ри ја ма Бизнис 
инку ба тор цен тра нала зи хала у 
којој се оба вља делат ност. Закуп 
и фик сне тро шко ве за халу од 
2017. суб вен ци о ни ше град Ужи
це као начин подр шке и под сти
ца ја.

– Закон пред ви ђа да сва пред
у зе ћа у овој фор ми има ју основ
ну делат ност реги стро ва ну 
као „оста ла соци јал на зашти та 
без сме шта ја”. Што се прак тич
не делат но сти тиче, бави мо се 
пре ра дом, одно сно суше њем и 
пако ва њем про из во да од суше
ног воћа и њихо вом про да јом, уз 
опци ју услу жног суше ња за тре ћа 
лица – каже Чедо мир Цицо вић, 
дирек тор пред у зе ћа „Наше зеле
но поље”.

С р е д  с т в а 
за осни ва
ње пред у зе
ћа, наста вља 
Ц и ц о  в и ћ , 
обез бе ђи ва на 
су пери о дич
но, углав ном 
из дона ци ја. 
У јуну 2016. 
Мини стар ство 
прав де им је 
обез бе ди ло сред ства за набав ку 
суша ре, мага цин ске ваге и паке та 
више крат не амба ла жне опре ме. 
Део опре ме је обез бе ђен путем 
про гра ма „Старт смарт” који је 
про шле годи не финан си ра ла ЕУ, 
да би кра јем про шле и почет ком 
ове годи не био реа ли зо ван још 
један про је кат набав ке опре ме 
који је подр жа ла Тур ска аген ци
ја за раз вој и сарад њу – ТИКА. У 
пред у зе ће је из разних изво ра 
(дона тор ских, одно сно про јект
них сред ста ва, подр шке гра да 
Ужи ца, али и из соп стве них сред
ста ва Удру же ња) од 2016. годи
не до данас уло же но око 60.000 
евра. 

– Тиме није завр ше но пот пу но 
тех нич котех но ло шко опре ма
ње. Оно што нам нај ви ше недо
ста је јесте адап та ци ја про сто ра 
и купо ви на наме шта ја (сред ста ва 
за рад) како бисмо могли да при
ме ни мо HACCP стан дард. Тај стан
дард би нам омо гу ћио и наступ 

на ино стра ном тржи шту, за шта 
већ посто ји инте ре со ва ње, али и 
на делу дома ћег тржи шта. Упра во 
то нам је инве сти ци о ни при о ри
тет за ову годи ну. Та инве сти ци ја 
про це ње на је на око 40.000 евра 
чиме би се зао кру жи ло ула га ње у 
пред у зе ће на овом нивоу раз во ја 
– дода је Цицо вић.

Засад је у пред у зе ћу запо сле но 
пет осо ба са инва ли ди те том, али 
како се тржи ште буде шири ло, у 
пла ну је да се запо сли већи број 
рад ни ка. У скла ду са зако ном, 
анга жо ва на су и три струч на рад
ни ка (пси хо лог, соци јал ни рад ник 
и тех но лог, одно сно инструк тор 
прак тич не наста ве), који нису 
осо бе са инва ли ди те том. 

– Комен та ри и ути сци осо ба са 
инва ли ди те том су нај по зи тив ни
ји, с обзи ром на то да рад но анга
жо ва ње за њих зна чи егзи стен ци
ју, али и осе ћај потвр ђе не вред
но сти, пове ћа ног само по у зда ња 
и нарав но рад не инклу зи је, што 

уисти ну јесу они фак то ри који се 
не могу иска за ти нити изме ри ти 
нов цем. При мет но је да смо пре
по зна ти као потен ци јал за запо
шља ва ње и да нам се у про те клих 
годи ну дана јавља зна тан број 
ОСИ које желе да раде – обја шња
ва наш саго вор ник.

Капа ци тет суша ре је до 1.000 
килограма сиро ви не, зави сно 
од врсте воћа. Поред про из во да 
које сада има ју у пону ди (суше на 
шљи ва, мусли од црве ног воћа 
– мали не, јаго де, црве не риби
зле и овсе не паху љи це и чипс од 
јабу ке), у пла ну је про ши ре ње 
асор ти ма на. За сада се про из во
ди пла си ра ју само у мале локал
не про дав ни це, а до кра ја годи
не тре ба ло би да се отво ри мања 
про дав ни ца у згра ди Удру же ња. 
У току су пре го во ри са неко ли ко 
већих про дај них лана ца, а за то 
је кључ ни фак тор упра во при ме
на HACCP стан дар да. 

 Дра га на Росић

Почет ком јула у Свр љи гу је одр жа на 16. 
ликов на коло ни ја Ars Tima cum, кул тур на 
мани фе ста ци ја међу на род ног карак те
ра. Уче ство ва ло је 19 сли ка ра из Срби је, 
Маке до ни је и Бугар ске. Дома ћин умет
ни ци ма, и орга ни за тор мани фе ста ци је, 
био је Цен тар за тури зам, кул ту ру и спорт 
Свр љиг чије про сто ри је су поста ле сли
кар ска ради о ни ца. Тих дана орга ни зо ва
ни су изле ти по око ли ни Свр љи га где су 
умет ни ци у пре ле пој при ро ди при ку пља
ли инспи ра ци ју. 

Јеле на Три фу но вић, пред сед ни ца 
општи не Свр љиг, каже да умет ни ци сли ка
ју при ро ду, раз не моти ве који оста ју трај
на успо ме на, сли казапис.

– Наши потом ци тако могу да виде и запам
те какав је Свр љиг био нека да. Зато општи на, 
као покро ви тељ, пома же и ула же у ова кве 
мани фе ста ци је – при ча Три фу но ви ће ва.

Захва љу ју ћи коло ни ји, фор ми ран је 
ликов ни фонд од око 360 сли ка, пра ва 
оаза умет но сти, али оне још чека ју музеј о 
коме се годи на ма при ча. Коло ни ја је изне

дри ла и нове умет нич ке душе из самог 
Свр љи га а дела наста ла на овој мани фе
ста ци ји су нераз двој ни део савре ме не 
срп ске ликов не умет но сти. 

С. Ђор ђе вић

ШЕСНА Е СТИ ARS TIMA CUM У СВР ЉИ ГУ

Сли ке као трај на успо ме на

У СЕВОЈ НУ ОСНО ВА НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ КОЈЕ ЗАПО ШЉА ВА ОСО БЕ СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Отво ре на суша ра „Наше 
зеле но поље”

Позитивна атмосфера међу запосленима
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кроз Србију

Четр на е сти, тра
д и  ц и  о  н а л  н и 
м е ђ у  н а  р о д  н и 

кар не вал у Лесков цу 
оку пио је 36 кар не
вал ских гру па са око 
хиља ду уче сни ка из 
земље и ино стран
ства. Ове годи не први 
пут на леско вач ком 
кар не ва лу биле су 
пле сне гру пе из Егип
та и Индо не зи је. „Кар
не вал Леско вац 2019” 
оку пио је и 17 деч јих 
кар не вал ских гру па 
на јуби лар ном, десе
том деч јем кар не ва лу 
у ово ме гра ду.

Кар не вал је почео 
насту пом нај мла ђих, 
дечи це из леско вач ких 
врти ћа, кроз ради о ни це маски, 
усле дио је кар не вал кућ них 
љуби ма ца и фести вал ватре, и 
још мно го тога у четво ро днев
ном про гра му на леско вач ком 
глав ном шета ли шту Широ ка 
чар ши ја.

За све уче сни ке ово го ди шњег 
кар не ва ла гра до на чел ник 
Лесков ца Горан Цве та но вић 

при ре дио је при јем у град ској 
кући, а при јем је орга ни зо ван 
и у седи шту Јабла нич ког управ
ног окру га у Лесков цу. Осим 
гле да ла ца из Срби је, ово го ди
шњи кар не вал је оку пио и посе
ти о це из сусед не Бугар ске и 
Север не Маке до ни је.

По оце ни орга ни за то ра, Тури
стич ке орга ни за ци је Леско вац – 
ТОЛ, ово го ди шњи кар не вал по 

лепом лет њем вре ме ну испра
ти ло је више од 200.000 гле да
ла ца. Струч ни жири кар не ва ла, 
који су углав ном чини ли функ
ци о не ри међу на род не кар не
вал ске орга ни за ци је „FECC“ у 
Лесков цу, про гла сио је кар
не вал ску гру пу из Тив та (Црна 
Гора), за нај бо љу у пер фор ман
су „Лепо ти ца и звер”. Нај бо љу 
коре о гра фи ју међу сени о ри ма 

има ла је „Аван гар да” 
из Лесков ца. Лесков
ча ни су овом при ли
ком има ли и нај бо ље 
ура ђе ну маску у пер
фор ман су „Карип ски 
сан”...

Деч ји кар не вал, 
који је био пред и гра 
ста ри јем сени ор ском 
кар не ва лу, оку пио је 
мали ша не и шко лар це 
из Срби је, Бугар ске и 
Север не Маке до ни је. 
По оце ни жири ја, нај
бо љи су били Лесков
ча ни из пле сне шко ле 
„Step by step”. Нај бо
љу кар не вал ску маску 
има ли су шко лар ци 
из леско вач ке ОШ „Вук 
Кара џић” а нај бо љу 

пле сну коре о гра фи ју има ла је 
гру па „Дан де ли он” из Леба на.

На леско вач ком кар не ва лу 
који се завр шио веле леп ним 
ватро ме том у раним јутар њим 
сати ма 7. јула, запа же но уче шће 
има ли су и при пад ни ци тре ћег 
доба, увек весе ли и пуни енер
ги је.

Т. Сте ва но вић

Пре ма пода ци ма Тури стич ке орга ни за
ци је Врњач ка Бања, јед ну од нај ве ћих тури
стич ких мани фе ста ци ја у Срби ји, Међу на
род ни врњач ки кар не вал, ове годи не посе
ти ло је више од 350.000 људи, углав ном 
мла дих, који су ужи ва ли у бога том и садр
жај ном про гра му, са више од 70 деша ва ња. 

После све ча ног отва ра ња, на пла тоу код 
попу лар ног Врап ца одр жан је кар не вал ски 
спек такл око 2.000 уче сни ка свр ста них у 27 
кар не вал ских гру па из Бра зи ла, Перуа, Мек
си ка, Кубе, Тур ске, Чешке и дру гих држа ва. 
Врњ ча ни и њихо ви гости ужи ва ли су у кон
цер ти ма Лепе Бре не, Мари је Шери фо вић, 
Деја на Петро ви ћа и Биг бен да, Ива не Села
ков, гру пе Вален ти но и дру гих изво ђа ча. У 
пра те ћем про гра му изве де не су деч је позо
ри шне пред ста ве, изло жбе, одр жа но је и 
так ми че ње у пара глај дин гу, стре ли чар ству, 
кар не вал ска трка и мод на реви ја.

Дирек тор Тури стич ке орга ни за ци је у 
Врњач кој Бањи, Иван Три фу но вић, пре за
до во љан је посе том и про гра мом кар не ва
ла. Каже да ни киша није успе ла да рас те ра 
уче сни ке и посе ти о це. Захва лио је сви ма на 

уче шћу и позвао их да и иду ће годи не буду 
зајед но и да ужи ва ју на овој једин стве ној 
мани фе ста ци ји. Он је захва лио на подр шци 
и помо ћи и општи ни Врњач ка Бања и спон
зо ри ма. Д. Ива но вић

ОКО 350.000 ПОСЕ ТИ ЛА ЦА НА МЕЂУ НА РОД НОМ ВРЊАЧ КОМ КАР НЕ ВА ЛУ

Богат про грам ни киша није оме ла

ОДР ЖАН ЧЕТР НА Е СТИ ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ КАР НЕ ВАЛ У ЛЕСКОВ ЦУ

Лепо ти ца и звер нај бо љи
Карневалска група  
из Тивта најуспешнија
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Општин ска орга ни за ци
ја инва ли да рада Инђи ја, на 
челу са пред сед ни ком Слав
ком Роги ћем, била је недав но 
успе шан дома ћин спорт ског 
так ми че ња општин ских орга
ни за ци ја инва ли да рада Сре
ма. Како јавља Дејан Пашић, 
пред сед ник Одбо ра за спорт и 
рекре а ци ју у ООИР Инђи ја, ова 
спорт ска мани фе ста ци ја оку
пи ла је више од 60 так ми ча ра 
и гости ју из седам мешо ви тих 
еки па из општин ских орга ни
за ци ја Руме, Срем ских Кар ло
ва ца, Срем ске Митро ви це, Ста
ре Пазо ве, Бео чи на, Инђи је и 
МО Бешке.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни
ца Саве за инва ли да рада Вој во
ди не, поже ле ла је успех так ми
ча ри ма који су се над ме та ли у 
пика ду, баца њу метал не пло чи
це и висе ћој кугли.

Нај у спе шни ји су доби ли пеха
ре и меда ље које им је уру чио 
Слав ко Рогић.

Прво место у висе ћој кугли 
осво ји ла је еки па дома ћи на 

ООИР Инђи ја, нај бо ља у пика
ду била је еки па ООИР Срем ски 
Кар лов ци, као и у баца њу метал
них пло чи ца. У поје ди нач ној 
кон ку рен ци ји нај бо љи у пика ду 

био је Живан Васић из Срем ских 
Кар ло ва ца, у пло чи ца ма тако ђе 
Кар лов ча нин Дра ги ша Аћи мо
вић, а у висе ћој кугли Ђор ђе Кој
чин из Инђи је. М. М.

Општин ско удру же ње пен зи о не
ра Бато чи на почет ком јуна је било 
орга ни за тор IV кул тур носпорт ских 

сусре та Шума ди је – Бато чи на 2019.
Уче сни ке сусре та поздра вио је пред сед

ник општи не Здрав ко Мла де но вић, а саме 
сусре те отво рио је проф. др Андре ја Савић, 
пред сед ник Саве за пен зи о не ра Срби је.

Над ме та ња су одр жа на на спорт ским 
тере ни ма ОШ „Све ти Сава” у Бато чи ни, а 
так ми ча ри су се бори ли у шест дисци пли на 
(у брзом хода њу, фуд ба лу, кошар ци, пика ду, 
стре ља штву и шаху). 

Поред при ја тељ ског дру же ња и раз ме не 
иску ста ва у вези са радом и актив но сти ма 
пен зи о не ра по удру же њи ма, оства ре ни су 
и запа же ни спорт ски резул та ти. 

Прво место у гене рал ном пла сма ну осво
ји ла је еки па Аран ђе лов ца, дру га је била 
еки па дома ћи на – Бато чи не, а тре ће место 
је при па ло еки пи Топо ла 2. Сле де еки пе 
Лапо ва, Раче, Кра гу јев ца и Кни ћа.

За оства ре не екип не резул та те поде ље
ни су пеха ри, а за уче сни ке по дисци пли
на ма меда ље. Пеха ре је уру чио Мом чи ло 
Вук са но вић Бра да, пот пред сед ник Саве за 
пен зи о не ра Срби је, а меда ље за оства ре не 
пла сма не Вели мир Веља Мили чић, пред
став ник Покре та тре ћег доба Срби је.

За уче шће и помоћ орга ни за ци ји Олим
пи ја де и за допри нос афир ма ци ји Покре та 

тре ћег доба Веља Мили чић је уру чио Дра
га ну Тодо ро ви ћу, пред сед ни ку Општин
ског удру же ња Бато чи на и Орга ни за ци о ног 
одбо ра Сусре та, злат ну пла ке ту и хва ло дар.

Пре ла зну заста ви цу кул тур носпорт ских 
сусре та Шума ди је буду ћем орга ни за то ру 
сусре та, Општин ском удру же њу пен зи о не
ра Топо ла, уру чио је Дра ган Микић, пред
сед ник Окру жног одбо ра Саве за пен зи о не
ра Шума ди је, ина че идеј ни тво рац Кул тур
носпорт ских сусре та Шума ди је.

Пред сед ник пен зи о не ра Бато чи не, Дра
ган Тодо ро вић, захва лио је свим уче сни ци
ма ово го ди шњих сусре та на при ја тељ ском и 

срдач ном дру же њу и чести тао им на постиг
ну тим резул та ти ма. Посеб но је захва лио 
пред сед ни ку општи не Бато чи на Здрав ку 
Мла де но ви ћу на подр шци коју им је иска
зао, као и проф. др Андре ји Сави ћу, пред сед
ни ку Саве за пен зи о не ра Срби је, на лич ном 
при су ству овим сусре ти ма, које је и отво рио.

Он је тако ђе захва лио на при зна њи ма 
које је Бато чи на доби ла за допри нос афир
ма ци ји Покре та тре ћег доба Срби је, као и 
дирек тор ки шко ле која је усту пи ла тере не 
за над ме та ње на висо ком нивоу и анга жо
ва ла про фе со ре за суђе ње.

Д. Тодо ро вић

У ИНЂИ ЈИ НАДМЕТАЊЕ ОПШТИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИНВАЛИДА РАДА

Реги о нал но спорт ско так ми че ње

Пред став ни ци седам еки па из Сре ма

ЧЕТВР ТИ КУЛ ТУР НО-СПОРТ СКИ СУСРЕ ТИ ШУМА ДИ ЈЕ – БАТО ЧИ НА 2019 

Над ме та ње за пам ће ње

Окупљање такмичара
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погледи

Здрав начин живо та 
може у знат ној мери 
да сма њи ризик, чак и 
тамо где посто ји  
генет ска  
пре ди спо зи ци ја

Кад је здра вље, одно сно 
болест у пита њу, пра ви ло 
је да нема пра ви ла. Ни за 

један исход не може се никад 
сто по стот но гаран то ва ти, било 
да је реч о сва ко днев ним или 
изу зет ним слу ча је ви ма. Као 
када се нечи ја банал на дијаг
но за пока же озбиљ ном или чак 
фатал ном или, обр ну то, када 

се боле сник са без на де жним 
изгле ди ма срећ но опо ра ви.

„Гаран ци је не посто је”, није 
про пу стио да напо ме не др Деј
вид Луе лин, бри тан ски науч ник са 
Уни вер зи те та у Екс и те ру, гово ре
ћи о резул та ти ма више го ди шње 
сту ди је о демен ци ји, обја вље ним 
сре ди ном јула у жур на лу Аме рич
ке меди цин ске асо ци ја ци је.

„Нажа лост, може те да живи те 
као све тац, да се при др жа ва
те свих пра ви ла здра ве исхра
не и живо та, и ипак обо ли те. 
Али, живот ни стил мења сте
пен веро ват но ће. Наши нала зи 
суге ри шу да је могу ће здра
вим начи ном живо та сма њи ти 
ризик од демен ци је за тре ћи ну, 
без обзи ра на посто ја ње генет

ске скло но сти. Зна чи, чак и ако 
сте забри ну ти због поро дич не 
исто ри је, наше истра жи ва ње 
пока зу је да то није пре суд но. То 
је заи ста охра бру ју ће”, изја вио 
је др Луе лин за БиБиСи.

Њего ва сарад ни ца и коа у тор
ка др Елзби е та Кузма, опи су ју
ћи резул та те као „узбу дљи ве”, 
рекла је да је ово први пут да 
се пока за ло како се може дело
ва ти про тив  наслед ног ризи ка 
демен ци је. И то јед но став но. 
Про ме ном живот них нави ка.

Истра жи ва њем је обу хва ће но 
бли зу две ста хиља да људи од 64 
годи не и ста ри јих који су пра ће
ни осам годи на. На почет ку сту
ди је били су под врг ну ти генет

ским тесто ви ма и код сва ког је 
уста но вљен ниво ризи ка. Исто
вре ме но, ана ли зи ран је поје ди
нач но начин живо та испи та ни ка 
у чети ри кате го ри је – физич ке 
вежбе, исхра на, алко хол и пуше
ње – и пре ма томе одре ђи ван 
сте пен здра ве егзи стен ци је.

Здрав живот, како је наве
де но, под ра зу ме вао би непу
ше ње, затим не више од кри
гле пива днев но, два и по сата 
вежби недељ но и балан си ра ну 
исхра ну, што зна чи нај ма ње три 
обро ка воћа и повр ћа днев но, 
рибу два пута недељ но, а црве
но месо и месне пре ра ђе ви не 
сасвим рет ко.

Нездра ве нави ке није потреб
но опи си ва ти, све супрот но од 

овог што је поме ну то и сва ка ко 
још мно го више. А то се виде ло 
и у завр шним ана ли за ма. Код 
осо ба са висо ким наслед ним 
ризи ком и немар ним живо
том, од демен ци је је од хиља ду 
људи обо ле ло 18, а тамо где је 
посто јао исти висок ризик, али 
и у исто вре ме и бри га о здра
вљу, вође ње рачу на о исхра ни, 
вежба ма, било је вид но мање 
обо ле лих, 11 од хиља ду осо ба. 

Ово је само јед на од нај о чи
глед ни јих ста ти стич ких опе ра
ци ја, а ура ђе не су и мно го број
не уна кр сне ком би на ци је. На 
при мер, кад је у пита њу стил 
живо та, осо ба са нај не здра
ви јим скло но сти ма има за 34 

одсто већи изглед да обо ли 
него побор ник здра вог живо та.

На малом узор ку све ово не 
мора да оста ви јак ути сак, али 
како каже Фио на Гара гер из 
бри тан ског Дру штва Алцхај ме
ра, „у окол но сти ма да сва ка три 
мину та јед на осо ба у Вели кој 
Бри та ни ји обо ли од демен ци је, 
откри ће како ризик може да се 
ума њи је од витал ног зна ча ја”.

Резул та ти истра жи ва ња пред
ста вље ни су сре ди ном јула на 
међу на род ној кон фе рен ци
ји Удру же ња Алцхај ме ра у Лос 
Анђе ле су, а слу чај но или не, 
вре мен ски се покло пи ло са тек 
изда тим новим смер ни ца ма 
Свет ске здрав стве не орга ни за
ци је (СЗО) посве ће ним напо ри

ма за сма ње ње ризи ка ког ни
тив ног про па да ња и демен ци је.

И у доку мен ти ма СЗО сусре
ће мо се са истим пој мо ви ма и 
реше њи ма. Па тако чита мо да 
се ризик може сма њи ти редов
ним физич ким вежба ма, избе
га ва њем пуше ња и алко хо ла, 
кон тро лом теле сне тежи не, 
одр жа ва њем нор мал ног крв
ног при ти ска, холе сте ро ла, јер 
све у све му, „оно што је добро за 
срце, добро је и за мозак”.

Смер ни це су наме ње не људи
ма на тере ну да упу те паци јен те 
шта сами могу да пре ду зму да 
спре че или успо ре ког ни тив не 
смет ње, али исто вре ме но могу 
да буду кори сне вла да ма и кре

а то ри ма поли ти ке у ства ра њу 
дуго роч них про је ка та за про мо
ви са ње здра вог сти ла живо та.

Јер, све се вра ћа на поче так 
и чиње ни цу да гене не може мо 
да мења мо, али зато сва ко днев
но има мо избо ре око тога шта 
једе мо, како живи мо, како про
во ди мо вре ме, коли ко често 
шета мо или вежба мо, шта чита
мо, има мо ли воље да стал но 
учи мо и нешто ново сазна је мо.

Гени оста ју наши, али са 
свим што чини мо, ми се мења
мо, мења мо ква ли тет живо та и 
захва љу ју ћи томе може мо да 
пред у пре ди мо или моди фи
ку је мо оно што смо доби ли у 
насле ђе.

Д. Дра гић

ОХРА БРУ ЈУ ЋА САЗНА ЊА О БОЛЕ СТИ СТА РИ ЈЕГ ЖИВОТ НОГ ДОБА

Демен ци ја није суђе на

Ризи ци у про цен ти ма
У настан ку боле сти уло гу игра вели ки број фак то ра , а 
чак 35 одсто спа да у гру пу „про ме њи вих”, на које се може 
ути ца ти. У изве шта ју који је сво је вре ме но обја вио бри-
тан ски меди цин ски часо пис „Лан сет” ти су ризи ци наве-
де ни овим редом у про цен ти ма:
губи так слу ха у сред њем добу (9 одсто), недо вр ше но 
сред ње обра зо ва ње (8), пуше ње (5), депре си ја (4), физич-
ка неак тив ност (3), соци јал на изо ло ва ност (2), висок крв-
ни при ти сак (2), гоја зност (1), дија бе тес типа 2 (1).
Висо ко место обра зов ног нивоа као зна чај ног фак то ра 
обја шња ва се тако зва ним ког ни тив ним резер ва ма које 
одр жа ва ју функ ци о ни са ње мозга и у касни јем добу, упр-
кос про ме на ма наста лим услед годи на. Зато се сма тра да 
уче ње кроз цео живот има кључ ни зна чај јер допри но-
си допун ским резер ва ма у мозгу и самим тим одр жа ва 
витал ност.
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Дру штве ни и еко ном ски  
фено ме ни које доно си  
стал но про ду жа ва ње  
оче ки ва ног живот ног века 
 пом но се про у ча ва ју на  
нај у глед ни јим свет ским 
уни вер зи те ти ма

У послед њих сто годи на чове чан ство је 
доби ло нај ве ћи поклон у сво јој исто
ри ји: про се чан оче ки ва ни живот ни 

век про ду жен је за око три деце ни је!
Ово, као и све дру го, није доду ше рав но

мер но рас по ре ђе но, али је нова пла не тар
на реал ност која се све пом ни је про у ча
ва на воде ћим свет ским уни вер зи те ти ма. 
Један од нај по зна ти јих, Маса чу сетс инсти
тут за тех но ло ги ју (МИТ), има тако и „ЕјџЛаб” 
(лабо ра то ри ју ста ро сти), где струч ња ци 
разних про фи ла под микро скоп ста вља ју 
дру штве не, еко ном ске и, нарав но, меди
цин ске фено ме не, које доно си све већи 
број сени о ра на свим мери ди ја ни ма.

Јед но од основ них пита ња на које се ни 
тамо не даје пре ци зан одго вор јесте – кад 
почи ње ста рост. Пре све га зато што мера за 
то није само број годи на, већ пре све га субјек
тив ни осе ћај. Лак ше је, наи ме, пре ци зи ра ти 
кад детињ ство пре ла зи у мла дост, а мла дост у 
„сред ње доба”. Могло би се рећи да је међаш 
и пен зи о ни са ње, јер пре ста нак рад ног века 
доно си веће про ме не него његов поче так.

Оно што је, међу тим, непо бит на чиње ни
ца јесте да сви ста ри мо. То се дуго деша ва 
пола ко, а онда одјед ном кон ста ту је мо да 
више нисмо оно што смо некад били и да 
више не може мо оно што смо некад могли.

У поме ну тој „лабо ра то ри ји ста ро сти” при 
МИТу, мла ди ма који желе да иску се како је 
то бити стар на рас по ла га њу је спе ци јал но 
оде ло, у неким еле мен ти ма слич но оде лу 

космо на у та, које омо гу ћа ва да се физич ки 
осе ти „терет годи на”.

Та опре ма, изме ђу оста лог, садр жи нао
ча ре које све тло сти дају жућ ка сту нијан су, 
што симу ли ра ста ре ње очи ју, сте зни ке око 
лак то ва, коле на и раме на који ела стич ност 
мла до сти пре тва ра ју у кру тост ста ро сти, 
спе ци јал не рука ви це које ума њу ју покре
тљи вост прсти ју и слич но.

У тој опре ми оно што се са лако ћом оба
вља током нај ве ћег дела живо та – јед но став
ни поте зи као што је узи ма ње чаше са поли
це – зах те ва не само физич ки напор, него и 
мен тал ну кон цен тра ци ју: све је успо ре но, 
што про из во ди осе ћај немо ћи и крх ко сти. 
Дакле, оно што је основ на одли ка ста ро сти.

Про фе сор Џозеф Коглин, осни вач и 
дирек тор „ЕјџЛа ба”, кон стру и сао је зани
мљив мате ма тич ки модел који би се могао 
назва ти „чети ри пута 8.000”. Од рође ња до 
21. годи не, када се ствар но ула зи у свет 
одра слих, про тек не око 8.000 дана. Од тада 
па до „кри зе сред њег доба” још толи ко, као 
и од сре ди не 40их па до 65, када се углав
ном завр ша ва рад ни век.

Данас, када неко навр ши 65, пре ма про
фе со ру Когли ну, има 50 одсто шан си да 
пожи ви до свог 85. рођен да на, а тих, завр
шних 8.000 дана су пред мет њего вих истра
жи ва ња, с циљем да се они, са свим огра
ни че њи ма која доно си ста ре ње, осми сле 
на бла го дет поје дин ца и дру штва у цели
ни. Део сво јих сазна ња Коглин је изло жио 
у књи зи „Еко но ми ја дуго веч но сти”. Глав на 
њего ва теза је да је живот већ про ду жен 
али да додат ним годи на ма још није дат пун 
сми сао, одно сно да још нема све о бу хват
ног одго во ра на суштин ско пита ње у овом 
погле ду: како да живи мо дуже, а оста не мо 
(рела тив но) мла ди.

Пре ма Когли ну, почет на погре шка у раз у
ме ва њу ста ро сти је у чиње ни ци да је њена 
дефи ни ци ја пре ви ше засно ва на на био ло

шким про це си ма, што је под ло га за сте ре
о тип да су ста ри људи неспо соб ни за рад, 
сла би и боле сни, а уз то и одбој ни пре ма 
новим тех но ло ги ја ма, што се све непо вољ
но одра жа ва на дру штво и на еко но ми ју.

Кад је о овом послед њем реч, глав на 
пору ка је да бизнис који је окре нут услу га
ма и про из во ди ма за сени о ре данас пра ви 
кључ ну гре шку тиме што их више тре ти ра 
као паци јен те него као куп це и кли јен те. 
Оно што је утвр дио, то је да је осми шља ва ње 
и про мо ци ја нових про из во да наме ње них 
ста ри ма „сигу ран пут до послов не про па сти”, 
због про сте чиње ни це да ста ри људи јед но
став но не желе да купу ју оно што их под се ћа 
(и што потвр ђу је) – да су ста ри.

Дру гим речи ма, у реду су рекла ме за хра
ну и опре му за бебе, али нико неће да купи 
нешто што сви ма дру ги ма пору чу је да је неко 
спе ци ја лан само зато што је навр шио одре ђе
ни број годи на, то јест нешто што га обе ле жа
ва као ста рог. Сени о ри тако ради је купу ју апа
ра те за поја ча ње слу ха који личе на слу ша ли
це које данас стал но носе тинеј џе ри, него оне 
који су недво сми сле но „ста рач ки”.

Гре шка је и уве ре ње да ста ри не воле нове 
инфор ма тич ке тех но ло ги је, али исти на је да 
не при хва та ју само оне са ком пли ко ва ним 
опе ра тив ним систе ми ма. Доказ за то је да 
су „памет ни” мобил ни теле фо ни под јед на ко 
попу лар ни и међу мла ди ма и међу седи ма. У 
Јапа ну су тако ђе при хва ће не висо ко тех но
ло шке играч ке „за дру же ње” – вештач ке куце 
и маце које лече уса мље ност.

То не зна чи да ста ри ма нису потреб ни 
посеб ни про из во ди и услу ге. Ствар је међу
тим у томе како су „упа ко ва не”. У Аме ри ци, 
на при мер, све је у еуфе ми зми ма: важно је 
да нешто лепо зву чи и да не уда ра на его 
кори сни ка. Оту да, тамо не посто ји ни појам 
„ста рач ки дом”, већ само „уста но ва за живот 
уз помоћ”.

М. Бекин

Чети ри пута по 8.000 дана

ИСКУ ШЕ ЊА ДУГО ВЕЧ НО СТИ
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хроника

Удру же ње за него ва ње тра
ди ци је – Актив жена Свр љиг 
недав но је у цен тру Свр љи

га опре ми ло Етно собу дома ће 
ради но сти која пред ста вља лепу 
тури стич ку раз глед ни цу свр љи
шког кра ја. Удру же ње тако оства
ру је зацр та ни циљ – чува ње тра
ди ци је и оби ча ја, изра да руч них 
радо ва од вуне, пле те ње, везе ње, 
хекла ње, а све зарад бржег раз
во ја тури зма, каже Сев ди ја Ивко
вић, пред сед ни ца свр љи шког 
Акти ва жена. Отва ра њу изло жбе 
при су ство вао је Миро слав Мар
ко вић, дирек тор Цен тра за тури
зам, кул ту ру и спорт Свр љиг, а 
постав ку је оби шла и пред сед
ни ца општи не, Јеле на Три фу но
вић, која све срд но подр жа ва све 
напо ре удру же ња. 

Миро слав Мар ко вић исти че да 
је Етно соба пра во осве же ње и на 
пра вом месту, где тури сти могу 
да свра те и купе нешто из бога
те пону де. Мар ко ви ћа посеб но 
раду је што се и мла ди инте ре су ју, 
уче зана те сво јих бака и пра ба ка.

Чла ни це удру же ња су све стра
не. Зимус су орга ни зо ва ле пре ла, 
пле ле чара пе, капе, рука ви це... 
Изло же но је и доста везе них 
ства ри – пешки ри, кошу ље, свр
љи шка народ на ношња. Актив 
удру же ња чува ове зана те од 
забо ра ва, а Свр љиг има доста 
мани фе ста ци ја кад посе ти о ци 
могу да виде пред ме те изло же не 
у Етно соби.

Чла ни це Акти ва жена насту па
ју и на разним мани фе ста ци ја ма. 
Тако је недав но у Нишкој бањи, 

у так ми че њу у пре де њу вуне 
Сев ди ја осво ји ла тре ће место. У 
селу Окру гли ца орга ни зо ва на је 
ускр шња мани фе ста ци ја Лаза ре
ва субо та – Врби ца. Уче ство ва ле 
су и на мани фе ста ци ји Хлеб наш 
насу шни у Пир ков цу и осво ји ле 
прво место у меше њу обред ног 

хле ба. Биле су у Алек син цу, Нишу, 
Кња жев цу. Ове жене, пот ко ва не 
зана том, тра ди ци јом и оби ча ји ма, 
тру де се да нау че и мла ду гене ра
ци ју и при пре ме наслед ни ке који 
ће да негу ју оби ча је и тра ди ци ју 
свр љи шког под не бља.

 С. Ђор ђе вић 

Вели зар Сил ве стер, доне дав ни 
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
кикинд ске општи не, морао је да се 
пову че са те функ ци је због нару ше ног 
здра вља, пре исте ка петог уза стоп
ног ман да та. Њега је заме нио Милан 
Периз, про фе сор физич ке кул ту ре у 
пен зи ји, који је иза бран за врши о ца 
дужно сти пред сед ни ка Удру же ња до 
редов них избо ра дого ди не.

Испра ћај Сил ве сте ра у дру гу пен зи
ју, како је назва на све ча ност при ре ђе
на пово дом тога, оста ће упам ћен. Овај 
дога ђа ј који је запо чео песмом „Дошли 
смо са разних стра на” потврдио је 
при вр же ност и при ја тељ ство њего
вих коле га из пет на е стак орга ни за ци
ја. Пред во ди ли су их Милан Нена дић, 
пред сед ник Саве за пен зи о не ра Вој во
ди не, и Велин ка Накрај ку ћин, дирек
тор ка кикинд ске фили ја ле Фон да ПИО. 

Са покло ни ма и жеља ма за дуг живот 
сја ти ли су се чел ни ци пен зи о нер ских 
орга ни за ци ја из Зему на, Срем ских 
Кар ло ва ца, Апа ти на, Бече ја, Сом бо ра, 
Новог Сада, Субо ти це, Рас ти не, Новог 
Мило ше ва, Беле Цркве, Клу ба пен зи
о не ра Елек тро ди стри бу ци је Бео град 
и Асо ци ја ци је сени о ра из Теми шва ра. 
При зна ња и честит ке сти гли су и од 
Град ске упра ве Кикин де.

Усле дио је потом при го дан про грам 
КУД „Сун ча на јесен” које успе шно ради 
од 1972. годи не у саста ву Општин ског 
удру же ња пен зи о не ра у Кикин ди, ода
кле је и поте као пред лог за први ман
дат Вели за ра Сил ве стра за пред сед ни
ка Удру же ња.

А сла вље ник, како је и обе ћао, често 
свра ћа у Дом пен зи о не ра и пома же 
иску сним саве ти ма.

С. Зави шић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗЕМУН

Соци јал ни моме нат 
нај ва жни ји

Удру же ње пен зи о не ра Земун осно ва но је 1946. 
годи не и члан ске кар те посе ду је око три хиља де 
пен зи о не ра. Нај зна чај ни ја актив ност у про те клом 
пери о ду одви ја ла се на рено ви ра њу дотра ја лог 
сани тар ног чво ра и кре че њу про сто ри ја. Вред ност 
радо ва изно си ла је мили он и по дина ра а вели ку 
финан сиј ску помоћ пру жи ла је општи на Земун.

– Објављена је коначна ранг листа за бес пла тан 
опо ра вак у бања ма Срби је. Поред тога, скло пи ли 
смо уго во ре о послов ној сарад њи са низом при
род них лечи ли шта, тако да наши пен зи о не ри могу 
под повољ ним усло ви ма кори сти ти њихо ве услу ге. 
На редов не цене ужи ва мо попуст 1015 посто и цео 
аран жман се може пла ти ти у више рата – каже пред
сед ник удру же ња, Шпи ро Без бра ди ца, и нагла ша ва 
да је сто ти ну пен зи о не ра већ бора ви ло у Про лом и 
Луков ској бањи. Земун ци су има ли при ли ку да оду 
на јед но днев ни излет на „Сла ни ни ја ду” у Кача ре во и 
у мана стир Као ну. 

Соци јал ни моме нат је врло битан у раду удру же
ња. Како каже секре та ри ца удру же ња Гор да на Алек
сић, фонд соли дар но сти бро ји око 200 чла но ва и они 
могу рачу на ти на нов ча ну позај ми цу у изно су про
сеч не пен зи је, која се вра ћа у више месеч них рата. 
Удру же ње има уго во ре ну сарад њу са при ват ном 
кли ни ком из Зему на где чла но ви, са попу стом, могу 
да кори сте меди цин ске услу ге.  М. Ашко вић

АКТИВ ЖЕНА СВР ЉИГ ОТВО РИО ИЗЛО ЖБУ ДОМА ЋЕ РАДИ НО СТИ     

Етно соба – тури стич ка
раз глед ни ца 

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КИКИН ДА

Вели зар Сил ве стер (у сре ди ни) 

Испра ћај
у дру гу 
пен зи ју
за пам ће ње
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Град ски хор „Рузма рин” из 
Лесков ца (на сли ци) посто
ји дуже од 35 годи на, а 

овај вредни јуби леј про сла
вио је про шле годи не вели ким 
кон цер том под нази вом „Под 
сја јем зве зда”. На репер то а ру 
има ју ста ро град ску и ста ру срп
ску музи ку. „Рузма рин” негу је 
и духов ну музи ку са којом је 
насту пао у мана сти ру Како во, 
јед ном од мето ха Хилан да ра.

– У „Рузма ри ну” су тре нут но 
оку пље ни чла но ви ста ро сти од 
два де сет до седам де сет годи на, 
што чини вео ма леп спој мла
до сти и иску ства – каже Дра ган 
Цакић, пред сед ник Град ског 
хора.

Хор насту па не само у Лесков
цу, него и у дру гим гра до ви ма 
широм Срби је, посеб но на мани
фе ста ци је „Лето у Вла со тин цу”.

– Тра ди ци о нал но, има мо 
добру сарад њу са Кул тур ним 
цен тром у Вла со тин цу и радо 

насту па мо. Овде, у дво ри шту, 
пре ди ван је амби јент за насту
пе, добре су тех нич ке могућ но
сти. Уз одлич но госто прим ство 
дома ћи на, то је гаран ци ја да ће 
се наша сарад ња наста ви ти – 
каже Дра ган Цакић.

Кон церт у Вла со тин цу оду
ше вио је посе ти о це. Пла ни ра
ју да репер то ар обно ве новим 

песма ма, како кажу, да не би 
доса ди ли публи ци. Хор је добио 
нове пева че, али су и даље 
отво ре на вра та за буду ће чла
но ве који воле музи ку и уме ју 
да пева ју. То је једи ни услов, а 
годи не доно се само – иску ство. 
Зато су овде радо виђе ни сви – 
од нај мла ђих до нај ста ри јих.

Д. Коцић

Град ско удру же ње пен зи о не
ра (ГУП) Зре ња нин, које бро ји 
око 8.000 чла но ва у 30 месних 
орга ни за ци ја, недавно је успе
шно орга ни зо ва ло Општин ско 
спорт ско так ми че ње пен зи о
не ра. Око 80 пен зи о не ра, који 
су чини ли тимо ве из 14 месних 
орга ни за ци ја ГУПа и две еки пе 
Црве ног крста, так ми чи ло се у 
пика ду, баца њу метал не пло чи
це и висе ћој кугли.

Пред сед ник Град ског удру
же ње пен зи о не ра Зре ња нин, 
Слав ко Шућу ро вић, иста као је 
зна чај ове актив но сти за чла
но ве.

− Овај дога ђај је за нас пен зи
о не ре од изу зет не важно сти не 
само због про па ги ра ња спор та 
и здра вог живо та, него и што ће 
нам послу жи ти као при пре ма 
за Олим пи ја ду тре ћег доба која 
ће се одр жа ти у сеп тем бру у 

Врњач кој Бањи – навео је Шућу
ро вић.

На кра ју мани фе ста ци је 
поде ље ни су пеха ри и меда ље 
нај у спе шни јим еки па ма и поје
дин ци ма. Прво место у гене
рал ном пла сма ну осво ји ла је 
еки па МО Мужља, дру го место 
еки па Црве ног крста Мужља, 
док је тре ће место осво ји ла 

еки па вој них пен зи о не ра Зре
ња нин.

Нај у спе шни ји так ми чар био је 
Карољ Сал ма из еки пе Мужље, 
који је осво јио прва места у 
дисци пли на ма пика до и баца
ње метал не пло чи це, док је Ана 
Губић из еки пе Црве ног крста 
Мужља осво ји ла прво место у 
висе ћој кугли. М. Мек те ро вић

МИНИ ОЛИМ ПИ ЈА ДА 
ПОКРЕ ТА ТРЕ ЋЕГ ДОБА 

Фести вал 
умет но сти и 
кули нар ства

Под окри љем Удру же ња 
пен зи о не ра Нови Бео град, 
а у окви ру Мини олим пи ја де 
Покре та тре ћег доба, одр
жан је завр шни так ми чар ски 
фести вал умет но сти, ства ра
ла штва и кули нар ства.

– Гото во сви месни одбо ри 
су уче ство ва ли у ква ли фи ка
ци ја ма, укуп но се при ја ви ло 
око 80 пен зи о не ра и још толи
ко је незва нич но изло жи ло 
сво је руко тво ри не и кре а ци је, 
што довољ но гово ри о заин
те ре со ва но сти наших нај ста
ри јих сугра ђа на за овај вид 
актив но сти – речи су Павла 
Лучи ћа, пред сед ни ка Удру
же ња пен зи о не ра Нови Бео
град. Он нагла ша ва да је око 
500 пен зи о не ра про пра ти ло 
и подр жа ло Мини олим пи ја ду 
Покре та тре ћег доба. 

За фина ле које је одр жа но 
22. јуна ква ли фи ко ва ло се 25 
уче сни ка.

– Има ли смо чита ву лепе зу 
ства ра ла штва и уме ћа наших 
чла но ва: сли ке изра ђе не у 
воде ној и тем пе ра тех ни ци, 
гра фи ке, тапи се ри је, боје ње 
на сви ли, изра де бижу те ри
је, кули нар ство и др. – каже 
Лучић.

Прво место осво ји ла је 
Бран ка Сто ја но вић, која се 
пред ста ви ла ста рим срп ским 
везом и кули нар ским спе
ци ја ли те ти ма од пре јед ног 
века. Вера Зече вић је при ка
за ла спе ци јал не кре а ци је из 
кули нар ства и за то јој је при
па ло дру го место, док је тре
ће пла си ра на Ђур ђа Недељ
ко вић задо би ла накло ност 
жири ја изра дом и обли ко
ва њем сит них кола ча. Прве 
три так ми чар ке су награ ђе не 
пеха ри ма и дипло ма ма, док 
су сви „олим пиј ци” доби ли 
спе ци јал не пла ке те. За уло
же ни труд и при ка за но уме ће 
сви уче сни ци су награ ђе ни 
јед но днев ним изле том на 
Рајац.  М. Ашко вић

ТРИ ДЕ СЕТ ПЕТ ГОДИ НА ЛЕСКО ВАЧ КОГ ХОРА „РУЗМА РИН”

Оду ше ви ли кон цер том 
у Вла со тин цу

СПОРТ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ЗРЕ ЊА НИ НУ

При пре ма за Олим пи ја ду тре ћег доба

Обра ћа ње Слав ка Шућу ро ви ћа при ли ком про гла ше ња побед ни ка
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пензионерски кутак

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Вече за неза бо рав
У окви ру тра ди ци о нал не тури стич ке мани фе ста ци је Ули ца 

насме ја них лица, на пре пу ном град ском тргу у Аран ђе лов цу 
одр жа на је зани мљи ва музич ка при ред ба. Уче ство ва ли су нај
мла ђи чла но ви пле сног сту ди ја РМП и хор и пле сна гру па Удру
же ња пен зи о не ра општи не Аран ђе ло вац, а распон њихо вих 
годи на био је од три до осам де сет. Изве де но је више модер
них и тра ди ци о нал них садр жа ја па је и публи ка врло актив но 
уче ство ва ла у про гра му. То је и био циљ орга ни за то ра – да ово 
зајед нич ко дру же ње пре ра сте у пра ву жур ку уз песму и игру. 
Општем ути ску допри не ло је и изу зет но при јат но вре ме. У нај
кра ћем, било је то вече за неза бо рав. М. М.

ГЦ СУБО ТИ ЦА

Про сла ви ли рођен дан
Кра јем јуна, тач ни је на Видов дан, у Герон то ло шком клу бу 

„Цен тар 1“ обе ле жен је рођен дан Герон то ло шког цен тра Субо
ти ца. Дав не 1979. годи не, одно сно пре тач но 40 годи на, отво рен 
је клуб „Цен тар 1“, који је био први отво ре ни клуб при Герон то
ло шком цен тру, након ког су се отва ра ли и оста ли клу бо ви. 

После шест месе ци радо ва, завр ше но је рено ви ра ње и 
клуб „Цен тар 1“ је све ча но отво рен. Црве ну тра ку су пре се
кли дирек тор Герон то ло шког цен тра Субо ти ца Ненад Ива ни
ше вић, помоћ ник покра јин ског секре та ра за соци јал ну поли
ти ку Пре драг Радо вић, члан град ског већа заду жен за област 
соци јал не зашти те и здрав ство Или ја Ђука но вић, и Ната ша 
Алек сић из град ског већа заду же на за област обра зо ва ња, 
који су се и обра ти ли при сут ни ма. 

Сход но пра зни ку на који се ова све ча ност деша ва ла, гости 
и дома ћи ни  су могли да ужи ва ју уз хор „Миро но си це“ чије 
чла ни це су отпе ва ле хим ну Репу бли ке Срби је и песму „Видов
дан“.  Г. К.

МЕДВЕ ЂА 

Обе ле жи ли свој дан
При год ним ску

пом и уру че њем 
захвал ни ца, Удру
же ње пен зи о не ра 
општи не Медве ђа 
обе ле жи ло је дан 
осни ва ња.

– Неко ли ко пен
зи о не ра се пре 43 
годи не удру жи ло и 
од тада је удру же ње 
стал но нара ста ло. 
Данас смо дошли до 
завид не цифре од 
950 чла но ва – казао је Мила дин Шарац, пред сед ник Удру же
ња пен зи о не ра општи не Медве ђа.

На све ча но сти је нагла ше но да је захва љу ју ћи локал ној 
само у пра ви удру же ње оства ри ло број не погод но сти. Изме
ђу оста лог, за чла но ве је обез бе ђен бес пла тан пре воз на 
тери то ри ји општи не Медве ђа. И сарад ња са Домом здра вља 
у Медве ђи је одлич на што допри но си доброј здрав стве ној 
зашти ти пен зи о не ра ове раз у ђе не општи не.

– Удру же ње пен зи о не ра има сво је пред став ни ке и у Општин
ском већу и у Скуп шти ни општи не, што омо гу ћу је да се јасно и 
гла сно чује ваш глас. Волим да гово рим о мла ди ма, али и пен зи о
не ри у нашој општи ни има ју посе бан зна чај – иста као је пред сед
ник општи не Медве ђа, Небој ша Арсић. Д. К.

ПИРОТ

Сусрет бив ших учи те ља 
Дир љи во је било при су ство ва ти сусре ту 29. гене ра ци је 

Учи тељ ске шко ле у Пиро ту на обе ле жа ва њу шезде сет годи
на мату ре. Оку пи ли су се нека да шњи мату ран ти Учи тељ ске 
шко ле из Бео гра да, Ниша, Лесков ца, Бабу шни це, Заје ча ра, 
Беле Палан ке, Бора... Данас осам де се то го ди шња ци седих 
гла ва има ли су шта да при ча ју јед ни дру ги ма. Мно ги од њих 
су после дипло ми ра ња били рас по ре ђе ни да учи те љу ју по 
заби тим сели ма пирот ског и лужнич ког кра ја, али и по сели
ма источ не Босне и Бана та.

Због пока за ног одлич ног успе ха у шко ли, свих 45 уче ни
ка ове гене ра ци је били су месец дана на изград њи Ауто
пу та брат ства и једин ства у Сло ве ни ји. Мно ги од њих 
вра ти ли су се са удар нич ком знач ком. Вели ки број наста
вио је уса вр ша ва ње, неки су поста ли чак ака де ми ци...  
Диплом ци ове гене ра ци је рет ко су мења ли свој позив, али 
ника да нису забо ра ви ли да су у осно ви учи те љи. На ску пу у 
Пиро ту сла вље ни ци су посе ти ли Учи тељ ску шко лу и под се
ти ли се уче нич ких дана. С. П.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2019. 23

КИКИНДА 

Упознали 
знамења 
Сремског 
фронта

Годинама чланови 
Удружења пензионера 
кикиндске општине 
размењују посете са 
вршњацима у Растини, 
селу недалеко од 
Сомбора. Кикинђани су 
уобичајили да на таквим 
путовањима упознају и 
знаменитости крајева 
куда пролазе. Овог пута су посетили манастир посвећен 
архиђакону Стефану, подигнут код Сомбора (на слици). На 
оближњем гробљу црвеноармејаца одали су им дужну пошту. 
Разгледали су и експонате у Меморијалном музеју Батинске 
битке (Сремски фронт).

Предвиђена пловидба катамараном по Великом бачком 
каналу је изостала због лошег времена. Ипак, на обали канала 
приређен је незабораван пријем и освежење у туристичком 
објекту.

Дружење је настављено у Растини где је приређен 
традиционално топао дочек.

Локална самоуправа Кикинде обезбедила је бесплатан 
превоз за 54 учесника овог једнодневног излета.  С. З.

ГОИР ШАБАЦ

Ткач ка коло ни ја
Од 8. до 11. јула 2019. годи не у Покај ни ци на Ста рој пла ни

ни одр жа на је ткач ка коло ни ја у орга ни за ци ји Етно мре же 
Срби је. Уче сни це – тка ље из Инђи је, Сом бо ра, Бео гра да, Чач
ка, Лозни це, Новог Паза ра, Лесков ца и пред став ни ца Шап ца 
Вери ца Ђокић из Ткач ке ради о ни це „Ста ри зана ти” тка ле су 
на вер ти кал ном раз бо ју про стир ку са орна мен том пирот
ског ћили ма. 

Див но и кре а тив но дру же ње инспи ри са ло је и амба са до
ре из Кана де, Холан ди је, Немач ке, Швед ске и Нор ве шке да 
сед ну за раз бој и актив но уче ству ју у тка њу. 

Орга ни за ци ја је била про фе си о нал на, а зајед нич ки састан
ци еду ка тив ни, пору чу ју из Град ске орга ни за ци је инва ли да 
рада Шабац, захвал ни Етно мре жи Срби је што су им ука за ли 
ова кву при ли ку. М. С.

ВРА ЊЕ

Удру же ње Ђеренка
Од мар та ове годи не поче ло је да ради Удру же ње пен зи

о не ра Ђерен ка, које је име доби ло по нај по зна ти јој реци у 
Вра њу, а све до поја ве водо во да Вра ње је било пре по зна тљи
во по чесма ма.

ВРА ЊЕ

Нови пред сед ник
Удру же ње пен зи о не ра гра да Вра ња које има око три хиља

де чла но ва иза бра ло је новог пред сед ни ка. Сада ту функ ци ју 
оба вља дипло ми ра ни прав ник Стој че Павло вић који је јед но
гла сно иза бран на Скуп шти ни удру же ња. Иза бра на је и нова 
Скуп шти на и Извр шни одбор. 

Што се тиче редов них актив но сти, поче ла је испо ру ка дрва 
и оста лих потреп шти на за наред ну сезо ну. У Гор њој чар ши
ји отво рен је клуб Рома. Интен зив но се кон так ти ра са пен
зи о не ри ма у сео ским сре ди на ма. У пла ну је отва ра ње клу ба 
у Поља ни ци, као и обно ва удру же ња пен зи о не ра Тул бе и 
наста вак так ми че ња у спре ма њу пих ти ја.

Под мла ди ли су и фол клор (на слици), који пости же успе хе 
у целој Срби ји. Пред сед ник Павло вић пору чу је да ће се бори
ти да пен зи о не ри не под ле жу ничи јим при ти сци ма. Р. С.

Удру же ње је отво ре но за све ста нов ни ке Вра ња и око ли не 
па су њего ви чла но ви из целог Пчињ ског окру га, а један чак 
из Вла ди чи ног Хана. 

Фор ми ра ли су фол клор ну сек ци ју, која вежба ста ра врањ
ска кола два пута недељ но, а јед ном недељ но насту па. Чла
ни це удру же ња негу ју кућ ну ради ност, хекла ње и штри ка ње. 
Од кул тур них садр жа ја засту пље ни су пое зи ја и реци то ва ње.

Про сто ри је новог удру же ња нала зе се у цен тру гра да и 
лепо су опре мље не.

– Са задо вољ ством усту па мо про сто ри је шахи сти ма ШК Вра
ње 1923 и Шахов ском саве зу Пчињ ског окру га да овде одр жа ва
ју сво ја так ми че ња – каже пред сед ник Бора Додић. Р. С.



Подр жа ва ју ћи афир
ма ци ју умет нич ког 
ства ра ла штва ста ри

јих гра ђа на, у овом бро ју 
обја вљу је мо два кон кур са 
које је у окви ру 17. Фести
ва ла ства ра ла штва ста ри јих 
„Злат но доба 2019” рас пи
са ла Уста но ва Герон то ло шки 
цен тар Бео град, Днев ни цен три 
и клу бо ви – Поет ски кон курс и 
Кон курс за так ми че ње у дует
ском ама тер ском пева њу.

На поет ски кон курс Фести
ва ла „Злат но доба 2019” могу да 
се при ја ве сви сени о рипое те 
који пишу срцем и спрем ни су да 
поде ле сво је емо ци је са дру ги ма. 
Пре ма про по зи ци ја ма поет ског 
кон кур са, пра во да се при ја ве 
има ју сва ста ри ја лица (60 годи на 
и ста ри ја), која живе на тери то ри
ји Бео гра да и нису чла но ви реги
стро ва них књи жев них удру же ња.

Тема кон кур са је сло бод на, 
а уче сни ци могу да доста ве 

нај ви ше до две нео бја вље не 
песме наста ле у „злат ном добу 
живо та”, уз услов да нису дуже 
од 25 сти хо ва. Песме се шаљу 
у три при мер ка и пот пи су ју – 
шифром. Уко ли ко уче сник кон
кур са доста вља две песме, сва
ку пот пи су је истом шифром и 
шаље их у јед ној ковер ти. Реше
ње шифре са пода ци ма: име и 
пре зи ме, годи на рође ња, адре
са и број теле фо на, доста вља се 
у посеб ној, затво ре ној ковер ти, 
и то уз при ло же ни песнич ки 
рад.

Радо ви се шаљу до 31. авгу ста 
2019. годи не на адре су: РЈ „Днев
ни цен три и клу бо ви”, Мари је 
Бур саћ бр. 49, 11080 Земун, са 

назна ком „за Поет ски кон
курс”. Доста вље ни мате ри јал 
не вра ћа се ауто ру.

По одлу ци струч ног жири
ја, нај у спе шни јим песни ци
ма биће доде ље не награ де 
и при зна ња. Глав на награ да 
је ста ту е та „Злат ни стих”, рад 

ака дем ског ваја ра.
У кон кур су за так ми че ње у 

дует ском ама тер ском пева-
њу, Фести вал ства ра ла штва ста
ри јих „Злат но доба 2019” пози
ва сени о репева че који пева ју 
срцем и у дуе ту да се при ја ве 
за так ми че ње. Пра во уче шћа 
има ју кан ди да ти ста ри ји од 60 
годи на који живе на тери то ри ји 
Бео гра да. Кан ди да ти (дует) при
ја вљу ју две песме, без обзи ра 
на музич ки жанр. При ја ва тре ба 
да садр жи подат ке за оба чла на 
дуе та: име и пре зи ме, адре су 
ста но ва ња, датум рође ња, број 
фик сног и мобил ног теле фо на и 
посеб но нази ве песа ма. 

Уз при ја ву оба ве зно се шаље 
аудио или видео сни мак (ама
тер ски сни мак са теле фо на или 
каме ре у неком од стан дард них 
фор ма та MP3, MP4, WMA) на 
коме дует изво ди јед ну од при
ја вље них песа ма.

При ја ве се при ма ју до 31. 
авгу ста 2019. годи не. Сни мак 
уз при ја ву доста вља се елек
трон ском поштом на адре су: 
ziva no vic v@ugcb.rs или поштом 
на адре су: РЈ „Днев ни цен три и 
клу бо ви”, Мари је Бур саћ бр. 49, 
11080 Земун, са назна ком „За 
Кон курсдуе та”. 

Струч на коми си ја ће на осно
ву сним ка извр ши ти селек ци ју 
дуе та и оба ве сти ти кан ди да те 
мини мум седам дана пре почет
ка так ми че ња. Ода бра ни дуе ти 
изво де по јед ну нуме ру уз прат
њу матри це, а нај у спе шни ји ма 
ће бити доде ље на при год на 
при зна ња.

Г. О. 
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поводи

Так ми че ње пен зи о нер ских 
кул тур ноумет нич ких дру шта ва 
Срби је, у орга ни за ци ји Удру
же ња пен зи о не ра Кру ше вац, 
одр жа но је у Рибар ској бањи. 
Ста тус дома ћи на Кру ше вља ни 
су избо ри ли про шле годи не као 
побед ни ци ове кул тур не мани
фе ста ци је у Врњач кој Бањи. 
На так ми че њу је насту пи ло 
више од 200 уче сни ка из девет 
град ских и општин ских еки па 
из целе Срби је, а побед ник је 
Удру же ње пен зи о не ра Нови 
Сад. Сва ка еки па је има ла по 
пет на ест мину та да пред ста ви 
свој про грам, па је репу блич ки 
струч ни жири био на слат ким 
мука ма да иза бе ре нај бо ље. 

Овој мани фе ста ци ји при дру
жи ло се и Удру же ње дија бе ти ча
ра Кру ше вац, које је при сут ни ма 
мери ло шећер у крви. Међу број
ним гости ма био је и Момир Вук
са но вић, заме ник пред сед ни ка 
Саве за пен зи о не ра Срби је. 

Удру же ње пен зи о не ра Кру
шев ца орга ни зо ва ло је јед но
днев но дру же ње при пад ни ка 

тре ћег доба из Кру шев ца и дру
гих места из Расин ског окру га. 
Одр жа на су спорт ска так ми че

ња у пет дисци пли на: баца ње 
каме на с раме на, пика до, скок 
удаљ, уба ци ва ње лоп те у кош и 
шут на гол. Свим так ми ча ри ма 
који су осво ји ли прва три места 
уру че не су захвал ни це, а ова 
мани фе ста ци ја је била при пре
ма еки пе Кру шев ца за уче шће 
на пред сто је ћој Олим пи ја ди 
пен зи о не ра Срби је у Врњач кој 
Бањи. За око три ста уче сни
ка КУД Удру же ња пен зи о не ра 
Кру шев ца извео је кул тур но
умет нич ки про грам, а сви ма је 
послу жен пасуљ. Мани фе ста
ци ји је при су ство вао и Андре ја 
Савић, пред сед ник Саве за пен
зи о не ра Срби је. 

У окви ру тра ди ци о нал не 
мани фе ста ци је „Кул тур но лето 
Рибар ске бање” КУД Удру же ња 
пен зи о не ра Кру шев ца сво јим 
ква ли тет ним и разно вр сним 
про гра мом оду ше вио је број не 
госте ове кра љев ске бање под
но Јастреп ца.  Ж. М.

XVII ФЕСТИ ВАЛ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИ ЈИХ „ЗЛАТ НО ДОБА 2019”

Ове годи не два кон кур са

УСПЕ ШАН РАД УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КРУ ШЕВ ЦА

Три мани фе ста ци је у јулу

Дефиле учесника
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?Ч. М., Сом бор: Како се одре ђу је износ за накна ду погреб-
них тро шко ва?

?И. И., Пирот: Који пара ме три ула зе у про сеч ну годи шњу 
зара ду при обра чу ну прве пен зи је? У уве ре њу ПИО фон да 
о ста жу, зара да ма, упла ће ним допри но си ма пишу цифре 

које ја не раз у мем.

?Д. Р., Вра ње: Од 2001. годи не сам кори сник ста ро сне пен зи-
је коју ми испла ћу је фили ја ла Фон да ПИО у Вра њу. Пен зи ју 
сам оства рио у Бео гра ду са 29 годи на ста жа. У реше њу ми 

је ура чу нат про сек од 62 одсто. Инте ре су је ме да ли је обра-
чун рађен по обра сцу М-4? Први износ пен зи је испла ћен ми је 
у виси ни од 2.638,74 дина ра. На то реше ње уло жио сам бла-
го вре ме но жал бу која није ува же на, а мој пред мет послат је 
врањ ској фили ја ли Фон да ПИО, пре ма пре би ва ли шту. Фили ја-
ла у Вра њу у свом првом реше њу ура чу на ла је 62 одсто од про-
се ка, у дру гом реше њу при ускла ђи ва њу сма њи ла је про сек на 
61 одсто. У реше њу из 2014. годи не ура чу нат ми је про сек од 
59 одсто, тако да је пен зи ја за 2001. годи ну изно си ла 5.943,00 
дина ра, а у реше њу сто ји да ће извр ши ти испла ту раз ли ке.

Буду ћи да до данас нисам добио испла ту на име обе ћа не 
раз ли ке, молим да ми одго во ри те да ли имам пра во на испла-
ту раз ли ке на име неис пла ће ног дела пен зи је.

?А. Л., Пирот: У којим слу ча је ви ма се доно си при вре ме-
но реше ње и коли ко дуго може да се при ма акон та тив ни 
износ пен зи је?

?М. И., Лозни ца: Да ли се вре ме про ве де но на слу же њу вој-
ног рока при зна је у пен зиј ски стаж и ути че ли на виси ну 
пен зи је?

?Л. П., Мири је во: Про шлог месе ца пре дао сам зах тев за 
пен зи ју. Инте ре су је ме коли ки је рок да ми се доне се 
реше ње.

Накна да погреб них тро шко ва

Како се изра чу на ва прва пен зи ја

Каква пра ва имам При вре ме но реше ње

Вој ни рок и пен зиј ски стаж

Рок за доно ше ње реше ња

Одго вор: Износ накна де 
погреб них тро шко ва про пи сан 
је Зако ном о ПИО, и то у виси
ни јед не и по про сеч не пен зи је 
у Фон ду у прет ход ном квар та лу, 
у одно су на дан смр ти кори сни
ка пен зи је. 

Накна да погреб них тро шко
ва, која се испла ћу је лицу које 
је сно си ло тро шко ве сахра не, у 
јулу, авгу сту и сеп тем бру 2019. 
годи не изно си 39.530 дина ра за 
кори сни ке пен зи ја свих кате го
ри ја. 

Одго вор: Обра чун пен зи
је се ради на осно ву пода та ка 
о ста жу и зара да ма из при ја ва 
М4 које посло дав ци доста вља
ју Фон ду. У обра сцу М4 је наве
де на укуп на зара да за сва ку 
кален дар ску годи ну посеб но и 
износ пла ће них допри но са на 
ту оства ре ну зара ду. За обра
чун виси не пен зи је се не рачу
на про сеч на годи шња зара да 
оси гу ра ни ка већ на виси ну 
ста ро сне пен зи је ути че укуп
но оства ре на зара да, одно сно 
осно ви це оси гу ра ња за све 
годи не ста жа оси гу ра ња за 

које су пла ће ни допри но си и 
дужи на пен зиј ског ста жа. Годи
шњи лич ни кое фи ци јент, који 
се мно жи пен зиј ским ста жом, 
пред ста вља однос укуп не зара
де за сва ку кален дар ску годи ну 
и про сеч не годи шње зара де у 
Репу бли ци за ту годи ну. 

Мно же њем годи шњег лич
ног кое фи ци јен та и пен зиј ског 
ста жа оси гу ра ни ка утвр ђу је се 
лич ни бод, а виси на ста ро сне 
пен зи је се утвр ђу је тако што 
се лич ни бодо ви помно же са 
вред но шћу општег бода на дан 
оства ри ва ња пра ва.

Одго вор: Буду ћи да наве де ни 
пода ци у писму нису довољ ни за 
пре ци зан одго вор, упу ћу је мо Вас 

да се са реше њем које посе ду је те 
обра ти те директ но слу жби прав
не помо ћи у Фили ја ли Вра ње. 

Одго вор: При вре ме но реше
ње се доно си ако су испу ње ни 
усло ви за оства ри ва ње пра
ва на пен зи ју, али се на осно
ву чиње ни ца и пода та ка утвр
ђе них у матич ној еви ден ци ји 
не може одлу чи ти о конач ном 
изно су пен зи је. 

При вре ме ним реше њем се 
одре ђу је акон та тив ни износ 
пен зи је, који се ускла ђу је на 
начин пред ви ђен за ускла ђи
ва ње пен зи ја и у реше њу мора 
изри чи то бити нагла ше но из 
којих раз ло га није могу ће одре
ди ти кона чан износ пен зи је. 

Након утвр ђи ва ња недо ста
ју ћих чиње ни ца и пода та ка, 
при вре ме но реше ње се, по 
слу жбе ној дужно сти, заме њу
је реше њем којим се одре ђу је 
кона чан износ пен зи је, од дана 
утвр ђи ва ња пра ва на пен зи ју и 

уз обра чун испла ће них изно са 
пен зи је. 

Ако у року од три годи не од 
дана пра во сна жно сти при вре
ме ног реше ња нису утвр ђе не 
недо ста ју ће чиње ни це и пода
ци, акон та тив ни износ пен зи је 
поста је кона чан, о чему се доно си 
реше ње по слу жбе ној дужно сти. 

У ситу а ци ји када се утвр
ди да је кори сни ку испла ћен 
мањи акон та тив ни износ пен
зи је од конач ног изно са, Фонд 
ће испла ту изно са раз ли ке 
извр ши ти кори сни ку у цело сти 
одјед ном. У слу ча ју да је кори
сни ку испла ћен већи акон та
тив ни износ пен зи је од конач
ног изно са, Фонд доно си реше
ње о оба ве зи повра ћа ја више 
испла ће ног изно са. О начи ну 
повра ћа ја, Фонд и кори сник 
пен зи је спо ра зу ме ва ју се. 

Одго вор: Вре ме про ве де но 
на слу же њу редов ног вој ног 
рока не узи ма се у пен зиј ски 
стаж, већ се рад ни однос скра
ћу је ако се пре кла па са вој ним 
роком, те пре ма томе и нема 
ути ца ја на виси ну одре ђе ног 
изно са пен зи је.

Дру га чи ја је ситу а ци ја са 
посеб ним ста жом сте че ним 

уче шћем у рату, који се рачу на 
у јед но стру ком тра ја њу ако је 
оси гу ра ник био у рад ном одно
су, одно сно у дво стру ком ако 
није био у оси гу ра њу. При сти
ца њу усло ва за сти ца ње пра ва 
на пен зи о ни са ње, тај стаж се не 
узи ма у обзир већ се само ура
чу на ва у уку пан пен зиј ски стаж 
и ути че на виси ну пен зи је.

Одго вор: Рок за доно ше ње 
реше ња по под не том зах те ву 
изно си 60 дана од дана под не
тог зах те ва, под усло вом да је 
под не та ком плет на доку мен
та ци ја и да су пода ци о ста жу 
оси гу ра ња и зара да ма тач но 
утвр ђе ни и сре ђе ни на пра ви
лан начин. 

Уко ли ко пода ци о ста жу и 
зара да ма нису тач ни или нису 
пот пу ни или ако посто ји стаж 

оства рен у ино стран ству или 
бив шим репу бли ка ма, посту пак 
за оства ри ва ње пра ва на пен зи
ју може тра ја ти дуже због при ба
вља ња пода та ка који недо ста ју, 
због утвр ђи ва ња тач них пода
та ка или нео п ход ног кон так ти
ра ња са носи о ци ма соци јал ног 
оси гу ра ња у бив шим репу бли
ка ма или дру гим држа ва ма. На 
ажур ност орга на у дру гим држа
ва ма не може мо ути ца ти.
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шареница шареница

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: икат, злурадо, Варегем, ивовина, Тирол, н, ојарено, па, реп, етика, и, Рура, ас, ерато, ц, Ник, кси, ос, 
пат, стартер, тастери, ти, иб, Станија, китара, Ани, ц, п, тенкист. ОСМОСМЕРКА: без остатка. МАГИЧНИ ЛИК: препород, телетина, 
оператер, ботаника, критичар, понекада.

СКАНДИНАВКА ОСМОСМЕРКА

МАГИЧНИ ЛИК 

БО, ДА, КА, КРИ, ЛЕ, НА, НЕ, НИ, О, ПЕ, ПО, ПО, 
ПРЕ, РА, РОД, ТА, ТЕ, ТЕР, ТИ, ТИ, ЧАР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. Епоха процвата, 
ренесанса, 2. Телеће месо, 3. Руковалац филмском 

камером, 4. Наука о биљкама, 5. Оцењивач, 
6. С времена на време, каткад.

 У лику осмосмерке треба пронаћи све наведене 
појмове. На крају неће остати ниједно слободно слово.

АНДРАШ, АНКЕР, АСКЕЗА, ВОДЕЊАК, ЗАКРПА, ЗАТВОР, 
КАЛЕНДАР, КАПАРА, КАПЉИЦА, КАРАВАН, КЛАВИР, 

КЛОКАН, КОЦКА, КОШАРА, КУКАЦ, НАРОД, НИКОТИН, 
НИШАВА, ОМАРИК, ПОШТА, ПРАВДА,  ПРАЗНИК, 

СМОРАK, СТАРТ, СТАТИКА, ЦАПИН, ЦИТРА, ШAРОВ.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ИСКРИВ-     
ЉЕНОСТ

СВИРАЧ 
ИНСТРУМ. СА 
КЛАВИЈАТУР.

СТАРА РУСКА   
КРСТАРИЦА

ИМЕ СТ.    
ГЛУМЦА 

ХАУДАРДА

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

ЛУКА ЈУЖНОГ   
ЈЕМЕНА

ПИСЦИ ВЕЋЕГ   
КЊИЖЕВНОГ  

ДЕЛА

ТЕХНИКА 
БОЈЕЊА 

ТКАНИНА

СИМБОЛ    
АРГОНА

ГЛУМИЦА, 
КРИСТИНА

ЗЛОБНО,    
ЗЛОНАМЕРНО

ФУДБАЛ. КЛУБ 
ИЗ БЕЛГИЈЕ

ДРВО ВРБЕ 
ИВЕ

ОБЛАСТ У 
АУСТРИЈИ

СИМБОЛ     
АЗОТА

НАША  
НЕГАЦИЈА

ДОНЕТО ЈАРЕ 
НА СВЕТ

ОЗНАКА 
ПАНЧЕВА

ДРЖАВА 
У АЗИЈИ

ДЕО ТЕЛА 
ЖИВОТ.

СПРАТ  
КУЋЕ

МОРАЛ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

РТ НА СЕВЕРУ   
ШКОТСКЕ

ПРВАК, 
ШАМПИОН

РИБАРСКЕ   
МРЕЖЕ

МУЗА     
ПЕСНИШТВА

ОЗНАКА 
ЗА ЦЕНЕТ

ЈОВАН   
ПОПОВИЋ

ИМЕ  ГЛУМЦА   
НОЛТА

ГРЧКО 
СЛОВО

УГАЖЕНА 
ПУТАЊА

ОСОВИНА    
(СКР.)

РЕМИ У 
 ШАХУ

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ВОДЕНА   
ЖИВОТИЊА

АТЛЕТСКИ 
СУДИЈА

ДИРКЕ НА 
КЛАВИРУ

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

ВРСТА 
КАРТАШКЕ  

ИГРЕ

СИМБОЛ 
ТИТАНА

МУШКО 
ИМЕ

ИЗВРШНИ    
БИРО

ЖИТЕЉИ ИРСКЕ

ЖЕНСКО 
ИМЕ

СТАРИ МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТ

СИМБОЛ 
ПЛАТИНЕ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
ЖИРАРДО

СИМБОЛ 
УГЉЕНИКА

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

СИМБОЛ 
ФОСФОРА

ОЗНАКА 
 СЕВЕРА

ВОЗАЧ 
ТЕНКА

П А С К Е З А Н

Р Р Т М У А А Ш

А Р А Ш О К А К

З А Т В О Р А О

Н Д И Л Д П А Ц

И Н К Н Љ А И К

К Е А И А Т А А

О Л Ц Ш Р Р Р Њ

Т А А А А А О Е

И К Т В П Р М Д

Н С А А И И О О

А Н К Е Р Р Н В



Да ли сте зна ли ... Важно је бити први
Одго вор ност су поде ли ли. Сла ву задр жа ли за себе.
Не може мо без поде ла. Пен зи ју смо поде ли ли на два дела.
Ништа му није недо ста ја ло. Имао је само пиле ћи мозак.
Увек је био први. Исти цао се глу по сти ма.

Радо мир Ста ној ко вић

Саве ти и при ме ри
Све су нам лађе пото ну ле, а ни море нема мо.
Кад глу пост про го во ри, памет зане ми.
Лако је дати савет, тешко је бити при мер.
Попио је сву памет овог све та? Изгле да, пре до зи рао се.
Поје ла му је душу, док је била на дије ти.
Покла њај те жена ма цве ће уме сто бом бо ње ра. Цве ће не гоји.

Мили ца Чулић

Уљуд ност
Ђаво не оре и не копа. Бави се поли ти ком.
Демо кра ти ја је тира ни ја про сеч них.
Одмор је вешти на која се учи.
Уљуд ност је јача од сва ког оруж ја.
Осе ћај зајед ни штва није знак зави сно сти, већ само стал но сти.

Рад ми ло Мић ко вић

Леско вач ки воз
Пиши кад стиг неш. Мој је савет свим књи жев ни ци ма.
Мно го тога му је пада ло на памет, што је оста ви ло после ди це.
За небе ски народ врло смо при зем ни.
Демо кра ти ја се код нас није про сла ви ла, па ће мора ти на 

поправ ни.
Дабог да те пре га зио „леско вач ки воз”.

Зоран Т. Попо вић

Људ ски је гре ши ти
Пише као луд, а гово ри као пси хи ја тар!
Људ ски је гре ши ти. Про блем је у томе што мно ги мисле да је 

људ ски и не изви ни ти се.
Вре ме на никад нису тешка. Биће да су то људи.
Од бистре ња поли ти ке заму ти ло му се у гла ви.
Сва ко иде негде. Неко на море, неко на пла ни ну а неко – на њиву.

Невен Шија ков

Фал ши ра ње
Када послед ња рупа на сви ра ли даје инто на ци ју, музи ка која се 

сви ра фал ши ра.
Волим да будем сам и да се дру жим са само ћом.
Пли так ум, крат ко пам ће ње.
Краљ и пеша ци су у игри док тра је пар ти ја.
Сишао сам с ума. Пла шим се виси не.

Ради во је Јеф тић Јен ки
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– да је прва пра во слав на црква 

– да је срп ска пра во слав на црква на 

такав крст дари ва ли и цркви Све тог Томе у Јоха нес бур гу. 

раних педе се тих годи на 20. века и посве ти ли је Све том Сави.

Поста вља ње каме на темељ ца одр жа но је 15. окто б ра 2016. 

пове ље коју је пот пи сао патри јарх Ири неј, поста вље но и 

у Боцва ни посве ће на Све том 

Новом Зелан ду, у Оклан ду и Хамил

Нико ла ју Мири клиј ском чудо

то ну, купи ла 2010. годи не пре зби те

твор цу? Црква у Габо ро ну је дру

ри јан ску цркву која сада пред ста вља 

ги храм СПЦ на тлу Афри ке после 

срп ски храм посве ћен Све том кра љу Милу ти ну? Ово је дру

цркве Све тог Томе у Јоха нес бур гу. У цркву је доне сен крст 

га срп ска црква на Новом Зелан ду, а прву су пре 45 годи на 

осве штан у Јеру са ли му, дар Срба из Кана де, који су исти 

у Велинг то ну купи ли Срби који су дошли на Нови Зеланд 

годи не. Зада так свих Срба који живе у Боцва ни био је да 

три де се так каме но ва из срп ских мана сти ра и црка ва широм 

доне су из свог род ног кра ја камен који ће се поста ви ти у 

Срби је, Косо ва и Црне Горе, али и из Тур ске, са гро ба Све тог 

теме ље пра во слав не све ти ње. Тако је у теме ље цркве, осим 

Нико ла ја.

– да је мана стир Нова Гра ча ни ца у 

– да је цркве на општи на за БаденВир

ри ку и Кана ду и Митро по ли је ново гра ча нич ке.

се субо том одр жа ва ју часо ви вер ске наста ве при допун ској 

Терд Леј ку, пред гра ђу Чика га, посве

тем берг са седи штем у Штут гар ту осно ва

шко ли на срп ском јези ку у чети ри раз ре да.

ћен Покро ву Пре све те Бого ро ди це, 

на 1971. годи не? Овој цркве ној општи ни 

један од нај зна чај ни јих мана сти ра 

при па да паро хиј ски храм посве ћен Сабо

Срп ске пра во слав не цркве у Сје

ру Срба Све тих и фили јал ни храм, који се нала зи у Гепин ге ну, 

ди ње ним Аме рич ким Држа ва ма? Гра ђе ви на пред ста вља 

а посве ћен је Сабо ру све тог архан ге ла Миха и ла. Хра мо ви су 

репли ку мана сти ра Гра ча ни це са Косо ва и Мето хи је и седи

укра ше ни дубо ре зним ико но ста си ма који су рад мона ха из 

ште је Епар хи је ново гра ча нич косред њо за пад но а ме рич ке. 

мана сти ра Висо ки Деча ни на Косо ву и Мето хи ји. У саста ву 

Од 1984. до 2009. мана стир је био седи ште Епар хи је за Аме

хра ма нала зи се паро хиј ски цен тар „Св. књаз Лазар” у коме 
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