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Два на е ста олим пи ја да спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег доба све ча но је отво ре на 
29. сеп тем бра 2019. годи не на шета ли шту 

Про ме на да у Врњач кој Бањи, пред ско ро 1.500 
уче сни ка и гости ју. При сут не je нај пре поздра-
вио Васи ли је Бело бр ко вић, пред сед ник Извр-
шног одбо ра Покре та тре ћег доба Срби је, који 
је гово рио о обим ним и ква ли тет ним при пре ма-
ма за ово го ди шњу Олим пи ја ду. У име општи не 
Врњач ка Бања, уче сни ке je поздра вио и поже-
лео им при ја тан бора вак пред сед ник општи не 
Бобан Ђуро вић, а затим је спе ци јал ни гост Олим-
пи ја де, амба са дор Фин ске у Срби ји, Кимо Лах де-
вир та, надах ну тим речи ма пред ста вио део исто-
ри је, кул ту ре и оби ча ја сво је земље и наја вио 
отва ра ње изло жбе „Ино ва тив ни дизајн Фин ске”.

Проф. др Андре ја Савић, пред сед ник Саве за 
пен зи о не ра Срби је и пред сед ник Покре та тре-
ћег доба Срби је, у свом обра ћа њу је иста као 
вред ност оку пља ња пен зи о не ра и свих људи 
тре ћег доба, као и орга ни зо ва ност њихо вих 
удру же ња и клу бо ва, и посеб но нагла сио зна чај 
Олим пи ја де као при ме ра добре прак се не само 
у Срби ји, већ и на ширем међу на род ном пла ну.

Пред сед ник Саве за пен зи о не ра Срби је, уз 
захвал ност општи ни и њеном пред сед ни ку на 
помо ћи у орга ни за ци ји, као и амба са до ру при-
ја тељ ске Фин ске, поздра вио је и пред став ни ке 
пен зи о нер ских орга ни за ци ја Мађар ске, Север-
не Маке до ни је и Сло ве ни је, те наја вио пот пи-
си ва ње про то ко ла о сарад њи на фор ми ра њу 
Европ ског покре та тре ћег доба и орга ни за ци ји 
Европ ске олим пи ја де, чија би „пре ми је ра” могла 
да буде већ у мају или јуну 2020. у нашем „олим-
пиј ском” гра ду.

Андре ја Савић је затим, као захвал ност за 
подр шку Репу блич ког фон да за пен зиј ско и 
инва лид ско оси гу ра ње, прву злат ну меда љу и 
Хва ло дар Олим пи ја де уру чио Дани лу Вуји чи ћу, 
пред сед ни ку Управ ног одбо ра РФ ПИО. Пре него 
што је Олим пи ја ду про гла сио отво ре ном, Дани-
ло Вуји чић је захва лио на при зна њу и оце нио 
да je при пре ма ово го ди шњег так ми че ња изван-

ред на, а да ће, у скла ду са сво јим могућ но сти-
ма, Репу блич ки фонд за пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње и даље подр жа ва ти овај дру штве но 
одго во ран посао.

У сле де ћа чети ри дана „репре зен та тив ци” пен-
зи о нер ских орга ни за ци ја у 280 еки па из ско ро 
240 гра до ва и насе ља Срби је, „поја ча ни” еки-
па ма из дија спо ре – из Швед ске и Швај цар ске, 
огле да ли су се у так ми че њу шта фе та у брзом 
хода њу, кошар ци, фуд ба лу, пика ду, стре ља штву, 
шаху и рибо ло ву, али су били и акте ри сусре та 
књи жев них ства ра ла ца и мини сли кар ске коло-
ни је. Нарав но, све то је зачи ње но неза бо рав ним 
дру же њи ма и новим при ја тељ стви ма. 

Све у куп ни побед ник 12. Олим пи ја де је еки па 
Удру же ња пен зи о не ра СМУП 1 из Бео гра да, дру-
го место осво ји ли су так ми ча ри Град ске орга ни-
за ци је пен зи о не ра Ниш 1, а тре ће еки па „Фор ту-
не” из Аран ђе лов ца. Г. О.

ОДР ЖА НА ДВА НА Е СТА ОЛИМ ПИ ЈА ДА ТРЕ ЋЕГ ДОБА

Зна чај оку пља ња 
пен зи о не ра

Овогодишњу Олимпијаду свечано је отворио 
председник УO РФ ПИО, Данило Вујичић
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Дру гу годи ну заре дом, у 
окви ру 64. Међу на род ног 
бео град ског сај ма књи га, 

од 23. до 27. окто бра, одр жан 
је и Сајам Ј=ДНА КИ посве ћен 
поло жа ју осо ба са инва ли ди те
том и њихо вој уло зи у дру штву. 
Сајам, који орга ни зу је Мини
стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, у 
сарад њи са Наци о нал ном орга
ни за ци јом осо ба са инва ли ди
те том (НОО ИС), пред ста вља 
реа ли за ци ју ини ци ја ти ве Мини
стар ства да на једин ствен начин, 
на јед ном месту и под истим 
сло га ном, репре зен ту је резул
та те и при ме ре добрих прак
си засно ва них на при сту пу да 
су сви гра ђа ни Срби је јед на ки. 
Овај сајам допри но си ства ра њу 
инклу зив ног дру штва уз ува жа
ва ње спе ци фич но сти и потре
ба свих гра ђа на и има за циљ 
инфор ми са ње јав но сти о резул
та ти ма, актив но сти ма и мера ма 
које, у окви ру сво је над ле жно
сти, Мини стар ство спро во ди, 
посеб но пре ма осе тљи вим гру
па ма, као и да ука же на иза зо ве 
са који ма се суо ча ва ју осо бе са 
инва ли ди те том у дру штву.

Отва ра ју ћи Сајам Зоран 
Ђор ђе вић, мини стар за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и 

соци јал на пита ња, иста као је 
да то коли ко ће осо бе са инва
ли ди те том бити рав но прав ни 
гра ђа ни ове земље зави си од 
свих нас.

– Сајам Ј=ДНА КИ је зна ча јан 
не само за осо бе са инва ли ди
те том, већ за све гра ђа не Срби
је који више неће има ти пред
ра су де, већ ће се уве ри ти да 
осо бе са инва ли ди те том сво је 
посло ве оба вља ју ква ли тет но 
и одго вор но, да има ју тален те 
које мно ги од нас нема ју, као и 

да могу да уче ству ју у свим дру
штве ним актив но сти ма у Срби
ји. Желим да зна те да смо сви 
овде са вама због вас – пору чио 
је Ђор ђе вић.

Мини стар је навео да је сти
гло мно го похва ла на рачун 
све га што ресор којим руко во
ди чини за осо бе са инва ли ди
те том, укљу чу ју ћи и орга ни за
ци ју Сај ма J=ДНА КИ, али, како 
је нагла сио, један човек је ипак 
нај за слу жни ји за побољ ша ње 
ква ли те та живо та ове осе тљи ве 

кате го ри је, а то је пред сед ник 
Репу бли ке Срби је, Алек сан дар 
Вучић.

– Он је први држав ник у све ту 
који је сво ју визит кар ту изра
дио и на Бра је вом писму. Такве 
ства ри нама сви ма дају зада так 
да више ради мо на јед на ко сти 
и да отво ре но при ча мо о про
бле ми ма. То нас је под ста кло 
да се ради на томе да сви сле
пи и сла бо ви ди има ју реше ња 
ПИО фон да на Бра је вом писму. 
Као ресор ни мини стар све стан 
сам да посто је број ни иза зо
ви, али сам тако ђе и вољан да 
се суо чим са тим про бле ми
ма и да из те бит ке иза ђем као 
побед ник, а зна ћу да сам успео 
ако осо бе са инва ли ди те том и 
дру ге осе тљи ве кате го ри је осе
те да посто ји бољи так – рекао 
је мини стар.

Ђор ђе вић је пору чио да глав
ни циљ Сај ма јесте да пред ста ви 
доса да шње резул та те и при ме
ре добрих прак си засно ва них 
на при сту пу да су сви гра ђа ни 
јед на ки, и да се и нај о се тљи ви је 
кате го ри је ста нов ни штва пред
ста ве јав но сти као рав но прав
ни гра ђа ни дру штва које се гра
ди на прин ци пи ма јед на ко сти и 
ува жа ва ња раз ли чи то сти.

У ОКВИ РУ БЕО ГРАД СКОГ САЈ МА КЊИ ГА ОДР ЖАН ДРУ ГИ САЈАМ Ј=ДНА КИ

Јед на кост и ува жа ва ње
раз ли чи то сти

Министар Зоран Ђорђевић уручује прво решење на Брајевом писму

Министар Ђорђевић и в. д. помоћника министра Биљана Барошевић на инфо пулту Фонда ПИО
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Биља на Баро ше вић, в. д. 
помоћ ни ка мини стра која води 
Сек тор за зашти ту осо ба са 
инва ли ди те том, иста кла је да је 
поно сна што је са сво јим тимом, 
са осо ба ма са инва ли ди те том, 
оства ри ла још један сан – да 
овај сајам буде пре по зна тљив 
у нашој земљи. Пози ва ју ћи гра-
ђа не да посе те Сајaм J=ДНА КИ 
она је наве ла и да је Бео град ски 
сајам после 81 годи не постао 
досту пан осо ба ма са инва ли ди-
те том.

– У сарад њи са НОО ИС-ом и 
Бео град ским сај мом поста ви ли 
смо при ступ не рам пе кроз све 
хале сај ма, рекон стру и са ли смо 
тоа ле те пре ма потре ба ма осо ба 
са инва ли ди те том, а изгра ђе на 
су и два нова тоа ле та – мушки и 
жен ски за осо бе са инва ли ди те-
том – изја ви ла је Биља на Баро-
ше вић.

Извр шна дирек тор ка НОО-
ИС-а Иван ка Јова но вић нагла си-
ла је да је Сајам Ј=ДНА КИ зна ча-
јан про је кат за чита ву држа ву јер 
се на тај начин про мо ви шу раз-
ли чи то сти, као и мото кам па ње 
Сај ма – јед на кост.

– У Срби ји живи 800.000 осо-
ба са инва ли ди те том, што чини 
чак 10 одсто укуп ног ста нов ни-
штва. То зна чи да су јед на од нај-
ве ћих мар ги на ли зо ва них гру па, 
која тре ба да има сва људ ска 
пра ва као и дру ги гра ђа ни и 
исту пози ци ју. Бор ба за људ ска 
пра ва је врло сло је ви та, а један 
од начи на да се уна пре ди поло-
жај јесте и поди за ње све сти гра-
ђа на о осо ба ма са инва ли ди те-
том и нашим пра ви ма – рекла је 
Иван ка Јова но вић.

Након све ча ног отва ра ња 
Сај ма, мини стар Зоран Ђор ђе-

вић је, у при су ству дирек тор ке 
Репу блич ког фон да за пен зиј-
ско и инва лид ско оси гу ра ње, 
Дра га не Кали но вић, уру чио 
прво реше ња Фон да одштам па-
но на Бра је вом писму.

Сајам Ј=ДНАKИ посе тио је 
и мини стар спољ них посло ва 
Иви ца Дачић који је, зајед но 
са мини стром Зора ном Ђор-
ђе ви ћем, при су ство вао доде-
ли награ да у три кате го ри је: 
Ј=ДНАKИ у инклу зив ном/ино-
ва тив ном про гра му; Ј=ДНАKИ у 
спре ча ва њу дис кри ми на ци је и 
Ј=ДНАKИ у при сту пач но сти.

Током тра ја ња Сај ма на штан-
ду Мини стар ства за рад, запо-
шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња сва ко днев но су одр-
жа ва не три би не, ради о ни це 
и окру гли сто ло ви из обла сти 
које су у над ле жно сти овог 
ресо ра, као и про грам у коме 
су уче ство ва ли кори сни ци 

уста но ва соци јал не зашти-
те. Као и про шле годи не, свој 
инфо пулт имао је и Фонд ПИО, 
на коме је сва ког дана еки па 
саста вље на од запо сле них у 
Оде ље њу за ПИО по међу на-
род ним уго во ри ма, Матич ној 
еви ден ци ји и Сек то ру за одно-
се с јав но шћу, инфор ми са ла 
посе ти о це о пра ви ма из пен-
зиј ског и инва лид ског оси гу ра-
ња, о пен зи о нер ским кар ти ца-
ма, а заин те ре со ва ни су могли 
да доби ју и листинг о ста жу, као 
и пин код за елек трон ску про-
ве ру пода та ка на сај ту Фон да 
(www.pio.rs).

За пет дана тра ја ња Сај ма 
више од 400 гра ђа на је доби ло 
прав ну помоћ, која се углав ном 
одно си ла на усло ве за оства-
ри ва ње пра ва на при вре ме ну 
и ста ро сну пен зи ју и на обра-
чун пен зи је, или инфор ма ци је 
о пен зи о нер ским кар ти ца ма за 

које је вла да ло вели ко инте ре-
со ва ње.

На цен трал ној три би ни Сај ма 
25. окто бра Репу блич ки фонд 
ПИО орга ни зо вао је три би ну 
на тему „Оба ве зно оси гу ра на 
лица по Зако ну о пен зиј ском 
и инва лид ском оси гу ра њу”. О 
томе ко су оба ве зно оси гу ра на 
лица, који им је основ оси гу ра-
ња и шта је важно да зна сва ко 
ко сту па у оба ве зно оси гу ра ње, 
гово ри ла је Сне жа на Милић из 
Фон да ПИО.

Поред Фон да, на Сај му 
Ј=ДНАKИ пред ста ви ле су се и 
дру ге уста но ве и удру же ња: 
Наци о нал на орга ни за ци ја осо-
ба са инва ли ди те том, Удру же ње 
пред у зе ћа 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 – УИПС, Репу блич ки завод 
за соци јал ну зашти ту, Комо ра 
соци јал не зашти те, Асо ци ја ци-
ја цен та ра соци јал не зашти те, 
Наци о нал на слу жба за запо-
шља ва ње, Инспек то рат за рад, 
Репу блич ка аген ци ја за мир но 
реша ва ње рад них спо ро ва и 
Упра ва за без бед ност и здра-
вље на раду.

На штан ду Мини стар ства за 
рад посе ти о ци ма је био досту-
пан и изло жбе ни про стор са 
сли ка ма и дру гим умет нич ким 
дели ма чији су ауто ри осо бе са 
инва ли ди те том, као и са руко-
тво ри на ма, наки том и раз ли чи-
тим про из во ди ма које су тако ђе 
изра ди ле осо бе са инва ли ди-
те том и кори сни ци уста но ва 
соци јал не зашти те.

Д. Гру јић

Представници Фонда са в. д. помоћника министра Биљаном Барошевић

Снежана Милић говори на трибини Фонда ПИО о обавезно осигураним лицима
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Васи ли је Бело бр ко вић уру чио при зна ња пред сед ни ку УО, 
Дани лу Вуји чи ћу и дирек тор ки Фон да, Дра га ни Кали но вић

У Мини стар ству за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, 8. окто-

бра је пот пи сан нови Колек тив-
ни уго вор Репу блич ког фон-
да ПИО. Уго вор су пот пи са ли 
мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња 
Зоран Ђор ђе вић, у име Вла де 
Репу бли ке Срби је, дирек тор ка 
Фон да ПИО Дра га на Кали но-
вић, у име посло дав ца, и пред-
сед ник Син ди ка та запо сле них 
у РФ ПИО, Дејан Мак си мо вић, у 
име Син ди ка та запо сле них.

Мини стар Ђор ђе вић је иста-
као да је пот пи си ва ње Колек-
тив ног уго во ра вео ма важно 
јер директ но ути че на функ ци-
о ни са ње Фон да, а самим тим и 
на успе шно оба вља ње њего ве 
основ не делат но сти, омо гу ћа-
ва ње гра ђа ни ма оства ри ва-
ња свих пра ва из пен зиј ског и 
инва лид ског оси гу ра ња.

– За сва ку држа ву је од инте-
ре са да пра ва, оба ве зе и одго-
вор но сти како њених инсти ту-
ци ја, тако и запо сле них, буду 
уре ђе не у скла ду са зако ном, а 
Вла да као један од пот пи сни ка 
је гарант да ће се ти про пи си 
пошто ва ти и при ме њи ва ти – 
рекао је мини стар Ђор ђе вић 
и додао да је соци јал ни дија-
лог, у овом слу ча ју, на висо ком 
нивоу.

Дирек тор ка Фон да Дра га-
на Кали но вић је иста кла да су 

и Вла да Срби је и посло да вац у 
пре го ва рач ком поступ ку има ли 
раз у ме ва ња за зах те ве Син ди-
ка та који се одно се посеб но на 
про ши ре ње оби ма пра ва запо-
сле них у одно су на прет ход ни 
колек тив ни уго вор.

– Запо сле ни чине срж сва ке 
орга ни за ци је и њихо ва пра ва, 
оба ве зе и одго вор но сти мора ју 
бити уре ђе не, како би и спрем-
ност за рад и зала га ње, моти ви-
са ност за даље уна пре ђи ва ње 
зна ња и вешти на и напре до ва-
ње у послу, с крај њим циљем 
успе шног функ ци о ни са ња 
Фон да као носи о ца пен зиј ског 
и инва лид ског оси гу ра ња, има-
ли јаку пот по ру и у одред ба ма 
Колек тив ног уго во ра – иста кла 
је дирек тор ка Фон да.

Пре ма речи ма Деја на Мак-
си мо ви ћа, пред сед ни ка Син-
ди ка та запо сле них у РФ ПИО, 
запо сле ни у Фон ду су задо-
вољ ни новим колек тив ним 
уго во ром, јер се води ло рачу-
на о томе да нијед но посто је ће 
пра во не буде ума ње но, као и 
због тога што су пра ва која су 
била пред ви ђе на прет ход ним 
колек тив ним уго во ром про-
ши ре на.

Овим колек тив ним уго во ром 
у пот пу но сти су уре ђе на пра ва, 
оба ве зе и одго вор но сти из рад-
ног одно са запо сле них у Фон ду, 
а наро чи то она пра ва који ма 
је Зако ном о раду оста вље на 
могућ ност уго ва ра ња већег 
оби ма пра ва за запо сле не.

В. Кадић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА Е-ПАПИР

Похва ле за РФ ПИО
На отва ра њу кон фе рен ци је 

„е-Папир – сма ње ње адми ни стра тив-
ног опте ре ће ња”, одр жа не почет ком 
окто бра, пред сед ни ца Вла де Репу-
бли ке Срби је, Ана Брна бић, наве ла 
је да је про је кат „е-Папир”, који се у 
Срби ји спро во ди две годи не с циљем 
да се попи шу и диги та ли зу ју сви адми-
ни стра тив ни поступ ци и оста ли усло-
ви посло ва ња, амби ци о зан и ком-
плек сан, и иста кла да ће Вла да бити 
упор на у њего вој импле мен та ци ји.

Пре ма речи ма пре ми јер ке, циљ 
про јек та „е-Папир – од шал те ра до 
диги тал не тран сфор ма ци је” јесте 
сма ње ње адми ни стра тив них тро-
шко ва при вре де за 15 до 20 одсто до 
2021. годи не. Крај њи циљ је да гра ђа-
ни и при вре да све адми ни стра тив не 
посло ве, за које су мора ли да иду од 
шал те ра до шал те ра, оба ве јед ним 
кли ком из свог ста на или кан це ла-
ри је.

Од 1. јуна 2017, када је пуштен у 
рад систем за ауто мат ску раз ме-
ну пода та ка, више од 5,3 мили о на 
пода та ка је елек трон ски раз ме ње но 
у окви ру јав не упра ве, а осим диги-
та ли за ци је вео ма важна ком по нен та 
јесте и кон ти ну и ра на еду ка ци ја слу-
жбе ни ка у држав ној упра ви, локал-
ним само у пра ва ма и јав ним пред у-
зе ћи ма како би ефи ка сни је испра ти-
ли про ме не.

Врши лац дужно сти дирек то ра 
Репу блич ког секре та ри ја та за јав-
не поли ти ке, Боја на Тошић, на кон-
фе рен ци ји је наве ла да је оства рен 
напре дак у диги та ли за ци ји јав не 
упра ве, те да је кроз уки да ње само 
два поступ ка у Фон ду за пен зиј ско и 
инва лид ско оси гу ра ње успо ста вља-
њем кому ни ка ци је три ИТ систе ма, 
у ПИО фон ду, Цен трал ном реги стру 
оба ве зног соци јал ног оси гу ра ња и 
Поре ској упра ви, оства ре на уште да 
за при вре ду од 30 мили о на евра на 
годи шњем нивоу. 

Г. О.

ПОТ ПИ САН НОВИ КОЛЕК ТИВ НИ УГО ВОР РФ ПИО

Про ши ре на пра ва 
запо сле них

Министар Зоран Ђорђевић, директорка РФ ПИО Драгана 
Калиновић и Дејан Максимовић, председник Синдиката 
запослених

Захвал ност Фон ду ПИО
Пред сед ник Извр шног одбо-

ра Покре та тре ћег доба Срби је и 
први човек Орга ни за ци о ног одбо-
ра Олим пи ја де спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег доба, Васи ли је 
Бело бр ко вић, у знак захвал но сти 
Репу блич ком фон ду за пен зиј ско и 
инва лид ско оси гу ра ње, уру чио је 
Хва ло дар и пла ке ту Покре та пред-
сед ни ку Управ ног одбо ра Фон да 
ПИО Дани лу Вуји чи ћу, и све ча-

ни пехар и Хва ло дар дирек тор ки 
Фон да Дра га ни Кали но вић. При-
зна ња су уру че на због подр шке 
коју је Фонд пру жио Олим пи ја ди 
спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег 
доба из сред ста ва опре де ље них 
за побољ ша ње дру штве ног стан-
дар да пен зи о не ра Срби је.

Васи ли је Бело бр ко вић је члан 
УО РФ ПИО.

Г. О. 
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актуелно

Међу на род на кон фе рен-
ци ја „Жене лиде ри и 
одр жи ви раз вој – истин-

ски рав но прав не” одр жа на је 2. и 
3. окто бра ове годи не у Бео гра-
ду, у орга ни за ци ји Мини стар ства 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња – Сек то ра за 
анти ди скри ми на ци о ну поли ти ку 
и уна пре ђе ње род не рав но прав-
но сти.

Циљ кон фе рен ци је, коју је 
отво рио пот пред сед ник Вла де 
и мини стар спољ них посло ва, 
Иви ца Дачић, био је уна пре ђе-
ње жен ског лидер ства и раз ме-
на иску ста ва и при ме ра добре 
прак се. Дачић је посеб но иста као 
Циљ 5 одр жи вог раз во ја УН и зна-
чај уна пре ђе ња поло жа ја жена 
на селу, те изра зио наду да ће у 
наред ном пери о ду за мини стра 
спољ них посло ва Срби је бити 
име но ва на жена, буду ћи да их 
досад није било на тој пози ци ји.

У име дома ћи на кон фе рен ци-
је, мини стар за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита ња, 
Зоран Ђор ђе вић, гово рио је о 
зна ча ју поро ди це за пости за ње 
пуне род не рав но прав но сти и 
нагла сио потре бу да се спре чи 
сва ки облик наси ља над жена ма 
и девој чи ца ма и да се зау ста ви 
трго ви на људи ма, посеб но жена-
ма и девој чи ца ма, које су и нај че-
шће жртве.

Мини стар је иста као да се 
Срби ја поно си чиње ни цом да 
се у Индек су род не рав но прав-
но сти за 2018. годи ну нала зи на 
16. месту, одно сно да има бољи 
резул тат у том доме ну од поло-
ви не зема ља чла ни ца Европ ске 
уни је.

„Уве рен сам да ће ова кон фе-
рен ци ја обез бе ди ти нео п ход ну 
раз ме ну дра го це них иску ста ва 
пред став ни ца Репу бли ке Срби-
је са пред став ни ца ма дру гих 
зема ља реги о на Запад ног Бал-
ка на, Евро пе и све та”, рекао је 
Ђор ђе вић.

На ску пу је одр жа но пет пане-
ла на теме: „Жене лиде ри – про-
шлост, сада шњост и будућ ност”, 

„Еко ном ско осна жи ва ње жена 
– свет без сиро ма штва”, „Пре вен-
ци ја и спре ча ва ње наси ља над 
жена ма и сузби ја ње поја ве трго-
ви не жена ма”, „Род ни сте ре о ти пи 
и пред ста вља ње жена у меди-
ји ма” и „Жене и поро ди ца: нау-
ка, кул ту ра, кли мат ске про ме не, 
тех но ло шки раз вој и ино ва ци је 
– род на пер спек ти ва, соци јал на 
зашти та жена – посто је ће поли ти-
ке и прак се и даља пер спек ти ва”.

Међу пане лист ки ња ма биле 
су Жељ ка Цви ја но вић, пред сед-
ни ца Репу бли ке Срп ске (спе ци-
јал ни гост кон фе рен ци је), Нела 
Кубу ро вић, мини стар ка прав де, 
Сла ви ца Ђукић Деја но вић, мини-
стар ка без порт фе ља заду же на 
за демо гра фи ју и попу ла ци о ну 
поли ти ку, Јор го ван ка Таба ко вић, 
гувер нер ка Народ не бан ке Срби-
је, Ната ли ја Кома ро ва, гувер нер-
ка Хан ти-ман сиј ског ауто ном ног 
окру га – Југри у Руској Феде ра ци-
ји, Хиџ ран Гуј се но ва, пред се да ва-
ју ћа Држав ног коми те та за поро-
ди цу, жене и децу Азер беј џа на, 
Рени Јото ва, дирек тор ка БРЕ ЦО-а 
из Фран цу ске, Еле на Биби ков на, 
пред сед ни ца Одбо ра за соци јал-
на пита ња Саве та Руске Феде ра-
ци је, Ким Симплс Баров, супру га 
пре ми је ра Бели зеа, Суза на Пау-
но вић, дирек тор ка Кан це ла ри-
је за људ ска и мањин ска пра ва, 
Џејн Муи га ји са Инси ту та „Тол кит” 

у Кени ји и мно ге дру ге успе шне 
жене из раз ли чи тих дру штве них 
сфе ра.

На мар ги на ма кон фе рен ци је 
мини стар Зоран Ђор ђе вић одр-
жао је неко ли ко била те рал них 
саста на ка, пот пи са на је Изја ва о 
међу на род ној сарад њи Мини-
стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња и 
Хан ти-ман сиј ског ауто ном ног 
окру га – Југри, као и Мемо ран-
дум о сарад њи Мини стар ства за 
рад са Москов ским соци јал ним 
држав ним уни вер зи те том.

На кра ју дво днев ног ску па 
дефи ни са ни су и закључ ци, од 
којих је нај ва жни ји да је кон-
фе рен ци ја испу ни ла основ ни 
циљ – уна пре ђе ње и афир ма ци-
ју жен ског лиде р ства и раз ме-
ну иску ста ва и при ме ра добре 
прак се. Закљу че но је да посто ји 
више стра те шких пра ва ца дело-
ва ња у међу на род ној зајед ни-
ци и наци о нал ном и локал ном 
пла ну, који тре ба да ује ди не оба 
пола кроз: еко ном ску подр шку 
и осна жи ва ње осе тљи вих гру-
па, међу који ма су нај број ни је 
жене; сма ње ње сиро ма штва; 
добру и доступ ну здрав стве ну 
зашти ту; ква ли тет но обра зо-
ва ње; род ну рав но прав ност; 
досто јан ствен рад и сма ње ње 
род не нејед на ко сти у зара да ма; 
дру штве не акци је за сма ње ње 

штет них ефе ка та кли мат ских 
про ме на, као и кроз зала га ње 
за мир, прав ду и изград њу сна-
жних инсти ту ци ја.

На осно ву раз ме не иску ста ва 
и прак си уче сни ка закљу че но је 
да је за истин ску рав но прав ност 
поло ва важна добра закон ска 
регу ла ти ва, али и дело твор на 
бор ба про тив наси ља, укљу чу ју-
ћи и сек су ал но, затим флек си бил-
ност рад ног вре ме на, оба ве зни 
меди цин ски пре гле ди за запо-
сле не, пого то во пре вен тив ни 
здрав стве ни пре гле ди за жене, 
као и ускла ђи ва ње поро дич них и 
про фе си о нал них оба ве за и умре-
жа ва ње и подр шка дру гих жена.

Истак нут је и зна чај поро ди це 
за пости за ње пуне род не рав но-
прав но сти и нагла ше на потре ба 
да се у окви ру ње рав но мер но 
рас по ре де непла ће ни посло ви 
у дома ћин ству изме ђу поло ва и 
спре чи сва ки облик наси ља над 
жена ма и девој чи ца ма.

Апе ло ва но је да се у свим 
земља ма зау ста ви трго ви на 
људи ма, посеб но жена ма и девој-
чи ца ма, али је апе ло ва но и на 
меди је да жене убу ду ће не пред-
ста вља ју искљу чи во као жртве, 
већ као чини о це раз во ја, те да 
буде више садр жа ја и ску по ва 
посве ће них успе шним жена ма и 
жена ма лиде ри ма.

Кон фе рен ци ји је, поред број-
них уче сни ка, при су ство вао 
вели ки број дома ћих и стра них 
зва ни ца, пред став ни ка дипло-
мат ског кора и меди ја, ради зајед-
нич ког допри но са афир ма ци ји 
Циље ва одр жи вог раз во ја УН и 
рав но прав но сти и уна пре ђе њу 
поло жа ја жена. У том кон тек сту, у 
Сту ди ју хоте ла „Хајат” орга ни зо ва-
на је и изло жба у част 15 зна ме ни-
тих жена из исто ри је Срби је.

Кон фе рен ци ју је затво рио 
мини стар Зоран Ђор ђе вић које 
је захва лио свим уче сни ци ма и 
гости ма и поже лео још слич них 
ску по ва који су услов за напре дак 
и ства ра ње поли ти ка јед на ких 
могућ но сти у свим сфе ра ма дру-
штве ног живо та. Г. О.

МЕЂУ НА РОД НИ СКУП У БЕО ГРА ДУ О УНА ПРЕ ЂЕ ЊУ ПОЛО ЖА ЈА ЖЕНА

Жене лиде ри и истин ска 
рав но прав ност

Излагање министра Зорана Ђорђевића на конференцији
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Када се при ча о усло ви-
ма за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју, по пра ви лу се 

нај ви ше пажње посве ћу је ста-
ро сној и пре вре ме ној ста ро сној 
пен зи ји. Годи не живо та и потре-
бан навр шен стаж оси гу ра ња за 
одла зак у ста ро сну пен зи ју тема 
су број них поле ми ка и раз ми-
шља ња свих људи који пла ни-
ра ју миран завр ше так рад не 
кари је ре. Инва лид ска пен зи ја 
често буде на мар ги на ма темат-
ских напи са, или се чак уоп ште 
не спо ми ње. Заи ста, оства ри-
ва ње пра ва на инва лид ску пен-
зи ју не пред ста вља редо ван 
начин пре стан ка рад них актив-
но сти, одно сно – вели ка већи на 
оси гу ра ни ка за крај сво је кари-
је ре оче ку је оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју.

Пра во на инва лид ску пен зи ју 
оства ру је се у слу ча ју насту па ња 
оси гу ра ног слу ча ја инва лид но-
сти, која посто ји када код оси гу-
ра ни ка наста не пот пу ни губи так 
рад не спо соб но сти због про ме-
на у здрав стве ном ста њу које 
су про у зро ко ва не повре дом на 
раду или ван рада, боле шћу или 
про фе си о нал ним обо ље њем, а 
које се не могу откло ни ти лече-
њем или меди цин ском реха би-
ли та ци јом. До изме не про пи са 
2003. годи не за оства ри ва ње 
пра ва на инва лид ску пен зи ју 
код оси гу ра ни ка је тре ба ло да 
буде утвр ђен губи так рад не спо-
соб но сти за оба вља ње посла 
којим се тај оси гу ра ник у вре ме 
меди цин ског вешта че ња бавио. 
Од 2003. годи не про пи са но је 
да код оси гу ра ни ка мора да 
насту пи пот пу ни губи так рад не 
спо соб но сти како би оства рио 
пра во на инва лид ску пен зи ју. То 
запра во зна чи да оси гу ра ник не 
може да наста ви оба вља ње свог 
посла нити дру гих посло ва.

Само про фе си о нал на вој на 
лица оства ру ју пра во на инва-
лид ску пен зи ју по про пи си ма 
који доне кле личе на оне који 
су важи ли до 2003. годи не. Наи-

ме, пре ма одред ба ма Зако на 
о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу, код про фе си о нал-
ног вој ног лица инва лид ност 
насту па у слу ча ју када посто ји 
пот пу ни губи так рад не спо соб-
но сти за про фе си о нал ну вој ну 
слу жбу. Има ју ћи у виду зах тев-
ност вој ног пози ва, јасно је да 
је могу ће да неко буде неспо-
со бан за такву слу жбу, али да 
и даље може да оба вља раз не 
дру ге посло ве, одно сно да је 
кри те ри јум за инва лид ску пен-
зи ју за про фе си о нал на вој на 
лица доне кле бла жи него за 
дру ге. Ово није једи на раз ли ка, 
али о томе ћемо нешто касни је.

Осим насту па ња инва лид-
но сти, за оства ри ва ње пра ва 
на инва лид ску пен зи ју потреб-
но је испу ни ти и усло ве који се 
одно се на мини мал но тра ја ње 
навр ше ног пен зиј ског ста жа. 
Закон као општи услов пред-
ви ђа да оси гу ра ник мора да 
навр ши мини мал но пет годи на 
ста жа оси гу ра ња да би оства-
рио пра во на инва лид ску пен-
зи ју, али у слу ча је ви ма када је 
инва лид ност насту пи ла у рани-
јем живот ном добу тај услов 
може да буде нешто нижи. Тако 

је за оси гу ра ни ке који су навр-
ши ли до 20 годи на живо та за 
инва лид ску пен зи ју довољ на 
јед на годи на ста жа оси гу ра ња, 
за оси гу ра ни ка који има до 25 
годи на живо та потреб не су две 
годи не, а за оси гу ра ни ка који у 
вре ме настан ка инва лид но сти 
има мање од 30 годи на живо та, 
за инва лид ску пен зи ју потреб но 
је три годи не навр ше ног пен-
зиј ског ста жа. Очи глед но, услов 
ста жа за оства ри ва ње пра ва на 
инва лид ску пен зи ју знат но је 
нижи од оног који је про пи сан за 
ста ро сну пен зи ју. Има ју ћи у виду 
да је насту па ње оси гу ра ног слу-
ча ја инва лид но сти знат но неиз-
ве сни је од оси гу ра ног слу ча ја 
ста ро сти, као и да је могу ће да 
до обо ље ња или повре ђи ва-
ња дође изне на да и у мла ђем 
живот ном добу, на овај начин 
оси гу ра ни ци ма се пру жа сигур-
ност да им због инва лид но сти 
неће бити угро же на живот на 
егзи стен ци ја.

Виси на инва лид ске пен зи-
је одре ђу је се на исти начин 
као и виси на ста ро сне пен зи је, 
одно сно на месеч ни износ ути-
чу тра ја ње укуп ног пен зиј ског 
ста жа, као и оства ре не зара-

де и накна де зара де у пери о ду 
рада. Међу тим, при утвр ђи ва-
њу виси не инва лид ске пен зи-
је укуп но навр шен пен зиј ски 
стаж уве ћа ва се за одре ђен 
про це нат у одно су на навр ше не 
годи не живо та на дан утвр ђе-
ног губит ка рад не спо соб но сти. 
Из тог раз ло га месеч ни износ 
инва лид ске пен зи је обич но је 
нешто виши од оно га који би 
оси гу ра ник за исти стаж оси-
гу ра ња имао да је оства рио 
пра во на ста ро сну пен зи ју. У 
слу ча је ви ма оси гу ра ни ка код 
којих је инва лид ност насту пи ла 
као после ди ца повре де на раду 
или про фе си о нал ног обо ље-
ња, навр шен стаж оси гу ра ња се 
рачу на у тра ја њу од 40 годи на.

Као што је већ поме ну то, раз-
ли ка у кате го ри ји инва лид но-
сти код про фе си о нал них вој них 
лица и оста лих оси гу ра ни ка 
није од зна ча ја само при утвр-
ђи ва њу пра ва, већ и у даљем 
кори шће њу инва лид ске пен зи-
је. Про фе си о нал на вој на лица 
за вре ме кори шће ња инва-
лид ске пен зи је могу да раде 
на било којим посло ви ма, али 
не могу да се вра те у про фе си-
о нал ну вој ну слу жбу. Оста ли 

реч струке

ИНВА ЛИД СКА ПЕН ЗИ ЈА

Пот пу ни губи так 
рад не спо соб но сти
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поводи

Деве ти дани раз го во ра 
изме ђу РФ ПИО и Хрват
ског заво да за миро вин

ско оси гу ра ње (ХЗМО) успе шно 
су реа ли зо ва ни 15. окто бра 
у Новом Саду и 16. окто бра у 
Бео гра ду. Ско ро сви тер ми ни, 
посеб но у Бео гра ду, били су 
попу ње ни а, као и обич но, при
мље ни су и гра ђа ни који нису 
зака за ли дола зак. Три тима саве
то да ва ца из Хрват ске и Срби је 
била су заду же на за реша ва ње 
прав них неја сно ћа и про бле ма 
стра на ка у вези са пен зиј ским 
оси гу ра њем, те је, уз добру орга
ни за ци ју, више од 70 грађана 
добило потреб не инфор ма ци је 
и саве те.

Ово го ди шњи тим пред став
ни ка хрват ског заво да чини ли су 
Рома на Дебе лић Кне же вић, шеф 
Одсе ка за при ме ну међу на род
них уго во ра, Лен ка Пирић, виши 
струч ни сарад ник – спе ци ја лист 
за пен зиј ско оси гу ра ње, и Ива на 
Марин чић, виши струч ни сарад
ник – спе ци ја лист у Оде ље њу 
за посло ве ЕУ и међу на род ну 
сарад њу, у Сре ди шњој слу жби у 
Загре бу.

Саве то дав ци из ХЗМО су иста
кли да су се нај че шћа пита ња 
гра ђа на тица ла утвр ђи ва ња 
ОИБа (осо бног иден ти фи ка ци
о ног бро ја) који је уве ден ула
ском Хрват ске у Европ ску уни ју, 
а важи на тери то ри ји целе ЕУ и 
без њега се не може извр ши ти 
испла та пен зи је, а не може се 
ни ради ти, нити при ма ти пла та. 
Саве то дав ци из Хрват ске наво де 
да при ли ком доно ше ња реше
ња стран ке доби ју и детаљ на 
упут ства где тре ба да се обра те и 
шта да доста ве од доку мен та ци
је да би им се доде лио ОИБ.

– Пита ња су нам нај че шће 
упу ћи ва ле стран ке које тре ба 
да оду у пен зи ју кра јем ове или 
током сле де ће годи не, а наш 
савет је ишао у сме ру испу ње ња 
усло ва. Дру го нај че шће пита ње 
тица ло се кон ва ли да ци је и про
бле ма утвр ђи ва ња ста жа, а они 
зави се од одре ђе них дока за које 
мно ги не посе ду ју. Код неких 
има еле ме на та по који ма би 
се могло утвр ди ти, али нека да 
стран ке не могу доћи до дока за, 
неки чак воде и суд ске спо ро ве. 

Оста ла пита ња су уоби ча је на 
као и сва ке годи не – доно ше ње 
реше ња, испла та пен зи је, утвр
ђи ва ње ОИБа итд. Гене рал но, 
током оба дана раз го во ра била 
је заи ста вео ма угод на атмос
фе ра. Коле ге из Срби је су врло 
коо пе ра тив не, оси гу ра ли су нам 
аде кват ну инфор ма тич ку подр
шку и захвал ни смо због тога – 
каже Лен ка Пирић.

У Дирек ци ји Покра јин ског 
фон да ПИО у Новом Саду саве
то дав ни тим РФ ПИО чини ли 
су Мили ца Рац ков, начел ник 
у Дирек ци ји ПФ ПИО, Зори ца 
Савић, шеф одсе ка у Фили ја ли 
РФ ПИО Нови Сад, и Маја Гру
и чић, слу жбе ник за оства ри
ва ње пра ва из ПИО у дру гом 
сте пе ну.

Два тима саве то да ва ца су 
била на услу зи гра ђа ни ма у 
реша ва њу њихо вих зах те ва, 
док су Мили ца Рац ков и Лен ка 
Пирић раз ме њи ва ле урген ци је.

– Гра ђа не су нај ви ше зани ма
ли усло ви за оства ри ва ње пра
ва на пен зи ју, као и наја вље не 
изме не Зако на о миро вин ском 
оси гу ра њу сле де ће годи не. 
Већи на је била задо вољ на одго
во ри ма и саве ти ма које је доби
ла – иста кла је Ива на Марин чић.

Било је и оних који су, као брач
ни пар Милан и Мари ја Жаку ла и 
Милан Чубри ло, дошли да виде 
како да реше про блем ста жа 
оси гу ра ња у пери о ду од 1991. 
до 1995. годи не у Хрват ској, док 
је Дра ган Јован че вић дошао 
због још непри зна тог ста жа од 
20 годи на у Хрват ској.

Дру гог дана саве то ва ња у Бео
гра ду Фонд ПИО су пред ста вља
ли Сла ђа на Кова че вић и Мили ца 
Радо њић, коор ди на то ри у Одсе

ку за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
при ме ном међу на род них уго
во ра са држа ва ма које су биле у 
саста ву бив ше СФРЈ из Фили ја ле 
за град Бео град, као и Милош 
Пан те лић, шеф Одсе ка за кон
тро лу нацр та реше ња у Слу жби 
I Фили ја ле за град Бео град.

Гра ђа ни су и ове годи не били 
задо вољ ни орга ни за ци јом, 
љуба зно шћу рефе ре на та из обе 
држа ве, као и могућ но шћу да на 
јед ном месту реше све недо у ми
це без изла га ња додат ним тро
шко ви ма.

Горан Ваја гић (63) из Бео гра да 
је буду ћи пен зи о нер и дошао је 
да про ве ри да ли све иде како 
тре ба да би несме та но могао да 
под не се зах тев за пен зи ју.

– При бли жа ва се рок да под
не сем зах тев за пен зи ју, те сам 
дошао да се инфор ми шем о ста
жу који сам оства рио у Хрват
ској, како се све одви ја и да ли 
имам све што је потреб но од 
доку ме на та. Добио сам одго
во ре, чак више него што сам и 
оче ки вао. Апе лу јем на све оси
гу ра ни ке и буду ће кори сни ке 
да бри ну о себи и свом ста жу. 
Мој савет је да се на вре ме раз
ми шља, од првог до послед њег 
рад ног дана о свом ста жу, а не да 
се дође са 65 годи на када тре ба 
да се под не се зах тев и тек тада 
сазна да евен ту ал но нешто није 
аде кват но регу ли са но – рекао 
нам је Горан Ваја гић.

Стран ке су се ода зва ле и да 
одго во ре на ано ним ну анке ту о 
задо вољ ству услу га ма саве то да
ва ца, и вели ка већи на је рекла 
да је врло задо вољ на доби је ним 
одго во ри ма и саве ти ма.

Дра га на Гру јић
Дра ган Кораћ

МЕЂУ НА РОД НИ ДАНИ РАЗ ГО ВО РА ФОН ДА ПИО И ХЗМО

Задо вољ ни сви уче сни ци
инва лид ски пен зи о не ри нема ју 
ту могућ ност, одно сно у слу ча
ју да уђу у оси гу ра ње они могу 
да буду позва ни на кон трол ни 
пре глед – понов ну оце ну рад не 
спо соб но сти да би се пре и спи
та ла рани је утвр ђе на инва лид
ност. Изу зе так су кори сни ци 
инва лид ске пен зи је који оба
вља ју при вре ме не и повре ме
не посло ве или су анга жо ва ни 
по уго во ру о делу, а за који се не 
пози ва ју на кон трол ни пре глед.

У слу ча ју да је оси гу ра ник који 
оства ру је пра во на инва лид ску 
пен зи ју радио и у ино стран
ству, у некој од држа ва са који ма 
Репу бли ка Срби ја има закљу чен 
спо ра зум о соци јал ном оси гу
ра њу, Фонд ПИО ће по окон ча
њу поступ ка у Срби ји доста ви ти 
ино стра ном носи о цу сву доку
мен та ци ју потреб ну за вође ње 
поступ ка и оце ну рад не спо соб
но сти пре ма прав ним про пи си
ма дру ге држа ве. Нарав но, како 
се прав ни про пи си раз ли ку ју, 
чиње ни ца да је неко лице оства
ри ло пра во на инва лид ску пен
зи ју у Срби ји не зна чи увек да 
ће и дру га држа ва при зна ти то 
пра во по сво јим про пи си ма. У 
слу ча ју оства ри ва ња пра ва на 
инва лид ску пен зи ју у ино стран
ству, кори сни ци би оба ве зно 
тре ба ло да се рас пи та ју о оба ве
за ма пре ма прав ним про пи си ма 
држа ве чију пен зи ју кори сте, 
наро чи то у погле ду понов ног 
ула ска у оси гу ра ње.

Зате че ним кори сни ци ма пра
ва по осно ву II и III кате го ри је 
инва лид но сти, пре о ста ле рад не 
спо соб но сти, који су то пра во 
оства ри ли по про пи си ма који 
су важи ли до 2003. годи не, у слу
ча ју да им оси гу ра ње пре ста не 
без њихо ве воље или кри ви це, 
након вре ме на за које при па
да пра во на нов ча ну накна ду 
за неза по сле ност, одре ђу је се 
инва лид ска пен зи ја у виси ни ½ 
пуне инва лид ске пен зи је. Ова ко 
одре ђе на инва лид ска пен зи ја 
има карак тер нов ча не накна де 
а не пен зи је, па кори сни ци тако 
одре ђе не инва лид ске пен зи је 
нема ју сва пра ва која има ју дру
ги пен зи о не ри. Изме ђу оста лог, 
пра во на накна ду пре ста је са 
даном понов ног ула ска у оси
гу ра ње, а у слу ча ју да то ново 
оси гу ра ње пре ста не вољом или 
кри ви цом оси гу ра ни ка, пра во 
више не може да се оства ри.

Миро слав Мирић

Са саветовања у Новом Саду



СаветовањелекаравештакаРФПИО
Од 24. до 27. сеп тем-

бра 2019. годи не у Про-
лом бањи је одр жа но 
XVII Саве то ва ње лека-
ра вешта ка Репу блич-
ког фон да ПИО.

Ове годи не цен-
трал на тема била је 
вешта че ње потре бе за 
помо ћи и негом дру гог 
лица, а уче сни ци су се 
бави ли и поја шње њем 
новог Пра вил ни ка о 
обра зо ва њу, орга ни-
за ци ји и начи ну рада 
орга на вешта че ња РФ 
ПИО.

Саве то ва ње је отво рио Све то зар Алек сов, држав ни секре тар у Мини стар ству за рад, запо шља-
ва ње, борач ка и соци јал на пита ња, који је похва лио Фонд што омо гу ћу је сво јим лека ри ма да сва ке 
годи не има ју намен ски струч ни скуп, који им обез бе ђу је про фе си о нал ну над град њу, уса вр ша ва ње 
и уна пре ђе ње зна ња и стру ке.

Др Дика Каје вић, дирек тор Сек то ра за меди цин ско вешта че ње, пред ста вио је изве штај о раду 
Сек то ра у прет ход ној годи ни, посеб но се освр нув ши на спро во ђе ње вешта че ња по Зако ну о 
финан сиј ској подр шци поро ди ци са децом.

– Посао лека ра вешта ка је вео ма спе ци фи чан, јер поред меди цин ских зна ња под ра зу ме ва и 
позна ва ње пра ва која про из ла зе из потре бе осо ба чије је здра вље угро же но. Спе ци фич ност и 
сло же ност њихо вог посла изи ску је стал но струч но уса вр ша ва ње, пра ће ње нај но ви јих сазна ња из 
обла сти меди ци не, као и изме не закон ских про пи са по који ма се меди цин ско вешта че ње врши. 
Саве то ва ње из тих раз ло га има вео ма вели ки зна чај, а сва ка ко је и иде ал на при ли ка да се са струч-
ња ци ма раз ли чи тих спе ци јал но сти раз мо тре недо у ми це и евен ту ал ни про бле ми који посто је у 
прак си – каже др Дика Каје вић. В. К.
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Признање„Гласуосигураника”
Под сло га ном „Злат ни потез 

за будућ ност Срби је”, почет ком 
окто бра, у орга ни за ци ји Уста но-
ве Герон то ло шки цен тар Бео град, 
одр жан је 17. Фести вал ства ра-
ла штва ста ри јих „Злат но доба”, 
који од свог осни ва ња афир ми ше 
ства ра ла штво сени о ра и шире ње 
нема те ри јал не кул тур не башти не.

На све ча ном отва ра њу Фести-
ва ла, у сали Фило зоф ског факул-
те та у Бео гра ду, доде ље не су и 
награ де у неко ли ко кате го ри ја: 
за живот но дело, за хума но нови-
нар ство, за песнич ко ства ра ла-
штво и за јуна ка тре ћег живот-
ног доба. При зна ња је уру чио 
Ненад Нерић, држав ни секре тар у 
Мини стар ству за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита ња.

Вео ма смо поно сни на то што је Умет нич ки савет 17. Фести ва ла „Злат но доба” одлу чио да ово го-
ди шња награ да за хума но нови нар ство „Злат на реч” при пад не листу РФ ПИО „Глас оси гу ра ни ка”.

У обра зло же њу одлу ке изме ђу оста лог се каже: „Посе бан зна чај листа је што се бави тема ма које 
су од вели ког зна ча ја, а који ма се дру ги меди ји баве повре ме но и недо вољ но или се уоп ште не 
баве. Ауто ри ’Гла са оси гу ра ни ка’ се на посве ћен и одго во ран начин баве ста ро шћу и ста ри ма, а 
зна чај листа се посеб но огле да у допри но су сен зи би ли са њу дру гих нови на ра да пишу о потре ба ма 
ста ри јих у нашој земљи.” Г. О.

између два броја

Награду „Злат на реч” директорки Сектора за односе с 
јавношћу РФ ПИО, Јелици Тимотијевић, уручио је државни 
секретар Ненад Нерић

Просечназарада
уавгусту54.115
динара

Про сеч на бру то зара да обра-
чу на та за август 2019. годи не 
изно си ла је 74.768 дина ра, док 
је про сеч на зара да без поре-
за и допри но са (нето) изно си ла 
54.115 дина ра. Раст бру то зара-
да у пери о ду јану ар-август 2019, 
у одно су на исти пери од про-
шле годи не, изно сио је 9,7 одсто 
номи нал но, одно сно 7,4 одсто 
реал но. Исто вре ме но, нето зара-
де су пора сле за 9,9 одсто номи-
нал но и за 7,6 про це на та реал но.

У поре ђе њу са истим месе-
цом прет ход не годи не, про сеч-
на бру то зара да за август 2019. 
номи нал но је виша за 8,6, а 
реал но за 7,2 одсто, док је про-
сеч на нето зара да номи нал но 
виша за 8,7 одсто, а реал но за 
7,3 про цен та. Меди јал на нето 
зара да за август 2019. изно си ла 
је 41.927 дина ра, што зна чи да 
је 50 одсто запо сле них оства-
ри ло зара ду до тог изно са.

Трстеник:„Дај
педалураку”

Оку пља њем на пла тоу 
испред згра де Општи не и 
вожњом кроз град, Трсте-
ни ча ни су обе ле жи ли мани-
фе ста ци ју „Дај педа лу раку”. 
Трсте ник се тако нашао 
међу 22 гра да који су дали 
подр шку Жен ском цен тру 
„Мили ца” у Врњач кој Бањи 
који већ пету годи ну реа ли-
зу је ову мани фе ста ци ју. Оку-
пље ни ма на пла тоу испред 
Општи не Трсте ник о раном 
откри ва њу, пре вен ци ји и 
лече њу ове опа ке боле сти, 
изме ђу оста лих, гово ри ла 
је и др Дра га на Попо вић из 
ДЗ „Др Сава Ста но је вић”. Она 
је нагла си ла да су редов ни 
пре гле ди код гине ко ло га 
и онко ло га вео ма важни у 
раном откри ва њу кар ци но-
ма. Допри нос мани фе ста ци-
ји дали су и чла но ви Кара-
те клу ба „Прва пето лет ка”, 
пору чив ши у свом насту пу 
да је спорт један од нај бо-
љих начи на пре вен ци је. У 
про гра му су уче ство ва ли и 
чла но ви КУД „Прва пето лет-
ка” из Трсте ни ка.
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актуелно

Покра јин ска вла да наста ви ће 
са актив ном подр шком хра ни-
тељ ству у про грам ском и орга-
ни за ци о ном сми слу јер је бри га 
о деци без роди тељ ског ста ра-
ња један од нај ва жни јих пока-
за те ља не само хума но сти, већ 
и орга ни зо ва но сти и одго вор-
но сти дру штва, рекао је пред-

сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић на при је му за хра ни-
те ље који бри ну о деци без аде-
кват ног роди тељ ског ста ра ња.

У АП Вој во ди ни у овом тре нут-
ку има више од 1.600 хра ни тељ-
ских поро ди ца у који ма је сме-
ште но око 2.000 деце. Миро вић 
је наја вио да ће уско ро у пуном 

оби му поче ти са радом Цен тар 
за поро дич ни сме штај и усво-
је ње у Субо ти ци, а план је да се 
сле де ће годи не такав цен тар 
отво ри и у јужном Бана ту.

– Соци јал на зашти та је вео-
ма одго вор на област у којој 
не може и не сме бити гре шке, 
одго во ри ће мо на ваше ини ци-

ја ти ве јер је све већи број деце 
који ма је ова врста зашти те и 
подр шке потреб на – иста као је 
Миро вић.

При је му је при су ство вао и 
покра јин ски секре тар за соци-
јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва, Пре драг 
Вуле тић. М. М.

Савез сле пих Вој во ди не, који оку пља 
3.450 чла но ва у два на ест орга ни за-
ци ја, обе ле жио је све ча ном ака де-

ми јом 15. окто бра, на Свет ски дан сле пих, 
зна ча јан јуби леј – 70 годи на посто ја ња и 
рада. Дога ђа ју су при су ство ва ли Зоран 
Ђор ђе вић, мини стар за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита ња, Иштван 
Пастор, пред сед ник Скуп шти не АП Вој во-
ди не, Биља на Баро ше вић, в.д. помоћ ни ка 
мини стра за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, Пре драг Вуле тић, покра-
јин ски секре тар за соци јал ну поли ти ку, 
демо гра фи ју и рав но прав ност поло ва, Дра-
га на Мило ше вић, покра јин ска секре тар ка 
за кул ту ру и јав но инфор ми са ње и одно-
се с вер ским зајед ни ца ма, Милан Сто шић, 
пред сед ник Саве за сле пих Срби је, Бран ко 
Сузић, пред сед ник Саве за сле пих Репу бли-
ке Срп ске, и Шан дор Нађ, пред сед ник Саве-
за сле пих и сла бо ви дих Мађар ске.

– Обе ле жа ва њем Међу на род ног дана 
сле пих допри но си мо инклу зи ји сле пих 
осо ба у живот шире дру штве не зајед ни це и 
про мо ви ше мо њихо ва људ ска пра ва. У про-
те кле две годи не сарад ња Мини стар ства за 
рад и саве за који оку пља ју сле пе и сла бо-
ви де осо бе била је изу зет но добра, а резул-
та ти постиг ну ти зајед нич ким дело ва њем 
гово ре томе у при лог – иста као је мини стар 
Зоран Ђор ђе вић и додао да је ресор којим 
руко во ди први пут 2017. годи не зау зео став 
о при о ри тет ном финан си ра њу про је ка та 
удру же ња осо ба са инва ли ди те том с циљем 
побољ ша ња про стор но-тех нич ких усло ва 
за рад саве за и удру же ња.

– То је нај бо љи начин на који држа ва 
може да им помог не. Мини стар ство је у 
2019. годи ни за потре бе реа ли за ци је про-
гра ма наме ње них уна пре ђе њу поло жа ја 
сле пих и сла бо ви дих осо ба одо бри ло сред-
ства у укуп ном изно су од 34.211.730 дина-
ра, док је у 2018. одо бре но 32.333.288,90 

дина ра, што је укуп но више од 66,5 мили о-
на дина ра – навео је Ђор ђе вић.

Мини стар је под се тио на стра те шке про-
јек те у обла сти при сту пач но сти који су реа-
ли зо ва ни у послед ње две годи не, као и на 
то да ће на Архи тек тон ском факул те ту у 
Бео гра ду бити уве ден пред мет При сту пач-
ност, па ће сту ден ти при ли ком инфра струк-
тур них про је ка та води ти рачу на о при сту-
пач но сти за осо бе с инва ли ди те том.

– Осим архи тек тон ских бари је ра, запо-
шља ва ње је тако ђе акту ел на про бле ма ти-
ка. Чиње ни ца је да има мо добар закон, али 
посло дав ци се и даље чешће одлу чу ју да 
пла ћа ју пена ле него да запо сле осо бу која 
има неки инва ли ди тет. Сле де ће годи не 
иде мо у пре ква ли фи ка ци ју ОСИ и желим 
да истак нем да ће држа ва у будућ но сти 
пома га ти и подр жа ва ти све про јек те које 
раде осо бе са инва ли ди те том – рекао је 
Ђор ђе вић.

Он је навео да ће и Мини стар ство бити 
ини ци ја тор кори сних про је ка та за ОСИ, те 
да је РФ ПИО прва инсти ту ци ја која ће штам-
па ти реше ња на Бра је вом писму. Мини стар-

ство је Саве зу сле пих Вој во ди не доде ли ло 
два штам па ча на Бра је вом писму.

Вла ди мир Панин, пред сед ник Саве за сле-
пих Вој во ди не, уру чио је Зора ну Ђор ђе ви-
ћу и Биља ни Баро ше вић пове ље Саве за у 
знак захвал но сти за кон ти ну и ра но уна пре-
ђи ва ње поло жа ја сле пих и сла бо ви дих осо-
ба у Срби ји. То је иста као и Вели бор Пилић, 
аутор моно гра фи је о бога том исто ри ја ту и 
кон ти ну и ра ном дело ва њу ове орга ни за ци-
је у про те клих седам деце ни ја, коју је пред-
ста вио на све ча ној ака де ми ји.

„Ресор но мини стар ство Срби је пер ци-
пи ра Савез сле пих Вој во ди не као јед ну од 
нај ра зви је ни јих и нај бо ље орга ни зо ва них 
инва лид ских орга ни за ци ја у Срби ји, и поно-
сни смо на усло ве рада, отво ре ност пре ма 
члан ству и резул та те које смо у послед њој 
деце ни ји оства ри ли у свим обла сти ма рада. 
Посеб но мора мо захва ли ти Мини стар ству 
рада, као и Покра јин ској вла ди и секре та ри-
ја ти ма који су пре по зна ли зна чај наше орга-
ни за ци је и од којих има мо вели ку подр шку”, 
напи сао је Вели бор Пилић у моно гра фи ји.

Миро слав Мек те ро вић

САВЕЗ СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО 70 ГОДИ НА РАДА

Допри нос инклу зи ји осо ба 
са инва ли ди те том

Подр шка хра ни те љи ма у Вој во ди ни

Високе званице на свечаности: Предраг Вулетић, Иштван Пастор, Владимир Панин, 
Зоран Ђорђевић и Биљана Барошевић 
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Пово дом Међу на род ног 
дана жена на селу, који се 
обе ле жа ва 15. окто бра, 

мини стар за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита ња, 
Зоран Ђор ђе вић, посе тио је Удру-
же ње жена „Црно бар ке”, у селу 
Црна Бара, чије чла ни це се баве 
ожи вља ва њем ста рих зана та и 
дома ће ради но сти.

Оби ла зе ћи удру же ње које је, 
како кажу, у миси ји покре та ња 
жена на селу, мини стар је нагла-
сио да жене на селу нису забо-
ра вље не и да Репу бли ка Срби ја, 
не челу са пред сед ни ком Алек-
сан дром Вучи ћем, посве ћу је 
посеб ну пажњу уна пре ђе њу 
усло ва живо та и рада ове кате-
го ри је ста нов ни штва.

Ђор ђе вић је иста као да 
Мини стар ство за рад, запо-
шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња већ неко ли ко годи на 
пру жа финан сиј ску подр шку 
удру же њи ма која се баве овом 
про бле ма ти ком у циљу еко-
ном ског осна жи ва ња жена на 
селу, посеб но оних које су биле 
жртве наси ља.

– Ове годи не су наши про јек-
ти посеб но били веза ни упра-
во за те наме не, има ли смо 
одре ђе на сред ства, за која су и 
„Црно бар ке” апли ци ра ле. Оне 

су тај про је кат успе шно спро-
ве ле, оче ку јем да ће и сле де ће 
годи не бити тако, да ћемо има-
ти више нов ца и мно го више 
ква ли тет них про је ка та – рекао 
је мини стар и нагла сио да се 
ресор којим руко во ди сва ко-
днев но зала же за побољ ша ње 
усло ва живо та и рада жена.

– Било где да живе, на селу 
или у гра ду, све жене су јед на ке. 
Сва ка жена је дама, она је нечи-
ја ћер ка, сестра или мај ка, а 
пре све га гра ђан ка Срби је. Оне 
заслу жу ју под јед на ке могућ но-
сти као и мушкар ци, а зако но-
дав ни окви ри им гаран ту ју пра-
ва и зашти ту, баш као и мушкар-
ци ма. Упра во зато са поно сом 
могу да кажем да је ова вла да за 

раз ли ку од неких рани јих вре-
ме на пре по зна ла све капа ци те-
те и могућ но сти које има ју жене 
и зала же се за анти ди скри ми-
на ци ју и род ну рав но прав ност 
– иста као је Ђор ђе вић.

Пре ма њего вим речи ма, 
закон ски окви ри нису довољ ни 
за побољ ша ње живо та жена на 
селу, већ о про бле ми ма са који-
ма се ове жене сусре ћу мора 
јав но да се при ча и да се више 
медиј ски испра те, јер про бле ми 
жена на селу нису исти као они 
са који ма се сусре ћу жене које 
живе у гра ду.

Мини стар је навео и да се на 
челу сек то ра који се бави упра-
во тим пита њем у ресо ру којим 
руко во ди нала зи жена, држав-

на секре тар ка Ста на Божо вић, 
која сва ко днев но ула же мак си-
мал не напо ре како би све жене 
у Срби ји има ле могућ ност да 
иско ри сте сво ја пра ва и тако 
пру же допри нос уна пре ђе њу 
живо та у нашој земљи.

Ста на Божо вић, која је зајед-
но са мини стром посе ти ла 
„Црно бар ке”, чести та ла је Међу-
на род ни дан жена на селу и 
иста кла да Вла да Срби је, пред-
сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић и мини стар Зоран Ђор-
ђе вић актив но раде на побољ-
ша њу њихо вих усло ва живо та.

– Већ смо доста тога ура ди ли, 
има мо мно ге стра те ги је и зако-
не које смо доне ли и у нашем 
Мини стар ству има мо посеб не 
про гра ме за побољ ша ње живо-
та жена на селу. Кроз те про гра-
ме даје мо подр шку, јер зна мо 
да се жене у мањим сре ди на-
ма сусре ћу са про бле ми ма као 
што су недо ступ ност инфра-
струк ту ре, пита ње здрав стве не 
зашти те, обра зо ва ња, пита ње 
вла сни штва дома ћин ста ва и 
газдин ста ва, а зна мо кроз сва 
истра жи ва ња где им је потреб-
на подр шка и ми им је у том 
сми слу пру жа мо – наве ла је Ста-
на Божо вић.

Г. О.

Пово дом Међу на род ног дана 
сео ских жена, у холу Покра јин-
ске вла де орга ни зо ван је први 
„Дона тор ски фру штук”, чији је 
циљ пред ста вља ње удру же-
ња жена са села и при ку пља ње 
сред ста ва за наста вак њихо вог 
рада. На мани фе ста ци ји су уче-
ство ва ле пред став ни це из пет-
на ест удру же ња сео ских жена 
из Вој во ди не које су пред ста ви-
ле свој рад.

У име Покра јин ске вла де уче-
сни це и орга ни за то ре „Дона-
тор ског фру шту ка” поздра вио је 
покра јин ски секре тар за соци-
јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и 
рав но прав ност поло ва, Пре-

драг Вуле тић, који је рекао да 
је послед њих годи на при ме тан 
тренд осна жи ва ња жена и про-
гра ма подр шке жен ском пред-

у зет ни штву. Он је иста као да је 
Покра јин ска вла да кроз актив-
но сти Заво да за рав но прав ност 
поло ва и Покра јин ског секре-

та ри ја та за соци јал ну поли ти ку 
међу први ма поче ла про гра ме 
подр шке.

– Осна жи ва ње жена у окви ру 
про гра ма Покра јин ске вла де има 
за циљ да се сачу ва ју од забо ра-
ва тра ди ци о нал ни вој во ђан ски 
посло ви и про из во ди, али и да се 
мла ди ма пре не су пра ве вред но-
сти – рекао је Вуле тић.

Мани фе ста ци ји је при су ство-
ва ла и Дра га на Мило ше вић, 
покра јин ска секре тар ка за кул ту-
ру, јав но инфор ми са ње и одно се 
с вер ским зајед ни ца ма, и Диа на 
Мило вић, дирек тор ка Заво да за 
рав но прав ност поло ва.

М. Мек те ро вић

ПОКРА ЈИ НА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА МЕЂУ НА РОД НИ ДАН СЕО СКИХ ЖЕНА

Дона тор ски фру штук

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ МЕЂУ НА РОД НОГ ДАНА ЖЕНА НА СЕЛУ

Уз подршку државе

Државна секретарка Стана Божовић са Црнобаркама
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поводи

У орга ни за ци ји Саве за инва ли-
да рада Вој во ди не и ООИР Сен та, 
недав но су, у „Народ ној башти” у 
Сен ти, одр жа ни Дру ги спорт ски 
сусре ти чла но ва СИР Вој во ди не.

Поред так ми ча ра, овој спорт-
ској мани фе ста ци ји при су ство-
ва ли су и Иштван Ђери, заме ник 
пред сед ни ка општи не Сен та, 
Стан ко Ним че вић, пот пред сед-
ник СИР Срби је, Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца СИР Вој во ди не, 
Саша Сер дар, дирек тор Фили ја-
ле РФ ПИО Сен та, и Ласло Хор ват, 
пред сед ник ООИР Сен та.

Како каже Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца СИР Вој во ди-
не, так ми че ње је одр жа но у 
мушкој и жен ској кон ку рен ци ји, 
у дисци пли на ма баца ње пло чи-
ца, пика до и висе ћа кугла. 

– Након так ми че ња про гла-
ше не су побед нич ке еки пе у 

мушкој и жен ској кон ку рен ци-
ји, а прве три еки пе у укуп ном 
пла сма ну су Срем ски Кар лов ци, 
Бач ка Топо ла и Нови Сад. Прве 
три еки пе су доби ле меда ље, 

док су сви уче сни ци так ми че ња 
доби ли захвал ни це – иста кла је 
Ста на Сви ла ров.

Спорт ски сусре ти су део про-
јек та СИР Вој во ди не под нази-

вом „Уна пре ђе ње поло жа ја и 
рав но прав но сти ОСИ – инва ли-
да рада – јед на ка пра ва јед на ке 
могућ но сти”.

Д. Кораћ

Пово дом обе ле жа ва ња Међу на род ног 
дана ста рих, Град ско удру же ње пен зи-
о не ра Зре ња нин и Савез пен зи о не ра 

Вој во ди не, уз подр шку Саве за пен зи о не ра 
Срби је и гра да Зре ња ни на, орга ни зо ва ли су 7. 
окто бра шесна е сту Смо тру хоро ва пен зи о не-
ра Вој во ди не. Мани фе ста ци ја, коју је отво рио 
проф. др Андре ја Савић, пред сед ник Саве за 
пен зи о не ра Срби је, оку пи ла је у зре ња нин-
ском Кул тур ном цен тру око 450 при пад ни ка 
тре ћег доба.

Андре ја Савић је похва лио рад ГУП Зре ња-
нин на орга ни за ци ји Смо тре и иста као да су 
у тој актив но сти има ли пуну подр шку Саве за 
пен зи о не ра Срби је и Вој во ди не, као и локал-
не само у пра ве.

– Ова мани фе ста ци ја је одли чан при мер да 
се и у тре ћем добу могу осми сли ти и реа ли-
зо ва ти ква ли тет ни начи ни живље ња. Чиње-
ни ца да је при ли ком орга ни зо ва ња дана шње 
мани фе ста ци је оства ре но пуно једин ство ГУП 
Зре ња нин, Град ске упра ве Зре ња ни на, СПВ и 
СПС, буди у мени опти ми зам да ће се при ме-
ном таквог моде ла на свим ниво и ма поло жај 
пен зи о не ра у нашем дру штву попра ви ти – 
рекао је Савић.

Помоћ ник гра до на чел ни ка Симо Сала пу-
ра изра зио је задо вољ ство што је баш Зре-
ња нин дома ћин јед не ова кве мани фе ста-
ци је и захва лио орга ни за то ри ма на добр ој 
сарад њи.

На Смо три су, пре ма речи ма одлич ног 
дома ћи на Слав ка Шућу ре ви ћа, пред сед ни-
ка ГУП Зре ња нин, поред три на ест хоро ва из 
Вој во ди не, из ГУП Зре ња нин, ОУП Срем ски 
Кар лов ци, ОУП Сом бор, ГУП Пан че во, КУД 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Новог Сада, ОУП 
Кова чи ца, ГУП Субо ти ца, ГУП Срем ска Митро-
ви ца, ОУП Теме рин, КУД пен зи о не ра „Иси дор 
Бајић” Нови Сад, ГУП Вршац, ОУП Шид и ОУП 
Кикин да, насту пи ли и хоро ви из удру же ња 
пен зи о не ра Ниша, Лесков ца и Аран ђе лов ца.

Сва ки хор је отпе вао по неко ли ко песа ма, 
које је публи ка често доче ки ва ла ова ци ја ма и 

апла у зи ма, а било је тре ну та ка и када су раз-
га ље ни пен зи о не ри у публи ци пева ли зајед но 
са хором.

На кра ју Смо тре, Андре ја Савић је уру-
чио Слав ку Шућу ро ви ћу Хва ло дар и пла ке ту 
Покре та тре ћег доба Срби је у знак захвал но-
сти, а затим су пред став ни ци и руко во ди о ци 
хоро ва међу соб но раз ме ни ли покло не.

Смо три хоро ва у Зре ња ни ну при су ство ва-
ли су и Милан Нена дић, пред сед ник Саве за 
пен зи о не ра Вој во ди не, и Дра ган Пет ко вић, 
секре тар Саве за пен зи о не ра Срби је.

Миро слав Мек те ро вић

СПОРТ СКИ СУСРЕ ТИ ЧЛА НО ВА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ У СЕН ТИ

Јед на ка пра ва – јед на ке могућ но сти

ШЕСНА Е СТА СМО ТРА ХОРО ВА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Пева ли зајед но са публи ком

Проф. др Андре ја Савић уру чу је Хва ло дар и пла ке ту Слав ку Шућу ро ви ћу
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Леско вач ки „Уни вер зал”, 
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 од рође ња, недав но је 
обе ле жио пола века посто ја ња. 

– Основ на функ ци ја пред у-
зе ћа је запо шља ва ње осо ба са 
инва ли ди те том и њихо ва реха-
би ли та ци ја. Од осни ва ња, пре 
пола века, кроз пред у зе ће је 
про шло више од 500 осо ба са 
инва ли ди те том. Пред у зе ће је, и 
поред тешко ћа, на добром путу 
да опста не – каже Саша Цвет ко-
вић, дирек тор „Уни вер за ла”.

Тре нут но је у „Уни вер за лу” 30 
запо сле них, од тога 19 осо ба са 
инва ли ди те том.

Колек тив посеб но опте ре ћу-
ју вели ка дуго ва ња из про те клог 
пери о да. Потреб но је обез бе ди ти 
око сто мили о на дина ра за испла-
ту потра жи ва ња нека да шњих 
рад ни ка и за стру ју, али тај про-
блем, кажу, не могу да реше сами.

Пред у зе ће изра ђу је наме штај 
за вој ну базу у Батај ни ци и за 

потре бе локал них само у пра ва 
у Срем ској Митро ви ци, Кру шев-
цу, Дими тров гра ду и дру гим 
мести ма, као и за леско вач ку 
Уста но ву за одра сле и ста ри је 
осо бе.

Саша Цвет ко вић исти че да 
су им потреб ни нови рад ни ци, 

посеб но машин ци, али нема-
ју сред ства да их пла те и зато 
повре ме но, због хит них потра-
жи ва ња, раде чак и – пре ко вре-
ме но.

– Тре нут но пози тив но послу-
је мо и има мо посла до кра ја 
годи не. Ради мо пре ко тен де ра, 

пла те редов но испла ћу је мо, као 
и оба ве зе пре ма држа ви и доба-
вља чи ма – оце њу је дирек тор 
„Уни вер за ла”, колек ти ва који 
се успе шно бави про из вод њом 
тапе та ри је, енте ри је ра и пре ме-
та од пла сти ке, али и стал ном 
обу ком ОСИ.

Из „Уни вер за ла”, пово дом 
овог јуби ле ја који је обе ле жен 
скром но, упу ћен је позив свим 
фир ма ма које могу да кори сте 
услу ге овог пред у зе ћа да то и 
учи не, како би помо гли његов 
опста нак.

У име локал не само у пра-
ве, заме ни ца гра до на чел ни ка 
Лесков ца Јасми на Ран ђе ло вић 
чести та ла је запо сле ни ма у 
„Уни вер за лу” пола века посто ја-
ња и поже ле ла да у будућ но сти 
послу ју још боље. 

Пово дом јуби ле ја, колек ти ви-
ма и поје дин ци ма са који ма је 
пред у зе ће оства ри ва ло плод ну 
сарад њу доде ље не су захвал-
ни це.

Д. Коцић

Удру же ње инва ли да рада и 
осо ба са инва ли ди те том гра да 
Пан че ва, у окви ру сво јих редов-
них актив но сти, одр жа ва и кре-
а тив не и сли кар ске ради о ни це.

Локал на само у пра ва је 
пре по зна ла успе хе чла но ва 
на ликов ним коло ни ја ма, те 
редов но подр жа ва про јек те 
Удру же ња. Тако је и ове годи не 
подр жа ла про је кат под нази-
вом „Упо знај сво је кре а тив не 
могућ но сти”. 

Како каже Сло бо дан Сте фа-
но вић, пред сед ник овог удру-
же ња, током лета одр жа ли су 
дво днев ну ради о ни цу у еду ка-
тив ном цен тру „Чар дак” – Дели-
блат ска пешча ра, ради о ни цу 
на оба ли језе ра у Белој Цркви, 
а уче ство ва ли су на ликов ној 
коло ни ји у Пади ни и на хума-
ни тар ној коло ни ји у Кача ре ву.

– Ако вре ме дозво ли, одр-
жа ће мо и јед ну ради о ни цу у 
при ро ди у око ли ни Пан че ва. 
Бора вак у при ро ди на све-

жем вазду ху је добар за здра-
вље наших чла но ва, али и као 
инспи ра ци ја у раду. Ова годи-
на нам је била успе шна, захва-

љу ју ћи раду наших чла но ва и 
подр шци локал не само у пра ве 
– нагла сио је Сте фа но вић.

Д. Кораћ

ЛЕСКО ВАЧ КИ УНИ ВЕР ЗАЛ ОБЕ ЛЕ ЖИО ПОЛА ВЕКА ПОСТО ЈА ЊА

Запо шља ва ју инва лид на лица

Доде ла при зна ња гра ду Лесков цу: директор предузећа Саша 
Цветковић и Јасмина Ранђеловић, заменица градоначелника

АКТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ИНВА ЛИ ДА РАДА ПАН ЧЕ ВО

Подр шка локал не само у пра ве

Успомена са једног од излета
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кроз Србију

Чла но ви Општин ског 
удру же ња пен зи о не ра 
Него тин, кра јем окто бра, 
били су дома ћи ни 20. 
Смо тре кул тур но-умет-
нич ких актив но сти пен-
зи о не ра Бор ског и Заје-
чар ског окру га. Смо тра 
је оку пи ла око 250 уче-
сни ка. 

Поред пен зи о не ра 
из гра до ва оба тимоч ка 
окру га, смо три је при су-
ство вао и Андри ја Савић, 
пред сед ник Саве за пен-
зи о не ра Срби је, као и 
пред став ни ци локал них 
само у пра ва из сусед ства 
и општи не Него тин, која је и 
била покро ви тељ смо тре. 

Уче сни ци ма и гости ма 
поздрав не речи упу ти ли су 
Вла сти мир Абра ше вић, пред-
сед ник УП Него тин, Рад ми ла 

Митро вић, пред сед ни ца Сек-
ци је жена пен зи о не ра, а у име 
локал не само у пра ве Вла ди-
мир Велич ко вић, пред сед ник 
општи не Него тин.

У так ми чар ском про гра му 
насту пи ли су пен зи о нер ски 

ансам бли Удру же ња пен зи о не-
ра и инва ли да рада општи не 
Него тин, удру же ња пен зи о не ра 
општи не Соко ба ња, гра да Бора, 
општи не Боље вац, гра да Заје ча-
ра и општи не Кња же вац. Након 
више ча сов ног над ме та ња у 

соло песми, ста ро град-
ским игра ма и фол кло ру, 
реци то ва њу и хор ском 
изво ђе њу, за све у куп не 
побед ни ке про гла ше ни 
су дома ћи ни – Удру же-
ње пен зи о не ра општи не 
Него тин и гости из Бољев-
ца, који су поде ли ли прво 
место. Сви уче сни ци су 
награ ђе ни захвал ни ца ма, 
а побед ни ци дипло ма ма. 

Него тин ски пен зи о не-
ри, као ини ци ја то ри ове 
смо тре пре две деце ни-
је, до сада су чети ри пута 
били орга ни за то ри, а у 
то име уче сни ке и број не 

госте поздра ви ла је сво јим сти-
хо ви ма Љубин ка Стан чу ло вић, 
дуго го ди шња пред сед ни ца 
сек ци је пен зи о нер ки у Него-
ти ну. 

Ј. Ста но је вић

Општин ска орга ни за ци ја инва ли да 
рада Зре ња ни на орга ни зо ва ла је 19. 
окто бра седам на е сту Штру дли ја ду. 

На мани фе ста ци ји у хоте лу „Вој во ди на” оку-
пи ло се око 300 инва ли да рада из општин-
ских орга ни за ци ја Бана та, и по јед не из 
Сре ма и Бач ке, као и из 28 месних орга ни-
за ци ја.

Штру дли ја ду је отво ри ла пред сед ни ца 
Саве за инва ли да рада Вој во ди не, Ста на 
Сви ла ров, која је иста кла да је нај ве ћи зна-
чај ове мани фе ста ци је, пре све га, у оку пља-
њу чла но ва, те да је ту про грам ску актив-
ност ОО СИР Зре ња нин подр жа ло и дели-
мич но финан си ра ло Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита-
ња. Сви ла ров је похва ли ла анга жо ва ње и 
истрај ност Сте ва на Ради ши ћа који Штру-
дли ја ду орга ни зу је већ 17 годи на.

Пот пред сед ник Саве за инва ли да рада 
Срби је и пред сед ник Град ске орга ни за ци-
је инва ли да рада Субо ти це, Стан ко Ним че-
вић, рекао је да му је дра го што су инва ли ди 
рада још спрем ни да пред ста ве нешто лепо 
и зна чај но, као и да је то јед на вео ма пози-
тив на актив ност у којој сва ке годи не има и 
нових уче сни ка.

Сте ван Ради шић, пред сед ник Општин-
ске орга ни за ци је инва ли да рада Зре ња-

нин, обја снио је да им је циљ био очу ва ње 
и попу ла ри за ци ја ста рих оби ча ја, ста рих 
реце па та и вешти не пра вље ња банат ске 
штру дле, која је заштит ни знак мани фе ста-
ци је.

На кра ју так ми чар ског дела жири, у саста-
ву: Нада Берар (пред сед ни ца), Ружи ца Дој-
чи но вић и Тере за Хуста, иза брао је нај бо ље 
од 46 пону ђе них штру дли. Уме си ле су их и 
испе кле Биља на Паун ко вић из Калу ђе ро-
ва, која је осво ји ла прво место са штру длом 
од ора ха, Хани фа Мура то вић из Зре ња ни на 

дру го, док је Радој ка Бокић из Кле ка осво ји-
ла тре ће место.

Прво пла си ра на так ми чар ка доби ће као 
награ ду од ОО СИР Зре ња нин сед мо днев ни 
бора вак у Сија рин ској бањи, дру го пла си ра-
на умет нич ку сли ку, а тре ће пла си ра на мали 
кућ ни апа рат.

Штру дли ја ди у Зре ња ни ну при су ство ва-
ли су и Мар ко Марић, посла ник Скуп шти не 
АПВ, и Сне жа на Марић, дирек тор ка Фили ја-
ле РФ ПИО Субо ти ца.

М. Мек те ро вић

СМО ТРА КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИХ АКТИВ НО СТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА БОР СКОГ И ЗАЈЕ ЧАР СКОГ ОКРУ ГА 

Него тин ци – добри дома ћи ни

СЕДАМ НА Е СТА БАНАТ СКА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Мирис и укус ста рих реце па та

Победнице Штрудлијаде, чланице жирија, руководиоци СИР Војводине и Марко Марић
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Волон те ри Црве ног крста Јаго ди не тра-
ди ци о нал но су обе ле жи ли Међу на род ни 
дан ста ри јих осо ба дру же њем са чла но ви ма 
пен зи о нер ске орга ни за ци је. 

При сут ни ма се обра ти ла секре тар Црве-
ног крста Татја на Ристић иста кав ши да нај-
ста ри ји нису забо ра вље ни ни у јед ној акци-
ји Црве ног крста.

– Поку ша ва мо да ука же мо ста ри ји ма 
да тре ће доба може бити лепо, уко ли ко 
се неке ста ре нави ке штет не по здра вље 
про ме не, нај пре одла ском на пре вен тив-
не пре гле де. Дру же ње и пози тив но раз-
ми шља ње су врло важни, као и укљу чи-
ва ње у дру штве не, забав не и хума ни тар не 
актив но сти. Има мо при ме ре вео ма лепих 
акци ја у сели ма где се бри не о ста ри јим 

осо ба ма, тако да тре ће доба не зна чи крај 
већ поче так јед ног новог пери о да живо та 
– иста кла је Татја на Ристић.

Поред број них актив но сти Црве ног 
крста, и локал на само у пра ва омо гу ћи ла 
је пен зи о не ри ма мно го тога. Пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра, Часлав Ђор ђе-
вић, нагла сио је да пен зи о не ри у Јаго ди ни 
има ју мно ге погод но сти за живот, дру же-
ње и помоћ, чак и у мате ри јал ном и здрав-
стве ном сми слу. 

А. Ђорић

Пово дом 15. окто бра, 
Међу на род ног дана 
жена на селу, у Црно ље-

ви ци, селу у бли зи ни Свр љи га, 
одр жан је тре ћи Сајам зим ни-
це. Ову мани фе ста ци ју општи на 
Свр љиг посве ти ла је жена ма на 
селу, као вид подр шке вред-
ним дома ћи ца ма које има ју 
зна чај ну уло гу у пољо при вре-
ди и про из вод њи хра не. Тако 
је на сај му шезде се так жена из 
ове општи не изло жи ло мно го 
тегли пек ме за, слат ка, реце ља, 
џема, ајва ра, сала та, воћа, повр-
ћа, соко ва и шум ских пло до ва. 
Штан до ви су били укра ше ни 
сувим папри ка ма, белим луком, 
тикви ца ма и дру гим пољо при-
вред ним про из во ди ма, а поред 
зим ни це, посе ти о ци су могли 
да про ба ју свр љи шки бел муж, 
кола че, дру га тра ди ци о нал-
на јела, али и да купе чаје ве од 
леко ви тог биља са Свр љи шких 
пла ни на.

Татја на Лаза ре вић, пред сед-
ни ца Скуп шти не општи не Свр-
љиг, која се и сама бави пољо-
при вре дом, каже да локал на 
само у пра ва мно го пома же 
жена ма на селу да еко ном ски 

оја ча ју и себи и поро ди ци ство-
ре осло нац за бољи живот. Кроз 
раз не про јек те поде ље но је око 
80 пла сте ни ка, те се пла сте нич-
ка про из вод ња шири у овом 
кра ју. Недав но је поде ље но и 
око 2.000 сад ни ца кор ни шо на, 
уз обез бе ђен пла сман пре ко 
Земљо рад нич ке задру ге „Свр-
љи жан ка”, која је опре мље на 
нај са вре ме ни јом лини јом за 
пасте ри за ци ју воћа и повр ћа.

− Поред еко ном ских пита-
ња, доста се ради и на побољ-
ша њу сео ске инфра струк ту ре. 

Тако је у овој годи ни асфал ти-
ра но око 15 кило ме та ра путе-
ва, а попра вље но је и око 20 
кило ме та ра атар ских путе ва и 
њима се сада брже стиг не до 
њива и поља. Поред путе ва, 
ту су водо вод не мре же, дечи ја 
игра ли шта и рено ви ра ње обје-
ка та за одр жа ва ње кул тур них 
дога ђа ја у сео ским сре ди на-
ма – каже Татја на Лаза ре вић 
и дода је да су свр љи шке жене 
вред не и раде од сви та ња до 
мра ка на њиви, а затим и кућ-
не посло ве.

Пред сед ни ца СО Свр љиг 
наво ди и да су жене носи о ци 
пољо при вред них газдин ста ва, 
да пола ко еко ном ски напре ду-
ју, а од држа ве оче ку ју да закон-
ским мера ма и суб вен ци ја ма 
стал но ради на побољ ша њу 
њихо вог ста ту са.

− Жена ма на селу је потреб на 
сва ко днев на помоћ и подр шка, 
а не само да нас на њихо ва пра-
ва и потре бе под се ћа ју дату ми 
– исти че Татја на Лаза ре вић.

Црно ље ви ца се нала зи на 
путу пре ма Баби ном зубу и Ста-
рој пла ни ни, те је на Сај му зим-
ни це поред мешта на, гости ју 
из Бео гра да и сусед ног Ниша 
и Кња жев ца, било доста и дру-
гих посе ти ла ца. У цен тру села 
одр жан је кул тур но-умет нич-
ки про грам посве ћен жени на 
селу, а општи на је свим уче сни-
ца ма сај ма доде ли ла при год не 
покло не.

С. Ђор ђе вић

ТРЕ ЋИ САЈАМ ЗИМ НИ ЦЕ У ЦРНО ЉЕ ВИ ЦИ

Помоћ и подр шка жена ма 
на селу

У ЈАГО ДИ НИ ОБЕЛЕЖЕН ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Старост може бити лепа
Мла ди за ста ре
Пово дом 1.окто бра, Међу на род ног 
дана ста рих лица, Герон то ло шки цен тар 
Јаго ди на посе ти ли су уче ни ци и настав-
но осо бље сред ње меди цин ске шко ле 
„Дани ло Дими три је вић” из Ћупри је. 
После увод ног пре да ва ња о дија бе те су, 
кори сни ци су могли да доби ју услу ге од 
уче ни ка раз ли чи тих сме ро ва и саве те о 
вред но сти ма здра вог живо та и пре вен-
ци ји боле сти. Г. О.

Домаћице представиле своје умеће
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кроз Србију

У општи ни Бара је во почео 
је да се при ме њу је про грам 
„Помоћ у кући”, наме њен тешко 
покрет ним и изне мо глим лици-
ма и оста ли ма који не могу да се 
бри ну о себи. Еви ден ти ра но је 
50 кори сни ка које ће оби ла зи-
ти чети ри герон то до ма ћи це два 
пута недељ но.

– Од пре три годи не се кре-
ну ло са поди за њем нивоа 
соци јал не зашти те. Обез бе-
ђе ни су савре ме ни објек ти за 
доде лу бес плат них обро ка, а 
општи на ће и убу ду ће финан-
си ра ти тро шко ве пре во за уче-

ни ка са посеб ним потре ба ма. 
Уво ђе њем про гра ма „Помоћ у 
кући” ниво соци јал не зашти те 
смо поди гли на још виши ниво 
– каже Ненад Савић, члан Већа 
ГО Бара је во заду жен за соци-
јал ну поли ти ку, који наја вљу је 
да се ту неће ста ти.

На реду је уна пре ђе ње соци-
јал не инфра струк ту ре. Пре 
све га то се одно си на изград-
њу новог цен тра за соци јал ни 
рад у Бара је ву, као и на даље 
актив но сти на побољ ша њу 
мате ри јал ног поло жа ја соци-
јал но угро же них лица. 

Услу ге про гра ма „Помоћ 
у кући” финан си ра општи на 
Бара је во и кори сни ци неће 

има ти ника кве нов ча не оба-
ве зе. 

М. Ашко вић

Општи на Свр љиг је све 
ста ри ја, а про бле ми ста-
рих све изра же ни ји. Од 

укуп ног бро ја ста нов ни ка – око 
четр на ест хиља да, про це њу је 
се да је више од осам хиља да 
ста ри јих од 50 годи на. Апсо лут-
ни пораст беле жи кате го ри ја 
ста ри јих од 60, док је број мла-
дих у стал ном паду. Има ју ћи у 
виду такву струк ту ру, у овом 
месту се о ста ри ма сва ко днев-
но бри не и пру жа им се аде-
кват на помоћ. На услу зи су им 
меди цин ска, соци јал на помоћ, 
помоћ Црве ног крста и невла-
ди них орга ни за ци ја – пре ко 
раз ли чи тих про је ка та. Око 80 
ста ри јих Свр љи жа на збри ну то 
је у герон то ло шким цен три ма у 
Нишу, Алек син цу и Кња жев цу, а 
ових дана су и у Свр љи гу поче-
ли радо ви на адап та ци ји згра де 
за при ват ни дом за ста ре.

На дату ме посве ће не ста ри-
јим осо ба ма под се ћа ју и инсти-
ту ци је пре ко којих они оства ру-
ју сво ја пра ва. Наи ме, Цен тар за 
соци јал ни рад у Свр љи гу обез-
бе дио је по два метра огрев ног 
дрве та за 95 сво јих кори сни ка, 
од којих већи на има више од 65 
годи на. Подр шка сти же и пре ко 
Мини стар ства за рад, запо шља-
ва ње, борач ка и соци јал на пита-
ња и локал не само у пра ве. Сва-
ко днев ну помоћ пру жа и меди-

цин ско осо бље Дома здра вља 
„Др Љубин ко Ђор ђе вић“, у Свр-
љи гу и у сео ским амбу лан та ма, 

а сти жу хит но и на кућ ни праг 
ста ри јих мешта на. Да помог ну 
ста ри јем ста нов ни штву анга жо-

ва ли су се и при пад ни ци Мини-
стар ства уну тра шњих посло ва 
који су, опре мље ни вози лом 
у коме се нала зи мобил ни 
инфор ма тив ни цен тар, оби шли 
мешта не у сели ма који до сада 
нису под не ли зах те ве за лич ну 
кар ту и пасош и омо гу ћи ли им 
да брзо доби ју испра ве.

Тре ћи ну ста нов ни штва Свр-
љи га чине пен зи о не ри, а чак 
80 одсто њих при ма нај ни же 
пен зи је, и то у сре ди ни са нај-
ни жим при ма њи ма у Срби ји. 
Ипак, пен зи о нер ски чек мно го 
зна чи, кажу у Удру же њу пен-
зи о не ра Свр љиг. Пово дом 1. 
окто бра, Међу на род ног дана 
ста ри јих осо ба, пред став ни-
ци овог удру же ња посе ти ли су 
нај ста ри је ста нов ни ке општи-
не – Ружу Мила но вић из села 
Периш, рође ну 1918, затим 
99-годи шњу Рези цу Радој ко-
вић из Пре ко но ге и Жива дин-
ку Васи ље вић из Бело и ња, 
рође ну 1928. годи не. Њима су 
уру че ни покло ни Удру же ња, 
а раз го ва ра ло се о све му – од 
мла до сти до дана шњи це, каже 
Биља на Мило ва но вић, пред-
сед ни ца Акти ва жена Удру-
же ња пен зи о не ра Свр љиг, и 
дода је да ова ква виђе ња тре ба 
да се орга ни зу ју чешће јер уса-
мље ни ма мно го зна че.

С. Ђор ђе вић

БАРА ЈЕ ВО

Помоћ у кући

Пен зи о нер ке посе ти ле 99-годи шњу Рези цу Радој ко вић

ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА СТАРИХ У СВРЉИГУ

Стална бри га за ста ре
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Леско вач ка Уста но ва за ста-
ри ја и боле сна лица 19. окто бра 
обе ле жи ла је 55 годи на успе-
шног рада. Тим пово дом упри-
ли че на је при год на све ча ност у 
Леско вач ком кул тур ном цен тру.

– Захва љу ју ћи Кан це ла ри ји за 
јав на ула га ња Вла де Репу бли ке 
Срби је, доби ли смо нов ча на 
сред ства која смо уло жи ли у 
бољи сме штај, одно сно стан-
дард наших кори сни ка – рекла 
је у поздрав ној речи др Гор да-
на Савић (на сли ци), дирек тор-
ка леско вач ког Герон то ло шког 
цен тра.

Нека да шњи „Сиро тињ ски 
дом” за ста ре, данас је постао 
успе шна реги о нал на уста но ва 
за ста ри ја и одра сла лица.

– Срећ ни смо што може мо 
нашим ста ри јим сугра ђа ни ма 
да пону ди мо ква ли те тан дом-

ски сме штај, или да им пру жи мо 
помоћ у њихо вим домо ви ма, 
да их оку пи мо да се заба ве у 

нашем Клу бу ста рих, да се дру-
же и негу ју свој хоби – нагла си-
ла је дирек тор ка Савић у раз го-
во ру са нови на ри ма.

Јасми на Ран ђе ло вић, помоћ-
ни ца гра до на чел ни ка Лесков-
ца, у име локал не само у пра ве 
нагла си ла је да је локал на само-
у пра ва у послед њу адап та ци ју 
дома ста рих уло жи ла око 62,2 
мили о на дина ра.

Леско вач ка Уста но ва за ста ри-
ја и боле сна лица има мали али 
вео ма вре дан колек тив који се 
тру ди да увек помог не кори сни-
ци ма и да им буде на услу зи, јер 
их сма тра ју сво јом поро ди цом. 
Уста но ва данас на стал ном сме-
шта ју има око 200 кори сни ка.

Т. Сте ва но вић

У селу Ново Кори то у погра нич ном 
поја су са Бугар ском 5. окто бра одр жа-
на је три на е ста „Шипу ри ја да”. Поред 

мешта на из кња же вач ке општи не, ова 
међу на род на мани фе ста ци ја оку пи ла је и 
госте из Заје ча ра, Свр љи га, Пиро та и Бугар-
ске. Има ла је так ми чар ски, реви јал ни, умет-
нич ки и еду ка тив ни карак тер.

Мани фе ста ци ју која про мо ви ше живот на 
селу и екс пло а та ци ју рас по ло жи вих, а неис-
ко ри шће них ресур са из при ро де, орга ни зо-
ва ли су МЗ Ново Кори то, удру же ње гра ђа на 
„Шипу рак” и Ате ље Топли ца у сарад њи са 
Тури стич ком орга ни за ци јом Кња же вац. На 
„Шипу ри ја ди” су уче ство ва ла пољо при вред-
на газдин ства у који ма се пра ве про из во ди 
од шипу ра ка – џемо ви и мар ме ла де, соко ви, 
ликер и раки ја. Ова мани фе ста ци ја има за 
циљ попу ла ри са ње здра ве исхра не и зашти-
те живот не сре ди не, као и про мо ци ју народ-
ног ства ра ла штва. У првом пла ну су сва ка ко 
леко ви та свој ства ове биљ ке која је јако рас-
про стра ње на на оброн ци ма шума општи не 
Кња же вац. „Шипу ри ја да” тако ђе пру жа подр-
шку неза по сле ним жена ма да кроз малу кућ-
ну про из вод њу обез бе де при стој не при хо де, 
каже дирек тор ТО Кња же вац Бобан Мар ко-
вић и нагла ша ва да је циљ овог оку пља ња 
ожи вља ва ње села и про на ла же ње начи на да 
људи оста ну у овом кра ју и ту при вре ђу ју.

У послед њих неко ли ко годи на мешта ни 
су поче ли да саде шипу рак без бодљи који 
даје вели ке при но се, а ула га ње је само око 
ора ња и реза ња. Ове годи не је био рекор-
дан откуп шипур ка, по цени од 70 дина ра 
по кило гра му, а бра ли су га мла ди, неза по-
сле ни, ђаци, дома ћи це и пен зи о не ри. 

И ове годи не мешта ни су на штан до ви-
ма у згра ди Задру жног дома изло жи ли 
разно вр сне про из во де од шипу ра ка које 
су посе ти о ци могли да про ба ју и купе. 

Пред ста ви ло се и неко ли ко етно удру же-
ња из Срби је и Бугар ске. Орга ни зо ван је 
богат кул тур ни про грам у коме су уче ство-
ва ли и Буга ри из Бело град чи ка и Чупре-
на. Награ ђе ни су нај у спе шни ји уче сни ци 
лите рар ног и ликов ног кон кур са, одр жа но 
је и так ми че ње у кате го ри ја ма: нај леп ши и 
нај ве ћи шипу рак, нај бо ља мар ме ла да од 
шипу ра ка, нај о ри ги нал ни ји рецепт, нај-
леп ше уре ђе на тезга.

Д. Ђор ђе вић 

ПЕДЕ СЕТ ПЕТ ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА ГЦ ЛЕСКО ВАЦ

Од сиро тињ ског дома до елит не уста но ве

ТРИ НА Е СТА „ШИПУ РИ ЈА ДА” У НОВОМ КОРИ ТУ КОД МИНИ ЋЕ ВА 

Про мо ци ја сео ског живо та 
и здра ве исхра не 
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погледи

Корист више стру ка за 
запо сле ног и за фир му, држа ва 
доби ја већи при ход од поре за, 
расте купов на моћ, а са њом  
про из вод ња и БДП

Ства ри се убр за но мења ју. Сву да, па 
и код нас. Мења се и оно за шта смо 
мисли ли да је непро ме њи во попут, 

реци мо, пен зи је. Зна ло се кад се у пен зи ју 
иде, а под ра зу ме ва ло се и како се про во де 
пен зи о нер ски дани. Шет ње, бања, пеца ње... 
У Бео гра ду неза о би ла зни Кале мег дан и 
шах. Нарав но, то је већ ностал ги ја, свет који 
неста је. Сада шње мла де гене ра ци је доче ка-
ће пен зи о нер ско доба сва ка ко под дру га-
чи јим усло ви ма него што је то данас и овде.

Широм пла не те про ме не су насту пи ле по 
при ро ди ства ри и чиње ни цом да се људ-
ски век про те клих деце ни ја знат но про-
ду жио. У раз ви је ним земља ма (САД) дана-
шњи 65-годи шњак може да оче ку је још 19,4 
годи не живо та, док је 1950. мера изно си ла 
13,9 годи на.

Зајед но са тим расту и про ду жа ва ју се 
годи не рад не актив но сти, па се и пен зи о-
ни са ње поме ра за касни је, а исто вре ме но 
раз ми шља о про ме на ма пен зиј ског систе-
ма и уво ђе њу ела стич ни јег моде ла.

„До 2020. јед но од тро је запо сле них у Бри-
та ни ји биће ста ри је од 50 годи на. Ако више 
нас има потре бу да ради дуже, мора ће мо да 
мења мо при ступ и начин рада. Како ради-
мо и како се пен зи о ни ше мо биће пот пу но 
раз ли чи то од вре ме на наших роди те ља 
и њихо вих роди те ља. Посло дав ци тре ба 
да раз мо тре флек си бил ни је начи не како 
би подр жа ли ста ри је рад ни ке”, напи сао је 
сво је вре ме но у „Гар ди ја ну” Патрик Том сон, 
про грам ски мена џер Цен тра за боље ста-
ре ње, из Лон до на, уз напо ме ну да дужи 
живот ни век тре ба посма тра ти као могућ-
ност, а не као финан сиј ски терет.

На при ме ру Бри та ни је – про ду же так 
про сеч ног рад ног века за само јед ну годи-
ну могао би до 2023. да пове ћа БДП (бру то 
дома ћи про из вод) за један одсто или 20 
мили јар ди фун ти.

Сли ка поста је упе ча тљи ви ја кад се ста ви 
у шири кон текст. На интер нет стра ни ца ма 
Свет ског еко ном ског фору ма дате су могу ће 
додат не вред но сти за наци о нал не еко но ми је 
35 чла ни ца ОЕЦД (Орга ни за ци ја са еко ном ску 
сарад њу и раз вој), под усло вом про ду же ног 
анга жо ва ња ста ри јих рад ни ка пред пен зи јом 
(55-64 годи не). Збир но, за цео ОЕЦД, добит 
би дуго роч но изно си ла 3,5 хиља да мили јар-
ди дола ра, а дат је и пре глед по земља ма при 

чему је као пара ме тар узет Нови Зеланд, где 
је 78 одсто запо сле них из ста ро сне кате го ри-
је од 55 до 64 годи не. Са још већим постот-
ком, од 84 одсто, јесте Исланд, а у врху је и 
Швед ска са 76 про це на та.

На дру гом кра ју, са нај ма њом засту пље-
но шћу су Лук сем бург (40 одсто), Грч ка (38) 
и Тур ска (34).

Задр жа ва њем у актив ном одно су ста ри-
јих рад ни ка пот пу но се поме ра соци јал но-
еко ном ско тежи ште дава ња и узи ма ња и 
ства ра се ситу а ци ја у којој су сви на добит-
ку. Вла да доби ја већи при ход од поре за, 
пове ћа ва се купов на моћ, а то допри но си 
расту про из вод ње и БДП-а.

А инди ви ду ал но, добро бит за запо сле-
ног – само по твр ђи ва ње у годи на ма када се 
људи често осе ћа ју суви шним. Позна то је и 
дока за но да рад пома же да се дуже оста не 
у физич кој кон ди ци ји и мен тал но акти ван. 
Пого то во то важи за гене ра ци је које данас 
сту па ју у тре ће доба. Испи ти ва ња су пока-
за ла да су сада шњи 65-годи шња ци здра ви-
ји од прет ход ни ка и да има ју исти ризик од 
смрт но сти и озбиљ них боле сти као рани је 
55-годи шња ци.

Када је реч о раз ло зи ма за дуже задр жа-
ва ње у рад ном стро ју људи у касним годи-
на ма, посто ји још један и те како важан 
аспект, запра во тех нич ки детаљ – недо ста-
так рад не сна ге. Сме на гене ра ци ја, повла-
че ње беби буме ра (рође ни изме ђу 1946. 
и 1964) оста ви ла је пра зан про стор који 
наред на поко ље ња, тако зва на гене ра ци ја 
икс и миле ни јал ци нису сасвим попу ни ли.

У САД, како атмос фе ру опи су је допи сник 
Би-Би-Сија, фир ме очај нич ки поку ша ва ју 
да задр же ста ри је рад ни ке. Пре ма зва нич-
ним пода ци ма, од мар та 2018. месеч ни број 

упра жње них рад них места је већи од бро ја 
оних који тра же посао.

– Има мо неста ши цу и то ће бити про блем 
у сле де ћих пар деце ни ја, како беби буме-
ри одла зе у пен зи ју – твр ди ана ли ти чар из 
финан сиј ске фир ме Муди. То је и при клад но 
обја шње ње за панич ну ситу а ци ју у ком па-
ни ји алу ми ни јум ске инду стри је у Мине со ти, 
када је 70-годи шњи рад ник, са 47-годи шњим 
ста жом у фир ми, обја вио да иде у пен зи ју.

Менаџ мент јед но став но није могао да се 
лиши пре ко ноћи јед ног изу зет но иску сног 
рад ни ка и тра жи ли су од њега да одло жи 
одла зак. Дого вор је постиг нут, на обо стра но 
задо вољ ство. Вете ран ће да ради два дана 
недељ но, и то, како је рекао за Би-Би-Си, не 
због нов ца, већ воли свој посао. Његов глав-
ни зада так биће да обу чи неко ли ци ну мла-
ђих рад ни ка и да им пре да сво ја зна ња.

Тако је ком па ни ја оси гу ра ла да се дра го-
це ни капи тал нечи јег полу ве ков ног иску-
ства сачу ва и пре не се новим гене ра ци ја ма. 
То је кључ за одр жа ва ње међу ге не ра циј ске 
спо не, на људ ском пла ну, и про фе си о нал-
ног кон ти ну и те та у ком па ниј ском систе му.

– Про вео сам мно го вре ме на у оде ље-
њи ма људ ских ресур са по све ту и видим да 
они пола ко почи њу да схва та ју да расад ник 
тале на та, ода кле тре ба да бира ју нај бо ље, 
јесу људи које већ има ју – каже Џош Бер-
син, струч њак за ова пита ња из ком па ни је 
Дило ит.

То је јако кори сно запа жа ње. Посло вод-
ства која ово на вре ме уоче неће се лиши ти 
рад ни ка само зато што му је вре ме за пен-
зи ју, већ ће се потру ди ти да нађу одго ва ра-
ју ћи модел да га задр же. Реше ња има и сва 
су добра док је корист општа.

Д. Дра гић

ИНТЕ РЕС ПОСЛО ДАВ ЦА ДА ЗАДР ЖИ СТА РИ ЈЕ РАД НИ КЕ

Уме сто у пен зи ју, нови уго вор
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Није тешко зами сли ти зашто би 
ста ри ји да буду мла ђи, али има 
и доста раз ло га да се годи не не 
само оду зи ма ју, него и дода ју

У свим прав ним систе ми ма датум рође-
ња се може про ме ни ти, али само уз 
дока зе да је оно што је запи са но у 

крште ни ци резул тат неке адми ни стра тив не 
гре шке. Рођен дан је сву где део нечи јег лич-
ног и зва нич ног иден ти те та.

Али шта у слу ча је ви ма кад су наше хро-
но ло шко и био ло шко доба у некој врсти 
кон флик та: кад се неко осе ћа мла ђим него 
што има годи на и 
када то почи ње да 
сме та, па и дово ди 
до дис кри ми на ци је.

Нај по зна ти ји при-
мер за то је слу чај 
Холан ђа ни на по 
име ну Емил Рате-
бард који је почет-
ком ове годи не 
изгу био суд ски про-
цес у којем је зах те-
вао пра во да сво ју 
крште ни цу про ме ни 
тако што ће датум 
рође ња поме ри ти 
за 20 годи на уна-
пред. У момен ту 
покре та ња поступ-
ка имао је 69 годи-
на, а као раз лог за 
нео бич ну про ме ну 
навео је да се осе ћа 
бар две деце ни је мла ђим. Због бро ја сво јих 
годи на, аргу мен то вао је, трпи дис кри ми на-
ци ју (изме ђу оста лог и на сај то ви ма за про-
на ла же ње парт не ра, јер су га потен ци јал не 
дру жбе ни це пре ска ка ле чим би сти гле до 
дату ма њего вог рође ња).

Суд, нарав но, није имао раз у ме ва ња за те 
муке и ову бизар ну жељу, с обра зло же њем 
да посто је мно го број на пра ва и дужно сти 
које су пове за не са бро јем годи на, као што 
су пра во гла са, број годи на када се пола-
зи у шко лу, кад може да се пола же возач ки 
испит, пози ва у вој ску, одла зи у пен зи ју... 
Пра во да се рођен дан бира по жељи би све 
то обе сми сли ло.

Овај слу чај је међу тим био повод за зани-
мљи ву рас пра ву, па чак и за науч нич ке 
аргу мен те који се зала жу за флек си бил ност 
у овом погле ду.

Пре све га, пре до чен је хаос који би могао 
да наста не ако би се при зна ло пра во на 

легал ну про ме ну рођен да на. Оно што сва-
ком пише у крште ни ци, кључ ни је еле ме нат 
не само лич ног, него и адми ни стра тив ног 
иден ти те та, који дефи ни ше гра ђан ски ста-
тус и све што из њега у кон крет ном систе му 
про из ла зи.

Иако није тешко зами сли ти зашто би 
неко сма њио број сво јих годи на, могло би 
да буде и доста моти ва да се годи не не само 
оду зи ма ју, него и дода ју, да се, украт ко, мла-
дост заме ни ста ро шћу.

Кад је реч о овом дру гом, прва асо ци ја-
ци ја је могућ ност да се кори сте погод но сти 
пен зиј ског систе ма и ста ту са „ста ри јег гра-
ђа ни на” уоп ште. Кад је о нашим при ли ка ма 

реч, про ме на рођен да на уна зад била би, 
изме ђу оста лог, и пре чи ца за пен зи о нер-
ски „бус плус”, (ско ро па) бес плат ни град ски 
пре воз.

Поме ну ти слу чај Холан ђа ни на Еми ла 
Рате бар да, поред публи ци те та који је иза-
звао, био је повод да Јона Роза нен, про фе-
сор на кате дри за фило зо фи ју уни вер зи те-
та у Ослу, напи ше есеј под насло вом „Зашто 
би ста ри јим људи ма тре ба ло дозво ли ти да 
про ме не сво је легал но доба”.

Он сма тра да би тако нешто било оправ да-
но само у одре ђе ном бро ју слу ча је ва. Кључ на 
два су када неко осе ћа да се њего во био ло-
шко доба знат но раз ли ку је од хро но ло шког и 
кад би адми ни стра тив на про ме на живот ног 
доба нај ве ро ват ни је спре чи ла дис кри ми на-
ци ју због бро ја годи на које неко има.

У првом при ме ру, тре ба ло би да буде 
несум њи во да су нечи је умне и физич-
ке спо соб но сти упа дљи во у бољем ста-

њу него што би се оче ки ва ло с обзи ром 
на број годи на, што прак тич но зна чи да је 
неко био ло шки мла ђи него што је то хро но-
ло шки. Таква осо ба има, пре ма про фе со ру 
Роза не ну, морал но пра во да зах те ва да се 
њего во легал но доба ускла ди са њего вим 
био ло шким ста њем.

Глав ни аргу мент про тив је пак да је про-
ме на бро ја годи на немо гу ћа, те да нијед но 
дру штво не тре ба да поку ша ва да про ме-
ни немо гу ће. Нечи је доба је наи ме једи на 
мера коли ко неко посто ји – и „ништа више”. 
Вре ме, уоста лом, не може да се вра ти уна-
зад (бар док се не изми сли вре ме плов), па 
због тога не може да се про ме ни ни нечи је 

живот но доба.
Нај зад, то што 

је неко рођен 
одре ђе ног дана, 
месе ца и годи не, 
непро мен љи ва је 
чиње ни ца, про-
ме ни ти то зна чи-
ло би про из ве-
сти неи сти ни ту 
инфор ма ци ју, а 
неи сти ни ти пода-
ци нису закон-
ски дозво ље ни 
у доку мен ти ма 
нијед не држав не 
адми ни стра ци је.

Про фе сор Роза-
нен тако ђе под-
се ћа да про цес 
ста ре ња – коли ко 
брзо (или спо ро) 
опа да ју нечи је 

физич ке и мен тал не спо соб но сти – зави си 
од мно го фак то ра, од генет ских, па до начи на 
живо та, од тога где живи мо, како се хра ни мо 
и коли ко се кре ће мо. Био ло шко доба гото во 
се код свих, у мањој или већој мери (и у оба 
сме ра) раз ли ку је од хро но ло шког.

У свом тек сту он ука зу је и на зани мљи-
ву чиње ни цу: да нас вео ма рет ко зани ма 
датум нечи јег рође ња који само инди рект-
но (јер зах те ва изра чу на ва ње) гово ри коли-
ко неко има годи на, и из тога закљу чу је 
да би у доку мен ти ма могла да се нађу оба 
пода тка: хро но ло шки (кад је неко зва нич но 
рођен) и био ло шки (коли ко се неко осе ћа 
да има годи на).

Дис кри ми на ци ја (у неким слу ча је ви ма и 
пози тив на) због бро ја годи на у сва ком слу ча-
ју је нешто што је реал ност, али се исто вре ме-
но чини да је „рођен дан по избо ру” само тео-
рет ска, али не и прак тич на могућ ност.

М. Бекин

РАС ПРА ВЕ О СТА РО СТИ И МЛА ДО СТИ

Рођен дан по избо ру
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хроника

Удру же ње пен зи о не ра 
гра да Ниша обе ле жи ло 
је 10. окто бар, дан сво је 

орга ни за ци је која од окто бра 
1946. годи не ради у кон ти ну-
и те ту. Седам де сет три годи не 
посто ја ња су при ли ка да се 
ана ли зи ра ју резул та ти и ука-
же на актив но сти које допри-
но се да живот ни стан дард 
бли зу десет хиља да чла но ва 
Удру же ња буде ква ли тет ни ји.

Нишко удру же ње има пет 
општин ских орга ни за ци ја са 
укуп но 76 месних орга ни за-
ци ја. Сарад ња са пен зи о не-
ри ма из Нишав ског окру га је 
изу зет но добра, као а подр-
шка у актив но сти ма, под се-
тио је Вла сти мир Гоцић, пред-
сед ник Удру же ња.

– Пово дом месе ца ста рих 
– окто бра, сва ки члан Удру же-
ња добио је пакет намир ни ца. 
Позај ми це је доби ло 450 наших 
ста рих сугра ђа на. Суб вен ци-
о ни са ни бора вак у Про лом и 
Врањ ској бањи до сада је иско-
ри сти ло 200 чла но ва а уско ро 
на опо ра вак кре ће још њих 90. 
Нишки Дом здра вља оба вља 
основ не пре гле де на тере ну и 
ван град ског под руч ја, што је 

посеб но важно за ста ре на селу 
– нагла сио је Гоцић.

Пово дом Дана удру же ња 
орга ни зо ван је и рад ни саста-
нак са пен зи о нер ским удру-
же њи ма Нишав ског управ ног 
окру га у чијем раду је уче ство-
вао и др Андре ја Савић, пред-
сед ник Саве за пен зи о не ра 
Срби је. У рас пра ви су се чули 
про бле ми који су углав ном 
слич ни за све сре ди не. Гово ри-
ло се о сели ма која изу ми ру, о 
пен зи ја ма, недо стат ку сео ских 
амбу лан ти...

Први човек пен зи о нер ске 
орга ни за ци је Срби је је рекао 
да је Ниш један од три кључ на 
цен тра у држа ви и да се покла-
ња пуна пажња пен зи о нер ској 
попу ла ци ји. Нагла сио је да је 
сачи њен кон кре тан и добро 
осми шљен план са ресор ним 
мини стар ством, све с циљем да 
се дру штве ни стан дард пен зи о-
не ра побољ ша.

– У току је рад коми си је 
Мини стар ства за рад, ПИО фон-
да и Саве за пен зи о не ра Срби је 
на изра ди новог пра вил ни ка 

о дру штве ном стан дар ду. 
Има ју ћи у виду нерав но-
мер ну раз ви је ност реги о на, 
пред ло жи ће мо да већ иду ће 
годи не буде дру га чи је. Тамо 
где је изу зет но низак стан-
дард, да се уве ћа ју дава ња 
– рекао је Савић. Нагла сио је 
да је циљ ова квих и слич них 
сусре та да „на наци о нал ном 
нивоу ука же мо на суге сти је 
и при мед бе које смо чули, 
да изне се мо шта пен зи о не-
ри мисле и да види мо шта 
држа ва може да учи ни да им 
се ква ли тет живо та побољ-
ша”. 

Гово ре ћи о наред ним 
актив но сти ма, пред сед ник 

Савић је, осим актив ног уче шћа 
у рас пра ви о буду ћем моде лу 
обра чу на ва ња пен зи ја, наја вио 
и покре та ње изме на Зако на о 
удру же њи ма.

– Мора мо да нагла си мо зна-
чај орга ни за ци ја са тра ди ци јом 
које су од наци о нал ног зна ча ја 
и које мора ју да има ју дру га чи ји 
трет ман. То је при о ри тет у овом 
ман да ту – под ву као је Андре ја 
Савић на састан ку са пен зи о не-
ри ма у Нишу.

Љ. Гло го вац

И ове годи не у Герон то ло-
шком цен тру „Срем” све ча но 
је обе ле жен Међу на род ни дан 
ста рих про гра мом који су при-
пре ми ли кори сни ци и мали ша-
ни из рум ског врти ћа „Поле та-
рац”, а орга ни зо ва но је и више 
мани фе ста ци ја, пре да ва ња и 
посе та. 

Струч ња ци из Заво да за јав-
но здра вље у Срем ској Митро-
ви ци кори сни ци ма су одр жа ли 
пре да ва ње о исхра ни ста рих, 
а пово дом осам веко ва само-
стал но сти Срп ске пра во слав-
не цркве дирек тор ка рум ског 
Зави чај ног музе ја Бран ка Коње-
вић гово ри ла је о све то са вљу у 
Сре му.

ГЦ „Срем” посе ти ли су нај-
пре рад ни ци Герон то ло шког 
цен тра „Субо ти ца”, а потом су 
сти гли и гости из Инђи је. Мали-

ша ни из ОШ „Петар Кочић” (на 
сли ци) и КУД „Соко” при пре ми-
ли су про грам за кори сни ке, а 
жене из Удру же ња пен зи о не ра, 

пред став ни ци Црве ног крста и 
локал не само у пра ве, ста ри ма 
из инђиј ске општи не доне ли су 
покло не.

Током окто бра у посе ти ГЦ 
„Срем” били су са покло ни ма и 
пред став ни ци дру гих срем ских 
општи на, а орга ни зо ва ни су и 
Окто бар ски спорт ски сусре ти.

ГЦ „Срем” запо чео је у окто-
бру сарад њу са уче ни ци ма 
Сред ње струч не шко ле „Бран ко 
Ради че вић” у Руми, који ће убу-
ду ће улеп ша ва ти кори сни ке. 
Јед ном месеч но десет уче ни-
ка фри зер ског сме ра дола зи ће 
на прак су и фри зи ра ти ста ре у 
сало ну ГЦ „Срем”. 

Г. В.

ГЕРОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ” У РУМИ

Окто бар богат деша ва њи ма

НИШКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СВОЈ ДАН

Тра ди ци ја дуга 73 годи не

Радни састанак поводом Дана удружења
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У орга ни за ци ји Цен тра за кул ту ру 
„Гра дац” из Рашке 11. и 12. окто бра у 
Јоша нич кој бањи и у Коприв ни ци, у 

дво ри шту обно вље не род не куће Милун ке 
Савић, одр жа на је кул тур на мани фе ста ци-
ја посве ће на овој срп ској херо и ни. Првог 
дана, после дечи је пред ста ве кра ље вач-
ког позо ри шта „Деч ја машта може сва шта”, 
на пла тоу мемо ри јал ног цен тра „Милун ка 
Савић” пред став ни ци локал не само у пра ве, 
Вој ске Срби је и удру же ња бора ца општи не 
Рашка поло жи ли су вен це, док су испред 
пото ма ка и Милун ки них рођа ка то учи ни ли 
унук и уну ка њеног бра та Милу на, Миро-
слав Савић и Мир ја на Нико лић.

Ову зна чај ну мани фе ста ци ју посве ће-
ну вели кој јуна ки њи Бал кан ских рато ва, а 
потом и Вели ког рата, у Дому кул ту ре „Мило-
мир Глав чић” отво рио је Дејан Коту ра но вић, 
дирек тор Цен тра за кул ту ру „Гра дац”. Након 
три би не посве ће не Срби ји и Рудол фу Арчи-
бал ду Рај су, на којој је сво је виђе ње пред ста-
вио исто ри чар Мило ван Бала бан, при ка зан 
је позо ри шни комад у про дук ци ји позо ри-
шта „Сла ви ја” из Бео гра да, „Жен ско срце у 
шиње лу”, по тек сту Мило ва на Вите зо ви ћа, у 
режи ји Мир ја не Кара но вић.

Дру гог дана ове мани фе ста ци је број ни 
гости из Рашке, Баљев ца и Јоша нич ке Бање, 

али и из дру гих кра је ва Срби је – Бео гра да, 
Кра ље ва, Шап ца, Ниша и Инђи је, пешач-
ком туром су оби шли род ну кућу Милун ке 
Савић у Коприв ни ци надо мак Бање. У пре-
ле пом амби јен ту обно вље ног дома ћин ства 
из вре ме на Милун ки ног детињ ства, књи-
жев ни ца Јасми на Лаза ре вић је пред ста ви ла 
дру ги део свог рома на „Девој ка из доли не 
јор го ва на”, посве ће ног овој херо и ни која је 

доне дав но била забо ра вље на од свих, али 
не и од ове „рато бор не” Јасми не, Милун ки-
них пото ма ка и искре них сабо ра ца и при ја-
те ља. Не и од овог ауто ра који је целу при-
чу о њој покре нуо у свом сери ја лу „Траг” 
на РТС-у 2002. годи не, а то с мно го дара и 
љуба ви наста вља овом мани фе ста ци јом 
исто ри чар ка умет но сти Дани је ла Мато вић.

М. Јаснић

Удру же ње пен зи о не ра Лесков ца 
обе ле жи ло је недав но 73. годи шњи-
цу посто ја ња и рада.

– Наше удру же ње има око 17.500 
чла но ва. Нај ва жни ји зада так нам је 
бри га о боле сним пен зи о не ри ма и 
они ма који има ју скром на при ма-
ња. Њима смо поде ли ли око девет 
мили о на дина ра, што је рекор дан 
износ до сада. Бори ће мо се и даље 
да бисмо помо гли сви ма који ма је 
наша бри га важна – казао је на све-
ча ној сед ни ци Бра ти слав Здрав ко-
вић, пред сед ник нај ста ри јег удру же-
ња у Лесков цу.

У име гра до на чел ни ка, пен зи о не ри ма 
је њихов дан чести та ла Алек сан дра Сто-
ја но вић, пи-ар гра до на чел ни ка, уз оце ну 
да нико није стар по годи на ма, него она ко 
како се осе ћа. 

Ви нам пру жа те пра ви при мер како тре ба 
живе ти. Захва љу је мо вам на свим рефор ма-
ма које сте под не ли, јер због тога је данас у 
Срби ји боље. Локал на само у пра ва ће увек 

бити уз вас, пору чи ла је Алек сан дра Сто ја-
но вић.

Пен зи о не ри ма се обра ти ла и дирек тор-
ка Фили ја ле Фон да ПИО у Лесков цу Мари-
на Маној ло вић. Чести та ла им је пра зник, 
уз жељу да буду здра ви и весе ли, да се 
дру же и ужи ва ју уз песму и игру, „на задо-
вољ ство Фон да ПИО, који се тру ди сва ко га 
дана да буде ефи ка сан сер вис и на услу зи 
свим сада шњим, али и буду ћим пен зи о не-
ри ма”.

Про сла ва је одр жа на у седи шту Удру же ња 
пен зи о не ра, а упот пу ње на је тра ди ци о нал ним 
музич ко-забав ним про гра мом.  Д. Коцић

У ЈОША НИЧ КОЈ БАЊИ И КОПРИВ НИ ЦИ ОДР ЖА НИ „ДАНИ МИЛУН КЕ САВИЋ”

Девој ка из доли не јор го ва на

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА 73. ГОДИ ШЊИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕСКОВ ЦА

Бри га о боле сни ма – при о ри тет
ГостиизМакедоније
увеличалиславље

Све ча но сти леско вач ких 
пен зи о не ра при дру жи-
ли су се и при ја те љи и 
побра ти ми из Коча на, 
Кава да ра ца и Кума но ва, 
из Север не Маке до ни је, 
као и из Пер ни ка, Дивот-
на и Софи је из сусед не 
Бугар ске. Да сла вље буде 
на нивоу побри ну ле су се 
певач ке гру пе из Кава да-
ра ца (на сли ци) и Кума-
но ва, као и певач ка гру па 
„Невен” из удру же ња пен-
зи о не ра гра да дома ћи на.

При сут не је топлим речи ма поздра вио 
пред сед ник Здру же не орга ни за ци је 
ста рих Кава да ра ца Ристо Анђу шев који 
је ука зао на вели ку пове за ност удру-
же ња ста рих још из вре ме на бив ше 
Југо сла ви је.  Т. С.
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пензионерски кутак

БАЈИ НА БАШТА

Стрел ци нај бо љи на 
Олим пи ја ди тре ћег доба

На 12. Олим пи-
ја ди спо р та, здра-
вља и кул ту ре 
тре ћег доба баји-
но ба штан ска стре-
љач ка еки па (на 
сли ци) осво ји ла је 
прво место у гађа-
њу из вазду шне 
пушке. И у оста лим 
дисци пли на ма су 
постиг ну ти запа-
же ни резул та ти, 
што их је у укуп-
ном пла сма ну свр-
ста ло на 13. место 
међу 280 еки па. У 
ком плет ној еки-
пи били су и Спа со је Илић, так ми чар и капи тен, и так ми чар 
и вођа Недељ ко Ракић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Баји на Башта.

– Задо вољ ни смо постиг ну тим резул та ти ма. Лане је наша 
еки па била нај бо ља у Срби ји у фуд ба лу, ове годи не то су 
пости гли стрел ци. Цела годи на нам је била успе шна. Побе-
ди ли смо на Олим пи ја ди тре ћег доба за Зла ти бор ски округ, 
побед ни ци смо Дрин ског купа, а има ли смо и успе шно так-
ми че ње еки па месних одбо ра удру же ња пен зи о не ра Баји на 
Башта – закљу чио је Недељ ко Ракић.  М. А.

ЧУКА РИ ЦА

Чука ри ца на 12.  
олим пи ја ди

На ово го ди шњој, 12. олим пи ја ди тре ћег доба уче ство ва ле 
су две еки пе из ГО Чука ри ца – Бео град. У укуп ном пла сма ну 
так ми ча ри из ове бео град ске општи не зау зе ли су 40. место

– Може мо бити задо вољ ни пла сма ном, али могло је бити 
и боље. Успо ста ви ли смо и обно ви ли нека познан ства а 
доби ли смо и пону ду да буде мо гости еки пе из При је по ља – 
иста као је Милан Попо вић, пот пред сед ник чука рич ких пен-
зи о не ра. З. М.

ЛЕСКО ВАЦ 

Док то ри викен дом на 
тере ну

Сва ке субо те 
и неде ље лека-
ри леско вач ке 
Опште бол ни це 
и Дома здра вља 
оба вља ју бес-
плат не пре вен-
тив не пре гле де 
на тере ну. Само 
у јед ној од таквих 
акци ја пре гле да 
се више од 200 
осо ба.

На почет ку ово је се ње акци је лека ри су оби шли вуч јан ски 
крај, били су у Сла ву јев цу, Тодо ров цу и Игри шту и оба ви-
ли 200 пре гле да (мере ње крв ног при ти ска, нивоа шеће ра 
у крви и дру ге кон сул та ци је). Као и рани јих годи на, акци ју 
је подр жао и Цен тар за соци јал ни рад, чији су струч ни рад-
ни ци оби шли 15 поро ди ца и поје ди на ца у ста њу соци јал не 
потре бе.

Циљ ова квих акци ја је помоћ ста нов ни штву, посеб но нај-
ста ри јим мешта ни ма уда ље них насе ља, као и да им се ука же 
на зна чај пре вен ци је када је здра вље у пита њу. 

 Д. К.

ООИР ПИРОТ

Прoсторије за углед и 
при мер

Дво ри ште Општин ске орга ни за ци је инва ли да рада и пен зи-
о не ра Пирот гово ри да су они заи ста добри и вред ни дома ћи-
ни и оно је њихо во пра во огле да ло. Уред но и чисто, опле ме-
ње но укра сним дрве ћем и разно бој ним ружа ма, лепо том пле-
ни поглед намер ни ка. Такве су и про сто ри је у које се кро чи.

А само до пре два месе ца усло ви за рад били су очај ни, а 
дво ри ште пра во ругло. Извр шни одбор почет ком годи не 
донео је одлу ку да се рено ви ра ју про сто ри је и уре ди дво ри-
ште, а у све му је помо гла локал на само у пра ва Пиро та. Удео 
у аран жи ра њу и одр жа ва њу цве ћа посеб но има бла гај ни ца 
Мили ца Петро вић, која оба вља и дужност секре та ра Општин-
ске орга ни за ци је.

Пред сед ник орга ни за ци је, Часлав Костић, каже да су врло 
актив ни у орга ни за ци ји јед но днев них изле та за сво је члан-
ство. До сада је орга ни зо ва но шест путо ва ња по Срби ји а до 
кра ја годи не пла ни ра на су још три. С. П.
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Почаст  
Десан ки  
Мак си мо вић

Чла но ви Удру же ња инва ли-
да рада из Аран ђе лов ца оби-
шли су ових дана колу бар ски и 
ваљев ски крај, а међу број ним 
зна ме ни то сти ма, Бран ко ви на 
им је била нај ин те ре сант ни ја.

Род на кућа наше песни-
ки ње Десан ке Мак си мо вић, 
шко ла, црква, неза о би ла зна 
су места за све пут ни ке намер ни ке кроз овај крај. Сви желе 
да се покло не сени ма леген дар не пое те се и херо и не. Позна-
ти аран ђе ло вач ки песник Ђуро Миле кић и фото граф ама тер 
Сара Кри во ка пић при ре ди ли су при сут ни ма вели ко изне на-
ђе ње. Пошто су на Десан кин гроб поло жи ли цве ће, гово ри ли 
су неко ли ко њених, сви ма позна тих песа ма. Затим је Миле-
кић кази вао и сво ју песму коју је сво је вре ме но посве тио њој.

Овај нео че ки ва ни пер фор манс није оста вио рав но ду шним 
ни дома ћи не. М. М.

КИКИН ДА

На изле ти шту сво је 
мла до сти

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра кикинд ске општи не 
про пу то ва ли су целу Вој во ди ну, па и Срби ју. Ипак, изле-
ти по око ли ни заи ста не изи ску ју тро шко ве, што потвр ђу је 
и недав ни пик ник који су пен зи о не ри, њих педе сет тро је, 
орга ни зо ва ли на Ста ром језе ру (на сли ци), изле ти шту у бли-
зи ни Кикин де. 

Неки од њих су га посе ћи ва ли још као деца и омла ди-
на. Сећа ју га се по нази ву Ште ван че ва бара. У ства ри, то је 
било про ши ре ње реке Галац ке која је тада про ти ца ла кроз 
Кикин ду. Ова бара је зими била вео ма посе ће но кли за ли-
ште. Годи не 1962. ту је уре ђе но град ско купа ли ште, а уско-
ро и базен олим пиј ских раз ме ра. Кад је 1978. годи не изгра-
ђен Спорт ско-рекре а тив ни цен тар „Језе ро”, Ште ван че ва 
бара и објек ти на њој су запу ште ни. Обна вља ње је запо-
че ло 2005. годи не и сад је ово место поно во при влач но за 
број не посе ти о це.

Пен зи о нер ско удру же ње ће с првим про лећ ним дани ма пове-
сти сво је чла но ве и на оста ла зави чај на изле ти шта. С. З.

РИБА РЕ

Отво рен клуб  
пен зи о не ра

Пен зи о нер ска орга ни за ци ја села Риба ре надо мак Јаго ди не 
бро ји око 650 чла но ва. Ово нај ве ће јаго дин ско село недав но 
је доби ло и Клуб пен зи о не ра, који је отво рен на при год ној све-
ча но сти, у при су ству мешта на и број них гости ју из целог Помо-
рав ског окру га. Све ча но сти су, изме ђу оста лих, при су ство ва ли 
и пред сед ник Саве за пен зи о не ра Срби је, др Андре ја Савић, 
дирек тор ка Фили ја ле Фон да ПИО Ћупри ја, Вио ле та Тодо си је-
вић, као и гра до на чел ник Јаго ди не, Рат ко Сте ва но вић.

НИШ

Дру же ње у Кра ље ву
Удру же ње пен зи о ни са них рад ни ка поли ци је из Ниша дру-

жи ло се 10. окто бра са више сто ти на пен зи о не ра поли ци је – 
чла но ва Асо ци ја ци је пен зи о не ра поли циј ских упра ва Срби је 
на ску пу у Кра ље ву. 

На путу за Кра ље во свра ти ли су у Врњач ку Бању, про ше та-
ли Про ме на дом и раз гле да ји њене лепо те. У Кра ље ву су их 
доче ка ли љуба зни дома ћи ни који су им при ре ди ли неза бо-
рав но дру же ње.

На овом ску пу нишко удру же ње пот пи са ло је пове ље о 
бра ти мље њу са удру же њи ма из Кра ље ва и Кра гу јев ца. В. В.

Клуб је све ча но отво рио пред сед ник Саве за пен зи о не-
ра Срби је, Андре ја Савић, који је наја вио боље дане за око 
1.700.000 при пад ни ка нај ста ри је попу ла ци је.

Опре ма ње Клу ба све срд но је помо гла локал на само у пра-
ва, која ина че мно го чини на побољ ша њу живот ног стан дар-
да при пад ни ка тре ћег доба.

Дру же ње са број ним гости ма, при ја те љи ма орга ни за ци-
је из села и реги о на, наста вље но је до касних попо днев них 
сати. А. Ђ.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

Дав не 1860. годи не у мла дој гра нич ној 
варо ши на уви ру реке Рашке у Ибар, у 
вре ме пра зни ка Пре све те Бого ро ди це, 

почео се оку пља ти с јед не стра не народ из 
срп ске кне же ви не, а с дру ге из тур ске царе-
ви не да би ту трго вао, купо вао и про да вао, 
али се и про во дио и заба вљао. Тај раш чан ски 
вашар, настао по узо ру на сред њо ве ков не 
база ре, годи на ма је био не само нај ма сов ни-
ји и нај ва жни ји вид оку пља ња наро да и место 
где се учвр шћи ва ла веза изме ђу вла да ра и 
пода ни ка, него и сабор но место за очу ва ње 
оби ча ја, тра ди ци је и сло бо дар ског духа. За 
ста ро се де о це овог кра ја вашар у Рашки је био 
оно што су олим пиј ске игре биле за Грке.

Свих мину лих годи на на ваша ру се трго ва-
ло сто ком, кућ ним потреп шти на ма, новом и 
полов ном робом, играч ка ма за децу и дру-
гим ђако ни ја ма. Заба вља ло се и пева ло, игра-
ло се коло, упо зна ва ли се мом ци и девој ке. 
Пре ма, кажу исти ни тој, вашар ској анег до ти, 
неки Воја из Себи ми ља дошао је на вашар да 
про да вола. Када га је про дао, свра тио је под 
шатру да то про сла ви. Ређа ле су се туре пића 
и чашћа ва ње за све госте, па и за лепу и зано-

сну пева чи цу, а од про да тог вола Воја је кући 
вра тио само улар. Тога више нема, такве сли ке 
су избле де ле, али су оста ле тезге и пече ња ре с 
руме ним пече њем и вашар ли је које већ сед му 
годи ну похо де раш чан ску Дома ћин ску ули цу.

− Дома ћин ска ули ца, са нашим дома ћи ни-
ма и удру же њи ма која се баве про из вод њом 
здра ве хра не, суве ни ра и ста рим зана ти ма, 
дома ћом ради но шћу, и са забав ним и умет-
нич ким про гра мом, из годи не у годи ну обли-
ку је наш вашар у духу новог вре ме на. Она је 
већ поста ла сим бол Рашке, а с неким ино ва-
тив ним садр жа ји ма у будућ но сти ова ули ца 
ће бити још зна чај ни је место сусре та ња људи 
у нашем месту – нагла ша ва дирек тор Тури-
стич ке орга ни за ци је Рашка Раден ко Цве тић.

Вео ма добро осми шље на, ско ро у самом 
цен тру варо ши, Дома ћин ска ули ца са сво је 
три обје ди ње не цели не, гастро кул ту ром са 
пре по зна тљи вим уку си ма Рашке, дома ћом 
ради но шћу и аутох то ним ибар ским шпај зом, 
оку пи ла је све оно нај бо ље што је могло да се 
види и на овом 159. ваша ру. На радост број-
них рас по ло же них посе ти ла ца.

Миле Јаснић

РАШКА

Вашар у зна ку Дома ћин ске ули це
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?М. М., Пото чац: Радио сам у Аустри ји 1972. годи не и дожи-

вео тешку теле сну повре ду на послу (повре да леве ноге). 
Лежао сам у бол ни ци. У њихо вој кран кен ка се сачу ва ни су 

пода ци о боло ва њу, али не и о повре ди на раду, тако да нисам 
добио ни дина ра накна де.

Сада сам у пен зи ји која је мини мал на. Како могу да напла-
тим ту повре ду на раду? 

?Р. Л., Бео град: Супруг ми је пре ми нуо пре две годи не. Има 
укуп но 31 годи ну ста жа. Неко ли ко годи на пре смр ти реги-
стро вао је рад њу која није ради ла и коју није одја вио. 

Имам ћер ку која иде у редов ну шко лу. Инте ре су је ме да ли она 
има пра во на поро дич ну пен зи ју сво га оца и која је про це ду ра 
у вези с тим.

?М. Л., Пожа ре вац: Изгу био сам при ступ ну шифру коју су 
ми изда ли на шал те ру фили ја ле Фон да ПИО. Да ли могу да 
доби јем дупли кат?

?С., П., Бео град: Има мо дете са посеб ним потре ба ма и сами 
га поди же мо и негу је мо од рође ња. Због тога сам рас ки ну-
ла рад ни однос да бих му се у пот пу но сти посве ти ла. Да ли је 

тач но да имам пра во на неку врсту пен зи је и како то да оства рим?

?М. З., Сур дук: Мој отац је под нео зах тев за ста ро сну пољо-
при вред ну пен зи ју 7. 5. 2018. годи не (тада је имао 74 годи-
не). Почет ком ове годи не, одби јен је јер је имао 12 годи на 

упла ће ног допри но са а тре ба мини мал но 15. Био је при ја вљен 
на оси гу ра ње, нису га бри са ли иако је имао 74 годи не, и тра-
жи ли су да упла ти још три годи не, за шта нисмо има ли довољ-
но нов ца. Тра жи ли смо да му одби ја ју 1/3 пен зи је и тада су 
рекли да он нема услов за пен зи ју, и да то што су рани је одби-
ја ли сви ма који су дуго ва ли, више не важи. Шта да ради мо, он 
је напу нио 75 годи на, нема ни здрав стве но оси гу ра ње, нема 
ни пен зи ју, а цео живот је био пољо при вред ник. 

?Г. Л., Ваље во: Недав но ми је, пре ма нало гу цен тра за соци-
јал ни рад, вешта че но пра во на туђу помоћ и негу у Фон ду 
ПИО. При ли ком тога сам доста ви ла рас по ло жи ву меди-

цин ску доку мен та ци ју. Када могу да је пре у змем јер ми је 
потреб на за даље лече ње.

Повре да на раду у Аустри ји

Поро дич на пен зи ја

Зах тев за понов но изда ва ње пин кода

„Пен зи ја” пре ко цен тра за  
соци јал ни рад?

Неу пла ће ни допри но си у  
над ле жно сти Поре ске упра ве

Пре у зи ма ње меди цин ске 
доку мен та ци је

Одго вор: С обзи ром на то да 
је повре да на раду наста ла док 
сте ради ли у Аустри ји, и то пре 

ско ро 50 годи на, нај бо ље је да 
се обра ти те директ но њима, јер 
Фонд не води поступ ке те врсте.

Одго вор: Ваша ћер ка може 
да оства ри пра во на поро дич-
ну пен зи ју и кори сти ово пра во 
све вре ме док је на шко ло ва њу, 
а нај ду же до навр ше не 26. годи-
не живо та. Поро дич на пен зи ја 

се обра чу на ва на осно ву пери-
о да за које су пла ће ни допри но-
си, а Поре ска упра ва ће сва ка ко 
обра чу на ти износ заду же ња, 
неза ви сно од пра ва из пен зиј-
ског и инва лид ског оси гу ра ња. 

Одго вор: У слу ча ју губит ка 
пин кода не може се обез бе ди-
ти дупли кат, већ се може под-
не ти нови зах тев за реи зда ва-
ње шифре за лого ва ње. Зах тев 
се под но си на истом обра сцу 
као и зах тев који је први пут 
под нет, само је потреб но да 

се на самом зах те ву зао кру-
жи могућ ност изда ва ња новог 
пин кода (све се пре да је на 
шал те ру који је пред ви ђен за 
услу гу доби ја ња пин кода). 
Пин код се доби ја одмах након 
под но ше ња зах те ва, и та услу-
га је бес плат на.

Одго вор: Један од роди те-
ља који није у рад ном одно су, 
а који нај ма ње 15 годи на непо-
сред но негу је сво је дете које 
је оства ри ло пра во на уве ћа ни 
дода так за помоћ и негу дру-
гог лица, има пра во на посеб ну 
нов ча ну накна ду у виду дожи-
вот ног месеч ног при ма ња у 
виси ни нај ни же пен зи је у оси-
гу ра њу запо сле них. То пра во 
може да оства ри кад навр ши 
општи ста ро сни услов за оства-
ри ва ње пен зи је пре ма про пи-
си ма о пен зиј ском и инва лид-

ском оси гу ра њу, ако није оства-
рио пра во на пен зи ју. 

Ако роди тељ оства ри пра во 
на пен зи ју након сти ца ња пра-
ва на посеб ну нов ча ну накна-
ду, има пра во да бира изме ђу 
пен зи је или посеб не нов ча-
не накна де. Посеб на нов ча на 
накна да ускла ђу је се на начин 
про пи сан за ускла ђи ва ње нај-
ни же пен зи је у оси гу ра њу запо-
сле них. Детаљ не инфор ма ци је 
у вези са оства ри ва њем овог 
пра ва могу се доби ти у над ле-
жном цен тру за соци јал ни рад.

Одго вор: Основ за оства-
ри ва ње пра ва из пен зиј ског 
и инва лид ског оси гу ра ња су 
упла ће ни допри но си по осно-
ву ста жа оси гу ра ња, а мини ма-
лан услов за ста ро сну пен зи ју, 
за мушкар це из свих кате го-
ри ја оси гу ра ни ка (запо сле ни, 
само стал не делат но сти, пољо-
при вред ни), јесте 15 годи на 
ста жа оси гу ра ња и 65 годи на 
живо та. Од 30. сеп тем бра 2018. 
годи не сту пи ле су на сна гу 
изме не Зако на о пен зиј ском и 
инва лид ском оси гу ра њу, тако 
да оси гу ра ник који нема упла-
ће не допри но се за ПИО за све 
пери о де оси гу ра ња, али има 
за мини мал но 15 годи на, пра во 

оства ру је и кори сти сра змер-
но пери о ди ма оси гу ра ња за 
које су упла ће ни допри но си за 
ПИО. Дуг по осно ву непла ће-
них допри но са обра чу на ва му 
и напла ћу је Поре ска упра ва, а 
када ком плет но потра жи ва ње 
буде нами ре но, Фонд ПИО ће 
доне ти ново реше ње којим ће 
утвр ди ти уку пан стаж оси гу ра-
ња и нов износ пен зи је. 

Напо ми ње мо да Фонд више 
не врши обу ста ву 1/3 месеч ног 
изно са пен зи је оси гу ра ни ци ма 
који су сами обве зни ци упла те 
допри но са за ПИО, ради нами-
ре ња неу пла ће них допри но са. 
То је сада у над ле жно сти Поре-
ске упра ве. 

Одго вор: Меди цин ска доку-
мен та ци ја коју доста вља ју 
кори сни ци Цен тра за соци јал ни 
рад Фон ду при ли ком услу жног 
вешта че ња вра ћа се над ле-
жном цен тру за соци јал ни рад, 
по оба вље ном вешта че њу. Ради 
пре у зи ма ња меди цин ске доку-
мен та ци је кори сни ци цен тра 
обра ћа ју се над ле жној фили ја-
ли цен тра за соци јал ни рад, која 
је доно си ла реше ње по зах те ву. 

Пра во на нов ча ну накна ду 
при зна је се од дана под но ше-
ња зах те ва, ако су у момен ту 
под но ше ња зах те ва испу ње ни 
усло ви за при зна ва ње пра ва. 

Кори сник пра ва на нов ча ну 
накна ду дужан је да над ле жном 
цен тру за соци јал ни рад при-
ја ви сва ку про ме ну од ути ца ја 
на при зна то пра во у року од 15 
дана од дана када је про ме на 
наста ла. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА: срндаћи, Авентин, Балеари, алавци, 
ти, Нилс, шчи, ор, Стикс, б, пас, али, таван, акутан, 
ванилин, Арика, а, Ац, сап, Омар, ра, де, обод, Алабама, 
навијач. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: замајац, вратари, ракетар, 
Чкаља, о, к, ре, мз, Аса, Миа, а, Кен, интерес, Сандра, к, 
став, уво, Раб, Крсте, а. АНАГРАМ: Силвестер Сталоне 

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ

АНАГРАМ (С-В)

ВОДОРАВНО: 1. Велики точак код обртних 
машина, 2. Портир на вратима (мн.), 3. Израђивач 
ракета, 4. Надимак ранијег комичара Миодрага 
Петровића – Ознака за обим, 5. Ознака за карат – 
Друга нота солмизације – Месна заједница (скр.), 
6. Старојеврејски краљ – Име глумице Фароу, 7. 
Прво слово – Име америчког глумца Расела, 8. 
Интересовање, 9. Женско име, 10. Симбол за калијум 
– Поза, положај, 11. Орган чула слуха – Острво на 
Јадранском мору, 12. Македонско мушко име – 
Међународна ознака Аустрије.

УСПРАВНО: 1. Ударац одапетим прстима – Ознака 
Италије – Зглоб у бедреној кости, 2. Мера за папир 
– Врста карташке игре – Аутомобилска ознака за 
Врање, 3. Врста грађевинске машине – Острво у 
Грчкој уз трачку обалу, 4. Сликарска радионица – 
Грофовија у Енглеској – Симбол за тритијум, 5. Град на 
западу Јордана – Градић у Србији, код Куршумлије, 
6. Врста папагаја – Богиња мудрости у староримској 
митологији, 7. Болест јетре – Иницијали сликара 
Аралице – Хемијски симбол зa баријум.

СТЕЛА ВОЛИ ВЕСТЕРН...
... али и овог америчког глумца!

N 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4 N

5 N N

6 N

7 N N

8

9 N

10 N N

11 N

12 N

АУТОР:  
ЈОВИЧИЋ

ЈЕВРЕЈСКИ 
ПРАЗНИК 
ОДМОРА

БОРИЛИШТА   
РВАЧА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ДНЕВНЕ  
НОВИНЕ

НАПАД, 
ЈУРИШ (МН.)

САРАДНИК  
МЕТОДИЈА

ДРУГИ,  
ОСТАЛИ

МУЖЈАЦИ 
СРНА

РИМСКИ   
БРЕЖУЉАК

ОСТРВЉЕ    
СРЕДОЗЕМНОГ    

МОРА

ПРОЖДРЉИВЦИ
СТАНОВНИК    

СРБИЈЕ

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ИМЕ ФИЗ. 
БОРА

ПУРИТАНКА

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

РУСКА 
ЧОРБА

ВОЗАЧ 
СПЛАВА

ЗЛАТО 
(ФР.)

 ГЛУМАЦ, 
ТЕЛИ

РЕКА    
ЗАБОРАВА У 

ГРЧКOM МИТУ

СИМБОЛ 
ЗА БОР

ПРОШЛЕ  
ГОДИНЕ

ДОМАЋА 
ЖИВОТИЊА, 

КЕР

СУПРОТНА 
СВЕЗА

ПРИЈАТЕЉ 
ЦИЦЕРОНА

ОЗНАКА ЗА 
РАЗРЕД

ГОРЊИ 
ДЕО КУЋЕ

ВРСТА  
БОМБОНА

ПРЕК, 
ХИТАН

АГРЕСОР, 
ЈУРИШНИК
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Да ли сте зна ли ... Леко ви те мисли
Гре ши ти је људ ски. Али, није људ ски пре ћут ки ва ти гре шке.
Вели ке посло ве оба вљао је ула ском на – мала вра та.
Неки су у стал ном рад ном одно су, а раде – повре ме но.
При ја тељ ство се не мери нов цем него срцем.
Прин ци пи нам у живо ту пома жу да живи мо – лоши је.
Има мо и ми добре трка че. Оне који беже од одго вор но сти.

Душан Стар че вић

Од данас до сутра
И дрве на олов ка пише – срцем!
Живим од данас до сутра... за пре ко су тра.
За мржњу је потреб но дво је, а за љубав је довољ но и јед но.
Некад кул ту ра, а сад – кул тура.
Живим као Бог?! Ту сам, а нико ме не види.
Пре него што вам кре не низ бр до, сиђи те низ брдо.

Сте во Бзди лик

Илу зи је
Пен зи о не ри су у сти сци с нов цем и с вре ме ном. 
Пра зни на у џепу је нај ве ћа про ва ли ја. 
Хисте ри чан напад је нај бо ља пси хо ло шка одбра на. 
У поде ли рада нама је при па ло да гаји мо илу зи је.
Мете о ро па та ма се не пре по ру чу је освр та ње на поли тич ку кли му.  

Живо јин Ден чић 

Добр о та на вези
Немој те ми про ду жа ва ти живот ни век, скра ти те ми муке.
Кад нема довољ но речи, онда то гово ри израз на лицу.
Посто ји више исти на, а само је један пут до пра ве.
Бес је страх који није могу ће кон тро ли са ти.
Путуј те, али никад не одла зи те из себе.
Ода зи вај те се, можда је добр о та на вези.

Мили јан Деспо то вић

Тужна је јужна пру га
Гово рим без речи. Моји непри ја те љи тога се нај ви ше боје.
Непла ни ра но сам рођен. Тако ћу и умре ти.
Фал си фи ко вао сам реал ност. Сада мно го леп ше живим.
Вели ка сам буда ла. Али, каквих има, могу да будем задо во-

љан.
Овде је све на про да ју. Нажа лост, не могу да пону дим ништа.

Дани ло Коцић

Холе сте рол 
Несе би чан је. Воли дру ги ма да даје повод да га ого ва ра ју.
Без духов но сти мате ри јал но је ско ро ништа, без мате ри јал-

ног духов ност је ско ро све!
Неком је у крви спо рт, а неком холе сте рол.

Невен Шија ков 

Куца ње на отво ре на вра та
Све је више оту ђе них људи. Туђе бри ге бри ну.
На отво ре на вра та куца ју само они који не би да уђу.
Један сам од рет ко бога тих људи који нема пара.
Да нам се памет не одли ва, не бисмо зна ли да је има мо.
Да би растао, човек мора бити на земљи.
Чове ка про га ња све на шта пре вре ме на ста ви тач ку. 

Пеко Лали чић
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– да је Ел Ате нео Гранд 

– да је Сајам књи га у Франк фур ту 

на сте заве се пре ко позор ни це која још посто ји.

ста вље но је око 400.000 изда ња.

Сплен дид у Буе нос Ајре су 

нај ве ћи и нај зна чај ни ји сајам књи га 

незва нич но про гла ше на за 

на све ту? Од 1949. одр жа ва се сва ке 

нај леп шу књи жа ру на све-

годи не сре ди ном окто бра, на про-

ту? Она је сме ште на у нека да шњем позо ри шту – Теа тро Гранд 

сто ру од 170.000 м², и тра је пет дана. 

Сплен дид, које је отво ре но 1919. годи не. Због тога њен, како 

Ово го ди шњи сајам, који је оби шло ско ро 300.000 посе ти ла-

наво де, гла му ро зан енте ри јер додат но кра се црве не бар шу-

ца, оку пио је више од 7.500 изла га ча из 108 зема ља, а пред-

– да, пре ма нај но ви јим истра жи ва њи-
ма, нај ви ше чита ју Индиј ци? Про се чан 
ста нов ник Инди је недељ но одво ји више 
од десет сати на чита ње, а за њима сле де 

Тај лан ђа ни и Кине зи. Пре ма пода ци ма Европ ске ста ти стич ке 
слу жбе, гра ђа ни Срби је чита ју шест мину та днев но, Ита ли-
ја ни, Аустри јан ци и Руму ни по пет, док Фран цу зи у про се ку 
чита ју књи ге два мину та днев но.

– да библи о те ку Нака ји ма 

– да је књи жа ра Бер транд у 

ле же не боја ма да би озна чи ле три раз ли чи те виси не. Зато 

земљо тре су. Обно вље на је и поно во отво ре на 1773, у Ули ци 

у Мат су мо ту, у Јапа ну, зову 

Лиса бо ну, пре ма Гини со вој књи-

„библи о те ка која не спа ва”? 

зи рекор да, нај ста ри ја књи жа-

Отво ре на је 24 часа днев но, 

ра на све ту која и даље ради? 

365 дана годи шње, а њен мото 

Осно вао ју је Педро Фау ре 1732. годи не, а током сво је бур не 

је: „Жели мо да обез бе ди мо место где увек може те да учи те”. 

исто ри је поста ла је оми ље но место број них пор ту гал ских 

Библи о те ка је тако дизај ни ра на да пру жа топли ну, а сту ден-

писа ца и инте лек ту а ла ца. Књи жа ра је неко ли ко пута мења-

ти који ту дола зе могу лако да се скон цен три шу на посеб ним 

ла вла сни ка и лока ци ју, а чак једа на ест пута и назив. Први 

сва ко може да про на ђе одго ва ра ју ће седи ште, што је јако 

Гарет, где се и данас нала зи.

рад ним про сто ри ма иза поли ца са књи га ма. Сто ли це су обе-

пут је затво ре на 1755. годи не, када је уни ште на у сна жном 

важно ако се учи сати ма.


