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Срећни новогодишњи и божићни празници

У поноћ 31. децем бра дан ће се про ме ни-
ти из утор ка на сре ду, као и сва ке дру ге 
ноћи. Али, нека ко смо одлу чи ли да је ова 

про ме на којом се завр ша ва јед на годи на и почи-
ње сле де ћа, дру га чи ја. Овај једин стве ни отку-
цај сата тера нас да сла ви мо, да иза ђе мо изван 
сва ко днев них актив но сти, освр не мо се уна зад 
и про це ни мо коли ко смо успе ли. И одлу чи мо да 
убу ду ће буде мо бољи. Осим рођен да на, није дан 
дру ги тре ну так у нашој годи ни не при ву че ово-
ли ку пажњу.

У гото во свим кул ту ра ма Нова годи на није 
само окре та ње кален да ра; то је мета фи зич ки 
рестарт, шан са да буде те 
боља осо ба, при ли ка за 
нове поку ша је и већу сре-
ћу. Први јану ар је „маги-
чан” датум и завет дат на 
овај дан је мно го моћ ни ји 
од дру гих.

Зашто поче так нове 
годи не носи такву посеб-
ну сим бо ли ку? И зашто је 
њего во сла вље ње тако 
уоби ча је но широм све та, 
и дуго бар толи ко коли-
ко посто ји кален дар? То 
мора бити нешто зна чај но 
и важно, с обзи ром на сву 
енер ги ју и ресур се које 
ула же мо не само у про сла-
ву, већ и у одлу ке да про-
ме ни мо свој живот и нави-
ке, чак и ако не успе ва мо 
да их се држи мо. Можда 
је, кажу струч ња ци, сим-
бо ли ка коју овом тре нут-
ку при да је мо уко ре ње на 
у јед ној од нај сна жни јих 
моти ва ци ја – нашој жељи 
за живо том.

Међу сто ти на ма ново го-
ди шњих риту а ла које негу-
ју наро ди широм све та, од 
вра ћа ња дуго ва, одба ци ва-
ња ста рих ства ри, чишће-
ња куће, већи на се прак ти ку је ради сим бо лич-
ног опра шта ња од про бле ма и успе шни јег новог 
почет ка.

Ако је то и тре ну так кад раз ма тра мо наше 
сла бо сти, на ново го ди шњи дан мно ги при хва-
та ју, често више инстинк тив но него екс пли цит-
но, да сре ћа дола зи због пости за ња одре ђе них 
вред но сти. Жели мо да ужи ва мо у оном осе ћа ју 
свр хе, достиг ну ћа и задо вољ ства да смо нешто 
добро ура ди ли. Сре ћа је мотор и свр ха живо та, 
а Нова годи на, више него било који дру ги дан, 
чини пости за ње сре ће ствар ни јим и могу ћим. То 
је сми сао ново го ди шњег дана и зато је он тако 
пси хо ло шки важан за људе широм све та.

Иако се заи ста ништа не мења 1. јану а ра, ново-
го ди шње одлу ке су и при ме ри уни вер зал не 

људ ске жеље да има мо одре ђе ну кон тро лу над 
оним што нам пред сто ји, јер – будућ ност је узне-
ми ру ју ће непо зна та. Да бисмо се супрот ста ви ли 
тој забри ња ва ју ћој немо ћи, ми одлу чу је мо да 
пре у зме мо кон тро лу бар тамо где може мо. Чак 
није ни важно да ли се држи мо наше одлуч но сти 
и испу ња ва мо ли обе ћа ња. Посве ће ност њима, 
бар на тре ну так, даје нам осе ћај веће кон тро ле 
над неиз ве сно шћу и пока зу је да нисмо жртве 
суд би не, већ поје дин ци који могу да се избо ре 
за про ме ну у свом живо ту.

Зани мљи во је да те ново го ди шње одлу ке тако-
ђе укљу чу ју обе ћа ња да ћемо бити бољи пре ма 

дру гим људи ма, осе ћај ни ји, да ћемо пажљи ви је 
него ва ти ста ра при ја тељ ства и лак ше скла па ти 
нова. Добро посту па ње пре ма дру ги ма нај бо љи 
је залог да се и пре ма нама добро посту па.

Коли ко год се раз ли ко ва ли наро ди кроз исто-
ри ју и кул ту ру, сим бо ли ка упо тре бе јав но про-
гла ше ног дату ма за нови поче так, у ства ри нај-
бо ље пока зу је коли ко су људи исти и коли ко су 
нам стра хо ви и жеље зајед нич ки.

Зато, срећ на нам сви ма Нова годи на, и веруј-
мо, макар и накрат ко, да ће бити пот пу но дру га-
чи ја и боља од прет ход не.

Или, како би леп ше рекао нобе ло вац Томас 
Ели от: „Про шлој годи ни при па да про шло го ди-
шњи језик. Нова годи на чека дру ге сти хо ве.”

М. Јова но вић

Жели мо вам све нај бо ље!
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у жижи

На Међу на род ни дан осо-
ба са инва ли ди те том 
мини стар за рад, запо-

шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, Зоран Ђор ђе вић, и в. д. 
помоћ ни ка мини стра у Сек то ру 
за зашти ту осо ба са инва ли ди-
те том, Биља на Баро ше вић, оби-
шли су Репу блич ки фонд за пен-
зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње, 
прву инсти ту ци ју у Срби ји која 
је сво је про сто ри је у пот пу но-
сти опре ми ла и при ла го ди ла 
осо ба ма са инва ли ди те том.

Мини стар Ђор ђе вић је иста-
као да је циљ ресор ног мини-
стар ства да све инсти ту ци је у 
Срби ји изгле да ју ова ко, одно-
сно да буду доступ не за све 
осо бе са инва ли ди те том и да ће 
акце нат рада у наред ном пери-
о ду упра во бити на томе.

– Поред штам па ња доку-
ме на та на Бра је вом писму, у 
про сто ри ја ма РФ ПИО поста-
вље ни су при ступ ни лиф то ви 
– плат фор ме за несме тан ула-
зак осо ба са инва ли ди те том, 
так тил не тра ке, ори јен та ци о ни 
пла но ви за згра ду и мини ори-
јен та ци о ни пла но ви за тоа ле те 
и оста ле про сто ри је, чиме је 
знат но олак ша но само стал но 
кре та ње осо ба са оште-
ће ним видом – навео је 
мини стар и додао да 
је захва лан Сек то ру за 
зашти ту осо ба са инва-

ли ди те том и руко вод ству РФ 
ПИО на анга жо ва њу и вели ком 
допри но су.

Мини стар је рекао да је, 
како и пред сед ник Алек сан-
дар Вучић исти че, потреб но 
да изгра ди мо модер но дру-
штво јед на ких могућ но сти и 
шан си за све гра ђа не Срби-
је у којем не посто ји није дан 
облик дис кри ми на ци је. Како 

је навео, боља инте гра ци-
ја осо ба са инва ли ди те том 
у дру штво и побољ ша ње 

њихо вих усло ва живо та, у сва-

ком сми слу, оста ће при о ри тет 
рада Мини стар ства и у наред-
ном пери о ду.

Оби ла ску Дирек ци је РФ ПИО 
при су ство ва ли су дирек тор ка 
Фон да ПИО Дра га на Кали но-
вић, заме ник дирек то ра Фон да 
др Алек сан дар Мило ше вић и 
дирек тор ка Сек то ра за прав-
не и опште посло ве Хаџи Ана 
Дашић.

 Г. О.

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ У ФОН ДУ ПИО

Фонд у пот пу но сти досту пан 
осо ба ма са инва ли ди те том

У скла ду са Зако ном о ПИО 
који је сту пио на сна гу 1. јану-
а ра 2015. годи не, од 1. јану а ра 
2020. годи не важе нови усло ви 
за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну и пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју.

Гра ни ца за одла зак у ста ро-
сну пен зи ју код жена поме ра 
се за шест месе ци, тако да је 
услов за жене у 2020. годи ни 
63 годи не живо та и нај ма ње 15 
годи на ста жа оси гу ра ња. Код 

мушка ра ца и даље важе исти 
усло ви – 65 годи на живо та и 
нај ма ње 15 годи на ста жа оси-
гу ра ња.

Осим овог осно ва за ста ро-
сну пен зи ју, оси гу ра ни ци оба 
пола могу то пра во оства ри ти 
са навр ше них 45 годи на ста-
жа оси гу ра ња, без обзи ра на 
годи не живо та.

За оства ри ва ње пра ва на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи-
ју, од 1. јану а ра 2020. годи не 

мушкар ци ма ће бити потреб-
но 40 годи на ста жа оси гу ра ња 
и 58 годи на и чети ри месе ца 
живо та, а жена ма нај ма ње 39 
годи на ста жа оси гу ра ња и 57 
годи на и осам месе ци живо та. 
Под се ћа мо да се у овом слу-
ча ју пен зи ја трај но ума њу је 
за 0,34 одсто за сва ки месец 
пре навр ше них годи на живо та 
про пи са них за сти ца ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју у тој 
кален дар ској годи ни. Уку пан 

износ ума ње ња за пре вре ме-
ну ста ро сну пен зи ју мак си мал-
но може да изно си 20,4 одсто. 

Како би омо гу ћи ли оси гу ра-
ни ци ма да бла го вре ме но под-
не су зах тев и оства ре пра во на 
пен зи ју у скла ду са усло ви ма 
важе ћим у 2019. годи ни, шал-
те ри за при јем у свим фили ја-
ла ма, слу жба ма и испо ста ва ма 
РФ ПИО ради ли су 31. децем-
бра про ду же но, до 18 часо ва.

 Г. О.

Од 1. јану а ра нови усло ви за пен зи о ни са ње

Министар Зоран Ђорђевић и в.д. помоћника министра Биљана Барошевић са руководством Фонда
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интервју

Тра ди ци о нал но, за ново го ди-
шњи број  „Гла са оси гу ра ни-
ка” дирек тор ка Фон да ПИО, 

Дра га на Кали но вић, одго ва ра 
на наша пита ња ана ли зи ра ју ћи 
послов не резул та те постиг ну те у 
2019. и пла но ве за 2020. годи ну.

Напла та допри но са за ПИО 
је и даље у пора сту, што је ути-
ца ло на сма ње ње дота ци ја 
из буџе та за испла ту пен зи ја. 
Коли ки су при хо ди Фон да у 
про те клој, а коли ко је пла ни-
ра но за наред ну годи ну?

У про те клој годи ни пове ћа но 
је уче шће при хо да од допри но са 
у финан си ра њу пен зи ја, а упла та 
допри но са била је боља за 16,3 
мили јар де у одно су на пла ни-
ра но, као и 45 мили јар ди више 
у одно су на оства ре ње у истом 
пери о ду прет ход не годи не.

У 2019. годи ни при хо ди од 
допри но са изно си ли су 492,2 
мили јар де дина ра (73,7 одсто 
укуп них при хо да), а за 2020. 
годи ну пла ни ра но је 527,7 
мили јар ди дина ра (75,7 одсто 
укуп них при хо да), одно сно 35,5 
мили јар ди више.

Тран сфе ри из буџе та у 2019. 
годи ни изно си ли су 173,7 мили-
јар ди дина ра (26 одсто укуп них 

при хо да), а за 2020. пла ни ра но 
је 157,3 мили јар де дина ра (22,6 
одсто укуп них при хо да), одно-
сно 16,4 мили јар ди мање.

Укуп ни при хо ди и при ма ња 
Фон да у 2020. годи ни пла ни ра-
ни су у изно су 696,9 мили јар-
ди дина ра и овим сред стви ма 
обез бе ђе на је редов на испла-
та пен зи ја и нов ча них накна да, 
уве ћа них за 5,4 одсто и испла та 
нов ча ног изно са као уве ћа ња 
уз пен зи ју. Све бољој струк ту-
ри финан си ра ња допри но се 
ста бил ни еко ном ски осно ви у 
држа ви, пове ћа на при вред на 
актив ност, пове ћан број запо-
сле них и пове ћа не зара де.

Тренд боље напла те допри-
но са омо гу ћио је да се у 2020. 
годи ни сма њи сто па допри но са 
на терет посло дав ца са 12 одсто 
на 11,5 про це на та, а на терет 
запо сле ног оста не непро ме ње-
на 14 одсто (укуп но са 26 одсто 
сма ње но на 25,5 про це на та), 
чиме се рас те ре ћу је при вре да, 
а Фон ду се омо гу ћу је да оства-
ри веће при хо де од допри но са 
и ста бил ну струк ту ру финан си-
ра ња.

Коли ко је сред ста ва издво-
је но за финан си ра ње пен зи-
ја и оста лих пра ва из ПИО у 
2019. годи ни?

За редов ну испла ту пен зи ја 
и оста лих пра ва из ПИО у про-

те клој годи ни обез бе ђе но је 
648,94 мили јар ди дина ра – за 
нето пен зи је 548,8 мили јар ди 
дина ра, за испла ту нов ча ног 

изно са као уве ћа ња уз пен зи ју 
12,3 мили јар ди дина ра, испла ту 
нов ча не помо ћи пен зи о не ри-
ма 8,7 мили јар ди дина ра. Пен-
зи ју је редов но, сва ког месе ца, 
при ми ло про сеч но 1.706.703 

кори сни ка, а про сеч на пен зи-
ја изно си 26.344 дина ра. Боља 
напла та допри но са омо гу ћи ла 
је да се из сред ста ва Фон да свим 

кори сни ци ма пен зи ја почет ком 
новем бра испла ти јед но крат-
на нов ча на помоћ у изно су од 
5.000 дина ра. Нагла си ла бих да 
Финан сиј ски план Фон да апсо-
лут но обез бе ђу је редов ну и 
сигур ну испла ту пен зи ја и нов-
ча них накна да кори сни ци ма 
пра ва.

За 2020. годи ну пла ни ра ним 
буџе том од 696,9 мили јар ди 
дина ра обез бе ђе на су сред ства 
за редов ну испла ту пен зи ја и 
нов ча них накна да, уве ћа них за 
5,4 одсто, и испла ту нов ча ног 
изно са као уве ћа ња уз пен зи ју, 
од чега је 581,24 мили јар де пла-
ни ра но за испла ту нето пен зи ја. 

Ажур ност у доно ше њу 
реше ња о основ ним пра ви ма 
је при о ри тет у раду Фон да. 
Какви су резул та ти постиг ну-
ти у 2019. годи ни?

Поди за ње ефи ка сно сти и ква-
ли те та пру же не услу ге је наш 
нај ва жни ји зада так. Од 1. јану а ра 
до кра ја новем бра 2019. у Фон ду 
је при мље но укуп но више од 
4,5 мили о на зах те ва по који ма 
је тре ба ло посту пи ти. Од тога се 
око чети ри мили о на одно си на 
зах те ве за подат ке у бази матич-
не еви ден ци је Фон да (уве ре ња, 

РАЗ ГО ВОР СА ДРА ГА НОМ КАЛИ НО ВИЋ, ДИРЕК ТОР КОМ РФ ПИО

Стал ни напре дак и бри га о кори сни ци ма

ИзменеЗаконаоПИО
Како оце њу је те изме не и допу не у Зако ну о ПИО, који је сту пио на сна гу поло ви ном децем-

бра?
Мини стар ство за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита ња је пред ло же ним и усво је ним 

одред ба ма изме ње ног и допу ње ног Зако на обез бе ди ло усло ве за уна пре ђе ње оси гу ра ња и ефи-
ка сни је оства ри ва ње и кори шће ње пра ва из пен зиј ског и инва лид ског оси гу ра ња, при мар но у 
корист гра ђа на.

Нагла си ла бих да је сет мера које су обу хва ће не изме на ма и допу на ма Зако на о ПИО од 30. сеп-
тем бра 2018. годи не и изме на ма и допу на ма Зако на из децем бра ове годи не, обез бе дио побољ ша-
ње мате ри јал ног поло жа ја пен зи о не ра, ефи ка сни ји рад Фон да ПИО, као и све у куп ну ста бил ност 
пен зиј ског систе ма. Број ни пози тив ни ефек ти виде ли су се током про те кле годи не, а у 2020. годи ни 
биће још уоч љи ви ји и кон крет ни ји.

Нај зна чај ни ја изме на Зако на одно си се на начин ускла ђи ва ња пен зи ја, из раз ло га што је нај ши-
ра дру штве на зајед ни ца директ но заин те ре со ва на и подр жа ва пред ло жен начин уве ћа ња пен зи ја 
које ће се, у јед на кој мери, пове ћа ва ти у скла ду са растом зара да и растом потро шач ких цена, у 
редов ним вре мен ским интер ва ли ма, а при том неће нару ши ти финан сиј ску одр жи вост систе ма.

Осим тога, изме на ма и допу на ма Зако на о ПИО пре ва зи ђе не су мно ге ситу а ци је које је прак са 
пре по зна ла као оте жа ва ју ће и обез бе ђе ни су усло ви за раци о на ли за ци ју поје ди них послов них 
про це са, што је под јед на ко важно за наше кори сни ке и оси гу ра ни ке, али и за сам Фонд који спро-
во ди посту пак оства ри ва ња пра ва и пен зиј ски систем Репу бли ке у цели ни.

Драгана Калиновић, директорка РФ ПИО
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потвр де, зах те ви за ажу ри ра ње 
пода та ка и сл.), од којих је 98,5 
одсто реше но.

Пре о ста лих више од 520.000 
зах те ва су зах те ви за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју и нов ча-
не накна де, по који ма је доне то 
463.402 реше ња о пра ву, и то 90 
одсто у закон ском року до 60 
дана. Пре о ста лих 10 одсто нису 
могли да се реше у закон ском 
року, што се, пре све га, одно си на 
непла ћа ње допри но са од стра-
не посло да ва ца, због чега оси гу-
ра ни ци нема ју подат ке о ста жу 
оси гу ра ња за све пери о де рада, 
или је у пита њу ино стра ни стаж 
који потвр ђу је ино стра ни носи-
лац оси гу ра ња, што про ду жа ва 
посту пак доно ше ња реше ња.

Више од 70 одсто орга ни за ци-
о них једи ни ца Фон да је оства-
ри ло ажур ност реша ва ња у 
распо ну од 90 до 100 одсто укуп-
ног бро ја при мље них зах те ва. 
Дакле, када је реч о резул та ти-
ма у основ ној делат но сти Фон-
да, задо вољ на сам постиг ну том 
ефи ка сно шћу, али увек може и 
боље. Фонд је пред у зео актив-
но сти које ће ути ца ти на бољи 
про це нат ажур но сти у доно ше-
њу реше ња о пра ви ма из пен зиј-
ског и инва лид ског оси гу ра ња, 
које упо ри ште има ју у диги та-
ли за ци ји послов них про це са и 
елек трон ској раз ме ни пода та ка, 
као и раци о на ли за ци ји посту па-
ка, што има основ у изме на ма и 
допу на ма Зако на о ПИО. Ефи ка-
сни ја и ква ли тет ни ја услу га гра-
ђа ни ма оста је наш при о ри тет.

Како се реа ли зу је раз ме на 
пода та ка са ино стра ним носи-
о ци ма оси гу ра ња и да ли ту 
има неког напрет ка?

Спо ра зу ми о елек трон ској 
раз ме ни пода та ка од зна ча ја за 
пра ва из ПИО тре нут но се успе-
шно реа ли зу ју са пет држа ва 
реги о на, а у току је тести ра ње 
елек трон ске раз ме не са носи-
о ци ма оси гу ра ња Немач ке, 
Аустри је, Ита ли је, Мађар ске и 
Бугар ске. То је сег мент у коме 
смо пости гли вели ки напре дак, 
што се и одра жа ва на при мет но 
убр за ње поступ ка оства ри ва ња 
пра ва за оси гу ра ни ке који има-
ју стаж и у некој дру гој држа ви, 

а у првој поло ви ни ове годи не 
поче ла је при ме на нових спо-
ра зу ма о соци јал ном оси гу ра њу 
закљу че ним изме ђу Репу бли ке 
Срби је и Швај цар ске Феде ра-
ци је и Руске Феде ра ци је. За два 
месе ца оче ку је мо и спо ра зум са 
Грч ком, за шта је заин те ре со ван 
вели ки број гра ђа на Срби је.

Насто ји мо да кроз директ ну 
кому ни ка ци ју и редов не рад не 
састан ке дирек то ра фон до ва и 
заво да са про сто ра нека да шње 
СФРЈ пре ва зи ђе мо про бле ме са 
који ма се сусре ће мо у при ме ни 
спо ра зу ма о соци јал ном оси гу-
ра њу и уна пре ди мо међу соб ну 
сарад њу, као основ за функ ци-
о нал ни ји рад у инте ре су свих 
гра ђа на.

Међу на род на кому ни ка ци-
ја и сарад ња је вео ма зна чај на 
за уна пре ђе ње наших услу га. 
Фон ду је ове годи не пове ре-
но да орга ни зу је Међу на род ни 
саста нак Саве та лека ра вешта ка 
из обла сти соци јал ног оси гу ра-
ња – ЕУМАСС, у чије члан ство 
је од 2012. годи не укљу че на и 
Репу бли ка Срби ја, пре ко Фон да 
ПИО. ЕУМАСС је нај ре фе рент ни-
ја европ ска орга ни за ци ја лека-
ра вешта ка из обла сти соци-
јал ног оси гу ра ња, која сво јим 
дело ва њем обез бе ђу је посе бан 
вид сарад ње у окви ру зема-
ља Европ ске уни је. Репу бли-
ка Срби ја, као држа ва која је у 
поступ ку при сту па ЕУ, доби ла је 
добре рефе рен це на овом ску пу 
екс пе ра та.

Осим редов не испла те пен-
зи ја, на који још начин Фонд 
бри не о пен зи о не ри ма?

Закон о ПИО пред ви ђа да се за 
дру штве ни стан дард кори сни-
ка пен зи ја сва ке годи не издво-
ји 0,10 одсто укуп них при хо да 
Фон да по осно ву допри но са. 
Пра вил ни ком о дру штве ном 
стан дар ду кори сни ка пен зи-
ја уре ђе на је наме на, усло ви, 
начин кори шће ња и прав да ња 
тих сред ста ва, која су нај ве ћим 
делом, око 90 одсто, наме ње на 
реха би ли та ци ји пен зи о не ра у 
РХ цен три ма Срби је. Поред тога, 
део тих сред ста ва се опре де љу је 
и за кул тур не и спорт ско-рекре-
а тив не мани фе ста ци је чији је 

циљ боља инте гра ци ја ста ри јих 
у дру штво. Тре ћи вид дру штве-
ног стан дар да је соли дар на 
помоћ за пен зи о не ре са нај ни-
жим при ма њи ма, у намир ни-
ца ма, леко ви ма, меди цин ском 
мате ри ја лу, огре ву.

Захва љу ју ћи пове ћа њу извор-
них при хо да Фон да, сва ке годи-
не се издва ја све више сред ста-
ва наме ње них уна пре ђе њу дру-
штве ног стан дар да пен зи о не ра. 
У 2019. је издво је но 465 мили о на 
дина ра за ове наме не, а у 2020. 
годи ни издво ји ће се 513,7 мили-
о на дина ра, захва љу ју ћи знат но 
већим извор ним при хо ди ма.

Послед њих месе ци Фонд је 
често исти цан у меди ји ма као 
добар при мер инсти ту ци је 
која је свој про стор при ла го-
ди ла осо ба ма са инва ли ди те-
том, али и која пра ти савре ме-
не трен до ве у раз во ју услу га. 
Да ли ће се наста ви ти са ула га-
њи ма те врсте?

Да бисмо се при бли жи ли свим 
кори сни ци ма и сво је услу ге 
учи ни ли доступ ни јим и ефи ка-
сни јим, већ годи на ма раз ви ја-
мо раз ли чи те обли ке елек трон-
ског посло ва ња. На сај ту Фон да, 
поред реле вант них пода та ка у 
вези са оства ри ва њем кон крет-
них пра ва и свих потреб них 
обра за ца, гра ђа ни ма су на рас-
по ла га њу и број ни кори снич ки 
сер ви си врло јед но став ни за 
кори шће ње.

У наме ри да инфор ма ци је и 
услу ге буду доступ не и сле пим 
и сла бо ви дим осо ба ма, омо гу-
ћи ли смо да наш сајт доби је и 
функ ци ју чита ња садр жа ја – text-

to-spe ech. То је пот пу но нова 
диги тал на услу га која помо ћу 
софт ве ра „читај ми” на јед но ста-
ван начин сле пим и сла бо ви дим 
осо ба ма пру жа могућ ност упо-
зна ва ња са садр жа ји ма на сај ту.

Осим тога, Фонд ПИО је омо-
гу ћио да осо бе са оште ће ним 
видом доби ју реше ње и оста ла 
акта из пен зиј ског и инва лид-
ског оси гу ра ња штам па на и на 
Бра је вом писму, што је посеб-
на погод ност за око 800-900 
инва лид них лица са оште ће ним 
видом, коли ко их годи шње под-
не се зах тев Фон ду за оства ри-
ва ње пен зи ја или неког дру гог 
пра ва из ПИО.

На ула зи ма у објек те Фон да 
су при ступ ни лиф то ви – плат-
фор ме и рам пе за несме тан ула-
зак осо ба са инва ли ди те том, а у 
Дирек ци ји Фон да поста вље не су 
так тил не тра ке, ори јен та ци о ни 
пла но ви за згра ду и мини ори-
јен та ци о ни пла но ви за олак ша-
но кре та ње осо ба са оште ће ним 
видом. Обе ле жа ва ње обје ка та 
Фон да так тил ним тра ка ма сук-
це сив но се реа ли зу је у фили ја-
ла ма које се рекон стру и шу, као 
и у оста лим објек ти ма Фон да.

Фонд пра ти зах те ве савре ме-
ног посло ва ња, а наши запо сле-
ни посве ће ни су послу и обу че-
ни за ква ли тет но пру жа ње услу-
га свим гра ђа ни ма, у пот пу но сти 
ува жа ва ју ћи њихо ве потре бе.

У сво је име и у име запо сле-
них у Фон ду, нашим оси гу ра ни-
ци ма и кори сни ци ма чести там 
пред сто је ће ново го ди шње и 
божић не пра зни ке.

Г. О.

РАЗ ГО ВОР СА ДРА ГА НОМ КАЛИ НО ВИЋ, ДИРЕК ТОР КОМ РФ ПИО

Стал ни напре дак и бри га о кори сни ци ма
Колективниуговор

Јед на од зна чај них ства ри за запо сле не у РФ ПИО у 2019. 
годи ни јесте и пот пи си ва ње новог Колек тив ног уго во ра. По 
чему се он раз ли ку је од прет ход ног?

– Нови Колек тив ни уго вор Репу блич ког фон да ПИО пот пи сан 
је у окто бру ове годи не у Мини стар ству за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, и резул тат је дого во ра и сарад ње 
изме ђу Фон да, као посло дав ца, и запо сле них, а уз сагла сност 
и подр шку ресор ног мини стар ства и Вла де. У пре го ва рач ком 
поступ ку има ли смо раз у ме ва ња за зах те ве Син ди ка та и новим 
Колек тив ним уго во ром су про ши ре на пра ва запо сле них.

Запо сле ни су глав ни ресурс 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 
на што бољи начин били моти ви са ни за рад и даље уна пре-
ђе ње зна ња и вешти на. То је јако бит но, јер је и менаџ мен ту и 
запо сле ни ма циљ да Фонд као носи лац пен зиј ског и инва лид-
ског оси гу ра ња успе шно функ ци о ни ше. На осно ву сазна ња од 
Син ди ка та, 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, а да пра ва која су била пред ви ђе на 
прет ход ним Колек тив ним уго во ром буду про ши ре на.
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актуелно

Међу на род ни дан осо ба 
са инва ли ди те том, 3. 
децем бар, све ча но је, у 

орга ни за ци ји Мини стар ства за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња и Сек то ра за 
зашти ту осо ба са инва ли ди те-
том, обе ле жен у Народ ној скуп-
шти ни Репу бли ке Срби је.

Пред сед ни ца Народ не скуп-
шти не Репу бли ке Срби је, Маја 
Гој ко вић, иста кла је да као дру-
штво мора мо да буде мо све сни 
да сва ко од нас има одре ђе не 
ква ли те те који могу да допри-
не су цело куп ном напрет ку 
наше држа ве и да је зато оба ве-
за Вла де Срби је да свим гра ђа-
ни ма обез бе ди јед на ке шан се 
и рав но прав ну укљу че ност у 
дру штво.

– Устав Репу бли ке Срби је 
про пи су је да сви гра ђа ни има ју 
јед на ка пра ва и зашти ту и као 
држа ва дужни смо да то омо гу-
ћи мо исто вре ме но раде ћи и на 
иско ре њи ва њу сва ког обли ка 
дис кри ми на ци је – нагла си ла је 
Маја Гој ко вић.

Мини стар за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита-
ња, Зоран Ђор ђе вић, иста као 
је да је ресор но мини стар ство 
мно го тога ура ди ло када је у 
пита њу обез бе ђи ва ње бољих 
усло ва живо та за осо бе са инва-
ли ди те том, али да увек посто ји 
про стор за додат но уна пре ђе-
ње, те да ће то оста ти при о ри-
тет у раду и у наред ном пери о-
ду.

– Пред сед ник Алек сан дар 
Вучић једи ни је пред сед ник 
који је пре три годи не оку пио 
на јед ном месту све саве зе и 
удру же ња осо ба са инва ли ди-
те том у Срби ји, и сви ма нама је 
тада дао јасне смер ни це шта је 
циљ, како да изгра ди мо модер-
но дру штво у коме ће сви гра-
ђа ни има ти јед на ке могућ но сти 
и пра во на раз ли чи тост, земљу 
без дис кри ми на ци је. То је при-
о ри тет Мини стар ства и тиме 
ћемо се води ти и у будућ но сти 
– иста као је Ђор ђе вић.

Мини стар је нагла сио да је 
у 2019. годи ни Мини стар ство 
финан си ра ло поста вља ње 77 
рам пи на објек ти ма јав не наме-

не и објек ти ма које кори сте 
удру же ња осо ба са инва ли ди-
те том у 34 локал не само у пра-
ве, како би се омо гу ћи ла боља 
при сту пач ност инсти ту ци ја ма 
од јав ног зна ча ја. Он је навео 
да је у сарад њи са ПИО фон дом 
наста вље на уград ња рам пи и 
плат фор ми у фили ја ла ма Фон-
да, чиме су дирек ци је у Бео гра-
ду и Новом Саду и 27 фили ја ла 
поста ле при сту пач не осо ба ма 
са инва ли ди те том, и додао да су 
и у 35 фили ја ла НСЗ поста вље-
не так тил не табле и индук ци о не 
петље.

– За десет месе ци ове годи не, 
пре ма еви ден ци ји НСЗ, запо-
сле но је укуп но 5.769 осо ба са 
инва ли ди те том, а за ову наме ну 
Мини стар ство је опре де ли ло 
сред ства из буџе та у изно су од 
550 мили о на дина ра. Насто ја ће-
мо да за те наме не сва ке годи не 
издво ји мо све више сред ста ва – 
рекао је мини стар.

Он је навео да је вео ма задо-
во љан радом осо ба са инва ли-
ди те том запо сле них у Мини-
стар ству, нагла сив ши да све 
држав не инсти ту ци је и при-
ват не ком па ни је тре ба да више 
запо шља ва ју ову кате го ри ју 
људи.

Ђор ђе вић је рекао и да је, на 
ини ци ја ти ву Мини стар ства, РФ 
ПИО омо гу ћио да се осо ба ма 
са оште ће ним видом, на лич ни 
зах тев, штам па ју реше ња, оба ве-
ште ња, пози ви и оста ла акта на 
Бра је вом писму, а доступ ни су 
им и сви садр жа ји на сај ту Фон-
да уз помоћ опци је „Читај ми”.

Мини стар је под се тио да је 
Сајам Ј=ДНА КИ, који је захва-
љу ју ћи Мини стар ству 81 годи ну 
након осни ва ња постао досту-
пан осо ба ма са инва ли ди те том, 
одр жан успе шно и ове годи не, и 
да веру је да ће тако бити и сва-
ке наред не.

Мини стар ство је, навео је 
Ђор ђе вић, у парт нер ству са 
Тимом за соци јал но укљу чи-
ва ње и сма ње ње сиро ма штва 
Вла де и Про гра мом УН за људ-
ска пра ва, при пре ми ло Пред-
лог наци о нал не стра те ги је 
уна пре ђе ња поло жа ја осо ба 
са инва ли ди те том у Репу бли ци 
Срби ји за пери од од 2020. до 
2024. годи не, који је у децем бру 
пред ста вљен на јав ној рас пра-
ви у пет гра до ва Срби је.

– Уло жи ће мо мак си мал не 
напо ре како бисмо осо ба ма 
са инва ли ди те том омо гу ћи ли 
веће запо шља ва ње, боље усло-

ве за живот и пуно и рав но прав-
но уче шће у раз ли чи тим обла-
сти ма дру штве ног живо та без 
дис кри ми на ци је. Мини стар ство 
ће тако ђе наста ви ти и са тра ди-
ци о нал ним одр жа ва њем саста-
на ка са пред став ни ци ма сва 34 
саве за и 543 локал не орга ни за-
ци је у систе му саве за – закљу-
чио је Ђор ђе вић.

При сут ни ма у Народ ној скуп-
шти ни обра ти ли су се и пред-
сед ник „Color Media Com mu ni-
ca ti ons” Роберт Чобан и репре-
зен та ти вац Репу бли ке Срби је 
у кошар ци у коли ци ма Жељ ко 
Ћир ко вић, а све ча ном обе ле жа-
ва њу Дана ОСИ, који се одви јао 
под ово го ди шњим сло га ном УН 
„При сту пач на будућ ност”, при-
су ство ва ли су држав ни секре-
тар Ненад Нерић, в. д. помоћ-
ни ка мини стра у Сек то ру за 
зашти ту осо ба са инва ли ди те-
том, Биља на Баро ше вић, дирек-
тор ка Кан це ла ри је за људ ска и 
мањин ска пра ва Вла де Репу-
бли ке Срби је, Суза на Пау но вић, 
и број ни чла но ви удру же ња и 
саве за осо ба са инва ли ди те том.

У Скуп шти ни Срби је је тим 
пово дом пред ста вље на и изло-
жба „Осо бе са инва ли ди те том 
које су мења ле свет”. Г. О.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

За при сту пач ну будућ ност

Министар Зоран Ђорђевић на обележавању Дана особа са инвалидитетом
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Почет ком децем бра ове годи не 
усво јен је Закон о изме на ма 
и допу на ма Зако на о пен зиј-

ском и инва лид ском оси гу ра њу. Са 
Зора ном Мило ше ви ћем, врши о цем 
дужно сти помоћ ни ка мини стра у Сек-
то ру за пен зиј ско и инва лид ско оси гу-
ра ње и борач ко-инва лид ску зашти ту 
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, раз го ва-
ра ли смо о неким изме на ма одре да ба 
Зако на.

Моли мо да за наше чита о це шире 
обја сни те шта у прак си зна чи ускла-
ђи ва ње пен зи ја по осно ву кре та ња 
потро шач ких цена и кре та ња про-
сеч не зара де запо сле них у Репу-
бли ци Срби ји („швај цар ски модел”) 
и коли ко пута годи шње ће се врши-
ти то ускла ђи ва ње?

– Важна нови на коју доно си недав-
но усво је ни Закон о изме на ма и допу-
на ма Зако на о ПИО одно си се на ускла-
ђи ва ње пен зи ја. Наи ме, постиг ну ти 
еко ном ски резул та ти и успо ста вље на 
ста бил ност у финан си ја ма држа ве, 
као и сво ђе ње рас хо да за пен зи је у 
окви ре поста вље не фискал ним пра-
ви ли ма, омо гу ћи ли су да се пита ње 
ускла ђи ва ња пен зи ја изме сти из Зако-
на о буџет ском систе му и у пот пу но сти 
дефи ни ше матич ним Зако ном о пен-
зиј ском и инва лид ском оси гу ра њу.

Изме на ма про пи са су дефи ни са ни фор-
му ла за ускла ђи ва ње пен зи ја, пери од у ком 
ће се ускла ђи ва ње врши ти, као и пара ме-
три који се узи ма ју у обзир при ли ком обра-
чу на про цен та ускла ђи ва ња. На тај начин је 
утвр ђен јасан и пред ви дљив начин ускла-
ђи ва ња виси не пен зи ја, као и то да је раст 
пен зи ја у одре ђе ној мери везан за раст 
зара да. То ства ра осно ву за пове ћа ње реал-
не вред но сти пен зи ја, одно сно стан дар да 
пен зи о не ра, али уз очу ва ње финан сиј ске 
ста бил но сти и одр жи вог начи на финан-
си ра ња испла та пен зи ја и дру гих пра ва из 
пен зиј ског и инва лид ског оси гу ра ња.

Кон крет но, ускла ђи ва ње ће бити спро-
во ђе но јед ном годи шње, почев од пен зи је 
за јану ар 2020. годи не. Пара ме три који се 
кори сте за одре ђи ва ње про цен та ускла-
ђи ва ња су кре та ње про сеч не зара де без 
поре за и допри но са и кре та ње потро шач-
ких цена, који има ју под јед нак удео у фор-
му ли за ускла ђи ва ње пен зи ја, у скла ду са 
попу лар но назва ном „швај цар ском фор-
му лом”. Про це нат ускла ђи ва ња пен зи је за 
јану ар 2020. годи не доби ја се као поло ви на: 
про цен та раста про сеч не зара де без поре-
за и допри но са за пери од јул 2018 – јун 

2019. годи не у одно су на про сеч ну зара-
ду за пери од јул 2017 – јун 2018. годи не, и 
про цен та раста потро шач ких цена за пери-
од јул 2018 – јун 2019. годи не у одно су на 
потро шач ке цене за пери од јул 2017 – јун 
2018. годи не.

Вред ност наве де них пара ме та ра је већ 
позна та, тако да зна мо да ће пен зи је од 
јану а ра бити ускла ђе не за 5,4 одсто. По 
истом прин ци пу биће обра чу на ван про-
це нат ускла ђи ва ња пен зи ја и у наред ним 
годи на ма. Дакле, новим начи ном ускла ђи-
ва ња виси не пен зи ја поста вља се основ за 
наста вак уна пре ђе ња стан дар да кори сни ка 
пен зи ја и у наред ним годи на ма.

На овом месту је важно поме ну ти још 
јед ну меру којом се додат но шти ти стан-
дард кори сни ка који при ма ју ниже изно се 
пен зи ја. Наи ме, чита о ци ма је позна то да 
се од новем бра 2018. годи не кори сни ци ма 
нижих пен зи ја испла ћу је тзв. нов ча ни износ 
као уве ћа ње уз пен зи ју, којим се уве ћа ва ју 
њихо ва укуп на при ма ња. Вла да Репу бли ке 
Срби је је на сед ни ци одр жа ној 20. децем-
бра усво ји ла нову уред бу којом је испла та 
нов ча ног изно са као уве ћа ња уз пен зи ју 
про ду же на на 2020. годи ну. Нагла ша вам 
да је уред бом пред ви ђе но да ће при ли ком 
ускла ђи ва ња виси не пен зи ја за исти про-

це нат бити ускла ђе на и виси на нов-
ча ног изно са као уве ћа ња уз пен зи ју. 
Пре ма томе, кори сни ци нижих пен-
зи ја могу да рачу на ју да ће и у 2020. 
годи ни уз пен зи ју при ма ти нов ча ни 
износ као уве ћа ње уз пен зи ју, као и 
да ће њихо ва укуп на при ма ња бити 
уве ћа на за 5,4 про цен та, почев од 
испла те пен зи је за јану ар 2020. годи-
не, која ће редов но бити испла ће на у 
фебру а ру 2020.

На кра ју овог дела раз го во ра о 
уна пре ђе њу стан дар да кори сни ка 
пен зи ја, под се ти мо се да је почет ком 
новем бра ове годи не свим кори сни-
ци ма пен зи ја додат но испла ће но по 
5.000 дина ра, што је резул тат пози-
тив них кре та ња у јав ним финан си ја-
ма.

Дакле, из изло же ног се може 
закљу чи ти да су пред у зе те разно вр-
сне мере усме ре не ка уна пре ђе њу 
стан дар да кори сни ка пен зи ја.

Јед на од изме на Зако на одно-
си се на изјед на ча ва ње ван брач-
не зајед ни це са бра ком у вези са 
оства ри ва њем пра ва на поро дич-
ну пен зи ју?

– У одно су на изме не и допу не 
Зако на о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу које се одно се на пра во 
ван брач ног парт не ра да оства ри пра-

во на поро дич ну пен зи ју, исти че мо да је 
чла ном 28 Зако на про пи са но да пра во на 
поро дич ну пен зи ју може оства ри ти супру-
жник и ван брач ни парт нер уко ли ко су брак, 
одно сно ван брач на зајед ни ца живо та, тра-
ја ли нај ма ње три годи не, или ако са умр лим 
оси гу ра ни ком, одно сно кори сни ком пра ва, 
има зајед нич ко дете.

На овај начин су брач ни дру го ви и ван-
брач ни парт не ри у пот пу но сти изјед на че ни 
у погле ду усло ва за оства ри ва ње пра ва на 
поро дич ну пен зи ју, јер се у оба слу ча ја тра-
жи испу ње ње јед ног од два алтер на тив но 
поста вље на усло ва, посто ја ње зајед ни це 
живо та у тра ја њу од нај ма ње три годи не 
или зајед нич ко дете.

Уко ли ко је дошло до пре стан ка зајед ни це 
живо та, поред супру жни ка из раз ве де ног 
бра ка и ван брач ни парт нер може оства-
ри ти пра во на поро дич ну пен зи ју после 
пре стан ка зајед ни це живо та ван брач них 
парт не ра, али само ако му је суд ском пре су-
дом утвр ђе но пра во на издр жа ва ње. Дакле, 
услов за оства ри ва ње пра ва на поро дич ну 
пен зи ју, након пре стан ка зајед ни це живо та, 
јесте и за ван брач ног парт не ра да му је суд-
ском пре су дом утвр ђе но пра во на издр жа-
ва ње, одно сно да је рани је посто ја ње ван-

СА ЗОРА НОМ МИЛО ШЕ ВИ ЋЕМ, В. Д. ПОМОЋ НИ КА МИНИ СТРА ЗА РАД, О ИЗМЕ НА МА ЗАКО НА О ПИО

Пен зи је више од 1. јану а ра
Зоран 
Милошевић
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актуелно

Закон о изме на ма и допу на ма Зако на 
о ПИО, који је сту пио на сна гу 14. децем-
бра ове годи не, доно си и изме не по пита-
њу накна де погреб них тро шко ва. О овој 
теми раз го ва ра ли смо са Суза ном Вор-
ка пић, начел ни цом Оде ље ња за испла ту 
пен зи ја по дома ћим про пи си ма у Дирек-
ци ји РФ ПИО.

– Зако ном о изме на ма и допу на ма 
Зако на о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу про пи са но је да се накна да 
погреб них тро шко ва испла ћу је у виси-
ни изно са те накна де у испла ти на дан 
сту па ња на сна гу овог зако на, што изно-
си 39.516 дина ра. Овај износ се нада ље 
ускла ђу је на исти начин као пен зи је, и 
биће ускла ђен од 1. јану а ра 2020. годи-

не. Основ за испла ту накна де погреб них 
тро шко ва је ори ги нал рачу на и фискал-
ни исе чак, које Фон ду тре ба да доста ви 
лице које је сно си ло тро шко ве сахра не 
кори сни ка пен зи је. Без обзи ра на износ 
тро шко ва са рачу на, испла ћу је се износ 
у виси ни накна де погреб них тро шко ва у 
испла ти пре ма дату му изда ва ња рачу на 
– обја шња ва начел ни ца Вор ка пић.

Ори ги нал рачу на о тро шко ви ма сахра-
не, који изда је прав но лице, а који је 
потреб но доста ви ти Фон ду, тре ба да 
садр жи: назив и адре су изда ва о ца рачу-
на; датум рачу на; име и пре зи ме лица које 
је сно си ло тро шко ве сахра не; име и пре-
зи ме умр лог кори сни ка; врсту и коли чи-
ну испо ру че них доба ра или врсту и обим 

услу га; износ, одно сно износ осно ви це, 
поре ску сто пу која се при ме њу је и износ 
ПДВ-а који је обра чу нат на осно ви цу уко-
ли ко је пру жа лац услу ге, одно сно про-
да вац доба ра, обве зник ПДВ-а; уко ли ко 
пру жа лац услу ге није обве зник ПДВ-а, 
напо ме ну о одред би Зако на о ПДВ-у на 
осно ву које није обра чу нат ПДВ. Уко ли ко 
пру жа лац услу ге није обве зник изда ва ња 
фискал ног исеч ка, потреб но је да о томе 
доста ви изја ву.

Поред ори ги на ла рачу на и фискал ног 
исеч ка, лице које је сно си ло тро шко ве 
сахра не Фон ду тре ба да доста ви и број 
свог теку ћег рачу на, ради испла те накна-
де погреб них тро шко ва.

В. К.

ЗАКОН О ИЗМЕ НА МА И ДОПУ НА МА ЗАКО НА О ПИО

Накна да погреб них тро шко ва

брач не зајед ни це већ утвр ђе но 
као неспор но.

Посто ја ње ван брач не зајед-
ни це и оба ве зе издр жа ва ња 
утвр ђи ва ће се у ван пар нич ном 
поступ ку.

Наве де ним изме на ма и допу-
на ма врши се уса гла ша ва ње са 
одред бом чла на 62, став 5 Уста-
ва, у погле ду изјед на ча ва ња 
ван брач не зајед ни це са бра ком 
у вези са оства ри ва њем пра ва 
на поро дич ну пен зи ју. Тако ђе, 
спре ча ва ју се могу ће зло у по тре-
бе пра ва на поро дич ну пен зи-
ју, с обзи ром на то да је одлу ком 
Устав ног суда одред ба чла на 28а 
рани је важе ћег Зако на, којом 
је у слу ча ју бра ка са лицем ста-
ри јим од 65 годи на за сти ца ње 
пра ва на поро дич ну пен зи ју био 
поста вљен услов у погле ду тра-
ја ња бра ка или зајед нич ког дете-
та, про гла ше на неу став ном. Сада је услов 
исто вет не при ро де поста вљен за све, како 
брач не, тако и ван брач не парт не ре, чиме су 
откло ње ни сви потен ци јал ни еле мен ти дис-
кри ми на ци је, али су спре че не и могу ће зло-
у по тре бе. Тако ђе, извр ше но је ускла ђи ва ње 
и са одред ба ма Поро дич ног зако на који ма су 
брак и ван брач на зајед ни ца изјед на че ни.

Може те ли нам бли же обја сни ти како 
је сада уре ђен ста тус лица која раде на 
тери то ри ји Репу бли ке Срби је за стра-
ног посло дав ца који нема реги стро ва но 
пред став ни штво у нашој земљи, код кога 
за оба вље ни посао оства ру ју накна ду, 
ако за то вре ме нису оба ве зно оси гу ра на 
по дру гом осно ву (тзв. фри лен се ра)?

– У скла ду са изме на ма и допу на ма 
Зако на о пен зиј ском и инва лид ском оси-
гу ра њу од 6. децем бра 2019. годи не, у 

чла ну 12 Зако на о пен зиј ском и инва лид-
ском оси гу ра њу дода та је нова тач ка 3а), 
којом је дефи ни са но да су оси гу ра ни ци 
само стал них делат но сти лица која раде 
на тери то ри ји Репу бли ке Срби је за стра-
ног посло дав ца, који нема реги стро ва но 
пред став ни штво у Репу бли ци Срби ји, код 
кога за оба вљен посао оства ру ју накна ду 
(уго во ре ну накна ду), а нису оси гу ра ни по 
дру гом осно ву.

Наи ме, раз лог за уво ђе ње ове кате го ри-
је лица у оба ве зно пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње је то што је све више лица која 
оба вља ју одре ђе не уго во ре не посло ве за 
ино стра не посло дав це, као што је, на при-
мер, рад пре ко интер не та и др., па се на 
овај начин пре ци зи ра да се у том слу ча ју 
ради о оба ве зном пен зиј ском и инва лид-
ском оси гу ра њу, тј. да се ради о оси гу ра ни-
ци ма само стал них делат но сти.

Поред тога, чла ном 191а Зако на о пен-
зиј ском и инва лид ском оси гу ра њу утвр ђе-
но је да се на ове оси гу ра ни ке, у погле ду 
оба ве зе пла ћа ња допри но са за пен зиј ско 
и инва лид ско оси гу ра ње, роко ва, доста-
вља ња при ја ва, при ме њу ју про пи си који-
ма се уре ђу је поре ски посту пак и поре ска 
адми ни стра ци ја, порез на дохо дак гра ђа на, 
допри но си за оба ве зно соци јал но оси гу ра-
ње и дру ги про пи си у над ле жно сти мини-
стар ства над ле жног за посло ве финан си ја.

Напо ми ње мо да до сада ово пита ње није 
било пре ци зно уре ђе но, већ се реше ње 
тра жи ло и дово ди ло у везу са дру гим нор-
ма ма у Зако ну о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу и у финан сиј ским про пи си ма. 
На овај начин се дефи ни ше пре ци зно да су 
та лица оба ве зно оси гу ра на на пен зиј ско 
и инва лид ско оси гу ра ње као оси гу ра ни ци 
само стал них делат но сти. Г. О.
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У Слу жби I Фили ја ле РФ ПИО 
за град Бео град 13. децем-
бра одр жа ни су четвр ти 

Међу на род ни дани раз го во ра 
фон до ва ПИО Срби је и Црне 
Горе, а дан рани је, истим пово-
дом, саста ли су се саве то дав ци 
и кори сни ци нашег и црно гор-
ског фон да у Фили ја ли РФ ПИО 
у Нишу.

На саве то ва ње су дошли гра-
ђа ни са број ним пита њи ма, од 
кон крет них, спе ци фич них прав-
них неја сно ћа, до инфор ма тив-
них, а одго вор су доби ли и они 
који нису зака за ли тер мин. На 
пита ња упу ће на црно гор ском 
тиму одго ва ра ли су Сне жа-
на Лазо вић, шеф Ино одсе ка 
ПИО фон да Црне Горе, и Дар ко 
Смо ло вић, коор ди на тор ино-
стра ног оси гу ра ња. Подр шку у 
раду саве ти ма је дала и помоћ-
ни ца дирек то ра Фон да, Мил ка 
Вра неш. Срп ски тим су пред-
ста вља ли Сла ђа на Кова че вић, 
коор ди на тор за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО, и Милош Пан те-
лић, шеф Одсе ка за кон тро лу 
нацр та реше ња.

Саве то дав ци су и овог пута 
нагла си ли да су ова кви сусре ти 
иде ал на при ли ка да се ужи во 
раз ме не инфор ма ци је о нови-
на ма у зако ни ма и да се поса ве-
ту ју како да се пре ва зи ђу про-
бле ми на које у раду наи ла зе.

Дар ко Смо ло вић из Фон да 
ПИО Црне Горе иста као је да 
је јако важно откло ни ти недо-
у ми це које се поја вљу ју у току 
реша ва ња зах те ва, а нај бр жи 
начин за то јесу ова кви дани 
раз го во ра, јер су при сут ни 
саве то дав ци обе држа ве.

– Тако ђе, има мо при ли ку да 
се усред сре ди мо на про блем 
у непо сред ном раз го во ру, где 
може мо код стра на ка да види-
мо и ону дру гу, људ ску стра ну, 
што нам даје додат ни мотив – 
навео је Смо ло вић.

Са таквом кон ста та ци јом 
сла жу се и наши саве то дав ци. 
Сла ђа на Кова че вић нагла ша-
ва да су ови дани кори сни јер 
су их црно гор ске коле ге упу-
ти ле на могућ ност реша ва ња 
неких спе ци фич них ситу а ци ја 
и упо зна ле са вла сти том прак-

сом, а раз ме ни ли су и неке нове 
инфор ма ци је.

На ово го ди шњим дани ма раз-
го во ра нај ви ше пита ња одно си-
ло се на непо ве зи ва ње ста жа у 
фир ма ма које више не посто је, а 
ништа мање акту ел но није било 
ни пита ње зашто се реше ња 
дуго чека ју, кажу саве то дав ци.

Сезо на инте р на ци о нал них 
дана саве то ва ња завр ше на 
је ове годи не у Бео гра ду 17. 
децем бра сусре том срп ских 
струч ња ка и коле га из фон до ва 
ПИО Босне и Хер це го ви не.

Дома ћи ни у Слу жби 1 Фили ја-
ле за град Бео град били су Сла-
ђа на Миљ ко вић, шеф Одсе ка 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
у Фили ја ли за град Бео град, и 
Ката ри на Тома ше вић, коор ди-
на тор за оства ри ва ње пра ва из 

ПИО у Одсе ку за кон тро лу нацр-
та реше ња у Слу жби 1 Фили ја ле 
за град Бео град. Подр шку коле-
га ма, као и на саве то дав ним 
дани ма са Црном Гором, дао је 
Пре драг Мар ко вић, шеф Одсе-
ка за међу на род ну сарад њу, 
посло ве ЕУ инте гра ци ја и пра-
ће ње уре да ба ЕУ.

Општи закљу чак срп ских 
пред став ни ка је да су раз го-
во ри про те кли у рад ној и при-
јат ној атмос фе ри и да су се 
сви саве то дав ци потру ди ли да 
помог ну у реша ва њу про бле ма 
кори сни ка.

Нај ви ше пита ња је било у 
вези са оства ри ва њем пра ва по 

осно ву већ покре ну тих посту-
па ка, са ста жом оси гу ра ња и о 
пен зи ја ма. Овог пута кори сни-
ци су могли и лич но да доне су 
потвр де о живо ту, што је пове-
ћа ло број заин те ре со ва них за 
саве то ва ње.

Феде рал ни завод за миро-
вин ско/пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње БиХ пред ста вља ли 
су Емир Ајдин, шеф Сек то ра за 
систем пре во ђе ња пра ва из 
ПИО по међу на род ним уго во-
ри ма, Џеј на Мум џић, коор ди-
на тор – савет ник у Оде ље њу за 
ИНО, и Вања Чале, само стал ни 
струч ни сарад ник за про ве ру 
пра ва при ме не међу на род них 
уго во ра. Из Фон да ПИО Репу-
бли ке Срп ске саве те је дава-
ла Татја на Вано вац, начел ни ца 
Оде ље ња за реша ва ње пра ва 

при ме ном међу на род них уго-
во ра, уз подр шку Тихо ми ра 
Јок си мо ви ћа, шефа Каби не та, 
савет ни ка за одно се с јав но шћу.

Емир Ајдин сма тра да су дани 
раз го во ра кори сни и за саве-
то дав це и за кори сни ке, јер на 
лицу места могу да доби ју раз-
ли чи те инфор ма ци је.

– Од неких стра на ка смо лич-
но узе ли изја ве које су потреб-
не за окон ча ње поступ ка. Тако-
ђе, мно ги су одмах доби ли 
реше ња, не само они који су 
били зака за ни, већ и они који 
се нису при ја ви ли – каже Ајдин.

Татја на Вано вац из Репу бли ке 
Срп ске наво ди да су саве то дав-

ци, осим помо ћи кори сни ци ма 
да оства ре сво ја пра ва, вре ме 
иско ри сти ли да оства ре бољи 
међу соб ни кон такт, реше више 
пред ме та у ходу и да раз ме не 
урген ци је.

Стран ка ма су ови саве то дав-
ни дани доне ли више стру ку 
корист: осим што су се рас пи та-
ли о усло ви ма за оства ри ва ње 
пен зи ја и о томе зашто касне 
реше ња, има ли су при ли ку да 
на лицу места доста ве доку мен-
та ци ју која је недо ста ја ла да би 
посту пак оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју био завр шен.

Симе он Тодо ров је један од 
оних који је овде добио реше-
ње о пен зи ји.

– Да нисам сазнао за ово саве-
то ва ње, ко зна коли ко бих још 
чекао реше ње. Пре за до во љан 

сам јер су ми омо гу ћи ли да им 
одмах доне сем додат ну доку-
мен та ци ју коју ће они поне ти 
са собом. Ова кву сусре ти су нам 
баш потреб ни.

И Миле на Маној ло вић из 
Бео гра да се сло жи ла да су 
ови сусре ти вео ма важни и за 
посто је ће и за буду ће кори сни-
ке пен зи ја.

– Ово је бржи начин да се 
дође до пра вих и потреб них 
инфор ма ци ја и сва ка ко већа 
шан са да се непо сред ном кому-
ни ка ци јом са саве то дав ци ма 
лак ше реши посто је ћи про-
блем.

Ј. Томић

Са саветодавног дана са Босном и Херцеговином

МЕЂУ НА РОД НИ САВЕ ТО ДАВ НИ ДАНИ СА ЦРНОМ ГОРОМ И БИХ

Убр за но реша ва ње про бле ма
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актуелно

Под покро ви тељ ством 
Покра јин ског секре та ри-
ја та за соци јал ну поли ти-

ку, демо гра фи ју и рав но прав ност 
поло ва, Савез инва ли да рада Вој-
во ди не све ча но је, у Новом Саду, 
обе ле жио 3. децем бар – Међу на-
род ни дан осо ба са инва ли ди те-
том и 55 годи на свог посто ја ња и 
рада.

Уз честит ке инва ли ди ма рада 
на јуби ле ју и пра зни ку, 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, иста као је да је ресор но 
мини стар ство зау зе ло јасан став 
да жели да ура ди што је више 
могу ће на директ ној мате ри јал-
ној помо ћи за рад удру же ња и 
саве за осо ба са инва ли ди те том у 
Срби ји. Он је навео да Мини стар-
ство, тако ђе, има јасан и прин ци-
пи је лан став да што више учи ни 
и на поди за њу све сти гра ђа на и 
шире јав но сти о посто ја њу осо ба 
са инва ли ди те том у нашем дру-
штву и о про бле ми ма са који ма се 
они сусре ћу.

– У при лог томе, наше Мини-
стар ство већ дру гу годи ну заре-
дом, у окви ру Међу на род ног сај-
ма књи га у Бео гра ду, орга ни зу је 
Сајам Ј=ДНА КИ који је посве ћен 
поло жа ју ОСИ и њихо вој уло зи 
у дру штву. Пред став ни ци Мини-
стар ства, орга ни за ци ја ОСИ и 
инсти ту ци ја које се баве овом 
про бле ма ти ком, на сај му пре-
зен ту ју гра ђа ни ма заи ста вели-
ки број пода та ка и инфор ма ци ја 
о осо ба ма са инва ли ди те том – 
рекао је држав ни секре тар Све-
то зар Алек сов.

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, чести та ју ћи СИР Вој во-
ди не јуби леј и њихов дан, рекао 
је да је Савез поу здан парт нер 
Покра јин ске вла де.

– Покра јин ски секре та ри јат за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра фи-
ју и рав но прав ност поло ва поје-
ди нач но овај дан пред ста вља у 
сва ко дне ви ци нашег пона ша ња 
и пре све га кроз наше пла но ве, 
про гра ме, али и кроз инве сти ци-
о на ула га ња. Ту смо да помог не-
мо, ту смо да буде мо парт не ри, 
и наред не годи не биће мо ту да 
сагле да мо све потре бе осо ба са 
инва ли ди те том и да им помог не-
мо да их реа ли зу ју – рекао је Пре-
драг Вуле тић.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
Саве за инва ли да рада Вој во ди не, 
под се ти ла је на исто ри јат Саве-
за који сада оку пља 34 град ске и 
општин ске орга ни за ци је широм 
Вој во ди не, на зна чај не актив но-
сти у про те клом пери о ду, али и 
на при ја те ље и парт не ре који су 
им пома га ли у раду.

– Мора мо нагла си ти да се уку-
пан поло жај ОСИ – инва ли да 
рада, уна пре дио након фор ми-
ра ња Сек то ра за зашти ту ОСИ 
у Мини стар ству за рад, запо-
шља ва ње, борач ка и соци јал на 

пита ња. Сарад ња са мини стром 
Зора ном Ђор ђе ви ћем и Биља-
ном Баро ше вић, в. д. помоћ ни ка 
мини стра, још више је уна пре-
ди ла тај поло жај, јер је Савез у 
годи ни јуби ле ја добио један пут-
нич ки ауто мо бил на кори шће-
ње за сво је потре бе. Исти че мо 
и наро чи то добру сарад њу са 
Покра јин ским секре та ри ја том 
за соци јал ну поли ти ку, демо гра-
фи ју и рав но прав ност поло ва, 
одно сно са секре та ром Пре дра-
гом Вуле ти ћем – каза ла је Ста на 
Сви ла ров.

Пред сед ник Саве за инва ли-
да рада Срби је, Божи дар Цекић, 
иста као је да је 55 годи на посто-
ја ња СИР Вој во ди не вели ки успех 
за све инва ли де рада у Срби ји. 
Он је нагла сио да је СИР Срби је, 
са око 400.000 чла но ва, јед на од 
нај ве ћих орга ни за ци ја у Репу-
бли ци Срби ји, и да су поно сни на 
подр шку и помоћ коју им пру жа ју 
пред сед ник Срби је Алек сан дар 
Вучић, ресор ни мини стар Зоран 
Ђор ђе вић и в. д. помоћ ни ка 
мини стра Биља на Баро ше вић. 
Цекић је навео и да је акце нат 
у раду Саве за сада ста вљен на 
побољ ша ње услу га здрав стве не 
зашти те инва ли да рада.

Пове ље СИР Вој во ди не пово-
дом јуби ле ја доде ље не су мини-
стру Зора ну Ђор ђе ви ћу (у њего-
во име пове љу је при мио Све то-
зар Алек сов), Пре дра гу Вуле ти ћу, 
Божи да ру Цеки ћу и Слав ку Имри-
ћу, дирек то ру Покра јин ског фон-
да ПИО.

Обе ле жа ва њу Међу на род ног 
дана ОСИ и 55 годи на СИР Вој во-
ди не при су ство ва ли су и Стан-
ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Срби је, Сте ван Ради шић, 
пот пред сед ник СИР Вој во ди не, 
Весна Кне же вић, пред сед ни-
ца Скуп шти не општи не Тител, 
Чедо мир Фран цу ски, заме ник 
дирек то ра Покра јин ског фон да 
ПИО, Милен ко Гле ђа, дирек тор 
Сек то ра за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО у Дирек ци ји ПФ ПИО, 
као и пред став ни ци 33 град ске 
и општин ске орга ни за ци је инва-
ли да рада из Вој во ди не и јед не 
из Обре нов ца.

Дога ђај, који је дели мич но 
финан си ра ло Мини стар ство 
за рад, запо шља ва ње, борач-
ка и соци јал на пита ња, упот пу-
нио је наступ хора „Злат ни глас” 
Општин ске орга ни за ци је СИР 
Шид.

Миро слав Мек те ро вић

Ста на Сви ла ров (сто ји) са висо ким зва ни ца ма, гости ма на про сла ви јуби ле ја

СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО ДАН OСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И СВОЈ ЈУБИ ЛЕЈ

Уна пре ђен поло жај ОСИ

Савез пен зи о не ра Срби је и 
Син ди кат пен зи о не ра Срби је 
„Неза ви сност”, 4. децем бра ове 
годи не, пот пи са ли су спо ра зум 
о сарад њи. На овај начин више-
го ди шња сарад ња једи на два 
репре зен та тив на пен зи о нер-
ска удру же ња у Срби ји подиг-

ну та је на виши ниво. Спо ра зум 
су пот пи са ли Андре ја Савић, 
пред сед ник Саве за пен зи о не-
ра Срби је, и Милош Гра бун џи-
ја, пред сед ник Син ди ка та пен-
зи о не ра Срби је „Неза ви сност”. 
Пот пи си ва њу спо ра зу ма при-
су ство вао је проф. др Зоран 

Сто јиљ ко вић, пред сед ник УГС 
„Неза ви сност”, као и број ни 
чла но ви ових орга ни за ци је, 
сарад ни ци, гости, пред став ни-
ци меди ја.

Спо ра зум је пот пи сан у 
циљу уна пре ђе ња и шире-
ња сарад ње изме ђу ова два 

удру же ња, као и пред у зи ма-
ња зајед нич ких актив но сти 
на побољ ша њу дру штве ног и 
мате ри јал ног поло жа ја пен-
зи о не ра, чла но ва њихо вих 
поро ди ца и дру гих при пад ни-
ка „тре ћег доба”.

В. К.

Пот пи сан спо ра зум о сарад њи
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Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић 
уру чио је 12. децем бра 

ове годи не уго во ре за бес по-
врат на сред ства који ма је обез-
бе ђе на купо ви на сео ских кућа 
са окућ ни цом за два де сет избе-
глич ких поро ди ца у Вој во ди-
ни. Покра ји на је за ову наме ну 
из буџе та издво ји ла два де сет 
мили о на дина ра, а кори сни-
ци ма је новац доде љен пре ко 
Про гра ма Фон да за пру жа ње 
помо ћи избе глим, прог на ним и 
расе ље ним лици ма. Мак си ма-
лан износ за купо ви ну куће на 
селу изно си мили он дина ра.

Пред сед ник Миро вић је 
иста као да Покра ји на годи-
на ма подр жа ва избе глич ку 
попу ла ци ју путем раз ли чи тих 
про гра ма, као што је набав-
ка гра ђе вин ског мате ри ја ла, 
пољо при вред них маши на и 
сти пен ди ра ње, те да ће раст 
пла ни ра них сред ста ва за про-

гра ме Фон да и у 2020. годи ни 
бити уоч љив.

Душко Ћути ло, дирек тор Фон-
да за пру жа ње помо ћи избе-
глим, прог на ним и расе ље ним 
лици ма, рекао је да су од 2007. 
годи не до данас овим видом 
помо ћи збри ну те 484 поро ди-
це и да је од пре две годи не, 

захва љу ју ћи Покра јин ској вла-
ди, помоћ за купо ви ну кућа 
бес по врат на. Ћути ло је иста као 
и изу зет ну сарад њу Фон да са 
Коме са ри ја том за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби је, 
који је обез бе дио сред ства за 
набав ку гра ђе вин ског мате ри-
ја ла поро ди ца ма које су прет-

ход них годи на доби ле сред ства 
од Фон да.

Доде ли уго во ра при су ство ва-
ли су и 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, и пред став ни-
ци Коме са ри ја та за избе гли це и 
мигра ци је. М. Мек те ро вић

У Посла нич ком клу бу Скуп-
шти не Ауто ном не Покра ји не 
Вој во ди не (АПВ) 11. децем бра 
ове годи не уру че ни су уго во ри 
о доде ли сред ста ва одо бре них 
удру же њи ма гра ђа на на јав ним 
кон кур си ма Секре та ри ја та за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра-
фи ју и рав но прав ност поло ва 
ради уна пре ђе ња соци јал не 
зашти те у АПВ.

Уго во ре је уру чио 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, са нај бли жим сарад ни ци ма 
у Секре та ри ја ту, Пали ми ром 
Тотом, под се кре та ром, и помоћ-
ни ци ма секре та ра Пре дра гом 
Радо ви ћем, Све тла ном Села-
ко вић, Жељ ком Лаи но ви ћем и 
др Мил ком Буда ков. Вред ност 
уру че них уго во ра изно си 17,5 

мили о на дина ра, а доде ље но је 
укуп но 119 уго во ра.

За уна пре ђе ње соци јал не 
зашти те, одно сно пру жа о ци ма 
услу га и удру же њи ма гра ђа на из 
ове обла сти доде ље но је укуп-

но осам и по мили о на дина ра, 
за уна пре ђе ње поло жа ја Рома и 
Ром ки ња чети ри мили о на дина-
ра, коли ко и за уна пре ђе ње поло-
жа ја жена и рав но прав но сти 
поло ва на тери ти ри ји АПВ. 

– Задо вољ ни смо оним што 
смо ура ди ли у про те клом пери-
о ду у сарад њи са удру же њи ма 
гра ђа на и невла ди ним сек то-
ром, и тако ћемо наста ви ти и 
убу ду ће у инте ре су целог дру-
штва – рекао је при ли ком доде-
ле уго во ра покра јин ски секре-
тар Пре драг Вуле тић.

Овом при ли ком, изме ђу 
оста лих, и Удру же ње пен зи о-
не ра гра да Новог Сада доби ло 
је сред ства за реа ли за ци ју два 
про јек та – „Подр шка род ној 
рав но прав но сти лици ма у тре-
ћем добу” и „Днев ни цен тар за 
ста ра лица”.  

Миле на Жар ко вић, секре тар 
Удру же ња, пре у зе ла је уго во ре 
у име Удру же ња, да би их пот пи-
сао Момо Чола ко вић, пред сед-
ник Удру же ња.

М. Мек те ро вић

ПОДР ШКА ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ ИЗБЕ ГЛИЧ КИМ ПОРО ДИ ЦА МА

Бес по врат на сред ства за 
купо ви ну сео ских кућа

Са доде ле уго во ра у Холу Покра јин ске вла де

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СОЦИ ЈАЛ НЕ ЗАШТИ ТЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Сред ства за удру же ња гра ђа на

Пре драг Вуле тић са сарад ни ци ма уру чу је уго вор Миле ни  
Жар ко вић 
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поводи

У холу Покра јин ске вла де почет ком 
децем бра одр жан је тра ди ци о нал ни 
ново го ди шњи про дај ни базар руко-

тво ри на уче ни ка са смет ња ма у раз во ју из 
спе ци ја ли зо ва них обра зов них уста но ва са 
тери то ри је АП Вој во ди не. Дома ћин и орга-
ни за тор био је Покра јин ски секре та ри јат 
за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци-
о нал не мањи не – наци о нал не зајед ни це, 
са жељом да се ова квим мани фе ста ци ја ма 
пока же коли ко су деца са смет ња ма у раз-
во ју укљу че на у дру штво, и да се подиг не 
свест о њихо вој спо соб но сти и инклу зи ји.

Више од сто ти ну уче сни ка на база ру је 
сво јим зала га њем и кре а тив но шћу пока-
за ло да сва ко у сво ме сег мен ту може да да 
допри нос дру штву и под се ти ло на зна чај 
толе ран ци је и љуба ви. Они су изло жи ли 
сво је уни кат не ново го ди шње укра се, јел ке, 
вен чи ће и оста ле пред ме те, које су изра ди-
ли у школ ским ради о ни ца ма.

− Покра јин ска вла да и Покра јин ски секре-
та ри јат кроз одре ђе не про гра ме и кон кур се 
мак си мал но пома жу шко ле које има ју у свом 
саста ву децу са посеб ним потре ба ма и врло 
често наво дим шко лу „Милан Петро вић” из 
Новог Сада која је инсти ту ци ја у реги о ну што 
се тиче усло ва, амби јен та и рада са децом 
са посеб ним потре ба ма – иста као је Милан 
Кова че вић, заме ник покра јин ског секре та ра 
за обра зо ва ње.

Вио ле та Стра хи ње вић, в. д. дирек то ра 
ШОСО „Милан Петро вић”, каже да је ово 
била при ли ка да уче ни ци, поред дру же ња, 
пока жу и про из во де које пра ве у школ ским 
ради о ни ца ма где се при пре ма ју за буду ћа 
зани ма ња, као и у ради о ни ца ма у окви ру 
днев них бора ва ка где су анга жо ва ни.

Инклу зив ни хор ШОСО „Милан Петро вић”, 
под вођ ством Мише Бли зан ца, при ре дио je 
дир љив наступ, изво де ћи песме на срп ском, 
мађар ском и ром ском јези ку. У интер ак тив-
ном насту пу, хор је под ста као публи ку да 
се при дру жи у пева њу, кори сте ћи зна ков ни 

језик, чиме су оку пље ни ма пока за ли шта у 
пра вом сми слу зна чи при хва та ње раз ли ка, 
што и јесте циљ инклу зи је.

На ово го ди шњем база ру руко тво ри на 
сво је радо ве пред ста ви ла су деца из ШОСО 
„Милан Петро вић”, затим из шко ла „Мара 
Ман дић” из Пан че ва, „9. мај” из Зре ња ни на, 
„Вук Кара џић” из Сом бо ра, ОШ „Херој Пин-
ки” из Бач ке Палан ке, Школ ског цен тра са 
Домом уче ни ка „Доси теј Обра до вић” из 
Субо ти це и ШОСО „Антон Ска ла” из Ста ре 
Пазо ве.

М. Мек те ро вић

У окви ру про јек та „Укљу чи се 
и ти”, а пово дом Међу на род ног 
дана осо ба са инва ли ди те том, 
Цен тар за само стал ни живот осо-
ба са инва ли ди те том у Трсте ни ку 
спро вео је улич ну акци ју у цен тру 
гра да. Про ла зни ци ма су деље ни 
води чи за дру штве ну укљу че-
ност, јер нај ве ћи про блем осо ба-
ма са инва ли ди те том јесте упра во 
њихо ва недо вољ на укљу че ност у 
дру штве ни живот зајед ни це.

– Осо бе са инва ли ди те том сва-
ко днев но се суо ча ва ју са соци-
јал ним и физич ким бари је ра ма. 
То су пре све га пред ра су де у 
ста во ви ма пре ма инва лид но сти, 
али и непри сту пач ност обје ка та 
и број не архи тек тон ске бари-

је ре, као и непри сту пач ност 
инфор ма ци ја. Све ово често 
резул ти ра недо стат ком зна ња 
и све сти о пита њи ма инва лид-
но сти, што се може пре ва зи ћи 
јед но став ним актив но сти ма 
дру штва и поје ди на ца – каже 
Анђе ли на Три фић, пред сед ни-
ца Цен тра за само стал ни живот 
осо ба са инва ли ди те том. Она 
дода је да је пре ове акци је у под-
руч ном оде ље њу ОШ „Мио драг 
Чаје ти нац Чај ка” одр жа на ради-
о ни ца у окви ру про јек та „Укљу-
чи се и ти” за мали ша не Деч јег 
врти ћа и уче ни ке ове шко ле, 
који су Цен тру при ку пи ли вели-
ки број чепо ва за акци ју „Чепом 
до успе ха”.

Водич који је дељен гра ђа ни-
ма у поме ну тој акци ји у цен тру 
Трсте ни ка, обја шња ва шта може 
да учи ни оби чан гра ђа нин за 
бољу дру штве ну укљу че ност осо-
ба са инва ли ди те том, шта могу 
да ура де нови на ри, јав не инсти-
ту ци је, посло дав ци, рад ни ци у 

теле ко му ни ка ци ја ма, како би се 
пове ћа ла дру штве на укљу че ност 
осо ба са инва ли ди те том.

Акци ју је подр жа ла општи на 
Трсте ник, као и гра ђа ни Трсте ни-
ка, који су на лицу места, уз водич, 
доби ја ли обја шње ња о циљу ове 
акци је.  Д. Ива но вић

У ТРСТЕ НИ КУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ОСИ

Водич за сугра ђа не

У ЗГРА ДИ ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Базар руко тво ри на деце 
са смет ња ма у раз во ју
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Савез пен зи о не ра Вој во ди не одр жао је 
недав но сед ни цу сво је Скуп шти не.

Сед ни ци Скуп шти не која је одр жа на у 
Врд ни ку при су ство ва ли су Андре ја Савић, 
пред сед ник Саве за пен зи о не ра Срби је, 
Милан Нена дић, пред сед ник СПВ, Чедо мир 
Фран цу ски, заме ник дирек то ра Покра јин-
ског фон да ПИО, Све тла на Ђуре тић, савет-
ник дирек то ра ПФ ПИО, Мила дин Авда ло-
вић, савет ник пред сед ни ка ИО ДДОР, као и 
чла но ви Скуп шти не.

Милан Нена дић и Андре ја Савић су том 
при ли ком гово ри ли о кре та њу пен зи ја, 
мате ри јал ном и соци јал ном поло жа ју пен-
зи о не ра и о сарад њи два саве за. На сед ни-
ци је било гово ра и о аманд ма ни ма Саве за 
пен зи о не ра Срби је на Пред лог Зако на о 
изме на ма и допу на ма Зако на о пен зиј ском 
и инва лид ском оси гу ра њу, и писми ма које 
је Савез пен зи о не ра Вој во ди не упу тио Вла-
ди Репу бли ке Срби је и Мини стар ству за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, са пред ло зи ма и суге сти ја ма веза-
ним за овај закон.

На сед ни ци је усво јен и Финан сиј ски 
изве штај СПВ за 2019. годи ну, као и пред лог 

финан сиј ског пла на за 2020. годи ну. Усво је-
ни су и број ни дру ги доку мен ти: Инфор ма-
ци ја о спро во ђе њу реха би ли та ци је кори-
сни ка пен зи ја у здрав стве ним и бањ ским 
цен три ма у 2019. годи ни о тро шку Фон да 
ПИО, Инфор ма ци ја о пред ло зи ма Саве за 
пен зи о не ра Срби је за изме ну и допу ну Пра-
вил ни ка о дру штве ном стан дар ду кори сни-

ка пен зи је РФ ПИО, Инфор ма ци ја о живот-
ном оси гу ра њу пен зи о не ра 2019. годи не, 
затим Пред лог за изме не и допу не Ста ту та 
СПВ, пред ло зи Коми си је за избор и име но-
ва ња, и Инфор ма ци ја о спро ве де ним актив-
но сти ма на доби ја њу лицен це за пру жа ње 
услу ге помо ћи у кући ОУП Нови Кне же вац.                     

Дра ган Кораћ

Почет ком децем бра у 
Нишу је одр жан 7. Сајам 
за пен зи о не ре на коме 

је четр де се так изла га ча пону-
ди ло пен зи о не ри ма про из во-
де и услу ге са попу стом. Током 
дво днев не мани фе ста ци је нај-
ста ри ји гра ђа ни Ниша могли су 
бес плат но да оба ве здрав стве-
не пре гле де, да про ве ре крв ни 
при ти сак и ниво шеће ра у крви 
или да се оба ве сте о начи ну 
пра вил не исхра не или како нај-
бо ље да испу не сво је сло бод-
но вре ме. У окви ру штан до ва 
изла га ча, поред број них меди-
цин ских, фар ма ко ло шких, пре-
храм бе них и дру гих про из во да 
наме ње них ста ри ји ма, орга ни-
зо ва не су и актив но сти из обла-
сти соци јал не зашти те, помо ћи, 
неге у кући...

Сајам је отво рио мини стар 
заду жен за реги о нал ни раз вој, 
Милан Крко ба бић, који је рекао 
да су пен зи је у Срби ји редов не 

и ста бил не и да од јану а ра кре-
ћу да расту. 

– Оче ку је мо од вели ких трго-
вин ских лана ца да се пен зи о не-
ри, као редов ни и солид ни куп ци, 
ува же на пра ви начин и да има мо 
дане наме ње не пен зи о не ри ма 
када ће за њих цене бити ниже 
и при сту пач ни је. Гото во тре ћи-
на ста нов ни штва Срби је ста ри ја 

је од 60 годи на. То су људи који 
заслу жу ју дубо ко пошто ва ње и 
ува жа ва ње па нам је данас више 
него ика да рани је потреб на гене-
ра циј ска соли дар ност – нагла сио 
је Крко ба бић и, уз добро здра-
вље, пен зи о не ри ма поже лео да 
им  „расту уну ци и пен зи је”.  

Пред сед ник Саве за пен зи-
о не ра Срби је, Андре ја Савић, 

оба ве стио је пен зи о не ре да је 
током сај ма у Нишу пот пи сан 
спо ра зум са по јед ном бан кар-
ском и оси гу ра ва ју ћом кућом, 
што чла но ви ма удру же ња пен-
зи о не ра омо гу ћа ва додат не 
повла сти це и погод но сти у 
обла сти бан кар ства и оси гу ра-
ња.

Кад је реч о погод но сти ма на 
штан ду Град ске орга ни за ци је 
пен зи о не ра, заин те ре со ва ни 
посе ти о ци могли су да доби ју 
сени ор кар ти це које ће им омо-
гу ћи ти знат но повољ ни ју купо-
ви ну робе широ ке потро шње, 
леко ва, као и неке повољ но сти 
при пла ћа њу здрав стве них и 
тури стич ких услу га. 

Мани фе ста ци ју у Нишу орга-
ни зо ва ли су Град ска орга ни за-
ци ја пен зи о не ра, Тури стич ка 
орга ни за ци ја гра да, Герон то-
ло шки цен тар и локал на само-
у пра ва.

Љ. Гло го вац

У НИШУ ОДР ЖАН СЕД МИ САЈАМ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Боље услу ге за нај ста ри је

СКУП ШТИ НА САВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Усво јени бројни доку ме н ти

Министар Милан Кркобабић отворио нишки сајам

Милан Ненадић говори на Скупштини 
Савеза пензионера Војводине
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поводи

Због недо стат ка сло бод ног 
вре ме на, могућ но сти, или 
пак одва жно сти, за неке 

ства ри пра во вре ме дође тек у 
тре ћем живот ном добу. А онда 
је довољ но само да се ука же 
при ли ка. 

Цен тар за обра зо ва ње и кул-
ту ру „Божи да рац 1947”, позна ти-
ји само као Божи да рац, почет-
ком децем бра 2019. покре нуо 
је нови про је кат – Сени ор теа-
тар. Реч је о позо ри шту које 
кре и ра ју ста ри ји сугра ђа ни. 
Како наво де у Божи дар цу, иде ја 
Сени ор теа тра је да оку пи нове 
и енту зи ја стич не гене ра ци је 
ста ри јих осо ба, како би позо-
ри ште поста ло инклу зив ни је 
као облик сцен ских умет но сти 
у Срби ји.

Прва ауди ци ја одр жа на је 
7. децем бра, а већ 22. била је 
спремна пред ста ва која је има-
ла успе шну и посе ће ну пре ми-
је ру. О овом про јек ту раз го ва-
ра ли смо са Мар ком Фили по-
ви ћем, орга ни за то ром кул тур-
ног про гра ма у Божи дар цу.

– У пита њу је пилот про је кат 
који је реа ли зо ван са вели ким 

успе хом. Орга ни зо ва ли смо 
две ауди ци је на који ма је про-
шло три де се так људи. Већи на је 
била са Вра ча ра, мада је Сени ор 

теа тар отво рен за све заин те ре-
со ва не ста ри је сугра ђа не. Десе-
так њих је оста ло актив но укљу-
че но у при пре ма ње пред ста ве, 
ради ли су са про фе си о нал ним 
реди те љем, вежба ли дија ло ге, 
а сами су при ла го ђа ва ли пред-

ста ву себи – шта би воле ли да 
глу ме, какав тип пред ста ве би 
хте ли да напра ве. Позна та глу-
ми ца и наша ком ши ни ца са Вра-

ча ра, Јели ца Сре те но вић, током 
спре ма ња пред ста ве их је посе-
ти ла и одр жа ла мини мастер 
клас, што је све уче сни ке врло 
обра до ва ло. Пред ста ва је пре-
ми јер но изве де на у неде љу, 22. 
децем бра 2019. годи не, у вели-

кој сали у Божи дар цу, и све је 
одлич но про те кло, а пре ми је ру 
је одгле да ло око 150 гле да ла ца 
– каже Мар ко Фили по вић.

Пред ста ва се састо ја ла од 
крат ких ске че ва, један од њих 
се оди гра вао у чека о ни ци код 
лека ра, затим током про сла ве 
рођен да на итд., а иде ја је била 
да се на зани мљив начин, кроз 
инте ре сант не и при ла го ђе не 
дија ло ге пред ста ви нешто што 
ста ри ји про жи вља ва ју.

С обзи ром на успе шну реа ли-
за ци ју пред ста ве и вели ку посе-
ће ност, у пла ну је орга ни зо ва-
ње и нових ауди ци ја за пред-
ста ве које би тре ба ло да буду 
изве де не у фебру а ру и апри лу 
наред не годи не. Нова ауди ци ја 
биће орга ни зо ва на већ сре ди-
ном јану а ра, а пред ста ве ће и 
овог пута бити при пре мље не 
у сарад њи са про фе си о нал ци-
ма из ове обла сти и уз посе те 
наших позна тих глу ма ца. Сто га, 
бео град ски сени о ри, пока жи те 
и ви сво је глу мач ке, певач ке и 
драм ске тален те и опро бај те се 
у некој од уло га на овој позор-
ни ци. В. Кадић

У окви ру про јек та „При ступ ста ри јих осо-
ба инфор ма ци о ним и кому ни ка ци о ним 
тех но ло ги ја ма”, у сарад њи Црве ног крста 
Срби је са Инсти ту том дру штве них нау ка, 
а уз подр шку Попу ла ци о ног фон да Ује ди-
ње них наци ја (УНФПА), кре и ра не су две 
публи ка ци је: „Ста ре ње и диги тал на укљу-
че ност – пола зна сту ди ја са пре по ру ка ма” 
и „Водич за кори шће ње е-услу га”.

Резул та ти истра жи ва ња у окви ру про-
јек та, обја вље ни у публи ка ци ји „Ста ре ње 
и диги тал на укљу че ност – пола зна сту ди ја 
са пре по ру ка ма”, пока зу ју да ста ри ји пре-
те жно кори сте интер нет за кому ни ка ци ју 
са поро ди цом, путем Viber или Skype апли-
ка ци ја, посеб но ако им деца живе у ино-
стран ству. Сле ди игра ње шаха или гле да-
ње видео-садр жа ја на интер не ту и чита ње 
вести.

Већи на уче сни ка истра жи ва ња није 
упо зна та са пор та лом еУпра ва и њего вим 
услу га ма, а вео ма мали број га је кори стио. 

Нико од испи та ни ка ника да није кори стио 
диги тал ну апли ка ци ју Мој док тор да зака-
же лекар ски пре глед, нити је само стал но 
кори стио било коју апли ка ци ју за елек-
трон ско бан кар ство.

„Водич за кори шће ње е-услу га” наме њен 
је ста ри јим гра ђа ни ма Срби је као помоћ у 
кори шће њу диги тал них услу га доступ них 
путем интер не та, и они ма који раде са ста-
ри ји ма обу ке за инфор ма ци о не и кому ни-
ка ци о не тех но ло ги је. Водич даје дета љан 
опис кори шће ња услу га пор та ла еУпра ва, 
одно сно обја шња ва како, корак по корак, 
елек трон ски адми ни стри ра ти лич на доку-
мен та и зака зи ва ти тер ми не, оба ви ти пре-
тра гу леко ва и меди цин ских сред ста ва, 
извр ши ти пре глед пред ме та на пор та лу 
судо ва Срби је. Поред наве де ног, захва-
љу ју ћи Води чу, могу ће је упо зна ти се и са 
кори шће њем неко ли ко нај по пу лар ни јих 
апли ка ци ја за елек трон ско бан кар ство 
у Срби ји. Циљ Води ча је већа диги тал на 

укљу че ност ста ри јих, а с обзи ром да су 
рачу на ри и елек трон ски уре ђа ји све нео п-
ход ни ји у сва ко днев ном живо ту, диги тал на 
писме ност ути че и на ква ли тет живо та.

Ауто ри обе публи ка ци је су Ната ша Тодо-
ро вић, Милу тин Вра че вић, Горан Башић, 
Ната ша Миљ ко вић и Бран ка Мати је вић, 
а оне се могу про чи та ти или пре у зе ти на 
пор та лу Црве ног крста Срби је, https://
www.red cross.org .rs.

Ина че, диги тал на писме ност под ра зу ме-
ва спо соб ност про на ла же ња, оце не, кори-
шће ња и ства ра ња садр жа ја кори шће њем 
тех но ло ги је и интер не та. Пре ма пода ци-
ма из 2018. годи не, у Репу бли ци Срби ји 
51 одсто осо ба ста ро сти 15 и више годи-
на је ком пју тер ски непи сме но, одно сно 
34,2 одсто је ком пју тер ски писме но, док је 
14,8 про це на та дели мич но ком пју тер ски 
писме но. Ова писме ност је важна како за 
мла де, тако и за ста ри је осо бе.

Ј. Оцић

ДИГИ ТАЛ НА ПИСМЕ НОСТ СТА РИ ЈИХ

Интер нет за везу са поро ди цом

СЕНИ ОР ТЕА ТАР У БОЖИ ДАР ЦУ

На позор ни ци у тре ћем добу
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Удру же ње „Сна га при ја тељ ства” – Amity 
6. децем бра обе ле жи ло је важан јуби-
леј – 20 годи на рада, или како наслов 

публи ка ци је обја вље не овим пово дом каже, 
два де сет годи на у слу жби обес пра вље них и 
соци јал но искљу че них.

Amity је јед на од нај зна чај ни јих, можда и 
нај зна чај ни ја орга ни за ци ја цивил ног дру штва 
која се бори за пове ћа ње доступ но сти услу га 
соци јал не зашти те, обез бе ђи ва ње пси хо со-
ци јал не подр шке поје дин ци ма, поро ди ца ма 
и гру па ма и њихо во осна жи ва ње за актив но 
уче шће у кре и ра њу услу га соци јал не зашти те 
и дру штве них поли ти ка које их се тичу.

Како је наве ла пред сед ни ца Управ ног одбо-
ра Amity-ја, Надежда Сата рић, у прет ход не две 
деце ни је ово удру же ње је, уз оста ле актив но-
сти, пру жи ло подр шку за 62.000 поје ди на ца 
из више од 28.000 поро ди ца.

– Имам свест да је 20 годи на само трен у 
вре ме ну, али за нас су прет ход них 20 годи на 
дуг пери од са толи ко мно го раз ли чи тих дога-
ђа ња, кон ти ну и ра них рефор ми и тежњи да 
живи мо у дру штву у коме ће се више пошто-
ва ти пра ва дис кри ми ни са них и искљу че них 
поје ди на ца, поро ди ца и гру па и омо гу ћа ва ти 
рав но прав не могућ но сти за све без обзи ра на 
пол, расну, етич ку и рели ги о зну при пад ност, 
соци јал но поре кло, обра зо ва ње, ста рост или 
било које дру го лич но свој ство – каза ла је 
Нада Сата рић.

Како је рекла, успех пра ве посве ће ни људи 
који раде тим ски и веру ју у сво је зна ње и оно 
чему теже. Са пето чла ним Amity тимом до 
сада је зајед но ради ло више од 300 сарад ни ка 
и око 50 волон те ра.

− Бес крај но хва ла свим чла но ви ма Мре же и 
дру гим струч ња ци ма који су ради ли у нашем 
тиму и допри не ли да стек не мо пове ре ње 
кори сни ка и углед који орга ни за ци ја данас 
има. Захвал ни смо и дона то ри ма, инсти ту ци-
ја ма систе ма и цивил ном сек то ру, као и меди-
ји ма – иста кла је Сата рић.

Гово ре ћи о иза зо ви ма и про ме на ма са 
који ма се Amity, али и сек тор у цели ни, 
сусре тао, она је рекла да и даље не могу 
бити задо вољ ни ста њем и поло жа јем, иако 
је он бољи него рани је. Ако се нешто хит но 
не про ме ни, наве ла је Сата рић, уско ро ће 
се поста ви ти пита ње одр жи во сти мно гих 
орга ни за ци ја цивил ног сек то ра, посеб но 
када пре ста ну дота ци је из ино стран ства, 
али исто вре ме но тре ба ради ти и на њихо вој 
већој про фе си о на ли за ци ји.

За подр шку у раду и уна пре ђе ње поло жа ја 
рањи вих гру па удру же ње је доде ли ло захвал-
ни це неки ма од нај за слу жни јих поје ди на ца и 

инсти ту ци ја „без чијег допри но са успех не би 
био могућ”.

Захвал ни це су доби ли: Кан це ла ри ја 
УНХЦР-а у Срби ји; Кан це ла ри ја за људ ска и 
мањин ска пра ва; Бран ки ца Јан ко вић, пове-
ре ни ца за зашти ту рав но прав но сти; Упра ва 
за здрав стве ну и соци јал ну зашти ту гра да 
Кра гу јев ца; Цен тар за соци јал ни рад Кра ље-
во; Факул тет поли тич ких нау ка – Оде ље ње за 
соци јал ну поли ти ку и соци јал ни рад; Цен тар 
за бри гу о ста ри ма, деци и осо ба ма са инва ли-
ди те том „Нови Бео град”; Дом за сме штај ста-
ри јих „Вила Анко ра” на Пали ћу; Удру же ње гра-
ђа на „Коко ро” из Бора; Суза на Дука, нови нар-
ка Инфор ма тив ног про гра ма РТС-а; Мари на 
Сто ја ди но вић, нови нар ка Радио Бео гра да 1; 
проф. др Мило рад Бата Мило ва но вић; Јеле на 
Оцић, нови нар ка „Гла са оси гу ра ни ка”; Јасми-
на Беба Кука; Мир ја на Соко ло вић, соци јал на 
рад ни ца из ЦСР Ста ра Пазо ва, и књи жев ник 
Миљур ко Вука ди но вић. В. Кадић

Као сво је вр стан допри нос про мо ци-
ји актив ног и досто јан стве ног ста ре ња у 
Срби ји, Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја-
тељ ства” – Amity и пор тал Пен зин шесту 
годи ну заре дом пози ва ју заин те ре со ва не 
гра ђа не, који има ју нај ма ње 60 годи на, да 
уче ству ју на кон кур су „Дра га но ва награ да” 
за нај бо љи путо пис ста ри јих осо ба. 

Путо пи сни радо ви који ула зе у избор 
за награ ду раз вр ста ни су у пет кате го ри ја: 
нај бо ља жен ска путо пи сна при ча; нај бо-
ља мушка путо пи сна при ча; нај бо ља при-
ча о путо ва њу по Срби ји; нај бо ља при ча о 
путо ва њу у ино стран ство и нај бо ља путо-
пи сна песма.

Усло ви уче ство ва ња на кон кур су су: 
• аутор/ка путо пи сног рада тре ба да има 

нај ма ње 60 годи на,
• у загла вљу прве стра не потреб но је 

наве сти којој од пет кате го ри ја рад при-
па да,

• путо пи сни рад може да буде до мак си-
мум пет куца них стра на,

• пожељ но је да фонт сло ва буде Times 
New Roman, вели чи на сло ва 12, 

• онај ко пише руком, тре ба да пише чит-
ким штам па ним сло ви ма,

• може се посла ти само један путо пи сни 
рад,

• на кра ју рада потреб но је напи са ти лич-
не подат ке ауто ра: име и пре зи ме, датум 
рође ња, зани ма ње у актив ном пери о ду 
живо та, адре са ста но ва ња, теле фон, фик-
сни или мобил ни, и-мејл адре са (уко ли ко 
посто ји).

Награ ђе ни путо пи сни радо ви биће обја-
вље ни у посеб ној публи ка ци ји, а зајед-
но са радо ви ма који су доби ли посеб не 

похва ле моћи ће да се про чи та ју и на пор-
та лу Pen zin.rs и интер нет стра ни ци Удру-
же ња Amity. Сто га, уче сни ци кон кур са тре-
ба на кра ју путо пи сног рада да назна че да 
ли су сагла сни да се њихов рад и обја ви.

Радо ви се могу сла ти до 1. мар та 2020. 
годи не, на адре су: Amity, Пари ске кому не 
1/12, 11070 Нови Бео град, са назна ком: „За 
кон курс” или на и-мејл адре су: mira @a mity-
yu.org, тако ђе са назна ком „За кон курс”. 

Жири ће одлу ку о избо ру нај бо љих путо-
пи сних радо ва саоп шти ти до 1. маја 2020. 
годи не. За ауто ре нај бо љих радо ва и за 
њихо ве при ја те ље, у јуну 2020. биће орга-
ни зо ва но наград но путо ва ње по Срби ји. 
Уче сни ци кон кур са чита ће сво је путо пи сне 
радо ве на књи жев ним вече ри ма које ће у 
мају и почет ком јуна 2020. бити орга ни зо ва-
не у неко ли ко гра до ва Срби је. Г. О.

Дра га но ва награ да 2020

ЗНА ЧА ЈАН ЈУБИ ЛЕЈ УДРУ ЖЕ ЊА СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА AMITY

Две деце ни је подршке

Нада Сатарић са добитницима захвалница које је доделио Аmity
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кроз Србију

У општи ни Кла до во од 1. децем бра 
2019. годи не поче ла је при ме на 
про гра ма „Помоћ у кући”. Из буџе та 

општи не издво је но је 300.000 дина ра за 
оспо со бља ва ње пет на ест герон то до ма-
ћи ца. Након завр ше не обу ке, отпо че ла је 
бри га за 50 кори сни ка које ће ове жене 
сва ко днев но оби ла зи ти. Помоћ укљу чу-
је теже покрет на и изне мо гла лица, као и 
осо бе са инва ли ди те том, и та услу га је бес-
плат на.

Пре ма речи ма пред сед ни ка општи не 
Кла до во, Саше Нико ли ћа, ово је први пут 
да се кре ну ло са ова квим видом помо ћи, а 
план је да се наста ви и убу ду ће. 

За реа ли за ци ју овог про гра ма Мини стар-
ство за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци-
јал на пита ња обез бе ди ло је 3,2 мили о на 
дина ра. Све анга жо ва не жене су са еви ден-
ци је Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње, 
а уго во ри за рад на овим посло ви ма скло-
пље ни су до апри ла 2020. годи не, уз оче ки-
ва ње да ће бити про ду же ни.

Гото во тре ћи ну сада шњег ста нов ни штва 
у општи ни Кла до во чине пен зи о не ри, а њих 
је око шест хиља да. Од тога, око 700 пен зи-
о не ра при ма до 10.000 дина ра. Вели ки је 
број само хра них пен зи о не ра, чак око 1.700, 

од тога више од 900 су мушкар ци. Има ју ћи 
ово у виду, локал на само у пра ва жели да 
помог не нај у гро же ни ји ма, уз то боле сним 
и немоћ ним.

У. Бано вић

У општи ни Уб од сеп-
тем бра се спро во ди про-
је кат из обла сти соци јал не 
зашти те „Помоћ у кући”, 
који са 4,5 мили о на дина-
ра финан си ра Мини стар-
ство за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на 
пита ња. У наред них девет 
месе ци, коли ко тра је про-
је кат, ста рим, боле сним и 
немоћ ним жите љи ма убске 
општи не, услу гу помо ћи у 
кући бес плат но ће пру жа ти шест герон-
то до ма ћи ца. Кори сни ци могу да рачу на-
ју на помоћ у набав ци живот них намир-
ни ца и леко ва, у оба вља њу еле мен тар-
них кућ них посло ва, одр жа ва њу хиги је-
не, али и у дру штву и раз го во ру који су 
често нај зна чај ни ја помоћ.

Наве де ном услу гом обу хва ће но је 60 
Убља на, а ода бир и про це ну потре ба 
кори сни ка извр шио је Цен тар за соци-
јал ни рад, у сарад њи са пред став ни ци ма 
Саве та месних зајед ни ца. 

Дирек тор ка Цен тра за соци јал ни рад, 
Сне жа на Петро вић, напо ми ње да је 

услу га помо ћи усме ре на пре вас ход но 
на самач ка дома ћин ства и кори сни ке са 
оте жа ним кре та њем.

– Циљ је да ста ре осо бе, које су лише-
не поро дич ног ста ра ња, што дуже оста-
ну у окру же њу на које су нави кли, у свом 
дому који им пру жа сигур ност, да би 
се одло жио њихов одла зак у ста рач ке 
домо ве – каже Сне жа на Петро вић. 

Сви гра ђа ни убске општи не који има-
ју потре бу за услу гом у кући, а нису се 
нашли на спи ску, тре ба да се јаве Цен тру 
за соци јал ни рад, да би били упи са ни на 
листу чека ња. 

М. Ашко вић

СВР ЉИГ

Бесплатнипревентивни
прегледи

Дом здра вља „Др Љубин ко Ђор ђе вић” у Свр-
љи гу ове годи не је за ста нов ни ке свр љи шке 
општи не орга ни зо вао више акци ја пре вен тив-
них бес плат них пре гле да. Наи ме, паци јен ти су 
на пре гле де дола зи ли без зака зи ва ња а неки и 
без здрав стве не књи жи це. Они су кон тро ли са-
ли при ти сак, шећер у крви, ура ди ли ЕКГ, оба-
ви ли ултра звуч не пре гле де абдо ме на, мере ње 
очног при ти ска и гине ко ло шко испи ти ва ње на 
кар ци ном грли ћа мате ри це. Исто вре ме но, за 
уче ни ке основ не и сред ње шко ле у Свр љи гу 
одр жа на су пре да ва ња на тему здрав стве но-
вас пит ног рада о нар ко ма ни ји.

По речи ма дирек то ра Дома здра вља, др 
Љуто ми ра Дави до ви ћа, одзив је био добар и 
оба вље но је око 6.000 пре гле да. Неки су после 
првих резул та та упу ће ни на даље лече ње у 
Кли нич ки цен тар Ниш (КЦН). Ста ри је осо бе 
које нису могле да стиг ну до Свр љи га здрав-
стве ни рад ни ци су оби шли и оба ви ли потреб-
не пре гле де, каже Дави до вић.

У сарад њи са Кли ни ком за ради о ло ги ју КЦН 
недав но је орга ни зо ван и мамо граф ски пре-
глед за жене од 50 до 69 годи на. За четр на ест 
дана пре гле да но је 717 жена. Све ове актив но-
сти Дома здра вља подр жа ла је Општи на Свр-
љиг која је помо гла у пози ва њу и бес плат ном 
пре во зу паци је на та са села на пре гле де.

С. Ђор ђе вић

УСЛУ ГА ПОМО ЋИ У КУЋИ И У УБСКОЈ ОПШТИ НИ

Циљ – одло жи ти 
дом ски сме штај

ПОМОЋ У КУЋИ У ОПШТИ НИ КЛА ДО ВО

Бри га о немоћ ни ма

Председник општине Кладово Саша Николић (десно) са геронтодомаћицама
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Регионалниспортскисусрет
пензионераСрема

Град ско удру же ње пен зи о не ра Срем ска Митро ви ца, на 
челу са пред сед ни цом Мир ја ном Тре ска ни цом, орга ни зо-
ва ло је кра јем новем бра првен ство у кугла њу и дру же ње 
пен зи о не ра Сре ма. Тур нир у кугла њу одр жан је у Хали 
„Пин ки”, у скло пу новем бар ских све ча но сти гра да Срем-
ске Митро ви це.

Уче ство ва ле су еки пе oпш тинских удру же ња пен зи о-
не ра из Шида, Руме, Инђи је, Пећи на ца и две еки пе гра да 
дома ћи на, а пред сед ни ци ових удру же ња пред во ди ли су 
сво је еки пе.

Осим так ми чар ског дела, одр жан је и рад ни саста нак на 
којем су били Андре ја Савић, пред сед ник Саве за пен зи-
о не ра Срби је, Милан Нена дић, пред сед ник Саве за пен-
зи о не ра Вој во ди не, и пред став ни ци удру же ња која су се 
над ме та ла. Саста нак је био посве ћен актив но сти ма оба 
саве за и удру же ња.

Међу гости ма ове мани фе ста ци је били су и Бог дан Кузмић, 
помоћ ник гра до на чел ни ка Срем ске Митро ви це, Воји слав 
Мир нић, начел ник за здрав ство и соци јал ну поли ти ку у 
Град ској упра ви Срем ске Митро ви це, и Зоран Бере жни, 
дирек тор Фили ја ле РФ ПИО Срем ска Митро ви ца.

Нај у спе шни јим еки па ма и так ми ча ри ма доде ље ни су 
пеха ри. Прво место осво ји ла је еки па Руме, а дру го и тре ће 
место еки пе два и један Срем ске Митро ви це.

У поје ди нач ној, жен ској кон ку рен ци ји, прво место осво ји-
ла је Анге ли на Мићић из Срем ске Митро ви це, дру га је била 
Ани ца Рада ко вић из Руме, а тре ћа Мили са ва Три фу но вић из 
Инђи је.

У мушкој кон ку рен ци ји, нај бо љи је био Сини ша Дро бац из 
Руме, дру го место при па ло је Недељ ку Ива но ви ћу из Инђи је 
а тре ће Мило шу Ино са вље ви ћу из Срем ске Митро ви це.

Спорт ски рива ли тет није омео више сат но дру же ње пен-
зи о не ра у лепом рас по ло же њу, уз музи ку. М. М.

У окви ру про јек та очу ва ња кул тур не 
башти не шабач ког кра ја „Про шлост за 
будућ ност”, који финан си ра Европ ска 

уни ја, спро во ди УНДП, а реа ли зу је Град ска 
орга ни за ци ја инва ли да рада Шабац и њена 
ткач ка ради о ни ца „Ста ри зана ти”, током 
новем бра и децем бра одр жа на је обу ка за 
пусто ва ње вуне. Парт нер на овом про јек ту 
била је Етно мре жа Срби је, а обу ка за прву 
гру пу при ја вље них тра ја ла је месец дана.

У окви ру 150 часо ва пред ви ђе них да се 
савла да ова вешти на изра ђе ни су број ни 
суве ни ри, упо треб ни пред ме ти и одев ни 
дело ви. Сви пред ме ти ће бити укра ше ни 
орна мен ти ма са ори ги на ла из постав ке 

Народ ног музе ја, тако 
да ће пред ста вља ти 
део кул тур ног нема-
те ри јал ног насле-
ђа шабач ког кра ја 
и биће зашти ће-
ни озна ком гео-
граф ског поре кла 
(Мачва, Поце ри на, 
Поса во там на ва).

Ради о ни ца Ста ри зана ти добит ник је при-
зна ња „Чувар тра ди ци је”, а недав но, након 
ком плет ног пре гле да све га ура ђе ног у овој 
ради о ни ци сти гло је реше ње о сер ти фи-
ко ва њу про из во да − дефи ни са ни су као 

про из во ди „Ста ри зана-
ти”, увр ште ни у бренд 
Ори ги нал Срби ја и ста-
вље ни на листу нема-
те ри јал ног кул тур ног 
насле ђа.

У ГОИР Шабац наво де 
да, уко ли ко има заин те-

ре со ва них жена или осо ба са инва ли ди те-
том (неза по сле них, моти ви са них за обу ку 
пусто ва ња вуне), могу да се јаве Наци о-
нал ној слу жби за запо шља ва ње и Град ској 
орга ни за ци ји инва ли да рада Шабац. Г. О.

ГРАД СКА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИНВА ЛИ ДА РАДА ШАБАЦ

Завр ше на обу ка 
за пусто ва ње вуне

Град ска орга ни за ци ја инва ли-
да рада Субо ти ца, у сарад њи са 
Буње вач ким наци о нал ним саве-
том, орга ни зо ва ла је 5. децем бра 
у Град ској кући Субо ти ца, Божић-
но-ново го ди шњи кон церт „Духом 
љуба ви”, и обе ле жи ла Међу на-
род ни дан осо ба са инва ли ди те-
том.

Све ча но сти су при су ство ва ли 
Стан ко Ним че вић, пред сед ник 
ГОИР Субо ти ца и пот пред сед ник 
СИР Срби је, Мир ко Бајић, пот-
пред сед ник Буње вач ког наци-
о нал ног саве та, Мар ко Марић, 
посла ник у Скуп шти ни АПВ, Све-

тла на Ђуре тић, савет ник дирек-
то ра ПФ ПИО, Сне жа на Марић, 
дирек тор ка Фили ја ле РФ ПИО 
Субо ти ца, и број ни дру ги гости.

На кон цер ту су насту пи ли субо-
тич ки пева чи соли сти и там бу-
ра шки орке стар „Хајо”, који су 
изве ли део песа ма из репер то а ра 
позна тог субо тич ког хар мо ни ка-
ша Анту ша Габри ћа.

Медиј ски покро ви тељ кон цер та 
био је Буње вач ки меди ја цен тар 
из Субо ти це.

Након кон цер та, наста вље но је 
дру же ње са гости ма. 

Д. Кораћ

ИНВА ЛИ ДИ РАДА СУБО ТИ ЦЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 3. ДЕЦЕМ БАР 

Духом љуба ви

Стан ко Ним че вић са гости ма
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погледи

Миса о ном про це су 
потре бан пре дах да  
би при спе ле  
инфор ма ци је пре шле 
пут кон со ли да ци је од 
крат ко роч ног до  
дуго роч ног пам ће ња

Личи пома ло на игру пога-
ђа ња са две гру пе уче-
сни ка. Дају сви ма да 

погле да ју и про сту ди ра ју листу 
речи, пој мо ва или сли ка, а 
потом сле ди про ве ра шта је ко 
и коли ко запам тио.

И ту је раз ли ка. Јед ну гру пу 
про ве ра ва ју одмах, док уче-
сни ци дру ге, нај пре изве сно 
вре ме про во де у бла го замра-
че ној про сто ри ји, у тиши ни, без 
мобил них теле фо на и дру гих 
напра ва које би им оку пи ра-
ле пажњу. Могу само да пусте 
мисли да лута ју.

Али зато, кад се резул та-
ти упо ре де, тешко је не бити 
импре си о ни ран, с обзи ром на 
то коли ко је више стру ко већи 
успех после крат ко трај ног 
борав ка у само ћи и кон тем пла-
ци ји.

Овде је сасвим повр шно дат 
начел ни опис поступ ка којим је 
вели ки број науч них тимо ва у 
сто лет ном вре мен ском распо-
ну изу ча вао меха ни зме мемо-
ри са ња инфор ма ци ја, почев 

од немач ких науч ни ка који су 
још 1900. ради ли екс пе ри мен-
те на кон со ли да ци ји пам ће ња 
и дошли до „фак то ра вре ме на” 
потреб ног да нова инфор ма-
ци ја учвр сти сво је место, што је 
запра во кључ. 

Јер, како се обја шња ва, мемо-
ри ја нове инфор ма ци је је изу-
зет но крх ка у тре нут ку ула ска, 
када је тек коди ра на и под ло-
жна је реме ће њу, а посте пе ним 
учвр шћи ва њем (кон со ли да ци-
јом) поста је отпор на на оме та-
ње и таква се скла ди шти.

Сто ти ну годи на касни је, 
почет ком овог века, истра жи-
ва ња су усме ре на ка могу ћем 
побољ ша њу мемо ри је код 
осо ба са неу ро ло шким оште-
ће њи ма, код можда ног уда ра, 
бази ра но на окол но сти тог вре-
мен ског интер ва ла, од оме та ња 
до про чи шће ња ула зне инфор-
ма ци је. Пио нир ску сту ди ју ура-
дио је зајед нич ки тим са два 
уни вер зи те та, из Един бур га и 

Мису ри ја, а нала зи су охра бру-
ју ћи, о чему опшир но гово ри 
чла нак из Би-Би-Сије ве сери је 
„Будућ ност”.

Паци јен ти са који ма је рађен 
сли чан тест као онај немач ки из 
1900, реа го ва ли су изне на ђу-
јуће пози тив но. Дат им је папир 
са низом од 15 речи да погле да-
ју, а десет мину та касни је про-
ве ра ва но је коли ко су запам ти-
ли, с тим да су у међу вре ме ну 
оста вље ни наса мо у изо ло ва ној 
про сто ри ји.

Изу зев дво је уче сни ка са 
тешком амне зи јом, код 
којих није било ника-
квих про ме на, оста ли 
паци јен ти пока за ли су 
тро стру ко боље резул-
та те, са 14 одсто на 49 
одсто, што их гото во 
свр ста ва у исти ранг са 
здра вим осо ба ма, без 
неу ро ло шких смет њи.

Наред ни резул та ти 
били су још импре сив-

ни ји, наво ди аутор члан ка Деј-
вид Роб сон. Испи та ни ци су слу-
ша ли при че, а потом одго ва ра-
ли на пита ња. Јед ни одмах, дру-
ги сат касни је. Раз ли ка је била 
импо зант на. Први нису запам-
ти ли ни десе ти ну чиње ни ца 
(седам одсто), дру ги, после јед-
но ча сов не пау зе, 79 одсто, или 
11 пута више!

Пер спек ти ве се тек отва ра ју, 
посто је инди ка ци је да добар 

одго вор на тести ра ње дају и 
паци јен ти са бла жим обли-
ком Алцхај ме ра, али не тре ба 
зане ма ри ти чиње ни цу коли ко 
сва ова нова сазна ња могу да 
помог ну мла ди ма и здра ви ма, 
пого то во они ма који уче, ђаци-
ма и сту ден ти ма.

Шта онда тач но зна чи пра ви-
ло од 15 мину та тиши не? Није 
чароб ни шта пић, али делу је, да 
пара фра зи ра мо јед ну дав на-
шњу теле ви зиј ску рекла му. А 
оно што може да зву чи посеб но 
при влач но јесте услов да се за 
то вре ме не ради баш ништа. Ни 
теле фон, ни музи ка, ни игри це, 
него седе ти у тиши ни, по могућ-
ству са при гу ше ним све тлом и 
пусти ти мисли ма на вољу.

За то вре ме у гла ви, у коју сте 
на брзи ну трпа ли гоми ле чиње-
ни ца из кам пањ ског мара то на 
пред испит, у току је сор ти ра-
ње инфор ма ци ја, пола ко се 
успо ста вља ред и зато је важно 
у току те пау зе „избе ћи било 
какву актив ност која може да 
реме ти дели ка тан зада так фор-
ми ра ња мемо ри је”.

После тог пре да ха, сам актер 
биће изне на ђен кад уста но-
ви да су наба ца ни пода ци које 
је гро зни ча во поку ша вао да 
запам ти, одјед ном дошли на 
сво је место и да их види јасни је. 
Мозак осве жен, бате ри је напу-
ње не, иде се даље.

Д. Дра гић

Брзимходом
Редов на шет ња брзим ходом три 
пута недељ но пове ћа ва област у 
мозгу (пре фрон тал ни кор текс и 
хипо кам пус) пове за ну са пла ни ра-
њем и мемо ри са њем, уста но ви ли су 
аме рич ки науч ни ци са уни вер зи те та 
у Пит сбур гу, а обја вио лон дон ски 
„Гар ди јан”. Пове ћа ње није веће од 
два до три одсто, али довољ но да 
успо ста ви баланс услед ску пља ња 
оче ки ва ног у живот ном добу испи-
та ни ка. Сту ди ја је рађе на на жена ма 
и мушкар ци ма ста ро сти изме ђу 60 
и 80 годи на. „То може да изгле да као 
скром но постиг ну ће, али то је као да 
вра ћа мо био ло шки сат за годи ну или 
две”, речи су про фе со ра Кир ка Ерик-
со на. „Са малом коли чи ном вежби 
може мо да подиг не мо струк ту ре које 
се погор ша ва ју и тиме пред у пре ди мо 
ког ни тив не про бле ме који се јавља ју 
у позним годи на ма”. 

Одмо ран
мозак
дуже
пам ти

Црначоколада
Има разних саве та са побољ ша ње 
мемо ри је, од мен тал них и физич ких 
вежби, до меди та ци ја, здра вог сна, 
изба лан си ра не дије те, али нај при-
влач ни ји рецепт је чоко ла да. Црна, 
са нај ма ње 72 одсто какаа. Без 
шеће ра, прво ра зред на посла сти ца и 
мемо риј ски сти му ланс.

КАКО ПУНИ ТИ БАТЕ РИ ЈЕ 
ЗА БОЉУ МЕМО РИ ЈУ
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Више не дељ ни масов ни  
про те сти про тив про ме на  
систе ма који се свр ста ва међу 
нај да ре жљи ви је у све ту

Фран цу ски пред сед ник Ема ну ел 
Макрон и вла да коју пред во ди пре-
ми јер Еду ар Филип суо че ни су са 

више не дељ ним масов ним про те сти ма у 
насто ја њу да спро ве ду пен зиј ску рефор му 
која је већ дуго у наја ви, а чији су дета љи 
обе ло да ње ни сре ди ном децем бра.

Про ме не, пре ма обра зло же њу вла сти, 
систем тре ба да учи не тран спа рент ни јим 
и пра вед ни јим за све, али суде ћи пре ма 
интен зи те ту про те ста – про це њу је се да је 
на ули ца ма Пари за и дру гих гра до ва демон-
стри ра ло око 800.000 људи, зау ста вља ни су 
возо ви, метрои, затва ра не шко ле, реду ко-
ва но је осо бље у бол ни ца ма – Фран цу зи 
тим обе ћа њи ма не веру ју, сма тра ју ћи да 
ће за пен зиј ске погод но сти које већ има ју 
мора ти да раде више и дуже.

Макрон у ства ри жели да сада шњи пен-
зиј ски систем, који има чак 42 посеб на 
режи ма – по јед ним пра ви ли ма се, на при-
мер, пен зи о ни шу запо сле ни у јав ном сек-
то ру (има их око пет мили о на), а по дру гим 
они у при ват ном – реор га ни зу је у један, 
тако да се сви, без обзи ра где раде, пен зи-
о ни шу по истим пра ви ли ма.

Сада сво је засеб не пен зиј ске „режи ме” 
има ју рад ни ци у желе знич ком тран спор ту, 
нота ри, фар ме ри, запо сле ни у руд ни ци-
ма и слич но. Неки од засеб них пен зиј ских 
режи ма заи ста при па да ју дав но про ху ја лом 
вре ме ну, као, при ме ри це, онај за балет ску 
про фе си ју у Пари ској опе ри, који је уста но-
вљен још у 17. веку, за вре ме Луја Четр на-
е стог.

Децем бар ски штрај ко ви и изла сци на 
ули це оце ње ни су као нај ве ћи про те сти у 
послед њих неко ли ко деце ни ја, што, у земљи 
са тра ди ци јом ове врсте отпо ра пре ма вла-
сти ма, ука зу је на озбиљ ност ситу а ци је.

Пред сед ник Макрон, који је током 2019. 
гло бал ну пажњу при ву као сво јим спољ-
но по ли тич ким ста во ви ма и ини ци ја ти ва-
ма, а пре све га сво јим иде ја ма за рефор му 
Европ ске уни је и реде фи ни са ње пра ви ла за 
при ступ нових зема ља чла ни ца, у рефор му 
пен зиј ског систе ма унео је доста свог поли-
тич ког капи та ла, што је одва жно са њего ве 
стра не с обзи ром на то да у овом поду хва ту 
у послед ње три деце ни је нису успе ла три 
њего ва прет ход ни ка.

Нај но ви ји отпор пен зиј ској рефор ми 
умно го ме под се ћа на успе шно мини ра ње 

слич ног поку ша ја пред сед ни ка Жака Шира-
ка 1995, који је суо чен са про те сти ма слич-
ним дана шњим, на кра ју од свог пла на оду-
стао.

Фран цу ска, као што смо на овом месту 
већ неко ли ко пута пре до ча ва ли, има вео-
ма широ ко груд пен зиј ски систем, по мно-
го чему не само нај ли бе рал ни ји у дру штву 
инду стриј ски раз ви је них зема ља, него и 
нај да ре жљи ви ји уоп ште.

Пен зи је су тамо у про се ку 61 одсто нето 
при ма ња уочи пен зи о ни са ња, док је тај 
про сек у земља ма ОЕЦД-а, клу бу раз ви је-
них еко но ми ја, 58 одсто. То је систем уна-
пред дефи ни са них бене фи та, што зна чи да 
они који раде уна пред зна ју са коли ко ће 
сред ста ва рас по ла га ти кад се пен зи о ни шу.

У при ват ном сек то ру, где је запо сле но 
седам од десет Фран цу за, пен зи је се изра-
чу на ва ју на осно ву при ма ња током нај бо-
љих 25 годи на, док је та мера у јав ном сек-
то ру засно ва на на пла та ма у завр шних шест 
месе ци рад ног века.

Тако ђе, Фран цу ска има јед ну од нај ни жих 
сто па сиро ма штва сво јих гра ђа на ста ри јих 
од 65 годи на: 3,2 одсто, по чему је одмах иза 
Дан ске. 

Живот но доба за завр ше так рад ног века у 
Фран цу ској данас је 62 годи не, што је испо-
сло ва но рефор мом пред сед ни ка Сар ко зи ја 
спро ве де ном 2010. Пре тога у пен зи ју се 
одла зи ло са навр ше них 60.

Макро нов пред лог не пред ви ђа да се то 
про ме ни. Рад ни ци у тран спорт ним про фе-
си ја ма, као желе зни ча ри, могу ина че у пен-
зи ју већ са 51 (њихов про сек је 53). При том 
је про сеч на пен зи ја за поме ну те тран спорт-
не рад ни ке 3.700 евра месеч но, што је знат-
но више од наци о нал ног про се ка који изно-
си 1.400 евра.

Гене рал но, Фран цу зи се у про се ку пен зи-
о ни шу кад навр ше 60,2 годи не живо та.

С обзи ром на ове број ке, разу мљив је 
отпор про ме ни посто је ћег ста ња и лако су 
обја шњи ви стра хо ви неких про фе си ја да ће 
им рефор ма погор ша ти поло жај.

Док запо сле ни посто је ћи систем тре ти ра ју 
као „све ту кра ву” која мора бити пошто ва на и 
сачу ва на по сва ку цену, заго вор ни ци рефор-

ми ука зу ју на неке непри јат не реал но сти, 
међу који ма је глав на да ће демо граф ске про-
ме не – про ду же так живот ног века и чиње ни-
ца да из годи не у годи ну сва мање запо сле них 
издр жа ва све више пен зи о не ра – у крај њем 
исхо ду зах те ва ти да сви раде дуже.

Пен зиј ском систе му Фран цу ске, ако се 
ништа у њему не про ме ни, ина че пре ти 
дефи цит од око 17 мили јар ди евра до 2025. 
За пен зи је се тамо издва ја 14 одсто бру-
то наци о нал ног про из во да. Више од тога у 
Евр оп ској уни ји за пен зи је тро ше само Грч-
ка и Ита ли ја, док је про сек зема ља ОЕЦД 
осам одсто.

М. Бекин

ПЕН ЗИЈ СКА РЕФОР МА ПОНО ВО УЗБУР КА ЛА ФРАН ЦУ СКУ

Страх од нових мера
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хроника

У народ ној кухи њи у Кња жев цу днев но се 
изда је 150 обро ка мате ри јал но угро же ним 
поро ди ца ма, ста ри ма, пен зи о не ри ма са 
нај ни жим при ма њи ма и кори сни ци ма Цен-
тра за соци јал ни рад. Народ на кухи ња ради 
већ 10 годи на, а цео про грам се реа ли зу је 
пре ко Црве ног крста. Хра на се при пре ма 
и дистри бу и ра у про сто ри ја ма Герон то ло-
шког цен тра, а за 30 кори сни ка окол них 
села доста вља се пре ко еки пе Помо ћи у 
кући, и то у зим ским дани ма.

Основ не намир ни це за при пре му хра ну 
обез бе ђу је Црве ни крст Срби је, а општи на 
суфи нан си ра са 4.300.000 дина ра из буџе-
та. Кори сни ци доби ја ју по пола кило гра ма 
хле ба и пола литра кува ног јела, за вре ме 

држав них пра зни ка даје се поја чан оброк. 
Црве ни крст Срби је два пута годи шње 
доста вља хра ну у вели ким коли чи на ма. 
Кра јем лета поде ли се више од 300 паке-
та, као и 300 паке та сред ста ва за хиги је ну 
и 300 вре ћи ца бра шна по 10 кг за око 600 
жите ља општи не, одно сно за 270 поро ди-
ца. Дистри бу ци јом је обу хва ће но више од 
60 сео ских насе ља.

Сло бо дан Радо ји чић, секре тар Црве ног 
крста у Кња жев цу, каже да има ју и дру ге 
актив но сти. Од сеп тем бра про шле годи-
не почео је да се при ме њу је нови закон о 
тран сфу зи ји крви, а то зна чи да крв при ку-
пља ју чети ри уста но ве Срби је. Црве ни крст 
јед ном месеч но орга ни зу је акци је добро-

вољ ног дава ња крви, по потре би и два 
пута, а крв пре у зи ма Завод за тран сфу зи ју 
из Ниша, који покри ва бол ни це у реги о ну. 
Црве ни крст Кња же вац у про се ку при ку пи 
70 једи ни ца крви и орга ни зу је при ку пља ње 
и поде лу полов не гар де ро бе и обу ће.

Д. Ђор ђе вић

Сарад ња Удру же ња пен зи-
о не ра кикинд ске општи-
не са вршња ци ма из Асо-

ци ја ци је сени о ра у Теми шва ру 
оства ру је се годи на ма. Пен зи-
о не ри из Теми шва ра су јесе нас 
тра ди ци о нал но посе ти ли Дане 
луда је у Кикин ди и насту пи-
ли на кон це р ту при ре ђе ном у 
окви ру ове свет ко ви не. Првог 
децем бра, на дан наци о нал ног 
пра зни ка Руму ни је, гости из 
Срби је су посе ти ли Теми швар, 
а са гру пом од 55 кикинд ских 
пен зи о не ра била је и Босиљ ка 
Срдић, заме ни ца гра до на чел-
ни ка Кикин де.

Госте је поздра ви ла и Мариа 
Гра пи ни, чла ни ца Европ ског 
пар ла мен та, која је обе ћа ла да 
ће дого ди не, на Савин дан, бити 
у деле га ци ји Асо ци ја ци је сени о-
ра која ће при су ство ва ти крсној 
сла ви кикинд ског Удру же ња. Гра-
пи ни је наја ви ла да ће том при ли-
ком посе ти ти и град ску упра ву и 
пред ло жи ти како да се уна пре ди 
зајед нич ки рад и ства ра ла штво 
путем зајед нич ких про је ка та 
међу гра нич не сарад ње.

За доса да шње добре резул-
та те доде ље не су захвал ни це 
пред став ни ци ма обе орга ни за-
ци је. С. Зави шићМариа Гра пи ни (тре ћа сле ва) поздра ви ла је пен зи о не ре

За Удру же ње пен зи о не ра 
Свр љиг ова годи на била је 
рад на, како за месне орга ни-
за ци је, тако и за Скуп шти ну 
удру же ња. Актив но сти су се 
одно си ле на орга ни за ци о-
на пита ња, сарад њу са дру-
гим удру же њи ма, оси гу ра ње, 
набав ку огре ва, орга ни за ци ју 
изле та, као и уче шће на број-
ним кул тур ним и спорт ским 
мани фе ста ци ја ма.

– За чла но ве удру же ња и 
њихо ве поро ди це обез бе ђе но 
је бли зу 200 тона угља, који се 
пла ћа на шест месеч них рата – 
каже Милен ко Петро вић, пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Свр љиг, и дода је да је сва ка 
набав ка на одло же но пла ћа ње 
добро до шла има ју ћи у виду 
мате ри јал но ста ње пен зи о не ра.

Поред набав ке угља, посеб-
ну актив ност удру же ње спро-

во ди на пла ну оси гу ра ња, а до 
сада је, пре ма речи ма Нико-
ли ћа, реги стро ва но око три 
хиља де оси гу ра ни ка. У току 
ове годи не доста се и путо ва-
ло, а чел ни људи удру же ња 
посеб но исти чу добру сарад-
њу са пен зи о не ри ма из целе 
југо и сточ не Срби је.

Актив жена је тако ђе био 
врло акти ван, а добре резул-
та те има и ШК „Вете ран”, који 

се так ми чи у лиги Шахов ског 
саве за Нишав ског окру га.

Мно ге акци је и помоћ пен-
зи о не ри ма оства ре не су уз 
подр шку локал не само у пра ве 
и општин ских инсти ту ци ја са 
који ма удру же ње добро сара-
ђу је. И за наред ну годи ну пен-
зи о не ри Свр љи га обе ћа ва ју 
пуно актив но сти, али нај пре 
сви ма желе здра вље и сре ћу!

С. Ђор ђе вић

ИЗ ЦРВЕ НОГ КРСТА У КЊА ЖЕВ ЦУ

Поде ла намир ни ца и по сели ма

СВР ЉИГ

Годи на пуна актив но сти

КИКИНД СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ У ТЕМИ ШВА РУ

Подр шка чла ни це 
Европ ског пар ла мен та
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Удру же ње пен зи о не ра општи-
не Бабу шни ца обе ле жи ло је про-
шлог месе ца 29 годи на посто ја ња 
и рада. Тим пово дом упри ли че на 
је све ча ност, а у госте су им дошли 
при ја те љи и сарад ни ци из Пиро-
та, Дими тров гра да, Беле Палан ке, 
Вла со тин ца, Сур ду ли це и Град ске 
орга ни за ци је пен зи о не ра Ниш.

Рођен дан им је у име општи не 
Бабу шни ца чести та ла пред сед ни-
ца општи не, Сла ђа на Нико лић, која 
је пору чи ла да ће општи на и убу-
ду ће пра ти ти и пома га ти рад удру-
же ња у про јек ти ма „Досто јан стве ни живот 
пен зи о не ра”.

У име Покре та тре ћег доба Репу бли ке 
Срби је, Дра ган Голу бо вић, члан Орга ни-
за ци о ног коми те та и члан Скуп шти не овог 
удру же ња, покло нио је општи ни Бабу-
шни ца „Хва ло дар” за пра ће ње и помоћ 
овом удру же њу у свим њего вим актив но-
сти ма про шле и ове годи не.

Мно го број не госте поздра вио је пред-
сед ник ГОП Ниш Мир ко Зече вић који је 
нагла сио да је сарад ња изме ђу удру же ња 

потреб на сви ма, јер је бри га за пен зи о не-
ре при о ри тет свих чла но ва.

Удру же ње пен зи о не ра Бабу шни це бро-
ји око 1.100 чла но ва. Нај ва жни ји зада так 
им је бри га о угро же ним пен зи о не ри ма. 
Сто га су свим чла но ви ма отво ре не соци-
јал не кар те и у сва ком тре нут ку се може 
виде ти њихов ста тус.

Годи не 2019. пен зи о не ри Бабу шни це 
уче ство ва ли су на број ним так ми че њи ма, 
осва ја ли награ де, путо ва ли и дру жи ли се, 
а све то пла ни ра ју да про ду же и у наред-
ној годи ни. Д. Голу бо вић

РУМА

Так ми че ње соло 
пева ча 

Так ми че ње соло пева ча „Нико ла Цве јић” 
оку пи ло је недав но у Руми 75 уче ни ка сред-
њих музич ких шко ла и сту де на та музич ких 
ака де ми ја из Срби је и зема ља у окру же њу, 
што је рекор дан број досад. Румља ни су 
има ли при ли ку да ужи ва ју у кон цер ти ма 
про шло го ди шњих побед ни ка и нај у спе-
шни јих пева ча на послед њем над ме та њу.

Уче сни ци су и ово га пута били поде-
ље ни у пет кате го ри ја, а пре ма оце ни 
струч ног жири ја, за побед ни цу је про гла-
ше на Неве на Ђоко вић, мастер сту дент 
Факул те та музич ке умет но сти у Бео гра ду, 
у кла си про фе со ра Нико ле Кита нов ског. 
Побед ни ца ће као спе ци јал ну награ ду 
доби ти и уло гу у репер то а ру Опе ре и Теа-
тра „Мадле ни ја нум”.

Тра ди ци о нал ну награ ду коју доде љу је 
опер ска при ма до на Рад ми ла Бако че вић 
ово га пута је добио Блаж Галој лић.

О зна ча ју овог так ми че ња које се орга-
ни зу је већ 22 годи не све до чи пода так да 
неко ли ко побед ни ка са прет ход них над-
ме та ња већ насту па на позна тим свет-
ским опер ским сце на ма. Г. В.

БАБУ ШНИ ЦА

Про сла ви ли рођен дан

Дра ган Голу бо вић пре да је „Хва ло дар”  
пред сед ни ци општи не Сла ђа ни Нико лић

УСКО РО САВЕЗ ПЕН ЗИ О НЕ РА КОСО ВА И МЕТО ХИ ЈЕ

Удру жи ва њем 
до хума ни јег 
живо та

Са састан ка пред став ни ка пен зи о не ра КиМ и Саве за  
пен зи о не ра Срби је у Грачаници

У новем бру и децем бру 
2019, у сре ди на ма на 
Косо ву и Мето хи ји са 

већин ским срп ским ста нов-
ни штвом покре ну те су број-
не актив но сти на фор ми ра њу 
удру же ња пен зи о не ра, а самим 
тим и на кон сти ту и са њу буду-
ћег Саве за пен зи о не ра Косо-
ва и Мето хи је. Ове актив но сти 
су пого то ву интен зи ви ра не на 
про сто ру јужно од Ибра, где је 
до сада посто ја ло само Удру-
же ње пен зи о не ра у Гра ча ни ци, 
које и јесте покре тач ове ини-
ци ја ти ве.

Иде ју фор ми ра ња удру же ња 
све стра но су подр жа ли Савез 
пен зи о не ра Срби је и Покрет 
тре ћег доба Срби је. Резул тат 

тога су ново фор ми ра на удру-
же ња пен зи о не ра у Новом 
Брду, Вели кој Хочи (општи на 
Ора хо вац), Пле ме ти ни (Оби-
лић), Моги ли (Вити на), Штрп цу 
и Рани лу гу (Косов ска Каме ни-
ца). Тре ба ло би да се до кра ја 
годи не фор ми ра ју удру же ња и 
у Пар те шу (општи на Гњи ла не), 
Гора ждев цу (Пећ), Вида њу (Кли-
на) и При луж ју (Вучи трн).

Кон сти ту и са ње Саве за пен-
зи о не ра КиМ пла ни ра но је за 
поче так наред не годи не, када 
ће сва удру же ња јужно од Ибра 
са удру же њи ма на севе ру КиМ, 
одно сно Север не Митро ви це, 
Лепо са ви ћа, Зуби ног Пото ка и 
Зве ча на, пот пи са ти доку ме нат 
о удру жи ва њу у једин стве ну 

пен зи о нер ску орга ни за ци ју на 
вишем нивоу.

О зна ча ју фор ми ра ња пен-
зи о нер ских орга ни за ци ја, на 
састан ку у Гра ча ни ци гово рио 
је пред став ник Саве за пен зи о-
не ра Срби је, Хаџи Мило рад Сто-
шић. Он је нагла сио да ће Савез 
пен зи о не ра и Покрет тре ћег 
доба Срби је дати пуну подр шку 
ново фор ми ра ним удру же њи ма 
и Саве зу пен зи о не ра Косо ва и 
Мето хи је како би пен зи о не ри 

у срп ској зајед ни ци оства ри ли 
пуну и све стра ну инте гра ци ју 
у све ко ли ке дру штве не токо ве 
и успе шно уна пре ђи ва ли сво ја 
пра ва. 

За око 38.000 пен зи о не ра у 
срп ским сре ди на ма на КиМ, орга-
ни зо ва ње и покре та ње разних 
актив но сти кроз удру же ња и 
Савез пен зи о не ра КиМ, ство ри ће 
могућ но сти за актив ну ста рост и 
хума ни ји и све стра ни ји живот.

В. Стој ко вић
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пензионерски кутак

ЗЛА ТИ БОР

Фести вал вете ра на  
фол кло ра

У орга ни за ци ји Удру же ња за него ва ње тра ди ци је „Вете ра-
ни Зла ти бо ра”, почет ком децем бра у Кул тур ном цен тру на 
Зла ти бо ру одр жан је 9. Фести вал вете ра на фол кло ра. Једин-
стве но оку пља ње фол клор них удру же ња из Срби је и реги о-
на ове годи не има ло je више од 1.250 уче сни ка из 56 ансам-
ба ла што га, пре ма речи ма орга ни за то ра, свр ста ва у један од 
нај ве ћих фести ва ла фол кло ра у Срби ји. Оно по чему ће се 
пам ти ти, и код гости ју и код дома ћи на, поред вели ког бро-
ја уче сни ка, јесте добра атмос фе ра и још леп ше дру же ње, 
са посеб ним акцен том на богат ство срп ске кул тур не башти-
не коју фол клор на дру штва с поно сом чува ју. Мно ги од њих 
на овај фести вал дола зе ско ро од почет ка, што умно го ме 
гово ри о самој орга ни за ци ји, али и чари ма Зла ти бо ра, како 
кроз ути ске пре но се гости. Током фести ва ла била је изу зет-
на атмос фе ра захва љу ју ћи добром рас по ло же њу игра ча и 
публи ке.  Д. Р.

БАЧ КА ПАЛАН КА

Штри ка ју за бебе
Вред не руке бака из Герон то ло шког цен тра Бач ка Палан ка 

већ неко ли ко годи на пле ту капи це, чара пи це и хобот ни це за 
пре вре ме но рође не бебе које се нала зе на нео на то ло ги ји у 
Деч јој бол ни ци у Новом Саду. Акци ју је 2013. годи не покре-
ну ла др Дани је ла Ран чић из бач ко па ла нач ког Дома здра вља 
у сарад њи са рад ним тера пе у том Биља ном Пејо вић, а баке су 
је срдач но при хва ти ле. Пле те ње се спро во ди у окви ру рад но 
оку па ци о не тера пи је и пред ста вља нај леп ши при мер сарад-
ње, соли дар но сти и дру штве но одго вор ног пона ша ња.

– Сви наши кори сни ци има ју вели ко срце и још већу жељу 
да помог ну они ма који ма је помоћ нео п ход на. Подр жа вам и 
поздра вљам сва ку ини ци ја ти ву хума ног карак те ра, посеб но 
акци је који ма се при кљу чу ју наши кори сни ци а у вези су са 
пру жа њем помо ћи деци и омла ди ни – каже др Милан Бајић, 
дирек тор ГЦ Бач ка Палан ка. Г. Ц.

„Клуб при ја тељ ства” при пад ни ка тре ћег доба већ једа на ест 
годи на послу је у окви ру леско вач ког Удру же ња пен зи о не ра 
Јабла нич ког управ ног окру га и има 725 актив них чла но ва. 

– Нажа лост, послед њих годи на има мо већи одлив него 
при лив члан ства услед пове ћа не смрт но сти ста ри јих Лесков-
ча на – каже Миро сла ва Добре но вић, руко во ди лац клу ба.

Про сла ва 11. годи шњи це клу ба у Вели кој сали Дома пен-
зи о не ра у Лесков цу при ву кла је вели ки број посе ти ла ца. У 
госте леско вач ком клу бу први су дошли вете ра ни из Кња жев-
ца, затим пред став ни ци клу ба ста рих из леско вач ког Герон-
то ло шког цен тра и из клу ба Днев ног борав ка „Дуга” деце са 
посеб ним потре ба ма и деце оме те не у раз во ју. Ова деца су 
изве ла при го дан кра ћи про грам... 

Завр шни цу ску па обе ле жио је наступ чла но ва музич ко-
поет ских сек ци ја леско вач ког КУД „Пен зи о нер”.

Заслу жним поје дин ци ма и орга ни за ци ја ма „Клуб при ја тељ-
ства” из Лесков ца доде лио је захвал ни це и при год не, скром-
не покло не.  Т. С.

НИШ

Весе ла годи шњи ца
Удру же ње пен зи о ни са них 

поли циј ских рад ни ка из Ниша 
про шлог месе ца је обе ле жи ло 
41 годи ну посто ја ња.

Про сла ви је при су ство ва-
ло око 300 гости ју из Срби је, 
Бугар ске, Репу бли ке Срп ске... 
За њих је орга ни зо ван дочек, 
затим оби ла зак спо мен-пар-
ка Чегар и спо мен-костур ни-
це Ћеле-кула, уз вео ма лепо 
пре да ва ње кусто са музе ја, 
каже пред сед ни ца удру же ња 
Живан ка Спа сић. 

За госте и дома ћи не упри-
ли чен је и све ча ни ручак, а 
на сла вљу су били и начел ни-
ци поли циј ских упра ва Ниш и 
Леско вац. Цела орга ни за ци ја је 
била бес пре кор на и сви гости су има ли само речи хва ле за 
дома ћи не. Ж. С.

ЛЕСКО ВАЦ

Да нико не буде сам
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КРА ЉЕВ ЦИ

Хума ни тар на акци ја
У Кра љев ци ма, селу у рум-

ској општи ни, сре ди ном децем-
бра је орга ни зо ва на ликов на 
коло ни ја хума ни тар ног карак-
те ра. Умет ни ци су доби ли плат-
но за сли ка ње, а радо ви ће 
уско ро бити пре зен то ва ни на 
про дај ној изло жби. Међу девет 
сли ка ра из Ста ре Пазо ве, Вој ке, 
Голу би на ца и Руме, била су и 
чети ри пен зи о не ра.

Коло ни ју су орга ни зо ва ле 
чла ни це Удру же ња жена „Вик-
то ри ја” из Кра ље ва ца.

Пре ма речи ма Сло бо дан ке 
Лазић, пред сед ни це удру же ња, 
новац доби јен од про да је сли-
ка биће иско ри шћен за помоћ мла ди ма са посеб ним потре-
ба ма у том селу. Г. В.

СРЕМ ЧИ ЦА

Муке са про сто ром
Месна орга ни за ци ја ста ро сних и борач ких пен зи о не ра 

Срем чи ца има нај ве ћи број чла но ва у општи ни Чука ри ца и 
дру га је по вели чи ни – бро ју чла но ва, одмах иза Општин ске 
орга ни за ци је Нови Бео град.

Члан ство ове орга ни за ци је чине мно ги пен зи о не ри који су 
сво јим радом допри не ли раз во ју нека да шње Југо сла ви је и 
има их из свих кра је ва бив ше СФРЈ. Има ту песни ка и уче сни-
ка Дру гог свет ског рата, позна тих али скром них људи.

Један од нај ста ри јих чла но ва је Бран ко Нише вић (97), још 
акти ван на састан ци ма и дру же њи ма, уче сник рата од 1941. 
до 1945, носи лац број них одли ко ва ња. При ја тан, здра вог 
духа, радо се сећа мно гих дета ља из рата о који ма при ча са 
мла ђим пен зи о не ри ма.

Ова ведра ста ри на воли да да се дру жи са оста лим пен зи-
о не ри ма и каже да се нада да ће доче ка ти да се пен зи о не ри 
Срем чи це усе ле у веће и ком фор ни је про сто ри је.

Срем чи ца има око 40.000 ста нов ни ка и више од 4.000 пен-
зи о не ра који се саста ју у про сто ри ји од 24 ква драт на метра, 
као и инва лид ски пен зи о не ри. Пред сед ник орга ни за ци је, 
Милан Попо вић, каже да би веће про сто ри је омо гу ћи ле да се 
учла ни више пен зи о не ра, који би има ли боље усло ве за сво је 
актив но сти и дру же ње. З. М.  

ВЕЛИ КА ПЛА НА

Помоћ најугроженијима
Нај си ро ма шни ји пен зи о не ри из 14 месних одбо ра у општи-

ни Вели ка Пла на доби ли су 150 паке та хума ни тар не помо ћи. 
Ову акци ју води ло је Удру же ње пен зи о не ра општи не Вели ка 
Пла на уз финан сиј ску помоћ Фон да ПИО.

У акци ју се укљу чи ла и општи на Вели ка Пла на, која је нај-
у гро же ни јим и нај си ро ма шни јим пен зи о не ри ма уру чи ла 260 
паке та хума ни тар не помо ћи.

Како су нам рекли у Удру же њу пен зи о не ра општи не Вели ка 
Пла на, ову акци ју ће наста ви ти и у наред ном пери о ду. Сл. К.

ВЕЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ

Обе ле жи ли годи шњи цу
Удру же ње пен зи о не ра општи не Вели ко Гра ди ште орга ни-

зо ва ло је недав но про сла ву свог 46. рођен да на. Про сла ва је 
одр жа на у ресто ра ну уз ручак и госте из Мла де нов ца, Сопо та, 
Сме де ре ва, Сме де рев ске Палан ке, Сви лајн ца, Дра жња, Дели-
бла та, Гаја, Петров ца, Голуп ца, Пожа рев ца, Коби ља, Костол ца, 
Беле Цркве...

Госте је поздра вио и про грам водио Ненад Михај ло вић. 
Уз захвал ност и при зна ња дона то ри ма, гости ма се при год-
ним речи ма обра ти ла и пред сед ни ца удру же ња пен зи о не ра 
општи не Вели ко Гра ди ште, Љиља на Дра ги шић.

За добро рас по ло же ње побри ну ло се КУД „В.П. Царе вац” са 
пра те ћим бен дом.

На руч ку је било 260 пен зи о не ра а заба ва се про ду жи ла до 
касних сати. Ж. И.

Милан Попо вић, Бран ко Нише вић (97) и Рада шин Јеро ти је вић
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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

У Кур шу мли ји је, под покро ви тељ ством 
општи не и Тури стич ке орга ни за ци-
је, а у сарад њи са Етно умет нич ким 

клу бом „Черењ ски” и општин ским Црве-
ним крстом, 14. и 15. децем бра одр жан 
Први ново го ди шњи базар. Томе је посеб но 
допри не ла „Кре а тив на Кур шу мли ја – ЕУК 
Черењ ски”, која је за крат ко вре ме оку пи ла 
све ства ра лач ке етно и умет нич ке топлич-
ке потен ци ја ле, од нај мла ђих из врти ћа до 
основ них и сред њих шко ла и локал них пен-
зи о не ра.

Први дан база ра је био наме њен изла-
га чи ма дома ће ради но сти, ново го ди шњих 
суве ни ра, про из во ди ма ста рих зана та и 
екс по на ти ма при ме ње не умет но сти. Базар 
је отво рио пред сед ник општи не, Радо љуб 
Видић, који је иска зао пошто ва ње пре ма 
кре а тив ци ма Кур шу мли је и иста као оче ки-
ва ње да ће ова мани фе ста ци ја поста ти тра-
ди ци о нал на.

Кул тур но-умет нич ки про грам који је 
усле дио отво ри ла су деца из врти ћа „Сун-
це” песмом „Сини јар ко сун це са Косо ва” и 
спле том народ них ига ра из Топли це. 
У настав ку про гра ма насту пи ли су 
реци та то ри ОШ „Мило је 
Закић”, КУД „Бата Лач ко-
вић” и пле сна гру па „Раг-

на рок”. Уз посеб ну пажњу број не публи ке, 
на фру ли је насту пи ла и мала гошћа из Бру-
са, Еми на Мар ја но вић, уче ни ца првог раз-
ре да и чла ни ца „Копа о нич ке фру ле”.

Гастро ном ски дан База ра, посве ћен изла-
га чи ма хра не и пића топлич ког кра ја, отво-
ри ла је Јасми на Савић, дирек тор ка Тури-
стич ке орга ни за ци је Кур шу мли ја.

– Изне на ђе на сам ово ли ким бро јем 
изла га ча и ова квом разно вр сно-

шћу про из во да здра ве хра не и 
пића, што је дар наше при ро де 

и вред них људи. Раду је ме 
што ћемо у будућ но сти овим 

про из во ди ма побољ ша ти тури стич ку пону ду 
Ђаво ље варо ши, Про лом и Луков ске бање, 
као и Кур шу млиј ске бање, за коју се нада мо 
да ће уско ро бити вели ка тури стич ка дести-
на ци ја Топли це – наве ла је дирек тор ка.

Више од три де сет изла га ча на овом база-
ру било је једин стве но у иде ји да део сво-
јих про из во да дају у хума ни тар не свр хе, а 
посеб но су то учи ни ли уче ни ци ОШ „Мило је 
Закић” про да јом ново го ди шњих честит ки. 
Захва љу ју ћи томе за Нову годи ну при год ни 
покло ни са база ра биће уру че ни јед ној од 
нај у гро же ни јих поро ди ца у Кур шу мли ји.

М. Јаснић

Два де сет петог децем бра 
у Свр љи гу је почео Божић ни 
фести вал, фести вал мла дих, 
који ће тра ја ти до 10. јану а ра 
наред не годи не. Мани фе ста-
ци ја у духу тра ди ци је и хума-
но сти обе ле жа ва се низом 
актив но сти које има ју за циљ 
да заба ве мла де и обо га те кул-
тур ни живот Свр љи га. 

У 15 дана фести ва ла одр-
жа ва ју се кон цер ти кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва, 
књи жев не и музич ке вече ри, 
позо ри шне пред ста ве за децу, 
маскен бал, кара о ке, час о 
Божи ћу и божић ном кола чу за 
прва ке, изло жбе сли ка, аук циј-
ске про да је, а сва при ку пље на 
сред ства одла зе у хума ни тар-

не свр хе, каже Миле на Ристић, 
орга ни за тор при Цен тру за 
тури зам и кул ту ру Свр љиг. У 
овом пери о ду Деда Мраз је 
оби шао све шко ле и уче ни ци-
ма поде лио покло не, нај мла ђи 
су у Град ском пар ку оки ти ли 
ново го ди шњу јел ку и цео Свр-
љиг је у пра знич ном руху.

За Бад ње вече и Божић пла-
ни ра не су актив но сти у свр-
љи шкој цркви Све ти цар Кон-
стан тин и цари ца Јеле на. 

Орга ни за тор фести ва ла је 
Цен тар за тури зам, кул ту ру и 
спорт у сарад њи са Кан це ла-
ри јом за мла де, а покро ви тељ 
је општи на Свр љиг и мно го-
број ни спон зо ри.

С. Ђор ђе вић 

Божић ни фести вал у Свр љи гу 

ПРВИ НОВО ГО ДИ ШЊИ БАЗАР У КУР ШУ МЛИ ЈИ

Кре а тив ни потен ци јал
Топли це



25ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2019.

Да ли сте зна ли ... Ново го ди шње паху љи це
Немам пара за нову годи ну. Имам само за полов ну.
Пуном паром на дочек под усло вом да има те пара.
У новој годи ни пра те ме лепе жеље. Нажа лост, ни јед на да ме стиг-

не.
Деда Мраз је у суко бу инте ре са. Попио је сву кока ко лу наме-

ње ну деци.
Резер ви сао сам јеф ти но место за Нову. Поред ТВ-а.

Душан Стар че вић

Ново го ди зми
У новој годи ни људи ма желим мно го добре воље, и да им „здра-

вље” нов ча ни ка буде боље! 
Нова годи на доно си радост нај мла ђи ма. Одра сли ма доно си 

нове оба ве зе, а нај ста ри ји ма нови обра чун пен зи ја.
У вре ме интер не та ново го ди шње честит ке су рет ке, за раз ли ку од 

ново го ди шњих пијан ста ва
Годи на нова, бри ге ста ре, лак ше би било кад би у новој годи-

ни сти гла љубав и, нарав но, паре.
Свим људи ма желим здра вље и сре ћу, а посеб но пен зи о не ри ма 

пен зи ју већу!
Невен Шија ков 

Жеље и оче ки ва ња
Све нове годи не су лепе, али само неке су и неза бо рав не.
Про сеч на пен зи о нер ска оче ки ва ња су скром на. Од све га пома ло 

више. 
Пен зи је и тен зи је би тре ба ло ускла ђи ва ти у гра ни ца ма 

живот не нор ма ле.
Да би очу вао при ро ду, потреб но је да човек сачу ва и људ ску при-

ро ду у себи.
Уза луд вам тра га ње за изгу бље ним вре ме ном ако сте га раз-

ба ца ли по ТВ кана ли ма.
Не ста ри се убр за но толи ко коли ко се деца рађа ју успо ре но.

Сло бо дан Дучић

Невре ме
На људ ском небу само вели ке душе певу ше.
Ићи ка добру, зна чи бога ти ти. Бити богат, не зна чи и добар бити.
Код нас нема шта нема, али зато има сва шта.
Живот је кра так, али не и мали за вели ке ства ри.
Коме сла ва уда ри у гла ву пре стар та, ника да не стиг не до 

циља.
Наше вре ме је пало у невре ме.

Пеко Лали чић

И
гњ
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– да је у Есто ни ји уоби ча је но да се 31. 

– да Бра зил ци баца ју бело 

– да чуве ни сид неј ски ново-

ла, али сре ћом нема казне за то.

је пре ле па сид неј ска опе ра у поза ди ни. Пре ово га, у 21 час 

пушта се поро дич ни ватро мет за мале Аустра ли јан це који 

иду на спа ва ње мно го пре глав ног дога ђа ја.

децем бра поје де „сре ћан број обро ка” – 

цве ће у оке ан у ново го ди шњој 

го ди шњи ватро мет сва ке годи-

седам, девет или два на ест, јер то, пре ма 

ноћи као поклон боги њи мора 

не гле да више од мили он људи 

веро ва њу, тре ба да им обез бе ди „ситу” и добру годи ну? Овај 

Иема њи? Она је кра љи ца оке а на, 

у самој луци и пре ко мили јар ду 

естон ски оби чај, који су изгле да усво ји ли и мно ги дру ги, 

заштит ник риба ра и пре жи ве лих бро до ло ма ца, али и мај ки 

широм све та? Поноћ ни ватро мет који тра је 12 мину та, за 12 

мушкар ци ма би тре ба ло да да сна гу седам, девет или два-

на ест људи.

и деце. Пону де Иема њи ће доне ти про спе ри тет у новој годи-

месе ци у годи ни, екс пло ди ра са луко ва и писте Луч ког моста 

ни. Ако оке ан вра ти ваше пону де, боги ња их није при хва ти-

и осам бар жи рав но мер но рас по ре ђе них на обе стра не, док 

– да, за раз ли ку од Бра зи ла, у 

– да Еква дор буквал но све тли 

наме штај, уре ђа је, фла ше, па овај оби чај зна да доне се низ 
ново го ди шњих повре да.

Јужно а фрич кој Репу бли ци има ју 

у ново го ди шњој ноћи? Ста нов-

мно го прак тич ни је ново го ди шње 

ни ци пра ве вели ке папир не лут-

оби ча је? Ако доче ку је те Нову 

ке које могу личи ти на било који 

годи ну у Јоха нес бур гу, пази те на лете ћи наме штај, јер је 

ствар ну или изми шље ну лич ност, па их запа ле када сат отку-

тамо оби чај да се баца ју ћи ста ре пред ме те из дома ћин ства 

ца поноћ. Како при ча каже, овај „гору ћи” риту ал омо гу ћа-

кроз про зор при лич но буквал но каже „напо ље са ста ром 

ва Еква дор ци ма да забо ра ве про шлост и фоку си ра ју се на 

годи ном”. Тра ди ци ја је мало изма кла кон тро ли послед њих 

добру нову годи ну.

годи на, јер ста нов ни ци висо ких згра да баца ју кроз про зо ре 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА: статори, ременар, еманати, 
ћелија, н, гс, рк, Аза, сив, на-мет, а, ој, Тавр, 
великан, Адакале, ма-тор, гле, ов, обла, ир, д, 
Анета, ип, тром, налив, атомист, амонал, лк, нато. 
ОСМОСМЕРКА: иње

ОСМОСМЕРКА

Наведене речи треба пронаћи у лику осмосмерке 
у осам смерова. На крају ће остати три слободна 

слова која  дају залеђену росу зими.

АКРОБАТИКА, ВАВИЛОН, ВАРИВО, ВИТЛО, 
ДОЛИНА, ИНСАН, КАПЛАР, КВАДРАТ, КАКАО, 

КАМАРА, КВАРТА, КОАЛИЦИЈА, ЛАВАНДА, 
ЛИХВАР, НОВИ САД, НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА,  

ЛАСТА, НИЦАТИ, ПАЛМА, ПАНТАЛОНЕ, ПРИТВОР,  
ПРОСЛАВА, РАКИТА, РАТНИЦА, СКАЛА, ТЕБАНАЦ,  

ТЕЛЕТИНА, ТРАКА, 

Н К Р А Л П А К

О О О В И Р А В

В А В И Л О Н А

О Л Т И В С И Д

Г И И Р С Л Л Р

О Ц Р Н А А О А

Д И П О В В Д Т

И Ј А А Н А К Н

Ш А Н К Л И Р И

Њ Д Т А А М Ј Ц

А Л А К С Р А А

Ј И Л Р Т Н Т Т

Е А О О А Њ И И

Л Н Н Б Л А Т О

К И Е А

А Т В Т

М Е А И

А Л Р К

Р Е Т А

А Т Е Р

АУТОР:  
ЈОВИЧИЋ

ПРИГОДНА 
ЧЕСТИТКА

ГОРЊИ 
ДЕО ГЛАВЕ

ЛЕГУРА ЖИВЕ 
СА МЕТАЛОМ

ВРСТА 
 СПОРТА

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

ЗЕМЉО- 
РАДНИЦИ

ЈЕЗЕРО У 
СЕВЕРНОЈ 
АМЕРИЦИ

НЕПОКРЕТНИ       
ДЕО МОТОРА 

(МН.)

ЈЕДАН  
ЗАНАТЛИЈА   

ПРОДУКТИ 
ЕМАНАЦИЈЕ

ОСНОВНИ 
ЕЛЕМЕНТ   

ЖИВИХ БИЋА

ЗАЛИВ 
У  ИСТРИ

СИМБОЛ АЗОТА
ГИМНАСТ.  

САВЕЗ  (СКР.)
УЈЕДАЊЕ

РУКОМЕТНИ  
КЛУБ (СКР.)

СВИРАТИ 
ОДСЕЧНО

АЗЕМИНА 
(ОДМИЛА)

ПЕПЕЉАСТ
МОРАЛ

НАМЕТАЊЕ
ОЗНАКА   
АМПЕРА

ТАЛАСАСТО

УЗВИК 
ОДАЗИВАЊА

ОСТРВО У 
СРЕДОЗ. МОРУ

ДЕО  
АУТОМОБИЛА

ОСОБА ВИСОКОГ 
ПОЛОЖАЈА

ПОТОНУЛО 
ОСТРВО 

НА ДУНАВУ

СТАР,  
ОСТАРЕО
ОЗНАКА 

ЛИБРЕ

УЗВИК:     ЕНО, 
ЕТО

ОВДАШЊИ 
 (СКР.)

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

ОКВИР ЗА  
СЛИКУ

ОКРУГЛА, 
ОВАЛНА

СИМБОЛ 
ИРИДИЈУМА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ЖЕНСКО 
 ИМЕ

МУЖЈАК 
ПАТКЕ

ИЗДАВАЧКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ       

(СКР.)

СПОР,   
ИНЕРТАН

ЛОМЉАВА

НАЛИВАЊЕ ЧАСОВНИК
ЗЕМЉИШТЕ,   

ТЕРЕН

НАУЧНИК 
АТОМСКЕ НАУКЕ

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

ВРСТА  
ЕКСПЛОЗИВА

ЛИТАР

ЛИЧНА КАРТА   
(СКР.)

СКРАЋЕН. 
ЈЕДНОГ ВОЈНОГ   

САВЕЗА

2020

СКАНДИНАВКА



2020

П У С Ч П С Н
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П У С Ч П С Н
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Јануар

Април

Јул

Октобар

Фебруар

Мај

Август

Новембар

Март

Јун

Септембар

Децембар




