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Позна то је да смех поред попра вља ња 
рас по ло же ња доно си и број не дру ге 
здрав стве не пред но сти. С обзи ром на то 

да је пре више од две деце ни је, у јану а ру, први 
пут обе ле жен Свет ски дан сме ха, реши ли смо 
да овај увод ник посве ти мо том међу на род ном 
дану, као и да се под се ти мо зашто је све смех 
добар за нас.

Свет ски дан сме ха осми слио је др Мадан Ката-
риа, осни вач свет ског покре та Смех јогe, једин-
стве не тех ни ке вежба ња која ком би ну је груп ни 
смех и диса ње. Овај дан је први пут обе ле жен 
11. јану а ра 1998. годи не, у Мум ба ју, када се око 

12.000 чла но ва локал них и међу на род них клу-
бо ва сме ха оку пи ло да зајед но одр же вели ку 
сеан су сме ха. Прво обе ле жа ва ње Свет ског дана 
сме ха ван Инди је дого ди ло се 9. јану а ра 2000. 
годи не у Копен ха ге ну, где се на глав ном град-
ском тргу оку пи ло и зајед но сме ја ло више од 
10.000 људи, а овај дога ђај је ушао у Гини со ву 
књи гу рекор да.

Попу лар ност Свет ског дана сме ха расла је 
зајед но са покре том Смех јоге, а овај дан се сада 
обе ле жа ва у више од 70 зема ља. За њего во обе-
ле жа ва ње везу ју се два дату ма, 10. јану ар и прва 
неде ља маја.

Када је реч о бла го твор ним ути ца ји ма сме ха, 
спо соб ност одр жа ва ња сми сла за хумор и спо-
соб ност да се сме је мо пози тив ни су меха ни-
зми који могу помо ћи у пре ва зи ла же њу тешких 
пери о да, а пре по руч љи во је и да се у сезо на ма 
пре хла де и гри па сме је мо што више, јер сту ди је 
пока зу ју да смех јача иму ни тет.

О пози тив ном ути ца ју сме ха на анк си о зност 
и дру ге нега тив не емо ци је гово ри, изме ђу оста-
лог, сту ди ја из 1990. годи не. Истра жи ва чи су 
наве ли 53 сту ден та да веру ју да ће доби ти струј-
ни удар након пери о да чека ња. Испи та ни ци у 
екс пе ри мен тал ној гру пи пре слу ша ли су шаљи-

ву касе ту док су чека ли на шок. Пла це бо гру па 
је слу ша ла неша љи ву касе ту, а кон трол на гру па 
нијед ну. Екс пе ри мен тал на гру па је саоп шти ла да 
им се анк си о зност сма њи ла током пред сто је ћег 
пери о да, а они који има ју нај ви ши ниво сми сла 
за хумор има ли су нај ни жи сте пен анк си о зно сти.

Смех, тако ђе, делу је и као при род ни анти де-
пре сив. Паци јен ти у уста но ва ма за дуго трај но 
збри ња ва ње често пате од депре си је и лошег 
сна, па је сту ди ја из 2017. обја вље на у кореј ском 
часо пи су за негу одра слих тести ра ла ефек те 
тера пи је сме хом на 42 ста нов ни ка две бол ни це 
за дуго трај но збри ња ва ње. Испи та ни ци су има-

ли тера пи ју сме хом у тра ја њу од осам сеси ја од 
по 40 мину та, два пута недељ но, а резул та ти су 
пока за ли сма ње ну депре си ју и опште побољ ша-
ње рас по ло же ња, као и побољ ша ни сан у екс пе-
ри мен тал ној гру пи у поре ђе њу са кон трол ном 
гру пом.

Науч но је дока за но и да добар налет дубо ког 
сме ха може дове сти до пове ћа ња отку ца ја срца, 
брзи не диса ња и потро шње кисе о ни ка, што је 
слич но оно ме што се деша ва током вежба ња. У 
при лог ово ме иду и резул та ти истра жи ва ња из 
2014. обја вље ни у Међу на род ном часо пи су за 
гоја зност, који пока зу ју да смех може саго ре ти 
кало ри је.

Смех је добар и за кар ди о ва ску лар ни систем, 
под сти че сма ње ње упа ле арте ри ја и пове ћа ну 
про из вод њу ХДЛ, одно сно „доброг” холе сте ро-
ла, делу је на сма ње ње висо ког крв ног при ти ска, 
а под сти че и више физи о ло шких систе ма који 
сма њу ју ниво хор мо на стре са.

Једи ни закљу чак који се наме ће јесте да тре-
ба да се сме је мо што више и што чешће, а како 
је рекао ини ци ја тор Свет ског дана сме ха, др 
Мадан Ката риа: „Када се сме је те, мења те се, а 
када се ви мења те, цео свет се мења око вас.”

В. Кадић

Сме хом до здра вља
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у жижи

Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борач-
ка и соци јал на пита-

ња је током прет ход не годи не 
ура ди ло мно го на пости за њу 
глав них циље ва за оства ри ва-
ње пла на „Срби ја 2020-2025”, 
рекао је мини стар Зоран Ђор-
ђе вић на пред ста вља њу резул-
та та рада свог ресо ра у 2019. 
годи ни и пла но ва за наред ни 
пери од.

– Нај ва жни ји зада так нам 
је, као и до сада, бри га о свим 
гра ђа ни ма и њихов бољи так – 
навео је мини стар дода ју ћи да 
сви заслу жу ју иста пра ва и да 
је оба ве за држа ве да им то и 
обез бе ди.

У том сми слу глав ни при о-
ри те ти рада Мини стар ства у 
2020. годи ни биће бри га о мла-
ди ма, одно сно зау ста вља ње 
еко ном ских мигра ци ја, демо-
гра фи ја, бри га о пен зи о не ри-
ма, изра да соци јал них кара та.

– Задр жа ва ње мла дих у сво-
јој земљи, при вла че ње стра-
на ца, бор ба за сва ки нови 
живот и већи ната ли тет, бољи 
стан дард за наше нај ста ри је 
гра ђа не, уна пре ђе ње поло жа-
ја осо ба са инва ли ди те том и 
при пад ни ка рањи вих кате го-
ри ја ста нов ни штва, очу ва ње 
тра ди ци је и борач ких пра-
ва, изра да соци јал них кара-
та, сма ње ње неза по сле но сти, 
соци јал на зашти та, даљи рад 

и јача ње инспек ци ја, само су 
неки од циље ва за чије оства-
ре ње ће се Мини стар ство 
актив но зала га ти у сарад њи са 
Вла дом Срби је и свим над ле-
жним инсти ту ци ја ма – иста као 
је Ђор ђе вић.

Гово ре ћи о еко ном ским 
мигра ци ја ма и вели ком одли ву 
ста нов ни штва, он је под се тио 
да је осно ва но Коор ди на ци о-

но тело за пра ће ње токо ва из 
обла сти еко ном ских мигра ци-
ја у Репу бли ци Срби ји које има 
зада так да да смер ни це у ком 
прав цу би Срби ја тре ба ло да 
иде како би била инте ре сант на 
за оста нак, али и повра так мла-
дих и дру гих гра ђа на у нашу 
земљу. Уско ро би тре ба ло да 
буде пред ста вљен Нацрт стра-
те ги је за упра вља ње еко ном-

ским мигра ци ја ма за пери од 
од 2020. до 2027. годи не, након 
које ће бити изра ђен акци о ни 
план, а потом и локал ни акци-
о ни пла но ви.

Када је реч о побољ ша њу 
демо граф ске сли ке Срби је, 
Ђор ђе вић је навео да је Мини-
стар ство за рад на реша ва њу 
овог про бле ма ради ло зајед-
но са мини стар ком заду же ном 
за демо гра фи ју и попу ла ци о-
ну поли ти ку, Сла ви цом Ђукић 
Деја но вић, те да су ефек ти 
одре ђе них реше ња који су 
оче ки ва ни за десет годи на 
постиг ну ти већ након годи ну 
и по дана од при ме не новог 
зако на, а Срби ја је први пут 
ушла у пози ти ван скор, одно-
сно има ла је 614 деце више.

Мини стар је посеб но нагла-
сио и бри гу о пен зи о не ри ма, 
за које је рекао да су цео живот 
ради ли за земљу и да су има-
ли раз у ме ва ња за мере Вла де 
Срби је.

– Нисмо забо ра ви ли пен зи о-
не ре, доне те су изме не Зако на 
о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу, пен зи је су пове ћа-
не за 5,4 одсто, а уве де на је и 
швај цар ска фор му ла за њихо-
во ускла ђи ва ње. Али, неће мо 
ту ста ти, наш циљ је да 2025. 
годи не про сеч не пен зи је буду 
430, 440 евра и то је нешто 
на чему тре ба зајед нич ки да 
ради мо – рекао је Ђор ђе вић.

Од оста лих постиг ну ћа, 
мини стар је издво јио добре 
резул та те Инспек то ра та за 
рад, који су пока за ли да је, 
иако је оба вљен већи број 
инспек циј ских над зо ра, мање 
нере ги стро ва них субје ка та и 
мање оних који су откри ве ни 
да раде на црно. Иста као је и 
добар рад Аген ци је за мир-
но реша ва ње рад них спо ро ва 
чија је уло га, како је рекао, све 
већа, а нај зна чај ни ји учи нак се 
види у мањем бро ју штрај ко ва 
и вели ком про цен ту пози тив-
но реше них слу ча је ва.

Као нај ва жни је број ке за 
2019. годи ну из ресо ра Мини-
стар ства за рад Ђор ђе вић је 
иста као пад неза по сле но сти 
на 9,5 одсто и 64,8 мили јар ди 

Континуитетбриге
опензионерима
У окви ру пред ста вља ња резул та та рада Мини-
стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња у 2019. годи ни, дирек тор ка 
Репу блич ког фон да за пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње, Дра га на Кали но вић, гово ри ла је о 
послов ним успе си ма Фон да у про шлој годи ни.
– У 2019. годи ни испла ће не су пен зи је и све 
накна де на вре ме и у цело сти за 1.700.000 пен-
зи о не ра. У новем бру 2019. испла ти ли смо јед-
но крат ну помоћ у изно су од 5.000 дина ра. И у 
2019. се наста вља бољи тренд напла те допри-
но са, из буџе та је доти ра но само 25,3 одсто, 
што је у 2020. годи ни омо гу ћи ло уве ћа ње пен-
зи ја за 5,4 одсто и ускла ђи ва ње пен зи ја „швај-
цар ским моде лом” – педе сет одсто у скла ду са 
уве ћа њем зара да, педе сет одсто у скла ду са 

уве ћа њем потро шач ких цена. То зна чи реа лан 
раст пен зи ја и финан сиј ску одр жи вост Фон да – 
рекла је дирек тор ка Дра га на Кали но вић.

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПРЕД СТА ВИО РЕЗУЛ ТА ТЕ РАДА И ПЛА НО ВЕ ЗА 2020. ГОДИ НУ

Веће пен зи је и оста нак мла дих

Mини стар Зоран Ђор ђе вић

Драгана Калиновић
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актуелно

Мини стар за рад, запо-
шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита-

ња, Зоран Ђор ђе вић, пот пи-
сао је у Пекин гу Спо ра зум о 
соци јал ној сигур но сти изме-
ђу Вла де Репу бли ке Срби је 
и Вла де Народ не Репу бли ке 
Кине, којим ће се уре ди ти 
оства ри ва ње пра ва из пен-
зиј ског и инва лид ског оси гу-
ра ња, као и пра ва за слу чај 
неза по сле но сти за држа вља-
не обе земље.

Мини стар Ђор ђе вић је 
рекао да ће се овим спо ра зу-
мом омо гу ћи ти јед нак трет ман 
држа вља на зема ља уго вор-
ни ца у кори шће њу пра ва из 
соци јал ног оси гу ра ња како на 
тери то ри ји земље рада, тако и 
на тери то ри ји земље поре кла.

– Пот пи си ва ње овог спо ра-
зу ма омо гу ће но је пре све га 
захва љу ју ћи добрим при ја тељ-
ским одно си ма Срби је и Кине, 
а нај ви ше пред сед ни ка Алек-
сан дра Вучићa и Си Ђин пин га. 

Недав на посе та нашег пред-
сед ни ка Кини додат но је уна-
пре ди ла већ посто је ће добре 
одно се наше две земље, а пот-
пи си ва ње Спо ра зу ма резул тат 
је обо стра не жеље за интен зи-
ви ра њем сарад ње у обла сти 
соци јал не сигур но сти. Веру је-
мо да ћемо њиме омо гу ћи ти 
оства ри ва ње свих пра ва наших 
гра ђа на који живе и раде у 
Кини, а исто тако и њихо вим 
гра ђа ни ма који су у Срби ји – 
иста као је мини стар. Г. О.

дина ра издво је них за труд ни-
це и поро ди ље. Поред тога, 
мини стар је издво јио изра ду 
новог шифар ни ка зани ма ња, 
који није ажу ри ран од 1991. 
годи не, нову систе ма ти за ци ју 
и уво ђе ње пси хо ло шког про-
фи ли са ња, те наја вио да ће се, 
поред посто је ћих реги ста ра 
посло да ва ца који запо шља ва-
ју рад ни ке на црно и оних који 
крше пра ва труд ни ца и поро-
ди ља, на сај ту Мини стар ства 
за рад уско ро наћи и спи сак 
посло да ва ца који не пошту ју 
пра ва осо ба са инва ли ди те том.

Мини стар је још јед ном 
нагла сио да је Мини стар ство за 
рад 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, а као при ме ре 
је навео бољу при сту пач ност 
уста но ва ма и објек ти ма јав-
не наме не, могућ ност да Фонд 
ПИО осо ба ма са оште ће ним 
видом штам па реше ња на Бра-
је вом писму, сајам Ј=ДНА КИ, 
про грам пре ква ли фи ка ци ја 
НСЗ за осо бе са инва ли ди те том.

Пред ста вља ју ћи даље 
резул та те и пла но ве ресо ра, 
Ђор ђе вић је навео да је буџет 
Мини стар ства за рад све већи, 
а да је извр ше ње буџе та за 
2019. годи ну чак 99,14 про це-
на та. Он је под се тио и да су, 
ради боље кон тро ле, цен три 
за соци јал ни рад про шле годи-
не уве де ни у систем Тре зо ра.

Поред обје ка та који су ком-
плет но обно вље ни у 2019. годи-
ни (Уста но ва за децу и мла де 
„Срем чи ца”, Дом за ста ре Кара-
бур ма), у 2020. се, пре ма речи-
ма мини стра, оче ку је наста вак 
рено ви ра ња домо ва и цен та-
ра за соци јал ни рад на нивоу 
европ ских стан дар да, као и 
отва ра ње спорт ске хале за децу 
без роди тељ ског ста ра ња.

Мини стар је захва лио сарад-
ни ци ма у Мини стар ству, дру-
гим инсти ту ци ја ма, невла ди-
ним и међу на род ним орга-
ни за ци ја ма, амба са да ма, и 
сви ма који су уче ство ва ли у 
мно го број ним про јек ти ма и 
сво јим радом помо гли у оства-
ре њу поста вље них зада та ка, и 
поно вио да је, у скла ду са про-
гра мом „Срби ја 2025”, један од 
циље ва да пла те у нашој земљи 
до 2025. годи не буду 900 евра, 
а пен зи је 430, 440 евра.

М. Јова но вић

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О СОЦИ ЈАЛ НОЈ СИГУР НО СТИ СА КИНОМ

Јед нак трет ман у 
кори шће њу пра ва

Кинеска и српска делегација на потписивању споразума

Потписан Споразум о социјалној сигурности у Пекингу
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реч струке

Када се гово ри о пен зи ји, нај че шће 
је тема – ста ро сна пен зи ја, а уз њу и 
пре вре ме на ста ро сна пен зи ја. Овог 

пута ћемо се, међу тим, бави ти усло ви ма на 
осно ву којих се оства ру је пра во на поро-
дич ну пен зи ју.

Поро дич ну пен зи ју оства ру ју чла но ви 
поро ди це умр лог оси гу ра ни ка, одно сно 
кори сни ка пен зи је, а за оства ри ва ње овог 
пра ва потреб но је да буду испу ње ни усло-
ви који се у јед ном делу одно се на умр лог, 
а у дру гом на чла на поро ди це који под но-
си зах тев. Основ ни услов за оства ри ва ње 
пра ва је да је умр ли навр шио нај ма ње пет 
годи на ста жа оси гу ра ња, одно сно да је 
испу нио усло ве за ста ро сну, пре вре ме ну 
ста ро сну или инва лид ску пен зи ју, осим у 
слу ча ју када је смрт насту пи ла као после-
ди ца повре де на раду или про фе си о нал ног 
обо ље ња, када се пра во на поро дич ну пен-
зи ју оства ру је без обзи ра на дужи ну ста жа. 
С дру ге стра не, чла но ви поро ди-
це који под но се зах тев тре ба да 
испу не усло ве који се одно се на 
навр ше не годи не живо та у вре-
ме под но ше ња зах те ва и у вре-
ме смр ти умр лог; у одре ђе ним 
окол но сти ма утвр ђу ју се и чиње-
ни це посто ја ња неспо соб но сти 
за само ста лан живот и рад, као и 
издр жа ва ња од стра не умр лог, а 
за децу је од зна ча ја и чиње ни ца 
шко ло ва ња. Ипак, слич но усло ви-
ма за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју који су из годи не у 
годи ну мења ни и поступ но пови-
ша ва ни, и усло ви у погле ду навр-
ше них годи на живо та потреб них 
за оства ри ва ње пра ва на поро-
дич ну пен зи ју су до 2017. годи не 
пови ша ва ни, а од тада су непро-
ме ње ни.

Зах тев за оства ри ва ње пра ва на 
поро дич ну пен зи ју нај че шће под-
но се брач ни друг и деца умр лог, 
али су у кру гу чла но ва поро ди це 
који могу да оства ре пра во на поро дич ну 
пен зи ју и роди те љи, бра ћа, сестре, као и 
дру га деца са јед ним или без оба роди те ља, 
које је умр ли издр жа вао. Послед њим изме-
на ма Зако на о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу, почев од 14. децем бра 2019. 
годи не, пра во на поро дич ну пен зи ју може 
да оства ри и ван брач ни парт нер умр лог, 
под усло вом да је чиње ни цу ван брач ног 

парт нер ства прет-
ход но утвр дио над-
ле жни суд у ван пар-
нич ном поступ ку.

У поступ ку који се 
покре ће и води по 
зах те ву за оства ри-
ва ње пра ва на поро-
дич ну пен зи ју утвр-
ђу је се да ли су испу-
ње ни усло ви на стра-
ни умр лог лица, као и 
то да ли осо ба која је 
под не ла зах тев при-
па да кру гу лица која 
су зако ном одре ђе-

на као лица која могу да оства ре пра во на 
поро дич ну пен зи ју, а затим и да ли та лица 
испу ња ва ју пред ви ђе не усло ве. Ван брач-
ни парт нер је при под но ше њу зах те ва у 
оба ве зи да при ло жи и пра во сна жну одлу-
ку доне ту у ван пар нич ном поступ ку, којом 
дока зу је посто ја ње ван брач не зајед ни це. 
Уко ли ко таква одлу ка још није доне та, како 
се не би про пу сти ло бла го вре ме но под но-

ше ње зах те ва (пра во на пен зи ју оства ру је 
се нај ра ни је шест месе ци пре дана под-
но ше ња зах те ва), потреб но је при ло жи ти 
доказ да је ван пар нич ни посту пак покре нут 
код над ле жног суда. Чла но ви поро ди це уз 
зах тев могу да при ло же дока зе о срод ству 
– извод из матич не књи ге вен ча них, одно-
сно рође них, или ће се ови дока зи при ба-
ви ти по слу жбе ној дужно сти. Пре жи ве ли 
брач ни, одно сно ван брач ни парт нер пра во 
на поро дич ну пен зи ју оства ру је уз услов да 
је до смр ти оси гу ра ни ка удо ви ца навр ши ла 
53, одно сно удо вац 58 годи на живо та, или 
пра во могу да кори сте уз дете које кори сти 
пра во на поро дич ну пен зи ју, а пре ма коме 
оба вља ју роди тељ ску дужност. Удо ви ца 
која је у тре нут ку смр ти супру га навр ши ла 
45 годи на живо та, моћи ће пра во на поро-
дич ну пен зи ју да оства ри када навр ши 53 
годи не живо та. Уко ли ко се пра во кори сти 
уз децу, по навр ше њу наве де них годи на 
живо та пра во се трај но задр жа ва. Деца пра-
во на поро дич ну пен зи ју оства ру ју до навр-
ше них 15 годи на живо та без посеб них усло-
ва, а затим до 20 годи на у слу ча ју да поха-

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА ПОРО ДИЧ НУ ПЕН ЗИ ЈУ

За чла но ве уже, али
и шире поро ди це
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актуелно

У скла ду са Зако ном о изме-
на ма и допу на ма Зако на о 
ПИО, који је сту пио на сна гу 
14. децем бра про шле годи не, 
накна да погреб них тро шко ва 
испла ћу је се у виси ни изно са 
те накна де у испла ти на дан 
сту па ња на сна гу овог зако-
на (39.516 дина ра) и тај износ 
се нада ље ускла ђу је на исти 
начин као и пен зи је.

Виси на накна де погреб них 
тро шко ва од 1. јану а ра 2020. 
годи не изно си 41.650 дина ра 
за све кате го ри је кори сни ка 
пен зи ја.

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 доста вља лице које 
је сно си ло тро шко ве сахра не 
кори сни ка пен зи је.

Износ накна де која се испла-
ћу је јед нак је виси ни накна де 
погреб них тро шко ва у испла-
ти пре ма дату му изда ва ња 
рачу на, без обзи ра на износ 
тро шко ва са рачу на. Лице које 
је сно си ло тро шко ве сахра не 
доста вља Фон ду и број свог 
теку ћег рачу на ради испла те 
накна де погреб них тро шко ва.

Под се ћа мо да ори ги нал рачу-
на о тро шко ви ма сахра не, који 
изда је прав но лице, мора 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, и 
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. Г. О.

Нови износ накна де погреб них тро шко ва

На сед ни ци Управ ног одбо ра Репу-
блич ког фон да за пен зиј ско и инва-
лид ско оси гу ра ње, одр жа ној 28. јану-

а ра 2020. годи не, чла но ви УО су, на пред лог 
Вла де АП Вој во ди не, усво ји ли одлу ку о име-
но ва њу акту ел ног дирек то ра Покра јин ског 
фон да за пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра-
ње, Слав ка Имри ћа, за дирек то ра ПФ ПИО на 
пери од од чети ри годи не.

Слав ко Имрић, дипло ми ра ни еко но ми ста 
– мастер из Новог Сада, на ову функ ци ју је 
први пут иза бран 2008. годи не, а ово ће му 
бити четвр ти ман дат. В. К.

СА СЕД НИ ЦЕ УПРАВ НОГ ОДБО РА

Реи за бран дирек тор
Покра јин ског фон да ПИО

Осно ви це оси гу ра ња за 2020.
Од упла те за јану ар 2020. важе нове осно-

ви це оси гу ра ња, које су за 5,79 одсто више у 
одно су на прет ход ну годи ну. Гра ђа ни могу да 
се опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра-
ња, неза ви сно од струч не спре ме коју има ју. 
Пре ма Зако ну о допри но си ма за оба ве зно 
соци јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца оси-
гу ра ња изно си 35 одсто про сеч не репу блич-
ке зара де за прет ход них 12 месе ци, што је 
25.801 динар, а нај ви ша – пет про сеч них пла-
та, одно сно 368.590 дина ра. Допри нос за пен-
зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње изно си 25,5 
одсто, што зна чи да ће се месеч ни изда так за 
само стал ну упла ту допри но са за ПИО кре та-
ти у распо ну од 6.579,26 до 93.990,45 дина ра.

Изно си осно ви ца оси гу ра ња и допри но са 
за ПИО важе за целу 2020. годи ну и доступ ни 
су гра ђа ни ма на сај ту Фон да ПИО и на огла-
сним табла ма у фили ја ла ма. Под се ћа мо гра-
ђа не који се опре де ле за само стал ну упла ту 
допри но са по осно ву чла на 15 Зако на о ПИО 

да је рок доспе ло сти 15. у месе цу за прет ход-
ни месец. Јед ном иза бра на осно ви ца може се 
про ме ни ти, под усло вом да се под не се нови 
зах тев. Тако ђе, гра ђа ни који не желе више да 
упла ћу ју само стал но допри но се у оба ве зи су 
да под не су зах тев за пре ста нак упла те.

Пра во на само стал ну упла ту допри но са 
има ју сва лица која су ван оси гу ра ња (неза-
по сле ни, сту ден ти, дома ћи це, ђаци...) под 
усло вом да су ста ри ја од 15 годи на, да има-
ју пре би ва ли ште у Срби ји, да нису кори сни-
ци пен зи је оства ре не у Срби ји или у држа ви 
са којом је закљу чен међу на род ни уго вор о 
соци јал ном оси гу ра њу, и да није насту пио 
неки од слу ча је ва по осно ву којих се оства-
ру је пра во (нпр. навр ше ње годи на живо та 
про пи са них за сти ца ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју, инва лид ност), одно сно, уко ли ко је 
насту пио неки од тих слу ча је ва, свој ство оси-
гу ра ни ка се може сте ћи само за слу чај који 
није насту пио. Г. О.

ђа ју сред њо школ ску, а до 26 
годи на живо та ако се шко лу ју 
на висо ко школ ској уста но ви, о 
чему редов но доста вља ју дока-
зе у току кори шће ња пра ва. У 
слу ча ју да је дете неспо соб но 
за само ста лан живот и рад, ова 
чиње ни ца се утвр ђу је вешта че-
њем у поступ ку, а у зави сно сти 
од дана настан ка неспо соб но-
сти може да буде нео п ход но 
и утвр ђи ва ње чиње ни це да је 
умр ли оси гу ра ник издр жа вао 
дете до дана сво је смр ти.

Чиње ни ца издр жа ва ња се 
оба ве зно дока зу је и утвр ђу је и за 
чла но ве шире поро ди це (роди-
те ље, бра ћу, сестре и др.) а при 
дока зи ва њу се узи ма ју у обзир и 
сви месеч ни при хо ди под но си о-
ца зах те ва који не сме ју да пре ла-
зе износ нај ни же пен зи је.

Виси на поро дич не пен зи је се 
утвр ђу је у про цен ту од пен зи је 
која је при па да ла умр лом кори-
сни ку на дан смр ти, одно сно од 
пен зи је која би при па да ла умр-
лом оси гу ра ни ку на дан смр ти. 
Уко ли ко се поро дич на пен зи ја 
утвр ди за јед ног чла на поро ди-
це, она изно си 70 одсто пен зи је 
умр лог, за два чла на при па да 80 
одсто, за три 90 про це на та, а за 
чети ри и више чла но ва поро-
ди це при па да 100 одсто пен зи-
је умр лог. У слу ча ју да пен зи ју 
кори сте чла но ви уже и шире 
поро ди це, чла но ви ма уже поро-
ди це се износ одре ђу је на прет-
ход но опи сан начин, док чла но-
ви ма шире поро ди це при па да 
износ пен зи је који пре о ста је до 
пуног изно са пен зи је умр лог 
(нпр. ако три чла на уже поро-
ди це кори сте пен зи ју, њима 
при па да 90 одсто пен зи је умр-
лог, док ће члан шире поро ди це 
кори сти ти пре о ста лих 10 одсто 
пен зи је). У слу ча ју да пра во на 
поро дич ну пен зи ју има ју брач-
ни или ван брач ни парт нер, а уз 
њега и раз ве де ни брач ни друг, 
или ван брач ни парт нер по пре-
стан ку зајед ни це живо та, који ма 
је суд ском пре су дом одре ђе но 
издр жа ва ње, одре ђу је се једин-
стве на поро дич на пен зи ја која 
при па да јед ном чла ну поро ди-
це, а затим се та пен зи ја дели у 
јед на ким изно си ма, па ће нпр. 
брач ни друг и раз ве де ни брач-
ни друг умр лог који је имао пра-
во на издр жа ва ње кори сти ти 70 
одсто пен зи је умр лог, поде ље но 
на два јед на ка дела.

М. Мирић

Слав ко Имрић
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Репу блич ки фонд за пен-
зиј ско и инва лид ско оси-
гу ра ње је, од 18. до 23. 

јану а ра 2020. годи не, орга ни-
зо вао међу ге не ра циј ске ради о-
ни це за укуп но 60 уче сни ка – 30 
мла дих и 30 пен зи о не ра из целе 
Срби је. Ради о ни це су одр жа не 
на Ста рој пла ни ни, а током шест 
дана борав ка са екс пер ти ма, 
уче сни ци су били укљу че ни у 
еду ка тив не и забав не прак тич-
не обу ке које су има ле за циљ 
да под стак ну уза јам ну подр шку, 
пре нос зна ња и кул ту ре изме ђу 
раз ли чи тих ста ро сних гру па.

Током тра ја ња ради о ни ца уче-
сни ке су посе ти ли мини стар за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња, Зоран Ђор ђе-
вић, и дирек тор ка Репу блич ког 
фон да ПИО, Дра га на Кали но вић. 
Мини стар је том при ли ком рекао 
да се лич но зала же да про јек ти 
попут овог буду што више засту-
пље ни у Репу бли ци Срби ји.

– Спо ји ли смо мла дост и 
иску ство на јед ном месту, како 
бисмо помо гли да боље раз-
у ме ју потре бе јед ни дру гих 
а пре по ру ке екс пе ра та ћемо 
импле мен ти ра ти у даљем раз-
во ју овог про јек та – изја вио је 
мини стар Ђор ђе вић.

О зна ча ју орга ни зо ва ња 
ова квих актив но сти гово ри и 
чиње ни ца да због про ме на у 
начи ну живо та, про ме не уло-
ге поро ди це, као и брзи не и 
начи на живо та у савре ме ном 
дру штву, не посто ји довољ но 
при ли ка за такву врсту кон так-
та изме ђу мла дих и ста ри јих.

О анга жо ва но сти Фон да ПИО 
и пру жа њу допри но са уна пре-
ђе њу сарад ње и соли дар но сти 
међу раз ли чи тим гене ра ци ја ма, 
више нам је рекла дирек тор ка 
Сек то ра за одно се с јав но шћу 
РФ ПИО, Јели ца Тимо ти је вић.

– Фонд ПИО, као носи лац пен-
зиј ског систе ма Срби је, који се 
засни ва на прин ци пи ма међу ге-
не ра циј ске сарад ње и соли дар-
но сти, пре по знао је сво је анга жо-
ва ње у прав цу уна пре ђе ња поло-

жа ја пен зи о не ра – сво јих кори-
сни ка и пове ћа ња њихо ве актив-
но сти у зајед ни ци, уз изна ла же ње 
начи на да се сма ње међу ге не ра-
циј ске раз ли ке и подиг не ниво 
све сти о нео п ход ној соли дар но-
сти. Сви про гра ми и актив но сти 

које је на тему уна пре ђе ња сарад-
ње и соли дар но сти међу гене ра-
ци ја ма пред у зео Фонд ПИО и које 
ће убу ду ће пред у зи ма ти, има ју 
исти циљ – да међу ге не ра циј ска 
соли дар ност поста не пре по зна-
тљив стил живо та – обја шња ва 
Јели ца Тимо ти је вић.

У току шест јану ар ских дана 
које су мла ди и ста ри ји зајед-
но про ве ли на Ста рој пла ни ни 

ужи ва ли су у дру же њу, али и у 
бољем упо зна ва њу како оне 
дру ге гене ра ци је, тако и у уче-
њу о себи сами ма.

Дакле, актив но сти и ради о ни-
це биле су осми шље не тако да 
омо гу ће међу соб но упо зна ва ње 

и отво ре ну кому ни ка ци ју изме ђу 
уче сни ка у окви ру које би биле 
дове де не у пита ње сте ре о тип не 
пред ста ве о ста ри ма и мла ди ма, 
под стак ну та емпа ти ја и пове ћа-
но раз у ме ва ње за про бле ме са 
који ма се суо ча ва ју раз ли чи те 
гене ра ци је, али и упо зна ва ње 
једин стве них сна га и капа ци те та 
које посе ду ју при пад ни ци мла ђе 
и ста ри је гене ра ци је. Кроз анга-

жо ва ње у пажљи во осми шље-
ним зајед нич ким актив но сти ма 
са деље ним циљем про мо ви са-
на је међу ге не ра циј ска сарад ња 
и соли дар ност.

Један сег мент актив но сти, 
при ме ра ради, одно сио се на 
орга ни зо ва ње еду ка тив но-
забав не ради о ни це, у окви ру 
које су прво мла ди ста ри ји-
ма пока зи ва ли како да кори-
сте рачу нар, како функ ци о ни-
шу соци јал не мре же, како да 
онлајн пла ћа ју рачу не, као и 
како да кори сте систем е-Упра-
ва, док је у дру гом делу орга ни-
зо ва но так ми че ње међу гру па-
ма, а зада ци су се одно си ли на 
прет ход но нау че но.

Током свих ради о ни ца сме-
њи ва ли су се тре не ри и пре-
да ва чи, а сва ка гру па је има ла 
свог мен то ра који им је стал но 
био на рас по ла га њу. Посеб но је 
зна чај но то што се након сва ке 
одр жа не сеси је ради ла ева лу а-
ци ја – вред но ва ње које ће бити 
састав ни део изве шта ја, али и 
кључ ни основ за изра ду пре по-
ру ка, које су и биле основни циљ 
радионице. Те препоруке ће бити 
путоказ како да се у наредном 
периоду системски унапреди 
међугенерацијска сарадња.

В. Кадић

МЕЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ РАДИ О НИ ЦЕ У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ФОН ДА ПИО

Једин ство гене ра ци ја
на Ста рој пла ни ни

Једно од предавања у оквиру радионице о међугенерацијској сарадњи

Победнички тим красила одлична сарадња
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Сећањенажртвехолокауста
У окви ру ком плек са нека да шњег кон-

цен тра ци о ног лого ра на Ста ром сај ми шту 
на Новом Бео гра ду обе ле жен је Међу на-
род ни дан сећа ња на жртве холо ка у ста.

Цен трал ну држав ну цере мо ни ју пред-
во дио је иза сла ник пред сед ни ка Срби-
је Алек сан дра Вучи ћа, мини стар за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци јал на пита-
ња, Зоран Ђор ђе вић, који је поло жио 
венац на спо ме ник.

Вен це и цве ће поло жи ли су и пре жи ве-
ли холо ка у ста, потом ци жрта ва, пред став-
ни ци Саве за јевреј ских општи на Срби је, 
Јевреј ске општи не Бео гра да, пред став ник Наци о нал ног саве та ром ске наци о нал не мањи не, гра до-
на чел ник Бео гра да Зоран Радо ји чић, чла но ви дипло мат ског кора, удру же ња и гра ђа ни.

Ђор ђе вић је овом при ли ком послао пору ку да није добро оду зи ма ти иден ти тет дру гом и дру-
га чи јем чове ку или наро ду, јер можда тиме у свој соп стве ни иден ти тет угра ђу је те нешто што није 
достој но ни чове ка ни наро да.

– Нама су више него икад потреб ни мир, ста бил ност и једин ство, како бисмо сара ђи ва ли и инте-
гри са ли се у зајед нич кој европ ској будућ но сти зарад општег бољит ка и напре до ва ња – закљу чио 
је Ђор ђе вић.

Међу на род ни дан сећа ња на жртве холо ка у ста уста но вљен је 2005. годи не, као под се ћа ње на дан 
када је осло бо ђен кон цен тра ци о ни логор Аушвиц, нај о зло гла ше ни ји логор у поро бље ној Евро пи.

ЛифтзаОСИузгради
Покрајинскевладе

Први пут, 80 годи на од изград ње дана шње згра де Покра јин-
ске вла де, угра ђен је лифт за осо бе са инва ли ди те том (ОСИ), 
чиме им је омо гу ћен при ступ свим про сто ри ја ма и спра то ви ма.

Лифт је пуштен у рад 17. јану а ра ове годи не, а из Покра јин-
ског буџе та је за ову наме ну издво је но 8,3 мили о на дина ра.

Радо ви су, поред набав ке и уград ње ком плет ног постро је ња, 
под ра зу ме ва ли и прет ход но про би ја ње окна за лифт од суте-
ре на до тре ћег спра та, про би ја ње ула за у лифт на сва кој ета жи 
и обим не радо ве на при ла зи ма лиф ту.

Покра јин ска вла да је прет ход но обез бе ди ла и шест мили о на 
дина ра за уград њу терет но-инва лид ског лиф та и поди зне плат-
фор ме у згра ди Скуп шти не АП Вој во ди не који је у функ ци ји већ 
годи ну дана.

између два броја

Поменжртвамарације
уНовомСаду

У окви ру мани фе ста ци је „Леде на тиши на 
– сећа ње на жртве Ново сад ске раци је”, 23. 
јану а ра одр жан је помен жртва ма раци је, 
код спо ме ни ка „Поро ди ца” на Кеју жрта ва 
раци је у Новом Саду.

При сут ни ма се обра тио Милош Вуче вић, 
гра до на чел ник Новог Сада, а затим су моли-
тве ни помен одр жа ли епи скоп бач ки Ири-
неј и Исак Аси јел, врхов ни рабин Срби је.

Вен це на спо ме ник поло жи ли су пред став ни ци Новог Сада, Покра јин ске вла де, Скуп шти не АП Вој-
во ди не, амба са да Изра е ла и Мађар ске, Јевреј ске општи не Нови Сад, Саве за јевреј ских општи на Срби-
је, Мати це ром ске и пото ма ка жрта ва раци је. Тако ђе, венац је спу штен и са вој ног бро да у Дунав.

У про гра му су уче ство ва ли и хор Сабор не цркве „Све ти Геор ги је” и хор Јевреј ске општи не „Хаши ра”. 
Помен жртва ма је одр жан и код спо мен-обе леж ја на ново сад ској пла жи Штранд, а инфо табле 

посве ће не стра да њу Ново са ђа на током раци је поста вље не су на углу Миле ти ће ве ули це и у ули ци 
Соње Марин ко вић. 

Краљево:иупозориште
–„гусеничаром”

После Народ ног музе ја у Кра ље ву, који је још пре 
две годи не добио спе ци јал ни тран спор тер „гусе ни чар” 
за пре воз инва лид ских коли ца стр мим сте пе ни шти ма, 
ових дана је и кра ље вач ко позо ри ште КПК, пово дом 70. 
годи шњи це посто ја ња, доби ло на поклон сли чан тран-
спор тер. Ово „вози ло” ће број ним инва ли ди ма знат но 
олак ша ти улаз у згра ду позо ри шта, и – редов но пра ће-
ње позо ри шног репер то а ра.

Ову вред ну дона ци ју позо ри шту КПК и свим кра ље-
вач ким осо ба ма са инва ли ди те том обез бе дио је Цен тар 

за еду ка ци ју и рекре а ци ју из Бео гра да у окви ру про јек та „Кул ту ра за све”, а тран спор тер је дирек то ру 
КПК, Мио дра гу Дину ло ви ћу, уз скром ну све ча ност и демон стра ци ју у згра ди позо ри шта, пре дао Ненад 
Нерић (на сли ци десно), држав ни секре тар у Мини стар ству за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, ина че – рође ни Кра љев ча нин.

Националнидан
бездувана

У Срби ји се 31. јану а ра обе ле-
жа ва Наци о нал ни дан без дува-
на. Актив но сти у окви ру обе ле-
жа ва ња овог дату ма упо зо ра ва ју 
на штет не ефек те упо тре бе дува-
на, као и на после ди це изла га ња 
дуван ском диму. Ово го ди шњи 
сло ган „Живот без дува на – за 
бољу будућ ност нових гене ра ци-
ја” посеб ну пажњу скре ће на зна-
чај зашти те мла дих од упо тре бе 
дува на и ука зу је на нове иза зо ве 
у вези са дува ном са који ма се 
мла ди сусре ћу.

Свет ска здрав стве на орга ни-
за ци ја про це њу је да упо тре ба 
дуван ских про из во да годи шње 
у све ту одне се више од осам 
мили о на живо та. Од тог бро-
ја, око седам мили о на смрт-
них слу ча је ва пове за но је са 
директ ном упо тре бом дува на, 
док око 1,2 мили о на смрт них 
слу ча је ва насту пи код непу-
ша ча који су били изло же ни 
дуван ском диму.



Кикинда:бесплатнавожњазасвепензионере
До 6. јану а ра у кикинд ској општи-

ни су пен зи о не ри са при ма њима 
до 20.000 дина ра има ли попуст 30 
одсто при ли ком вожње ауто бу си-
ма ЈП „Ауто пре воз“ до насе ља на 
овом под руч ју. Одне дав но сви пен-
зи о не ри на овој тери то ри ји (има 
их више од 14.600), без обзи ра на 
виси ну пен зи је, могу да путу ју бес-
плат но вози ли ма овог локал ног 
јав ног пред у зе ћа до свих насе ља у 
кикинд ској општи ни. Њима је зага-
ран то ван нео гра ни чен број вожњи 
уз пен зи о нер ску кар ти цу или 
послед њи чек пен зи је, с при ло же-
ном лич ном кар том.

Финан сиј ска сред ства за ова кву 
погод ност обез бе ди ла је град ска само у пра ва Кикин де из свог буџе та, као што је то чини ла при ли-
ком анга жо ва ња ауто бу са за бес плат не екс кур зи је пен зи о не ра по Срби ји (на сли ци).
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Сврљижани
улажуу
наталитет

У окви ру подр шке поро-
ди ци и пове ћа њу ната ли те та, 
Скуп шти на општи не Свр љиг 
изме ни ла је одлу ке и пове-
ћа ла износ нов ча не помо ћи 
за ново ро ђе не бебе, њихо-
ве роди те ље и неза по сле не 
поро ди ље. Уме сто доса да-
шњих 30.000 дина ра, јед но-
крат на нов ча на помоћ за 
ново ро ђен чад биће 60.000 
дина ра. Неза по сле не поро-
ди ље које живе на град ском 
под руч ју при ма ће 10.000 
дина ра месеч но, док ће 
за оне које живе у сели ма 
месеч на накна да изно си ти 
15.000 дина ра, и то до навр-
ше не прве годи не живо та 
дете та. Ова одлу ка одно си ће 
се и на роди те ље који већ 
оства ру ју ово пра во, одно сно 
за пре о ста ли пери од. Усво је-
не су и нове мере подр шке 
поро ди ци за децу основ но-
школ ског узра ста. Деца ће 
доби ја ти бес плат ну ужи ну, 
бес плат не уџбе ни ке и ново-
го ди шњи поклон. Општи на 
ће финан сиј ски помо ћи и 
брач не паро ве који се одлу че 
за ван те ле сну оплод њу са по 
250.000 дина ра.

ЛифтзаОСИузгради
Покрајинскевладе

Први пут, 80 годи на од изград ње дана шње згра де Покра јин-
ске вла де, угра ђен је лифт за осо бе са инва ли ди те том (ОСИ), 
чиме им је омо гу ћен при ступ свим про сто ри ја ма и спра то ви ма.

Лифт је пуштен у рад 17. јану а ра ове годи не, а из Покра јин-
ског буџе та је за ову наме ну издво је но 8,3 мили о на дина ра.

Радо ви су, поред набав ке и уград ње ком плет ног постро је ња, 
под ра зу ме ва ли и прет ход но про би ја ње окна за лифт од суте-
ре на до тре ћег спра та, про би ја ње ула за у лифт на сва кој ета жи 
и обим не радо ве на при ла зи ма лиф ту.

Покра јин ска вла да је прет ход но обез бе ди ла и шест мили о на 
дина ра за уград њу терет но-инва лид ског лиф та и поди зне плат-
фор ме у згра ди Скуп шти не АП Вој во ди не који је у функ ци ји већ 
годи ну дана.

ПолавекаРадиоКрагујевца
Радио Кра гу је вац, први 

елек трон ски медиј у Шума-
ди ји, обе ле жио је пола века 
посто ја ња. У нека да шњој 
вели кој држа ви, радио про-
грам еми то ва ли су само 
вели ки гра до ви, па је отва ра-
ње ради ја у Кра гу јев цу има ло 
вели ки дру штве ни, инфор ма-
тив ни и поли тич ки зна чај. 

За пет деце ни ја Радио Кра гу је вац је постао ста ни ца бога те про дук ци је, 
угле да, јед ном реч ју, појам инфор ми са ња Шума ди је, Срби је и нека да шње 
Југо сла ви је. 

Про сла ви јуби ле ја Радио Кра гу јев ца при су ство вао је вели ки број зва ни ца, 
а више од сто ти ну бив ших рад ни ка те медиј ске куће при ми ло је захвал ни це. 

Обреновац–градотвореногсрца
Тра ди ци о нал но сва ког 1. јану а ра на Град ском тргу у Обре нов цу одр жа ва се мани фе ста ци ја „Обре-

но вац – град отво ре ног срца”. Све ча ност наме ње на нај мла ђим и ста ри јим Обре нов ча ни ма уве ли ча ли 
су глум ци, пле са чи, музи ча ри, 
клов но ви, мађи о ни ча ри и дру-
ги заба вља чи и умет ни ци. 

У окви ру десе те мани фе ста-
ци је „Обре но вац – град отво-
ре ног срца”, током дво ча сов-
ног про гра ма, публи ка је могла 
да види насту пе балет ских гру-
па, фол клор них ансам ба ла, да 
послу ша песме дечи јег хора и 
одгле да пред ста ву обре но вач-
ког позо ри шта. 

Од пра те ћих садр жа ја била 
је поста вље на кути ја за при-
ку пља ње сред ста ва за помоћ 
Удру же њу дис тро фи ча ра Обре-

нов ца. Орга ни зо ван је лите рар ни и ликов ни кон курс за уче ни ке основ них шко ла са темом „Зима у мом 
Обре нов цу”. Сво је радо ве при ка за ли су уче ни ци основ них и сред њих шко ла, чла но ви Бео град ског 
цен тра за осо бе са инва ли ди те том и кори сни ци Герон то ло шког цен тра у Обре нов цу, као и мно ги дру-
ги. На посеб ном штан ду слу жио се чај, кола чи и сен дви чи за број не посе ти о це.
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У окви ру про јек та Европ ске коми си је 
„Хори зонт 2020”, а у сарад њи са пољо при-
вред ним про из во ђа чи ма, кре и ра на је плат-
фор ма за упо тре бу елек трон ски пот пи са-
них доку ме на та у пољо при вре ди, с циљем 
да тај систем елек трон ских уго во ра олак-
ша посло ва ње уго вор ним стра на ма. Плат-
фор му је кре и ра ла ком па ни ја „Агро мекс” 
из Новог Сада, а пре зен та ци ја овог систе-
ма елек трон ског посло ва ња под нази вом 
„Елек трон ски доку мент и блок чејн у пољо-
при вре ди”, одр жа на је 22. јану а ра у про сто-
ри ја ма При вред не комо ре Вој во ди не.

Пре ма речи ма Ђор ђа Мир ко ви ћа, дирек-
то ра ком па ни је „Агро мекс”, такав систем 
елек трон ског посло ва ња пове ћа ће сигур-
ност и без бед ност пода та ка. Мир ко вић је 
иста као да је диги та ли за ци ја у пољо при-
вре ди један од стра те шких циље ва за ту 

при вред ну гра ну, те да раз вој тржи шта и 
нових тех но ло ги ја зах те ва лак ше и брже 
послов не про це се.

− Трго вин ски рато ви могу да ути чу на 
поме ра ње цена, зато је потреб но зашти ти-
ти обе стра не и ово је једин стве но реше ње. 
На овој плат фор ми се све бази ра на зако ну 
о обли га ци о ним одно си ма, што је осно ва и 
сушти на сва ког уре ђе ног одно са, а када је 
реч о пољо при вре ди, и пода ци из ката стра 
ће уско ро бити упи са ни у блок чејн – рекао 
је Ђор ђе Мир ко вић.

На поме ну тој плат фор ми обја вљи ва ће се 
и вести из Мини стар ства пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де, као и инфор-
ма ци је са свет ских тржи шта. Тако ђе, зами-
шље но је да то буде „про зор у свет” за буду-
ће кре та ње цена.

Ску пу у ПКВ при су ство ва ли су пољо при-
вред ни про из во ђа чи, тргов ци, као и пред-
став ни ци бана ка и кон трол них гру па.

М. Мек те ро вић

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, кра јем јану а ра пред-
ста вио је мере попу ла ци о не 
поли ти ке које реа ли зу је Покра-
јин ска вла да.

Вуле тић је навео да је, пре ма 
пода ци ма Репу блич ког заво да 
за ста ти сти ку, уоч љив озби љан 
тренд сма ње ња бро ја ста нов-
ни ка и ста ре ња ста нов ни штва 
у Вој во ди ни. Број ста нов ни ка се 
сма њу је кон стант ним при род-
ним при ра шта јем од минус 5,5 
про ми ла, одно сно на тери то-
ри ји Покра ји не годи шње умре 
10.000 људи више него што се 
роди, a број ста нов ни ка ста ри-
јих од 65 годи на већи је него 
број мла ђих од 15 годи на.

Пола зе ћи од мера које се реа-
ли зу ју у локал ним само у пра ва-
ма и ста ти стич ких пода та ка, и 
узи ма ју ћи у обзир поро ди це 
које нису обу хва ће не дру гим 
мера ма, Секре та ри јат за соци-
јал ну поли ти ку је кре и рао три 
мере попу ла ци о не поли ти ке.

– Циљ прве мере јесте уна-
пре ђе ње усло ва ста но ва ња за 
поро ди це које доби ју тре ће или 
четвр то дете. Реа ли зу је се од 
сеп тем бра 2018. и до сада су 172 
поро ди це доби ле сред ства за 
купо ви ну или адап та ци ју некрет-
ни не. У 2020. годи ни пла ни ра но 
је 300 мили о на за ову наме ну, а 
сред ства ће се доде љи ва ти пре-
ко јав них кон кур са од којих ће 
први бити рас пи сан у фебру а ру. 
Дру га мера, која под ра зу ме ва 
мате рин ски дода так, реа ли зу је се 

од 1. јану а ра 2019. и наме ње на је 
неза по сле ним мај ка ма које роде 
тре ће или четвр то дете. У пери о-
ду од 24 месе ца оне има ју пра во 
на нов ча ну помоћ од 15.000 дина-
ра месеч но – иста као је Вуле тић 
и додао де је у 2019. годи ни ово 
пра во већ оства ри ло 657 неза-
по сле них мај ки, а да се прет по-
ста вља да ће га у 2020. оства ри ти 
још око 840 њих.

– То ће укуп но бити око 1.500 
кори сни ца мате рин ског додат ка 
на тери то ри ји АПВ, и за ту меру 

у 2020. годи ни је пла ни ра но 300 
мили о на дина ра – навео је покра-
јин ски секре тар.

Пре драг Вуле тић је под се-
тио и да покри ва ње тро шко ва 
био ме ди цин ски пот по мог ну тог 
опло ђе ња посто ји као мера од 
2014. годи не, али да се одно си ла 
на дру го, тре ће и сва ко наред но 
дете. Новом одлу ком, ста ро сна 
гра ни ца за жену поме ре на је на 45 
годи на а паро ви сти чу ово пра во 
и за прво дете. Паро ви који нема ју 
деце, а иско ри сти ли су све поку-
ша је које финан си ра РФЗО, могу 
да се обра те Покра јин ском секре-
та ри ја ту за ову врсту помо ћи.

– Новом одлу ком пра те се и 
свет ски трен до ви, па је омо гу ће-
но замр за ва ње ембри о на, као и 
посту пак кри о ем бри о тран сфе-
ра који до сада није финан си ран 
сред стви ма Секре та ри ја та, а за 
ову меру пла ни ра но је 50 мили-
о на дина ра. Уку пан буџет за све 
мере је 650 мили о на дина ра, што 
је више од 60 одсто буџе та Секре-
та ри ја та за 2020. годи ну – иста као 
је Пре драг Вуле тић.

М. Мек те ро вић

МЕРЕ ПОПУ ЛА ЦИ О НЕ ПОЛИ ТИ КЕ ВЛА ДЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

За ову годи ну 650
мили о на дина ра

Ђор ђе Мир ко вић пред ста вља плат фор му

Обраћање Предрага Вулетића

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ЕЛЕК ТРОН СКОГ ДОКУ МЕН ТА У ПОЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Лак ши и бржи послов ни про це си
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На сед ни ци Скуп шти не Удру-
же ња пред у зе ћа за про фе си о-
нал ну реха би ли та ци ју и запо-
шља ва ње осо ба са инва ли ди-
те том Репу бли ке Срби је (УИПС), 
децем бра про шле годи не, 
јед но гла сно је усво јен Етич ки 
кодекс, којим су пред у зе ћа за 
про фе си о нал ну реха би ли та ци-
ју и запо шља ва ње ОСИ, осни ва-
чи и чла но ви УИПС-а, поста ви-
ли етич ке и вред но сне ста во ве 
и сагла си ли се о прин ци пи ма и 
одго вор но сти ма које ће пошто-
ва ти у свом раду. Тиме су исто-
вре ме но при хва ти ли и морал-
ну дужност да ука жу на сва ко 

нее тич ко пона ша ње и повре ду 
одре да ба Кодек са.

Пот пи си ва њем Етич ког 
кодек са пред став ни ци УИПС-а 
су пре у зе ли оба ве зу, у сво је име 
и у име пред у зе ћа која пред ста-
вља ју, за њего во пошто ва ње и 
упо зна ва ње свих запо сле них са 
њего вом садр жи ном.

Пре ма речи ма Мир ја не Пан-
те лић, секре та ра УИПС-а, Етич-
ки кодекс УИПС-а је један од 
рет ких доку ме на та гру па ци је 
пред у зе ћа у Срби ји која су усво-
ји ла стан дар де свог рада, тако 
да је то још јед на спе ци фич ност 
овог доку мен та.

− Чла но ви УИПС-а веру ју да 
сво јим радом допри но се дру-
штве ној про ме ни која доно си 
добро бит под сти ца њем и про-
мо ви са њем инклу зив ног дру-
штва. Сво јим сло же ним дело ва-
њем (при вред ним, еко ном ским, 
соци јал ним), усва ја ју ћи Етич ки 
кодекс, сагла сни су да њихов 
рад почи ва на прин ци пи ма 
који су усме ре ни на пра ви ла 
рада, јав ни инте рес, однос пре-

ма локал ној зајед ни ци, пре ма 
запо сле ни ма, УИПС-у и пре ма 
сво јим куп ци ма и доба вља чи-
ма – рекла је Мир ја на Пан те лић.

О пошто ва њу и при ме ни 
Етич ког кодек са ста ра ће се 
етич ко пове ре ни штво УИПС-а 
коме су пове ре на овла шће-
ња изри ца ња мера за повре ду 
наче ла, стан дар да и пра ви ла 
овог кодек са.

М. Мек те ро вић

Дирек тор ка Покра јин ске слу жбе за 
запо шља ва ње АП Вој во ди не, Сне жа-
на Седлар, и в. д. дирек тор ка Фили ја-

ле Нови Сад НСЗ, Татја на Видо вић, на кон-
фе рен ци ји за меди је 27. јану а ра пред ста ви-
ле су резул та те из 2019. годи не.

Пре зен то ва ни су сви реле вант ни пока за-
те љи о ста њу на тржи шту рада у Вој во ди-
ни и Јужно бач ком окру гу, као и резул та ти 
у реа ли за ци ји про гра ма и мера актив не 
поли ти ке запо шља ва ња које је Фили ја ла 
НСЗ Нови Сад, у скла ду са Наци о нал ним 
акци о ним пла ном запо шља ва ња, спро во-
ди ла током 2019. Татја на Видо вић је иста-
кла да је захва љу ју ћи подр шци Вла де Срби-
је, Мини стар ства за рад, пове ћа ном оби му 
стра них инве сти ци ја и добро пла ни ра ним 
мера ма актив не поли ти ке запо шља ва ња, 
неза по сле ност у Јужно бач ком окру гу у про-
те клих пет годи на сма ње на за 45 одсто, док 
је у Новом Саду дво стру ко нижа. Видо вић 
је иста кла и подр шку Покра јин ске вла де и 
гра да Новог Сада, који су из Покра јин ског 
и Локал ног акци о ног пла на запо шља ва-
ња издво ји ли знат на сред ства за про гра ме 
запо шља ва ња. Нови Сад је про шле годи не 
издво јио чак 155 мили о на дина ра, по чему 
је већ годи на ма лидер у Срби ји.

– Ова ко удру же ним сред стви ма током 
про шле годи не је више од 2.400 неза по-

сле них са еви ден ци је Фили ја ле НСЗ Нови 
Сад било обу хва ће но финан сиј ским мера-
ма актив не поли ти ке запо шља ва ња, а још 
око 15.000 осо ба је обу хва ће но нефи нан-
сиј ским мера ма, попут саве то дав них и 
еду ка тив них услу га, мен тор ства, обу ка за 
актив но тра же ње посла – рекла је Татја на 
Видо вић.

Сне жа на Седлар је иста кла да реги он Вој-
во ди не има, одмах после бео град ског, нај-
ни жу сто пу неза по сле но сти од 8,2 одсто, те 
да све фили ја ле НСЗ са тери то ри је Вој во ди-
не беле же пад бро ја неза по сле них.

– Сто па запо сле но сти у Покра ји ни расте 
и про шле годи не је са еви ден ци је фили ја ла 
које покри ва Покра јин ска слу жба за запо-
шља ва ње запо сле но 1.818 осо ба више него 
2018 – иста кла је Сне жа на Седлар.

Како је наја вље но, у скла ду са Наци о нал-
ним акци о ним пла ном запо шља ва ња за 2020, 
НСЗ ће и ове годи не спро во ди ти мере актив-
не поли ти ке запо шља ва ња наме ње не првен-
стве но лак шем дола ску до посла теже запо-
шљи вих кате го ри ја ста нов ни штва, а уско ро 
се оче ку је и рас пи си ва ње јав них пози ва.

М. Мек те ро вић

ТРЖИ ШТЕ РАДА У ВОЈ ВО ДИ НИ И ЈУЖНО БАЧ КОМ ОКРУ ГУ

Пад неза по сле но сти у
чита вој Покрајини

Са конференције за медије НСЗ у Новом Саду

УСВО ЈЕН ЕТИЧ КИ КОДЕКС УИПС-а

Зајед нич ки прин ци пи
и одго вор но сти

Учесници Скупштине
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Удру же ње пен зи о не ра 
гра да Новог Сада одр-
жа ло је недав но сво ју 

редов ну скуп шти ну. Сед ни ци 
су при су ство ва ли Момо Чола-
ко вић, пред сед ник Удру же-
ња, пот пред сед ни ци Мир ко 
Кова че вић, Сини ша Бран ков и 
Јово Баро ше вић, пред сед ни-
ци седам гран ских удру же ња и 
чла но ви Скуп шти не. 

На сед ни ци су при хва ће не 
инфор ма ци је о раду Удру же ња 
и мате ри јал но-финан сиј ском 
посло ва њу у 2019. годи ни, и 
План рада и Финан сиј ски план 
Удру же ња за 2020. годи ну.

Момо Чола ко вић је, гово ре-
ћи о раду у про те клој годи ни, 
нагла сио да се ово удру же ње 
поно си тра ди ци јом дугом 73 
годи не, и да у свом саста ву има 
44 месне зајед ни це са више од 
25.000 чла но ва.

– Про те кле годи не пот пи са ни 
су спо ра зу ми о сарад њи са више 

од 50 инсти ту ци ја, орга ни за ци ја 
и пред у зе ћа, чиме су кори сни-
ци пен зи ја у Новом Саду доби ли 
раз не попу сте и погод но сти на 
услу ге и про из во де. Нај у гро же-
ни јим сугра ђа ни ма – пен зи о не-
ри ма, чија су месеч на при ма ња 

мања од 26.000 дина ра, уру че но 
је 185 паке та соли дар не помо ћи 
у вред но сти од 820.000 дина ра 
из сред ста ва РФ ПИО. Кори сни-
ци с нај ни жим пен зи ја ма, њих 
820, бора ви ли су бес плат но у 
бања ма о тро шку РФ ПИО, док 

је 400 пен зи о не ра бора ви ло у 
бања ма уз помоћ гра да Новог 
Сада. Удру же ње је помо гло да 
200 чла но ва одмор и опо ра вак у 
бања ма пла те на рате – иста као је 
Чола ко вић и додао да су у циљу 
бољег инфор ми са ња нај ста ри јих 
сугра ђа на пот пи са ни про то ко ли 
о сарад њи са листом „Днев ник”, 
Радио-теле ви зи јом Вој во ди на и 
Ново сад ском теле ви зи јом.

Пред сед ник је тако ђе нагла-
сио да је Удру же ње у про те клој 
годи ни орга ни зо ва ло број на 
дру же ња, изле те, оби ла ске спо-
ме ни ка кул ту ре, посе те дру гим 
удру же њи ма, и да се у окви-
ру Днев ног цен тра Удру же ња, 
изме ђу оста лог, врше и здрав-
стве ни пре гле ди за пен зи о не-
ре. У пла ну је тако ђе и наста-
вак сана ци је згра де Удру же ња 
у Поштан ској 3, као и сана ци ја 
посто је ћих и изград ња нових 
домо ва пен зи о не ра.

Д. Кораћ

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НОВОГ САДА 

Ана ли зи ран рад удру же ња

Момо Чолаковић (у средини) са сарадницима

Удру же ње зре ња нин ских 
пен зи о не ра (УЗП), са седи-
штем у про сто ри ја ма Месне 
зајед ни це Град ну ли ца, поче-
ло је од 1. јану а ра са упи сом 
чла но ва за набав ку огре ва 
за наред ну греј ну сезо ну. 
Пре ма речи ма пред сед ни ка 
УЗП Добри во ја Михај ло ва, 
пред ви ђе но је да ова актив-
ност тра је до 15. фебру а ра.

– Чла но ви могу да се 
при ја ве за набав ку огре-
ва по изу зет но повољ ним 
цена ма, уз отпла ту на рате. 
Дого вор са доба вља чи ма 
је да пен зи о не ри који су пору чи ли огрев 
има ју пра во да при су ству ју уто ва ру, а пре воз 
је бес пла тан – рекао је пред сед ник Михај-
лов и додао да су током јану а ра обез бе ди ли 
чла но ви ма и бес плат не кар те за позо ри шне 
пред ста ве.

Пред сед ник Удру же ња зре ња нин ских пен-
зи о не ра, које бро ји око три ста чла но ва, наво-
ди да Удру же ње има пет спорт ских и јед ну 
кули нар ску сек ци ју, о чијој успе шно сти гово-
ре витри не пуне пеха ра и меда ља са разних 
так ми че ња и мани фе ста ци ја (на сли ци), а да 

је Нада Цвет ков из Зре ња ни на у сво јој 87. 
годи ни међу нај ак тив ни јим чла но ви ма.

Исти че и да има ју одлич ну сарад њу са 
Месном зајед ни цом, локал ном само у пра-
вом, као и са Црве ним крстом и Удру же њем 
пара пле ги ча ра Бана та.

Кури о зи тет је да је и нај ста ри ја Срп ки-
ња, Наде жда Павло вић из Бео гра да, којој је 
пред сед ник Репу бли ке Алек сан дар Вучић у 
јану а ру ове годи не чести тао 108. рођен дан, 
поста ла, на лич ни зах тев, при дру же ни члан 
овог удру же ња.

М. Мек те ро вић

Добри во је Михај лов пока зу је осво је не тро фе је

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЗРЕ ЊА НИН СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Актив ни и успе шни
Лесковац:
породичнисмештај
заодраслеособе

Од ове годи не, Цен тар за соци јал ни 
рад у Лесков цу уво ди нову меру – хра-
ни тељ ство за одра сле осо бе, одно сно 
поро дич ни сме штај одра слих и ста ри-
јих осо ба, а сви тро шко ви покри ва ју се 
из репу блич ког буџе та. За сме штај јед-
не осо бе надок на да је 17.000 дина ра, а 
за две или више осо ба, знат но више.

По речи ма дирек то ра Цен тра за 
соци јал ни рад, Пре дра га Мом чи ло-
ви ћа, током 2019. годи не доби ли су 
вели ки број зах те ва за сме штај ста ри-
јих осо ба и зато су и дошли на иде ју да 
реа ли зу ју овај про грам.

– За сада, у Јабланичком округу, 
услуга хранитељства за одрасле 
постоји само у Медвеђи, али прошле 
године јавила се једна породица 
у Лесков цу која је спремна да 
удоми одрасле или старије особе – 
појашњава Момчиловић, директор 
Центра за социјални рад.

Због великог броја старих и 
усамљених особа у Лесковцу, у Центру 
су уверени да ће ова идеја наићи 
на велики одзив породица које би 
бринуле о њима.  Д. К.



Када одлу чи те да сво ју 
послов ну иде ју пре то чи-
те у бизнис, први корак 

ка томе је да осну је те пред у-
зет нич ку фир му. Пре ма важе-
ћем Зако ну о при вред ним дру-

штви ма, пред у зет ник је послов-
но спо соб но физич ко лице 
које оба вља делат ност у циљу 
оства ри ва ња при хо да и које је 

као такво реги стро ва но у скла-
ду са зако ном о реги стра ци ји. 
Реги стра ци ја пред у зет ни ка се 
оба вља у Аген ци ји за при вред-
не реги стре (АПР). Пре ма пода-
ци ма Аген ци је за при вред не 

реги стре, тре нут но у Срби ји 
има више од 271.000 пред у зет-
ни ка.

Нај ви ше пред у зет ни ка је 

из обла сти рачу нар ског про-
гра ми ра ња и уго сти тељ ства, 
затим оних који оба вља ју раз-
не кон сул тант ске актив но сти 
у вези са посло ва њем и упра-
вља њем, фри зер ских и козме-

тич ких сало на, услу га при пре-
ма ња и послу жи ва ња пића, 
пре во за, одр жа ва ње вози ла, 
као и инже њер ске делат но-

сти и тех нич ко саве то ва ње и 
кон сул тант ске делат но сти у 
обла сти инфор ма ци о не тех но-
ло ги је.
Отва ра ње фир ме

Ако има те тач ну визи ју оно-

га чиме жели те да се бави те, 
про це ду ра око отва ра ња фир-
ме тра је све га неко ли ко дана. У 
АПР-у се попу ња ва једин стве на 
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ОСНИ ВА ЊЕ ПРЕД У ЗЕТ НИЧ КЕ ФИР МЕ

Сам свој газда

Да се упор ност и добра иде ја увек испла-
те и да није касно покре ну ти посао и у 50-
им годи на ма живо та, све до чи фир ма Еко 
баг. Иван ка Ста ме но вић је са коле ги ни цом 
Јован ком Бру јић осно ва ла ово нео бич-
но пред у зе ће чији крај њи циљ није само 
про фит, већ очу ва ње при ро де и запо шља-
ва ње теже запо шљи вих кате го ри ја ста нов-
ни штва (жене ста ри је од 55 годи на).

Њих две се баве пра вље њем разних 
пред ме та од реци кла жног мате ри ја ла, 
као што су футр о ле, нов ча ни ци, ран че ви, 
тор бе за лап то по ве, па чак и обу ћа. Сва-
ка фир ма после реклам не кам па ње мора 
да реци кли ра мате ри јал кори шћен на 
бил бор ди ма (што се тре нут но може оба-
ви ти само у ино стран ству), па су Иван ка 
и Јован ка одлу чи ле да од њих пре у зи ма-
ју тај мате ри јал, перу га и чисте и затим 
пра ве нешто ново упра во за те огла ши-
ва че. Бил бор ди су нека да вели чи не и до 
270 ква дра та, мада су нај че шће димен зи ја 
8x3 метра, а од тог мате ри ја ла може да се 
саши је два де се так тор би.

Иако су сада већ позна те и посао се 
испла ти, није увек било тако, а Иван ка 
каже да се са про бле ми ма сусре ћу и после 
10 годи на рада, само у мањој мери. Глав ни 
и нај ве ћи јесте недо ста так све сти о потре-
би да се чува при ро да. У ино стран ству се 

мно го фир ми на овај начин про мо ви ше па 
не воде рачу на да ли је тор ба од дела мате-
ри ја ла који је током кам па ње мало изгре-
бан, а код нас све мора да буде савр ше но 
и реци кли ра ни про из вод има мно го мању 
вред ност, а сва ки је уни ка тан.

Нов ча ну помоћ су доби ле од Секре та-
ри ја та за зашти ту живот не сре ди не и од 
неко ли ко невла ди них орга ни за ци ја, али 
подр шка је сти гла и од мно го људи који 
су схва ти ли важност оно га чиме се баве, 

и то у виду мар ке тин га, помо ћи око писа-
ња про је ка та, про на ла же ња кли јен те ле, 
покре та ња сај та.

– Када смо почи ња ле, ради ле смо и по 
цео дан, са врло јасним циљем. Прве три 
годи не нисмо има ле ника кав про фит. Нај-
пре смо мора ле да нађе мо мате ри јал који 
ћемо пре ра ђи ва ти, затим да тра жи мо 
дозво ле од огла ши ва ча, који су нам ујед но 
и били циљ на гру па. Након тога смо мора-
ле да обез бе ди мо јеф тин репро ма те ри јал, 
а после напра вље них про из во да смо све 
то мора ле и да про мо ви ше мо. Наша сре-
ћа је била што су то пре те жно биле стра не 
ком па ни је које су радо при хва та ле наше 
услу ге и тако се круг кли је на та увек ширио. 
Зато ника да нисмо оду ста ле ако про да мо 
на неком сај му само један нов ча ник, јер 
смо зна ле да ћемо на неком од наред них 
про да ти мно го више – каже Иван ка.

Ако их пита те за савет за почет ни ке у 
бизни су, оне наво де да сви мора ју да буду 
јако одго вор ни, да се баве нечим што 
је дефи ци тар но на тржи шту, а са јасним 
циље ви ма и дуго роч ним пла но ви ма успех 
је зага ран то ван без обзи ра на тешко ће. 
Како каже Иван ка, десет вра та отво ри те 
када почи ње те, ако вам после неког вре-
ме на дво ја оста ну отво ре на, знај те да сте 
успе ли. Ј. Т.

Еко баг – 
соци јал но 
одго вор но 
пред у зе ће

Иванка Стаменовић (лево) и Јованка 
Брујић (десно) у својој радионици



31. јануар 2020. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

актуелно

Пре ма про це на ма струч ња ка, у Срби ји 
је изме ђу 92.000 и 142.000 демент них 
осо ба, а веру је се да, због нере ги стро-

ва них слу ча је ва, и до 200.000 осо ба болу је од 
демен ци је. О демент ни ма нај ви ше бри ну чла-
но ви њихо вих поро ди ца. Ови пода ци гово ре 
о важно сти теме „Уна пре ђе ње међу ин сти ту ци-
о нал не и међу сек тор ске сарад ње као осна жи-
ва ње про гра ма подр шке и помо ћи поро ди ца ма 
обо ле лих од демен ци је”, о којој је раз го ва ра-
но на окру глом сто лу, одр жа ном 17. децем бра 
про шле годи не. На ску пу је уче ство вао зна ча-

јан број струч ња ка из бео град ских инсти ту ци ја, 
са Зве зда ре и Вра ча ра. Орга ни за тор окру глог 
сто ла била је Нефор мал на мре жа пома га ча 
поро ди ца ма обо ле лих од демен ци је коју чине 
Волон тер ски сер вис Зве зда ре, Хри шћан ско 
хума ни тар но удру же ње „Хлеб живо та” и Удру-
же ње „Окри ље”, који су и чла но ви наци о нал не 
мре же Хума наС. Скуп је одр жан с циљем про на-
ла же ња пре по ру ка за уна пре ђе ње прак се соци-
јал не и здрав стве не зашти те у бри зи за поро ди-
це демент них и њихо ве обо ле ле чла но ве.

Проф. др Алек сан дра Мили ће вић Кала шић 
упо зо ри ла је на епи де ми ју обо ле лих од демен-
ци је, те нагла си ла да капа ци тет нефор мал не 
неге и него ва те ља тре ба подр жа ва ти. У овом 
тре нут ку, како је рекла др Кала шић, недо ста ју 
удру же ња поро ди ца као заго ва ра ча инте ре са 
обо ле лих а који мора ју да буду важни парт не-
ри систе ми ма соци јал не и здрав стве не зашти те.

Шеф Одсе ка за соци јал ну зашти ту и коор ди-
на тор Волон тер ског сер ви са Зве зда ре, Рад ми-
ла Уро ше вић, иста кла је да Нефор мал на мре жа 
пома га ча насто ји да укљу чи ва њем соци јал них 
парт не ра изгра ди прин ци пе инте грал не соци-
јал не зашти те на локал ном нивоу, уна пре ди 

међу ин сти ту ци о нал ну и међу сек тор ску сарад-
њу и тиме оја ча капа ци те те и пру жа ла ца соци-
јал них услу га и поро ди ца.

Др Љуби ца Видић, неу роп си хи ја тар, гово ри ла 
је о деин сти ту ци о на ли за ци ји као важном про це су 
за све рањи ве кате го ри је ста нов ни штва а посеб-
но обо ле лих од мен тал них боле сти и демен ци је. 
Нагла си ла је и да су исто вре ме но важне и инсти-
ту ци је, као и реци про чан однос и сарад ња систе-
ма соци јал не и здрав стве не зашти те.

Ната ша Тодо ро вић из Црве ног крста Срби је 
је рекла да је важно да про фе си о нал ци одго-

во ре на пита ње чиме у овом тре нут ку рас по-
ла же мо и шта нам недо ста је, шта све могу да 
буду ресур си и Нефор мал не мре же пома га ча 
и наци о нал не мре же Хума наС. Ната ша Тодо-
ро вић је изла га ла и о кон цеп ту заго ва ра ња у 
коме поро ди це обо ле лих има ју важну уло гу, о 
томе коме упу ти ти закључ ке са овог ску па, као 
и о изра ди меди ја пла на.

Др Сла ви ца Голу бо вић, неу роп си хи ја тар, 
наве ла је при мер добре прак се у Хрват ској, тзв. 
демен ци ја-френ дли дру штва, где се одр жа ва ју 
кон ти ну и ра не еду ка ци је поли ца ја ца, ватро га-
са ца и других с циљем да се упо зна ју са симп-
то ми ма и про бле ми ма обо ле лих од демен ци је.

Неки од закљу ча ка ску па су да је добро да 
локал не упра ве буду ини ци ја то ри и цен три 
међу сек тор ске и међу ин сти ту ци о нал не сарад-
ње, да плу ра ли зам пру жа ла ца услу га тре ба да 
буде видљив и досту пан гра ђа ни ма, да легал-
ни при ват ни сек тор држа ва тре ба да подр жи а 
сиву зону сузби је или пре ве де у легал не токо ве, 
да поро ди це и меди ји тре ба више да се укљу-
че у уна пре ђе ње ква ли те та живо та обо ле лих и 
него ва те ља.

Ј. Оцић

реги стра ци о на при ја ва осни-
ва ња прав них лица и дру гих 
субје ка та и упи са у једин стве ни 
реги стар поре ских обве зни ка. 
Затим је потреб но реги стро ва ти 
пре те жну делат ност (оно чиме 
ће се фир ма убу ду ће бави ти), на 
одре ђе но или нео д ре ђе но вре-
ме. Пред у зет ник за све оба ве зе 
наста ле у вези са оба вља њем 
њего ве делат но сти одго ва ра 
цело куп ном имо ви ном, а у њу 
ула зи и оно што сти че док ради. 
Тако ђе, мора има ти и послов-
но име које оба ве зно садр жи 
име и пре зи ме пред у зет ни ка, 
озна ку „пред у зет ник” или „пр” и 
место у којем је седи ште фир ме. 
Уз то, може да садр жи и назив и 
пред мет посло ва ња. Када се то 
оба ви, тре ба још пла ти ти так су 
и под не ти доказ о иден ти те ту 
(лич ну кар ту или пасош). Када 
АПР изда реше ње о реги стра-
ци ји, отва ра се послов ни рачун 
у бан ци и након тога се посто-
ја ње фир ме при ја вљу је над ле-
жној Поре ској упра ви.

Због финан сиј ских изве шта ја 
које неки пред у зет ни ци (који 
су са про стог књи го вод ства 
пре шли на двој но) од 2020. 
годи не елек трон ски под но се 
АПР-у, потре бан је и елек трон-
ски пот пис који се бес плат но 
може доби ти у МУП-у. Са реше-
њем да је рад ња реги стро ва на 
и потреб ном доку мен та ци јом, 
пред у зет ник одла зи у РФЗО 
општи не у којој је седи ште 
фир ме ради при ја ве на здрав-
стве но оси гу ра ње и доби ја ња 
здрав стве не књи жи це.

Затва ра ње фир ме
Пред у зет нич ка рад ња може 

да се ста ви у ста тус миро ва-
ња или да се пот пу но затво ри. 
Про це ду ра бри са ња из Реги-
стра при вред них субје ка та је 
тако ђе јед но став на: из над ле-
жне Поре ске упра ве АПР-у је 
потреб но доста ви ти уве ре ња 
да нема дуго ва ња за поре зе и 
допри но се, за локал не кому-
нал не так се и слич но, као и 
потвр ду да је поре зник бри сан 
из систе ма ПДВ-а уко ли ко је 
био у том систе му. Нови на за 
2020. годи ну за пред у зет ни ке 
који су са про стог књи го вод-
ства пре шли на двој но, јесте да 
су у оба ве зи да под не су АПР-у 
финан сиј ски изве штај у елек-
трон ској фор ми путем апли ка-
ци је Аген ци је.

Ј. Томић

СКУП О ПОДР ШЦИ ПОРО ДИ ЦА МА ДЕМЕНТ НИХ И ЊИХО ВИМ 
ОБО ЛЕ ЛИМ ЧЛА НО ВИ МА

Нео п ход но уче шће 
целог дру штва

Округли сто посвећен унапређењу квалитета живота оболелих и њихових неговатеља
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Дан осло бо ђе ња Ниша од Тура ка, 
11. јану ар, обе ле жен је и ове годи-
не пола га њем вена ца на спо ме ник 

осло бо ди о ци ма у цен тру гра да и доде лом 
награ де „11. јану ар” колек ти ви ма и поје дин-
ци ма заслу жним за афир ма ци ју и про мо ци-
ју гра да.

Пово дом овог важног исто риј ског дога-
ђа ја, којим је пре 142 годи не (а после ско ро 
пет веко ва роп ства) Ниш при по јен мати ци 
Срби ји, одр жа на је све ча на сед ни ца Скуп-
шти не гра да на којој су уру че не награ де. 
Нај пре сти жни је при зна ње гра да доби ли су 
Миро љуб Недо вић Рики, умет ник, и кар ди-
о лог Томи слав Костић, дирек тор Кли ни ке 
за кар ди о ва ску лар не боле сти Кли нич ког 
цен тра Ниш, као и колек тив жен ског фуд-
бал ског клу ба „Маши нац”.   

Гра до на чел ник Ниша Дар ко Була то вић 
чести тао је добит ни ци ма на при зна њу и 
пору чио да жртве нишких осло бо ди ла ца не 
сме ју ника да да се забо ра ве, као ни морал-
не и етич ке вред но сти које су нам пре ци у 
ама нет оста ви ли.    

Нај мла ђи ово го ди шњи добит ник при зна-
ња „11. јану ар”, кар ди о лог Томи слав Костић, 
рекао је да награ да при па да целој Кли ни ци 
за кар ди о ва ску лар не боле сти на чијем је 
челу. 

– Ово је при зна ње за све лека ре и запо-
сле не који су пре да ним радом и резул та-
ти ма допри не ли да Ниш има модер ну кар-
ди о ло ги ју и струч ња ке при зна те у Срби ји 

и све ту – нагла сио је др Костић. Њему је, 
поред пове ље и ста ту е те при па ла и тре-
ћи на од 500.000 дина ра, коли ки је уку пан 
нов ча ни износ награ де. Др Костић ће цео 
износ упла ти ти девој чи ци Мони ки Кари ма-
но вић која је десет дана била жртва отми ча-
ра и која се опо ра вља у нишком Кли нич ком  
цен тру.  

При зна ње је добио и глу мац, писац и реди-
тељ Миро љуб Недо вић Рики, који је иста као 

да да му је „пуно срце” што га је награ дио 
град у којем је рођен и у којем живи.  

У име ФК „Маши нац” награ ду је при мио 
пред сед ник Управ ног одбо ра Пре драг Спа-
сов. Он је нагла сио да је при зна ње изу зет но 
зна чај но јер ове годи не колек тив про сла-
вља 50 годи на посто ја ња а са осво је не 24 
титу ле прва ка држа ве нај тро феј ни ји је жен-
ски клуб у Срби ји и реги о ну.      

Љ. Гло го вац

ПОВО ДОМ ДАНА ОСЛО БО ЂЕ ЊА НИША ОД ТУРА КА

Доде ље не награ де „11. јану ар”

Добит ни ци при зна ња: Пре драг Спа сов, др Томи слав Костић и Миро љуб Недо вић Рики

Општу пољо при вред ну 
задру гу „Росу ља” из Вла со тин ца 
осно ва ло је седам мла дих људи, 
од којих су шесто ри ца мла ђи од 
35, а сед ми још нема 40 годи-
на. Она је јед на од 58 задру га 
у Срби ји које су доби ле бес по-
врат на финан сиј ска сред ства из 
про гра ма подр шке задру гар-
ству над ле жног репу блич ког 
мини стар ства. Про из во ди ове 
задру ге, поред дома ћих потро-
ша ча, има ју куп це и у земља ма 
Европ ске уни је.

– Доби ли смо бес по врат на 
сред ства од око 7,5 мили о на 
дина ра. Иско ри сти ће мо их углав-
ном за набав ку опре ме за про из-
вод њу воћ них раки ја. Заку пи ли 
смо плац у варо ши на коме ћемо 

поди ћи објек те за пече ње и чува-
ње раки је и дру гих про из во да од 
воћа – каже Милош Трич ко вић 
(31), дирек тор задру ге „Росу ља” 

из Вла со тин ца, про фе сор физич-
ке кул ту ре који се у недо стат ку 
посла за који се шко ло вао окре-
нуо пољо при вре ди.

Задру га има у екс пло а та ци ји 
под воћем око 23 хек та ра плод-
ног земљи шта дуж реке Вла си-
не. У заса ди ма доми ни ра шљи-
ва ране сор те, али има и јабу ка, 
дуња и кру ша ка.

– Вели ко је задо вољ ство 
подр жа ти мла де људе са ова-
квим иде ја ма – нагла сио је 
Зоран Тодо ро вић, пред сед ник 
општи не Вла со тин це, при ли ком 
поде ле уго во ра о суб вен ци ји 
вла со ти нач ким задру га ри ма. 

Још јед на задру га из вла со-
ти нач ког кра ја, „Мед и воће” из 
обли жњег села Доња Лом ни ца, 
доби ла је пре две годи не бес по-
врат на сред ства у изно су од око 
12 мили о на дина ра. 

Т. Сте ва но вић

ЗАДРУ ГА „РОСУ ЉА” ИЗ ВЛА СО ТИН ЦА ПРИ МЕР ДОБРЕ ПРАК СЕ

Воћ на раки ја на трпе за ма Европ ске уни је
Са уручивања 
уговора
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кроз Србију

После више де це ниј ске небри ге о 
Јоша нич кој бањи, сме ште ној у пла-
нин ском под нож ју позна том као 

„зеле на вра та Копа о ни ка”, послед њих годи-
на општи на Рашка ула же зна чај на сред ства 
и уз помоћ Мини стар ства трго ви не, тури-
зма и теле ко му ни ка ци ја и Мини стар ства 
кул ту ре и инфор ми са ња чини вели ке напо-
ре да овој бањ ској лепо ти ци вра ти дав на-
шњи углед.

Прва испи ти ва ња леко ви те јоша нич ке 
воде, чија тем пе ра ту ра на глав ном изво-
ру изно си 78,5 сте пе ни, извр ше на су 1835. 
годи не, када је на зах тев Мило ша Обре-
но ви ћа у Срби ју дошао барон Сиг мунд 
Хер дер, кра љев ско-сак сон ски упра ви тељ 
рудо ко па, и том при ли ком испи тао и дру-
ге срп ске бање. За Јоша нич ку бању зна ли 
су и Римља ни, чији су леги о на ри у њеним 
топлим изво ри ма „вида ли” ране, а потом и 
Тур ци који су кра јем 17. века овде поди гли 
купа ти ло, данас позна то као Ста ро тур ско 
купа ти ло. За кори шће ње тер мал не воде у 
Јоша нич кој бањи 1935. годи не сази да но је 
купа ти ло које се и данас кори сти.

– Поред уре ђе ња при о ба ља реке Јоша ни-
це и пар ков них повр ши на, нај ве ћа пажња је 
посве ће на побољ ша њу здрав стве них услу-
га у глав ном купа ти лу, као и у реста у ри ра-
ном Ста ром тур ском купа ти лу – каже Дејан 
Коту ра но вић, пред сед ник Месне зајед ни це 
Јоша нич ка бања, и дода је да је амбу лан та 

физи кал не тера пи је опре мље на за раз ли-
чи те врсте тера пи ја.

За рад у бањ ском лечи ли шту анга жо ва-
но је струч но меди цин ско осо бље, које је 
на услу зи гости ма у савре ме ном лече њу 
и реха би ли та ци ји свих видо ва хро нич-
них реу мат ских обо ље ња. У бањи посто је 
повољ ни сме штај ни пан си о ни, са позна-
тим госто љу бљем ибар ских Сту де ни ча на и 
послу же њи ма из ста рин ске госто прим ни-
це, као што су кува на раки ја, пих ти је, дома-

ћа пастр ма и аутох то на пастрм ка са реке 
Јоша ни це и Само ков ке.

Пре ма пре ле пим кра јо ли ци ма, у прав-
цу Копа о ни ка, с јед не, и пре ма Жељи ну, 
Коприв ни ци и род ној кући Милун ке Савић, 
с дру ге стра не, од бањ ског ком плек са и 
отво ре ног базе на у коме се гости и по сне гу 
„бања ју” (на сли ци), воде пешач ке и бици-
кли стич ке ста зе, тако да је у ове зим ске 
дане Јоша нич ка бања пра ви зимов ник за 
пен зи о не ре. М. Јаснић

ЈОША НИЧ КА БАЊА НА „ЗЕЛЕ НИМ ВРА ТИ МА КОПА О НИ КА”

Зимов ник за пен зи о не ре

ПихтијадауСврљигу...
На Крстов дан и Бого ја вље ње, 18. и 19. јану а ра, у град ском пар-

ку у Свр љи гу одр жа на је гастро ном ско-тури стич ка мани фе ста-
ци ја – дру га Пих ти ја да.

На мани фе ста ци ји која про мо ви ше етно хра ну при пре мље ну 
по ста рим рецеп ти ма и оби ча је свр љи шког кра ја, уче ство ва ло је 
16 еки па. Првог дана пих ти је су се кува ле, а сутра дан, на Бого ја-
вље ње, била је дегу ста ци ја и про гла ше ње побед ни ка, каже Сла-
ви ша Алек сић, један од орга ни за-
то ра мани фе ста ци је.

Тро чла ни жири је одлу чио да је 
нај бо ље пих ти је при пре ми ла еки-
па МИН ДИВ Свр љиг. Дру го место 
при па ло је „Мај сто ри ма”, тако-
ђе из Свр љи га, а тре ћа је еки па 
Удру же ња Кор ман из Алек син ца. 
Побед ни ци ма су уру че не вред не 
награ де и при зна ња.

Мани фе ста ци ју је орга ни зо-
вао Цен тар за тури зам, кул ту ру и 
спорт Свр љиг, под покро ви тељ-
ством општи не Свр љиг и мно го-
број них спон зо ра. С. Ђ.

...иуВласотинцу
На тра ди ци о нал ној Пих ти ја ди, одр жа ној на Бого ја вље ње у 

Вла со тин цу, уче ство ва ло је шесна ест дома ћи ца. Нај бо ље пих ти-
је ску ва ла је пен зи о нер ка Љиља на Лепо је вић, дру го место при-
па ло је Анђе ли Сте фа но вић, док је тре ће место зау зе ла Нади ца 
Фили по вић. Награ ду за нај бо љи деко ра ци ју доби ла је Ната ша 
Мар ко вић.

– Пих ти је спре мам са пуно љуба ви, ужи ва ња и стр пље ња, она-
ко како их је кува ла моја мај ка, а по 
истом рецеп ту их спре ма ју и моје 
ћер ке. Лепо је што се и мла де дома-
ћи це инте ре су ју за ово ста рин ско 
јело и тра же рецепт – каже Љиља-
на Лепо је вић (72), која је пен зи ју 
сте кла као кува ри ца у ђач кој кухи-
њи у Кру ше ви ци.

Поред више награ да за нај бо ље 
при пре мље не пих ти је про те клих 
годи на, Љиља на је на Вин ском 
балу, као уче сни ца етно кухи ње, 
осво ји ла прве награ де за вино гра-
дар ски ђувеч, питу и сла на пеци ва.
 Д. К.
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Хра бри и сме ли мла ди ћи, 
њих 52, над ме та ли су се 
за осва ја ње часног бого-

ја вљен ског крста на Запад ној 
Мора ви у Трсте ни ку. Пли ва-
ње је одр жа но под покро ви-
тељ ством општи не Трсте ник, 
а међу так ми ча ри ма су били 
и тро го ди шњи дечак и њего-
ва сед мо го ди шња сестра, који 
су дошли да подр же оца који 
је пли вао за часни крст. Први 
до циља допли вао је Михај ло 
Аџић и изнео крст на оба лу уз 
гро мо гла сан апла уз при сут них 
гра ђа на.

Пли ва ње за часни крст у Свр-
љи гу ове годи не је одр жа но на 
базе ну Пасти ри ште, јер у Тимо-
ку није било воде. Пли ва ло је 12 
Свр љи жа на, а први је до часног 
крста сти гао Ален Мацу ра. На 
све ча но сти у СО Свр љиг побед-
ни ку је уру чен сре бр ни лан чић 
са крстом, а свим так ми ча ри ма 
при год ни покло ни.

Ову мани фе ста ци ју од 2012. 
годи не успе шно орга ни зу ју 
црква Све ти цар Кон стан тин 
и цари ца Јеле на у Свр љи гу и 
локал на само у пра ва са број-
ним спон зо ри ма. И ове годи не 
посе ти о ци су ужи ва ли у топлим 
напи ци ма, бел му жу и пих ти ја ма. 

Бого ја вљен ско пли ва ње за 
часни крст оку пи ло је на Бор-
ко вач ком језе ру крај Руме 

50 уче сни ка, нај ви ше отка ко 
се орга ни зу је. Нај бр жи је био 
Огњен Бабић (19) из Руме, коме 
је при пао злат ни крст. Нај бр жа 
међу девој ка ма била је Мили ца 
Пау ко вић, док је нај мла ђи так-
ми чар Лав Кне же вић (8) осво јио 
нај ве ћи апла уз. Огњен, Мили-
ца и Лав доби ли су по 10.000 
дина ра од локал не само у пра ве. 
Орга ни за то ри 9. Бого ја вљен-
ског пли ва ња били су Срп ска 
пра во слав на цркве на општи на 
Рума и Спорт ски савез општи не. 

Обре нов ча нин Нико ла Бан ко-
вић побед ник је 7. бого ја вљен-
ске пли вач ке трке за часни крст, 
одр жа не на Сави, у Забреж ју. 
У кон ку рен ци ји 33 пли ва ча, на 
део ни ци од 33 метра, која сим-
бо ли зу је Хри сто ве годи не, Бан-
ко вић је убе дљи во побе дио. 
Нај ста ри ји уче сник био је Јован 
Пана јо то вић (62). Ана Пан те лић 
била је једи на девој ка међу пли-
ва чи ма, а у трци су уче ство ва ла 
три бра та Комле но вић и бра ћа 
бли зан ци Ђор ђе и Јован Бајић. 

Побед ни ку Нико ли Бан ко ви-
ћу је поред крста при па ла ико на 
све те Бого ро ди це. Бан ко вић је и 
пре девет годи на сла вио на трци 
одр жа ној на Ади Циган ли ји. 

Андри ја Пет ко вић, уче ник 
четвр тог раз ре да нишке гим-
на зи је „Сте ван Сре мац”, први је 
сти гао до часног крста у трци 

која се у Нишу тра ди ци о нал-
но орга ни зу је на Бого ја вље ње. 
Андри ја (18) је био нај мла ђи 
од девет на ест так ми ча ра коли-
ко их је ове годи не пли ва ло на 
отво ре ном базе ну СЦ Чаир у 
Нишу.

Орга ни за тор пли ва ња за 
часни крст је већ четр на ест 
годи на заре дом Град ска општи-
на Меди ја на која је за побед ни-
ка обез бе ди ла лово ров венац, 
злат ни лан чић са крстом и нов-
ча ну награ ду од 30.000 дина ра. 
При год не покло не доби ли су 
и оста ли уче сни ци пли ва ња а 
нај ста ри ји међу њима био је 
пен зи о нер Иван Ђор ђе вић (71) 
коме је ово деве то так ми че ње.

Пот по руч ник Лазар Милић (23) 
из вла со ти нач ког села Дадин це 
први је, као и лане, допли вао до 
часног крста у хлад ној Вла си ни. 
Он је ујед но и први побед ник так-
ми че ња у реги о ну.

Лазар је ове годи не нат пли-
вао 62 пли ва ча из Лесков ца, 
Леба на, Ниша и Вла со тин ца... 
Нај мла ђи међу њима је био три-
на е сто го ди шњи Андри ја Лаза-
ре вић из вла со ти нач ке варо-
ши, који је већ 11 пута пли вао 
у дру штву са оцем. Он је, као и 
побед ник Лазар Милић, добио 
на поклон злат ник. 

Бого ја вљен ско так ми че ње 
пли ва ча у Вла со тин цу одр жа ва 
се већ 14 годи на, у орга ни за ци-
ји тури стич ке орга ни за ци је и 
локал не само у пра ве.

У Јабла нич ком управ ном 
окру гу пли ва ло се на минус 
два сте пе на у Јужној Мора ви, 
Јабла ни ци и Вуч јан ки. Вели ки 
број пли ва ча, али и радо зна лих 
посма тра ча оку пио се у Вла со-

тин цу, Грде ли ци, Леба ну, Вуч ју, 
Бого јев цу, Шило ву и Винар цу.

Током ових насту па орга ни зо-
ва не су „пих ти ја де” у Грде ли ци и 
у Вла со тин цу, а било је и свад-
бар ског купу са, разних гула ша, 
кува ног вина и гре ја не раки је...

На јуби лар ном, 20. пли ва њу 
за часни крст у Кла до ву два-
де сет дво је одва жних пли ва-
ча ско чи ло је са палу бе бро да 
„Ђер дап 2” у хлад ну воду Дуна-
ва. Нај бр же је до часног крста 
допли вао Сте ван Васи ље вић из 
Лаза рев ца, ина че рођен у Кла-
до ву. Васи ље вић је спор ти ста и 
на при вре ме ном је раду у Кини. 
Одмор у Кла до ву иско ри стио је 
да пока же одва жност да први 
допли ва до часног крста.

Међу пли ва чи ма је била и 
Све тла на Вуко вић (53) из Кла-
до ва којој је ово 17. пли ва ње за 
часни крст. Годи не 2018. прва је 
из Дуна ва изва ди ла крст.

Покро ви тељ так ми че ња је 
локал на само у пра ва, а злат ник 
побед ни ку даро ва ла је зла та ра 
„Два срца”. При зна ња и нов ча не 
награ де уру чио је пред сед ник 
општи не Кла до во, Саша Нико-
лић. Побед ни ци су се одре кли 
нов ча них награ да у корист Удру-
же ња за помоћ осо ба ма оме те-
ним у раз во ју „Нада” у Кла до ву.

На језе ру у кра гу је вач ким 
Шума ри ца ма одр жа на је тра-
ди ци о нал на мани фе ста ци ја 
„Пли ва ње за крст часни”. Титу-
лу је ове годи не осво ји ла пет-
на е сто го ди шња Мар та Дуњић, 
уче ни ца Прве кра гу јевч ке гим-
на зи је, која је била и нај мла ђа 
уче сни ца.

Еки па сарадника 
„Гла са оси гу ра ни ка”

ТРА ДИ ЦИ ЈА

Широм Срби је пли ва ло се 
за часни крст

Победници на Борковачком језеру: Милица, Огњен и Лав

Најбржи у Нишу: Андрија Петковић
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погледи

Болест пога ђа све узра сте, али 
се нај те же дијаг но сти ку је  
код ста ри јих, где дуго оста је 
непри ме ће на или се про ме на 
пона ша ња при пи су је демен ци ји

Остао је иза нас 20. јану ар, „тужни поне-
де љак”, нај де пре сив ни ји дан у годи-
ни, про гла шен таквим на осно ву кал-

ку ла ци ја са већим бро јем пара ме та ра, а нама 
се рас по ло же ње још није попра ви ло.

Није чудо, про шли божи ћи, нове годи не, 
сла ве и про сла ве, оста ла само зима и дуго ви 
за које тек тре ба сми сли ти како да се вра те.

Зву чи виц ка сто, али мно-
ги ма није до шале. После 
пра знич не еуфо ри је, суо-
че ни са бри га ма оста вље-
ним накрат ко по стра ни, 
људи запа да ју у рас по ло-
же ње које ола ко опи су ју 
као депре сив но. Али овде 
није о такви ма реч. Њихо во 
нерас по ло же ње, забри ну-
тост, без вољ ност, што све 
само по себи сва ка ко није 
при јат но, углав ном је про-
ла зно ста ње и обја шњи во 
непо сред ним узро ци ма.

Депре си ја је нешто пот-
пу но дру га чи је. Озбиљ на 
болест која се испо ља ва 
осе ћа јем туге и без на ђа, одсу ством радо сти 
и задо вољ ства, поја вом нео д ре ђе ног стра ха, 
бес пер спек тив но сти, осе ћа ја кри ви це, поре-
ме ћа ја сна… Често пот це ње на, непри ме ће-
на, неле че на, пого то во код ста ри јих, мада је 
упра во код те попу ла ци је засту пље на у вели-
ком постот ку.

Пре ма зајед нич кој сту ди ји Уни вер зи тет ског 
коле џа у Лон до ну и Уни вер зи те та у Бри сто лу, 
чети ри од десет осо ба ста ри јих од 75 годи на у 
Вели кој Бри та ни ји пока зу ју неке зна ке депре-
си је, док јед на од десет из те ста ро сне гру пе 
има тежак депре сив ни поре ме ћај.

Пишу ћи сво је вре ме но о „тихој епи де ми ји”, 
лон дон ски „Тајмс” је навео да 85 одсто ста-
ри јих људи са депре си јом не при ма ника кву 
тера пи ју, јер лека ри има ју про бле ма да успо-
ста ве дијаг но зу или је брка ју са демен ци јом.

У исто вре ме и паци јен ти, често изо ло ва-
ни, живе уса мље нич ки живот, ни са ким не 
раз го ва ра ју, нема ју мотив да тра же помоћ и 
због све га тога су у зна чај ном ризи ку од суи-
ци да. Уто ли ко је пара докс већи, јер депре си-
ја може успе шно да се лечи.

Губи так инте ре со ва ња за свет око себе 
није нор мал ни део ста ре ња, под се ћа ју струч-
ња ци. Они тиме хоће да нагла се да ста рост 
као живот но доба има свој ток, док је депре-

си ја болест. Међу тим, у 
прак си често сами себе 
деман ту ју.

Обо ле ли од депре-
си је у позним годи на-
ма жртве су ста ро сне 
дис кри ми на ци је, пока-
за ло је истра жи ва ње 
поме ну те бри тан ске 
сту ди је. Лека ри опште 
прак се који про пи су-
ју тера пи ју ста ри јим 
паци јен ти ма у вели ком 
бро ју слу ча је ва ускра-
ћу ју пси хо ло шки трет-
ман, већ им дају само 
анти де пре си ве, зау зи-
ма ју ћи став да је њихо-

во ста ње при род на после ди ца ста ре ња, 
„део спек тру ма, укљу чу ју ћи уса мље ност, 
недо ста так соци јал не пове за но сти, сма-
ње ње функ ци ја”, па је има ју ћи све то у 
виду, депре си ја „разу мљи ва” и „оправ да-
на”, пре но си „Теле граф”.

У истом члан ку се кон ста ту је да је у пита-
њу сте ре о тип како ста ри ји људи нису вољ ни 
да при хва та ју нове ства ри и про ме не, нити су 
заин те ре со ва ни за раз го во ре са тера пе у том. 
Насу прот томе, дру ге сту ди је су потвр ди ле 
изу зет но добра реа го ва ња паци је на та позне 
доби на пси хо те ра пи ју.

Запра во једи ни пра ви и аде ква тан при-
ступ, са опти мал ним резул та том, јесте обје-
ди ња ва ње оба трет ма на, меди ка мен то зног 
и пси хо ло шког. Али, исти ни за вољу, то би 
под ра зу ме ва ло иде ал не усло ве који мало 
где могу да се обез бе де, те не пада сва одго-
вор ност на лека ре.

Осам де се то го ди шњак са кли нич ком де-
пре си јом по пра ви лу нема само ту дијаг но зу, 
већ су ту обич но и кар ди о ло шки про бле ми 
или неу ро ло шки, орто пед ски и дру ги који 
изи ску ју узи ма ње леко ва, и онда је врло 
тешко наћи баланс и избе ћи суда ра ње и кон-
тра ин ди ка ци је.

У сва ком слу ча ју, важно је и охра бру ју ће 
сазна ње да осо ба у дубо кој ста ро сти и са 
депре си јом не мора да буде искљу че на из 
живо та, да пати у тиши ни. Лече ње даје јако 
добре резул та те, стал но се нагла ша ва, важно 
је само не зане ма ри ти симп то ме. Ту глав на 
уло га при па да око ли ни која би могла и мора-
ла бла го вре ме но да реа гу је.

Д. Дра гић

Терет 
сумор них 

мисли

ДЕПРЕ СИ ЈА У ПОЗНИМ ГОДИ НА МА

Проверитислух
Оште ће ње слу ха један је од 
важних чини ла ца у мен тал ном 
паду лич но сти, изо ла ци ји и 
оси ро ма ше ној кому ни ка ци ји. 
Зато се оба ве зно пре по ру чу је 
испи ти ва ње слу ха, јер се дијаг-
но за лако успо ста вља а у слу-
ча ју смет њи, слу шни апа рат ће 
не само откло ни ти при мар ни 
про блем, већ пре вен тив но 
дело ва ти на могу ћу поја ву 
депре си је до које би дошло 
услед губит ка кон так та.

Рокоддвенедеље
Нај ве ћи про блем је са ста ри ма који 
живе сами, јер се у поро ди ци брже при-
ме те симп то ми и уочи да се са нај ста ри-
јим чла ном нешто деша ва.
Про ме не су раз не, могу бити дис крет не 
или упа дљи ве: губи так инте ре со ва ња 
за ства ри које су доско ра при чи ња ва-
ле задо вољ ство, упо р на туга, осе ћај 
бес по моћ но сти, тешко ће у кон цен тра-
ци ји, недо ста так енер ги је, избе га ва ње 
регу лар них актив но сти, сма ње ње или 
пове ћа ње апе ти та, поре ме ћај сна, успо-
ре ни покре ти и говор, ири та бил ност, 
боло ви који не про ла зе, раз ми шља ње о 
смр ти… Ако неки од оних зна ко ва тра ју 
дуже од две неде ље, тре ба се обра ти ти 
лека ру. Ина че карак те ри стич но за ста-
ри ју попу ла ци ју (а исто важи и за децу) 
јесте да су сомат ски симп то ми, попут 
чуд них боло ва и разних смет њи, пре-
о вла ђу ју ћа инди ка ци ја за депре си ју, 
више од пси хо ло шких сиг на ла.
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ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

ЧЕШКА:Пензије
независеод
економије

Пен зи је у Чешкој ће расти без обзи ра 
на еко ном ску ситу а ци ју у земљи, па ће 
дого ди не са сада шњих 14.326 кру на (570 
евра) нара сти на 15.000 кру на (597 евра), 
била је ново го ди шња честит ка пре ми је ра 
Андре ја Баби ша ста ри јим сугра ђа ни ма.

Бабиш је у теле ви зиј ском интер вјуу пору чио да нема места стра хо ва њи ма да неће бити 
довољ но нов ца за буду ћу испла ту пен зи ја и тиме деман то вао неке про јек ци је у опти ца ју 
по који ма ће чешки пен зиј ски систем у сле де ћих десет до два де сет годи на бити у вели ком 
дефи ци ту због пора ста бро ја људи који ће у овом пери о ду завр ши ти рад ни век. 

Пре ми јер је на ово одго во рио како је тач но да ће бити више пен зи о не ра, али да ће 
се фон до ви аде кват но пуни ти упр кос томе што ће се сма њи ти број оних који упла ћу ју 
пен зиј ске допри но се – јер ће у међу вре ме ну пора сти и пла те, а са њима и реал на вред-
ност тих упла та.

ГРЧКА:Повишицапосле
многихсмањења

После мно го годи на, ско ро јед ну деце ни ју, 
дужнич ке кри зе и сте за ња каи ша које је доне ло 
сери ју сма њи ва ња пен зи ја, грч ки пен зи о не ри су 
доче ка ли добру вест: конач но je на днев ни ред 
дошло и њихо во пове ћа ње.

Пред лог зако на о томе доста вљен је пар ла мен-
ту у јану а ру и њиме се пред ви ђа да ће пови ши це 
изно си ти изме ђу три и десет одсто за оне који су 
пен зи о ни са ни са нај ма ње 30 годи на рад ног ста жа. 
Кон крет но, про сеч но пове ћа ње изно си ће изме ђу 
60 и 70 евра.

Закон пред ви ђа и уки да ње гра ни це за мак си мал-
не пен зи је која је током кри зе одре ђе на на 1.300 евра. Буџе том грч ке вла де за 2020. пред-
ви ђе но је да се за пен зи је одво ји додат них мили јар ду евра.

ЈАПАН:Реформазаоседелодруштво
Јапан ска вла да је кра јем децем бра 

про шле годи не наја ви ла „пен зиј ску 
рефор му за осе де ло дру штво” која ће 
се на днев ном реду пар ла мен та наћи 
у мар ту. Међу нови те ти ма који се наја-
вљу ју јесте и могућ ност да рад ни век, 
за оне који то желе, може да тра је и до 
75 годи на живо та.

Тиме тре ба да се олак ша све акут ни-
ји про блем наци је: рас ту ћи јаз изме ђу 
бро ја рође них и умр лих, због чега је 
про шле годи не у земљи било чак око 
пола мили о на људи мање него у 2018.

У 2019. у Јапа ну је рође но 900.000 беба, што је нај ма њи број још од 1874, када је број ста-
нов ни ка тамо био чак 70 одсто мањи него што је данас. 

На дру гој стра ни, број умр лих је нара стао на 1,4 мили о на, што је нај ви ше од Дру гог свет-
ског рата.

Јапан се ина че сма тра наци јом са нај ви ше седих – ста ри је од 65 је 28 одсто њего вих ста-
нов ни ка.

ШПАНИЈА:
Повратак
индексирања

Пови ши цу за сво јих 11 мили о на пен зи о не-
ре наја ви ла je и леви чар ска коа ли ци ја која је 
фор ми ра ла вла ду Шпа ни је: на њеном првом 
оку пља њу у овој годи ни доне та је одлу ка да 
се пен зи је ускла ђу ју са инфла ци јом у 2019. 
годи ни. То је мера којом се чува стан дард 
пен зи о не ра, рече но је у обра зло же њу.

С обзи ром на то да је инфла ци ја била 
скром на – само 0,9 одсто – аде кват на 
ће бити и пови ши ца. Оно што ову вест, 
међу тим, чини суштин ски добром, јесте 
повра так индек си ра ња пен зи ја у скла ду 
са растом цена, што је пре ђа шња кон зер-
ва тив на вла да уки ну ла још 2014. као меру 
штед ње и фискал не кон со ли да ци је.

Пен зи о не ри су због тога про те клих годи-
на често орга ни зо ва ли улич не про те сте, 
који су били пра ће ни и зах те ви ма да се цео 
пен зиј ски систем рефор ми ше.

ШВАЈЦАРСКА:
Неравноправност
жена

У Швај цар ској је наја вље на рефор ма пен-
зиј ског систе ма која тре ба да убла жи њего-
ву вели ку ману: нерав но прав ност изме ђу 
мушка ра ца и жена.

Како ства ри сада сто је, пен зи је жена су у 
про се ку два пута ниже од пен зи ја мушка-
ра ца: пре ма акту ел ним пода ци ма, сред-
ња вред ност пен зи ја за мушкар це је 2.301 
швај цар ски фра нак (2.143 евра) за мушкар-
це и 1.221 „швај ца рац” (1.137 евра) за жене.

Ово се обја шња ва чиње ни цом да жене 
раде сла би је пла ће не посло ве, а поврх 
тога пре до ча ва се и пода так да сва ка тре ћа 
жена не при ма ника кву пен зи ју.

Наја вље на рефор ма, чији се роко ви за 
реа ли за ци ју не поми њу, пред ви ђа пове ћа-
ње пен зи ја за 100 до 200 фра на ка месеч но, 
али је кри ти ко ва на због тога што не чини 
довољ но да сма њи род ну нерав но прав-
ност у пен зиј ском систе му.  М. Б.
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хроника

ОПШТИН СКА ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
ПЕН ЗИ О НЕ РА ТРСТЕ НИК

Реа ли зо ва не све 
актив но сти

Руко вод ство 
пен зи о нер ске 
о р г а  н и  з а  ц и -
је у Трсте ни-
ку успе шно је 
р е а  л и  з о  в а  л о 
све актив но сти 
пла ни ра не за 
2019. годи ну. 
Ради ло се у инте ре су чла но ва и тако ће 
се наста ви ти и у овој годи ни.

– Обез бе ђи ва ли смо за чла но ве основ-
не намир ни це и огрев, одо бра ва ли им 
бес ка мат не позај ми це, дели ли помоћ 
кад год је било могу ће. Оби ла зи ли смо 
боле сне и непо крет не чла но ве, дава ли 
покло не. Пен зи о не ри који су испу ни ли 
усло ве, њих 27, били су 10 дана у некој од 
бања о тро шку Фон да ПИО. Поче ли смо 
већ са упи сом огре ва за ову годи ну и то 
ће тра ја ти до кра ја фебру а ра. Дру же ња и 
путо ва ња су неза о би ла зна. Упра во сам 
кон так ти рао орга ни за ци ју пен зи о не-
ра у Алек сан дров цу, и они ће нам доћи 
у посе ту. Хва ла свим нашим чла но ви ма 
на сарад њи и раз у ме ва њу – пору чио је 
Милен ко Вуч ко вић (на сли ци), пред сед-
ник Општин ске орга ни за ци је пен зи о не-
ра у Трсте ни ку, у раз го во ру за „Глас оси-
гу ра ни ка”.

 Д. Ива но вић

Општи на Вла ди мир ци има 4.000 пен зи о-
не ра, од којих је јед на тре ћи на учла ње на 
у Удру же ње пен зи о не ра. Ово је пољо при-
вред ни крај, па Удру же ње има више пољо-
при вред них пен зи о не ра него оних из рад-
ног одно са. Због ниских пен зи ја, чла на ри-
на је сим бо лич на, и Удру же ње се финан си-
ра из дру гих изво ра, као што су дона ци је и 
пру жа ње услу га.

Удру же ње пен зи о не ра општи не Вла ди-
мир ци се током целе годи не бави мате-
ри јал но-соци јал ним потре ба ма члан ства, 
почев од набав ке огре ва, хума ни тар них 
паке та, зим ни це... 

– Од почет ка годи не кре ће мо са актив-
но сти ма веза ним за набав ку нај не оп-
ход ни јих потреп шти на за наше чла но ве. 
Обез бе ђу је мо им огрев, зим ни цу, основ не 
намир ни це, месне пре ра ђе ви не и дру го, 
по повољ ним цена ма – каже пред сед ник 
удру же ња, Мир ко Лаза ре вић.

– Увек тежи мо, у гра ни ца ма сво јих 
могућ но сти, да помог не мо и иза ђе мо у 
сусрет свим под не тим зах те ви ма, било да 
су прав не при ро де, или је реч о оства ри-
ва њу пра ва на туђу помоћ и негу и слич но 
– каже Лаза ре вић.

По њего вим речи ма, фонд соли дар но-
сти није довољ но акти ван. Пре ма еви-
ден ци ји Удру же ња, око 30-40 нај си ро-

ма шни јих чла но ва потра жу је неку врсту 
нов ча не помо ћи. Посред ством Фон да 
ПИО, 14 нај ста ри јих Вла ди мир ча на је 
бес плат но кори сти ло погод но сти неког 
од кли мат ских лечи ли шта. Вео ма су 
посе ће на пери о дич на дру же ња и посто-
ји инте ре со ва ње за одла зак на јед но-
днев не изле те.

Од зна чај ни јих инве сти ци ја на тери-
то ри ји општи не, у Дебр цу је, у сарад њи 
са локал ном само у пра вом, на дотра ја лој 
згра ди клу ба пен зи о не ра рекон стру и сан 
кров и окре че не про сто ри је. Општи на је 
дони ра ла мате ри јал и опре му за нео п ход-
не поправ ке а нај ста ри ји мешта ни Дебр ца 
тро шко ве мај стор ских радо ва.

М. Ашко вић

Лесков ча ни су вео ма буч-
но доче ка ли нову 2020. 
годи ну. Весе ло је било по 

кафа на ма и ресто ра ни ма, као и 
на позор ни ци пред Леско вач-
ким кул тур ним цен тром. Ипак, 
нај ве се ли ји су били при пад ни-
ци тре ћег доба за које је при ре-
ђен тра ди ци о нал ни ново го ди-
шњи кон церт.

Вели ка сала Дома пен зи о не-
ра у Лесков цу била је пре пу на. 
Насту пи ле су све сек ци је КУД 
„Пен зи о нер”, певач ке гру пе, 
фол клор ци, песни ци и глум ци. 
А када је орке стар засви рао 

чочек и дру ге брзе игре, то је 
био незва нич ни позив да сви 
уско че у кол це, па се Дом пен-
зи о не ра зата ла сао од еле гант-
них оде ла и хаљи на.

Пре кон цер та одр жан је при-
јем за реги о нал не акти ви сте, 
што је била при ли ка да се суми-
ра ју про шло го ди шњи резул та-
ти и поде ле похва ле.

– Током 2020. удру же ње ће 
наста ви ти да се бави здрав стве-
ним и еко ном ским збри ња ва-
њем чла но ва. У децем бру про-
шле годи не поде ли ли смо око 
три хиља де вау че ра пен зи о не-

ри ма са нај ни жим при ма њи ма 
ради набав ке основ них потреп-
шти на у локал ном хипер мар-
ке ту... Са том прак сом наста ви-
ће мо и у првом квар та лу ове 

годи не – иста као је Бра ти слав 
Здрав ко вић, пред сед ник овог 
нај ве ћег реги о нал ног удру же-
ња на југу Срби је.  

Т. Сте ва но вић

ЛЕСКО ВАЧ КО ТРЕ ЋЕ ДОБА НЕ МАРИ ЗА ГОДИ НЕ

Уз чоче ке доче ка ли
Нову годи ну

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ВЛА ДИ МИР ЦИ

Циљ – реши ти сва ки 
под не ти зах тев
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Сто ја Ћирић (81), чла ни ца Удру же-
ња пен зи о не ра кикинд ске општи не, 
пре ста ла је недав но због здрав стве-
них раз ло га да игра у фол кло ру КУД 
„Сун ча на јесен”. Две и по деце ни је је са 
сво јим вршња ци ма него ва ла народ не 
оби ча је, она ко како је нау чи ла кад је 
била мла да. У онда шњој Занат ској обу-
ћар ској задру зи „Про ле тер” изу чи ла је 
занат, да би се касни је пре ква ли фи ко-
ва ла и пен зи ју доче ка ла у „Гра фи ци”.

О свом анга жо ва њу у „Сун ча ној 
јесе ни” исти че да, захва љу ју ћи број-
ним госто ва њи ма КУД, упо зна ју мно-
ге кра је ве и нове при ја те ље.

– Нај у пе ча тљи ви је успо ме не 
носим са насту па на „Злат ном опан-

ку” у Ваље ву и „Колу за Гини са” у Новом 
Саду. Неза бо рав ни су борав ци у Руму-
ни ји и Чешкој, али и у свим мести ма у 
Срби ји где смо игра ли – каже наша саго-
вор ни ца.

Сто ја Ћирић је од 1999. годи не доне-
дав но коно ба ри са ла у Клу бу пен зи о не-
ра у Кикин ди, три дана недељ но, али и 
при ли ком одр жа ва ња раз ли чи тих пен-
зи о нер ских мани фе ста ци ја.

Матич но удру же ње јој је при ре ди ло 
све ча ни испра ћај у „дру гу пен зи ју”. Том 
при го дом је доби ла на поклон хима лај-
ску лам пу, а оба су та је и цве ћем. Сто ја је 
обе ћа ла да ће наста ви ти дру же ње коли-
ко јој здра вље дозво ља ва.

С. Зави шић

Општин ска орга ни за ци ја инва ли да 
рада у Кла до ву орга ни зо ва ла је у 
хоте лу „Ђер дап” дочек пра во слав не 

Нове годи не (на слици). Уз песму и весе-
ље, људи тре ћег доба, њих више од две ста, 
поже ле ли су јед ни дру ги ма још јед ном сре-
ћу и добро здра вље и да се поно во срет ну 
на ова квом дру же њу. Даме су биле број ни је 
и дого во ри ле су са чла ни ца ма Акти ва жена 
про сла ву Осмог мар та. 

Пред сед ник кла дов ског удру же ња инва-
ли да рада, Зоран Бука та ре вић, каже да 
су мно ги чла но ви били актив ни про те кле 
годи не па су заслу жи ли и да се про ве се ле. 
Иако у позним годи на ма, доста њих се анга-
жо ва ло да помог не они ма који ма је помоћ 
потреб на. Тако је за ново го ди шње и божић-
не пра зни ке поде ље но неко ли ко паке та са 
намир ни ца ма и сред стви ма за хиги је ну. 

– Соли дар ност нема гра ни це, па нам се 
при дру жи ла и др Сне жа на Мир че тић, секре-

тар Црве ног крста у Кла до ву, која је са сво јим 
волон те ри ма поде ли ла неко ли ко паке та нај-
си ро ма шни јим и нај у гро же ни јим жите љи ма 
општи не Кла до во – закљу чу је Бука та ре вић.

Заступ ник удру же ња, Петар Челен ко вић, 
каже да пен зи о не ри могу сва ког пет ка да 
изме ре ниво шеће ра у крви и виси ну при-
ти ска. Пра во на реха би ли та ци ју у бања ма о 
тро шку Фон да ПИО оства ри ло је неко ли ко 
инва ли да рада из Кла до ва. Они ма који нису 
успе ли тако да оду на опо ра вак, омо гу ће но 
је да пла ћа њем у више месеч них рата, уз 
орга ни зо ва ни пре воз, отпу ту ју до Про лом и 
Луков ске бање. Челен ко вић исти че и број-
не изле те, као и актив ни рад кул тур не, спо-
рт ско-рекре а тив не и сек ци је жена. Оства-
ре на је сарад ња са број ним удру же њи ма у 
Срби ји, али и у Бугар ској и Руму ни ји.

Већ су се уста ли ли сусре ти пен зи о не-
ра Заје чар ског и Бор ског окру га на који ма 
редов но уче ству ју и вете ра ни из Кла до ва 

који су добри сви ра чи и игра чи, а КУД осва-
ја и прва места на реги о нал ним так ми че-
њи ма. А тек рибо лов ци... Од малих ногу су 
на Дуна ву па су нај че шће побед ни ци рибо-
ло вач ких так ми че ња, набра ја Челен ко вић 
актив но сти овог кла дов ског удру же ња.

У. Бано вић

АКТИВ НО СТИ ИНВА ЛИ ДА РАДА У КЛА ДО ВУ  

Весе ло за дочек

ПРИ МЕР ЗА ПОШТО ВА ЊЕ

Две и по деце ни је у пен зи о нер ском колу

Сто ја Ћирић (прва сле ва) у колу „Сун ча не јесе ни”

Меди ја нин Божић ни кутак у Нишу
У пор ти нишког Сабор ног хра-

ма од 8. до 12. јану а ра одр жан је 
„Меди ја нин Божић ни кутак”. Орга-
ни за тор мани фе ста ци је, град ска 
општи на Меди ја на, желе ла је да се 
чаро ли ја ново го ди шњих и божић-
них пра зни ка про ду жи и да, посеб-
но нај мла ђи, још неко вре ме ужи ва-
ју у пра знич ној атмос фе ри.

Про стор око Сабор ног хра ма био 
је посеб но уре ђен а на штан до ви-
ма су изло же ни про из во ди и руко-

тво ри не које чува ју од забо ра ва 
тра ди ци о нал не пра во слав не оби-
ча је. Гра ђа ни ма су слу же ни топли 
напи ци, дома ћи кола чи и пеци ва а 
на отва ра њу је био вели чан ствен 
ватро мет и при го дан про грам који 
је извео КУД „Абра ше вић”.

На мани фе ста ци ји је први пут 
уче ство ва ло Удру же ње ЗОО пла нет 
из Ниша па су нај мла ђи има ли при-
ли ку да се дру же са зани мљи вим 
живо ти ња ма (на слици).   Љ. Г. 
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пензионерски кутак

ГЦ ЛЕСКО ВАЦ

Обе ле жи ли крсну сла ву 
Уста но ва за одра сле и ста ри је Леско вац обе ле жи ла је 14. 

јану а ра крсну сла ву Све тог Васи ли ја Вели ког у при су ству 
запо сле них, кори сни ка и при ја те ља. Обред је слу жио јереј 
Хаџи Сла ви ша Ста но је вић, а ово го ди шња дома ћи ца, Јавор-
ка Лије скић, пре да ла је Јаго ди Сто јиљ ко вић сла ву за наред ну 
годи ну.

Гор да на Савић, дирек тор ка Уста но ве за одра сле и ста ри је, 
упо сле ни ци ма је уру чи ла јуби лар не награ де за више де це ниј-
ски рад. 

У Уста но ви за ста ре и одра сле осо бе у Лесков цу, која рас-
по ла же са 180 кре ве та, одав но нема сло бод них места, пра ве 
се листе чека ња, а све је више кори сни ка са про гре сив ном 
демен ци јом, Пар кин со но вом боле шћу и Алцхај ме ром, каже 
Гор да на Савић.

Потра жња за место више не пре ста је у послед ње две годи-
не, а основ ни про блем је што је нај ве ћа потра жња за ста ци о-
на рем. Д. К.

ГЦ „СРЕМ”

Везом про тив магле
КИКИН ДА

Славље по оба календара
Општин ско удру-

же ње пен зи о не ра је у 
свом Дому у Кикин ди 
орга ни зо ва ло дочек 
Нове годи не по оба 
кален да ра. Про грам 
су у оба навра та при-
ре ди ли чла но ви Кул-
тур но-умет нич ког дру-
штва „Сун ча на јесен“, с 
тим што је дочек Пра-
во слав не нове годи не 
обе ле жи ло и при год но 
уче шће Јова на Сила-
шког, про то је ре ја у 
пен зи ји. Про сла ва ма је 
при су ство ва ло по 130 
пен зи о не ра.

Чла но ви кре а тив не сек ци је „Сун ча не јесе ни” при год но су 
укра си ли салу у чијој деко ра ци ји су ужи ва ли и посе ти о ци 
Клу ба пен зи о не ра. Добит ке за том бо лу обез бе ди ли су спон-
зо ри, послов ни сарад ни ци Удру же ња пен зи о не ра, а оства ре-
ни при ход наме њен је за рад КУД „Сун ча на јесен“. С. З.

ПИРОТ

При ја тељ ство са  
Про ку пљем

Педе се так пен зи о не ра инва ли да рада из Пиро та били су 
гости коле га ма из Про ку пља, где су зајед нич ки уз песму и 
игру про сла ви ли Пра во слав ну нову годи ну. 

Било је то пре див но дру же ње пен зи о не ра две општин ске 
орга ни за ци је које има ју изван ред ну сарад њу на свим пољи-
ма живо та и рада. 

Током јану ар ских дана пуних магле, кори сни це рум ског 
Герон то ло шког цен тра „Срем” про на шле су заба ву на рад ној 
тера пи ји. Новим тех ни ка ма, уз помоћ запо сле них у ГЦ „Срем”, 
ста нар ке рум ске уста но ве везом укра ша ва ју памуч не тор бе и 
ужи ва ју у сво јим радо ви ма.  Г. В.

Дого во ре но је да с про ле ћа Про куп ча ни госту ју у Пиро ту. 
Биће то при ли ка да се Пиро ћан ци оду же коле га ма из Про ку-
пља, а разговараће се и о иску ста вима у раду ове две орга-
ни за ци је.

– Убу ду ће ће се сигур но мно го више дру жи ти пен зи о не-
ри инва ли ди рада Про ку пља и Пиро та, јер јед ном ско ва но 
при ја тељ ство, оста је зау век – каже Часлав Костић, пред сед-
ник Општин ске орга ни за ци је инва ли да рада и пен зи о не ра 
Пиро та.  С. П.
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СУБО ТИ ЦА

Трет ма ни зву ком

ЛАПО ВО

Помоћ пен зи о не ри ма
Удру же ње пен зи о не ра општи не Лапо во тра ди ци о нал но је 

пред ново го ди шње и божић не пра зни ке орга ни зо ва ло доде-
лу паке та хра не и  сред ста ва за хиги је ну, као и скром ну нов ча-
ну помоћ соци јал но нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма (око један 
одсто укуп ног бро ја пен зи о не ра), без обзи ра на то да ли су 
чла но ви удру же ња. Исто вре ме но су посе тили и теже обо ле ле 
чла но ве удру же ња који ма су тако ђе уру чили при год не покло-
не. Пре ма речи ма пред сед ни ка удру же ња, Дра га на Мики ћа, 
ова акци ја се спро во ди сва ке годи не, захва љу ју ћи пре све-
га сред стви ма дона то ра, локал не само у пра ве, Фон да ПИО и 
од соп стве них сред ста ва. Паке ти се деле у коор ди на ци ји са 
Црве ним крстом и Цен тром за соци јал ни рад, да би се избе гло 
дупли ра ње или изо ста ја ње помо ћи. И. М.

ВРА ЊЕ

Ново удру же ње
У Вра њу је про шле гоци не фор ми ра но удру же ње „Тре ће 

доба 017”. На челу удру же ња је пред сед ни ца, Рад ми ла Весе-
ли но вић. Чла на ри на изно си три сто ти не дина ра, а досад 
има ју три сто ти не чла но ва. Тај број се сва ким даном пове ћа-
ва. Поча сни члан дру штва је доа јен Пре драг Стој ко вић Драк-
че, коме су недав но про сла ви ли 94. рођен дан.

БАЈИ НА БАШТА

Дочек Срп ске нове годи не
Удру же ње пен зи о не ра Баји на Башта од пре чети ри годи не 

орга ни зу је дочек Срп ске нове годи не. Тако се овог 13. јану а-
ра оку пи ло 160 пен зи о не ра из Баји не Баште и 210 из Шап ца, 
Ужи ца, Ари ља, Нове Варо ши, Вла се ни це, Звор ни ка, Шеко ви-
ћа, Мили ћа, Сре бре ни це и Бра тун ца.

У име дома ћи на, при сут не су поздра ви ли пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра Баји на Башта, Недељ ко Ракић, и члан 
Орга ни за ци о ног одбо ра, Божо Алек сић.

– Ови сусре ти су више од доче ка и пуно зна че при пад-
ни ци ма тре ћег доба, па ћемо се тру ди ти да се орга ни зу ју и 
убу ду ће. Посеб но захва љу је мо удру же њи ма из Репу бли ке 
Срп ске којих је све више на овој све ча но сти – каже Недељ-
ко Ракић.

Уз вече ру, пиће, песму, игру и одлич ни орке стар, сла ви ло 
се до иза поно ћи. М. А.

Удру же ње негу је дру же ње и пра во је задо вољ ство бора-
ви ти у њихо вим про сто ри ја ма. Орга ни зо ва ли су број на путо-
ва ња по целој бив шој Југо сла ви ји. Посе ти ли су етно село 
Визи ја на у Кума но ву и ско ро све мана сти ре. Бора ви ли су и у 
Ваље ву, путо ва ња сами финан си ра ју, а од чла на ри не под ми-
ру ју све адми ни стра тив не тро шко ве. Р. С.

Герон то ло шки цен тар Субо ти ца је прва уста но ва те врсте у 
Срби ји и у реги о ну која ће сво јим кори сни ци ма и запо сле ни-
ма орга ни зо ва ти звуч не трет ма не. Трет ма ни ће се одр жа ва ти 
три пута недељ но у про сто ри ја ма Дома „Дудо ва шума”, део су 
пилот про јек та и бес плат ни су за све уче сни ке.  Г. О.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА? Р. М., Јаго ди на: Да ли, као цивил ни инва лид ски пен зи о нер 

(пен зи ја оства ре на 2016. годи не по осно ву опе ра ци је кан-
це ра дој ке), имам пра во да кон ку ри шем за суд ског порот-

ни ка по кон кур су Висо ког саве та суд ства а да то нема ника квог 
ути ца ја на ста тус инва лид ске пен зи је у слу ча ју мог избо ра на 
пери од од пет годи на? 

? Б. Т., Бач ка Топо ла: Пен зи о нер сам, удо вац, стар 80 годи-
на. Оже нио сам се удо ви цом која је мла ђа од мене 35 
годи на и која живи са мном у мојој поро дич ној кући. 

Ина че, она је била вен ча на супру га мог сина који је пре ми-
нуо пре две годи не. Да ли ће она после моје смр ти сте ћи пра-
во на поро дич ну пен зи ју и који су усло ви потреб ни да то пра-
во оства ри?

? М. Л., Пожа ре вац: Рође на сам 24. 11. 1954. годи не. Опе ри-
са на сам од кар ци но ма 2018. годи не после чега сам упу-
ће на на хемо те ра пи ју. Од тада сам кон стант но под тера-

пи јом. Имам и срча не про бле ме, арит ми ју. Ради ла сам укуп но 
5,5 годи на. Да ли имам пра во на инва лид ску пен зи ју и шта је 
потреб но од доку ме на та?

?М. Т., Бео град: Радио сам у Сло ве ни ји од 1980. до 1988. 
годи не. У том пери о ду за чети ри годи не рада имао сам 
уве ћа ње ста жа 12+4, и за то посе ду јем потвр ду. Од 1988. 

годи не до данас радим без пре ки да и тако ђе имам уве ћа-
ни рад ни стаж. Уско ро пуним 40 годи на рад ног ста жа, ако ми 
се спо ји и стаж из Сло ве ни је. Зани ма ме како могу да про ве-
рим, пре него што пре ки нем рад ни однос, да ли ми је упла ћен 
допри нос за ПИО за рад и бене фи ци је у Сло ве ни ји. Да ли могу 
да спо јим рад ни и бене фи ци ра ни стаж из Сло ве ни је и Срби је 
да бих зајед но оства рио пен зи ју из Сло ве ни је и Срби је?

?Л. К., Него тин: Да ли осо бе које су кори сни ци накна де за 
туђу помоћ и негу или које су са теле сним оште ће њем 
могу да буду у оси гу ра њу?

Запо шља ва ње инва лид ских  
пен зи о не ра

Услови за остваривање поро дич не 
пен зи је удо ве

Остваривање пра ва на  
инва лид ску пен зи ју

Стаж из Сло ве ни је

Рад но анга жо ва ње кори сни ка  
нов ча не накна де

Одго вор: Кори сник инва лид-
ске пен зи је може ући у оси гу ра-
ње по уго во ру о делу, уго во ру 
о повре ме ним и при вре ме ним 
посло ви ма или аутор ском уго-
во ру и у том слу ча ју неће се 
пози ва ти на понов ну оце ну 
рад не спо соб но сти, нити ће му 
се обу ста вља ти испла та инва-
лид ске пен зи је.

Кори сник инва лид ске пен-
зи је не може да се запо сли, тј. 
не може да закљу чи уго во ру о 
раду. Пот пи си ва њем уго во ра о 
раду инва лид ском пен зи о не ру 
се обу ста вља испла та пен зи је и 
пози ва се на кон трол ни лекар-
ски пре глед. Од исхо да кон-
трол ног пре гле да зави си даља 
испла та инва лид ске пен зи је.

Одго вор: Удо ва сти че пра во 
на поро дич ну пен зи ју уко ли ко 
је до смр ти брач ног дру га навр-
ши ла 53 годи не живо та. Удо ва 
која до смр ти брач ног дру га 
није навр ши ла 53 годи не живо-
та, али је навр ши ла 45 годи на 
живо та, сти че пра во на поро-
дич ну пен зи ју кад навр ши 53 
годи не живо та.

Изме на ма и допу на ма Зако на 
о ПИО, који је у при ме ни од 14. 
децем бра 2019. годи не, про пи са-
но је да пра во на поро дич ну пен-
зи ју може да оства ри 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.

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

Одго вор: Пре ма Зако ну о 
пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу, за оства ри ва ње 
пра ва на инва лид ску пен зи ју 
потреб но је да лекар вештак 
утвр ди да код оси гу ра ни ка 
посто ји пот пу ни губи так рад-
не спо соб но сти. Дру ги услов је 
да оси гу ра ник има нај ма ње пет 
годи на ста жа оси гу ра ња и да 

у момен ту под но ше ња зах те-
ва за инва лид ску пен зи ју није 
ста ри ји од про пи са них годи-
на за ста ро сну пен зи ју. У 2020. 
годи ни, за оси гу ра ни ка жену 
то је 63 годи не живо та. С обзи-
ром да Ви има те више од про-
пи са не 63 годи не живо та, нема 
усло ва за оства ри ва ње пра ва 
на инва лид ску пен зи ју. 

Одго вор: Пре него што се 
одлу чи те за пре кид рад ног 
одно са, оба ве зно под не си те 
пре ко над ле жне фили ја ле ПИО 
зах тев за потвр ђи ва ње ста жа у 
Сло ве ни ји. Кад доби је те подат-
ке о ста жу из Сло ве ни је, обра-
ти те се слу жби прав не помо ћи 
у сво јој фили ја ли ПИО, где ће 
Вам тач но пре ра чу на ти коли ко 
има те укуп но ста жа оси гу ра ња 
у Срби ји и Сло ве ни ји, наро чи-
то због бене фи ци ра ног рад ног 
ста жа и евен ту ал не могућ но сти 
сни жа ва ња ста ро сне гра ни це. 

Када Вам буду пре ра чу на ли стаж 
оси гу ра ња и утвр ди ли са којим 
дату мом испу ња ва те услов за 
пен зи ју, може те да рас ки не те 
рад ни однос и под не си те зах тев 
за оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју. Ина че, нема сум ње 
да се стаж из Сло ве ни је и Срби је 
саби ра при ли ком утвр ђи ва ња 
усло ва за оства ри ва ње пра ва из 
пен зиј ског и инва лид ског оси-
гу ра ња, при чему сва ка држа ва 
уго вор ни ца испла ћу је сра змер-
ни део пен зи је за стаж оства рен 
у тој држа ви. 

Одго вор: Кори сни ци нов-
ча не накна де за помоћ и негу 
дру гог лица, као и осо бе са 
теле сним оште ће њем могу 
да буду у оси гу ра њу, тј. рад-
но анга жо ва не, јер посто ја ње 

потре бе за помо ћи и негом 
дру гог лица, као и одре ђе ни 
про це нат теле сног оште ће-
ња не под ра зу ме ва да та лица 
има ју и пот пу ни губи так рад не 
спо соб но сти. 
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– да на све ту посто ји око 

– да је Милан ко ви ћев кален-

– да је раз лог за посто ја ње пре ступ не 

ста вљен 325. годи не у Нике ји касни по дан на сва ких 128 

годи на. Због тога је на тај кален дар додао 13 дана. Тако ђе, по 

Милан ко ви ћу сви месе ци има ју по 30 дана осим фебру а ра са 

28 у про стој, одно сно 29 дана у пре ступ ној годи ни.

чети ри мили о на људи који су 

дар нај тач ни ји пошто, за раз ли-

годи не ускла ђи ва ње кален дар ске годи не 

рође ни 29. фебру а ра? Веро ват-

ку од јули јан ског и гре го ри јан-

са астро ном ском – одно сно да не би дошло 

но ћа да ће се неко дете роди ти 

ског рачу на ња вре ме на, касни 

до тога да усред лета доче ку је мо нову годи-

баш на овај датум је 1:1.500.

по један дан тек на сва ких 

ну? Први који су у кален дар дода ва ли један 

28.800 годи на? Након обим ног истра жи ва ња, чуве ни срп ски 

дан сва ке чети ри годи не били су Егип ћа ни који су на овај начин 

науч ник утвр дио је да јули јан ски кален дар отка ко је успо-

ускла ђи ва ли кален дар ску и сун че ву годи ну.

– да у целом Бео гра ду има све га око 1.200 људи рође-

– да је Милан ко вић свој кален-

– да се пре ступ ном годи ном нази-

них 29. фебру а ра? Сто га је још нео бич ни је да их у истој 

дар пред ста вио на Све пра во-

ва она годи на која има 366 дана, 

кући има чак дво је. Наи ме, Н. Мак си мо вић добио је сина на 

слав ном кон гре су 1923. годи не 

одно сно она у којој фебру ар тра је 

свој 28. рођен дан, 29. фебру а ра 2012. годи не. Годи не 2016. 

у Цари гра ду, али он није при хва-

29 дана? Годи не које има ју 365 дана 

дечак је имао први пут при ли ку да свој диван дан про сла-

ћен, из стра ха да ће исто вет ност 

нази ва ју се про сте годи не. Пре ступ на је сва ка четвр та годи-

ви заи ста пра вог дату ма. Сле де ћи ће тата и син про сла ви ти 

дату ма дове сти до пот пу не доми на ци је запад не над источ-

на, па се тако и уна пред и уна зад може изра чу на ти да је пре-

ове годи не.

ном црквом, одно сно пока то ли че ња вели ког бро ја пра во-

ступ на она годи на која је дељи ва бро јем 4.

слав них хри шћа на.

Мемо а ри
Ја сам поли гло та. Знам да ћутим на више јези ка.
Оти ском пал ца се не пишу мемо а ри.
Шта ће ми душа у рају када је у носу.
Чим ланем кажу да сам бесан пас.
Пре су да је доне та пре суда.
Баба за деду, уну ка за бабу, унук за уну ку. Пову ци потег ни, ишчу-

па ше деди пен зи ју.
Ради во је Јев тић Јен ки 

Дис тан ца
Чове ку само јед но тре ба. Човек да буде.
Ко чвр сто веру је у себе, пра ви је вер ник.
Људи се нај лак ше упо зна ју са дис тан це.
Није луд ко је луд, већ кога напра ви мо лудим.
Нај че шће се рано успа ва ни доц кан буде.
Сно ви су темељ про гре са.

Пеко Лали чић

Стр пље ње
Живим од данас до сутра. Са вером у будућ ност.
За бога те, новац је збир на име ни ца, а за сиро ти њу – миса о на.
Ко се не уда љи, биће при ве ден!
Стр пље ње је као беши ка. Кад-тад попу сти.
Ево лу ци ја тече. Отац је био оби чан мај мун, а сино ви су врхун-

ске гори ле.
Кад си на пра вом путу, ту нема хва та ња кри ви на.

Рад ми ло Мић ко вић

Гло ба ли за ци ја
Јед на несре ћа не дола зи сама. При шу ња се у паке ту.
Није све оти шло до ђаво ла. Ђаво је дошао сам.
Свет се гло ба ли зу је. Ми пла ћа мо гло бу.
Ваздух је зага ђен. Народ дише на шкр ге.
Добро позна јем свој џеп. Увек је пра зан.
Циљ ми је да про ме ним живот. Увек про ма шим.

Радо мир Ста ној ко вић

Зве зде у очи ма
Добра ста ра вре ме на се пам те јер смо тад били мла ди.
Ако раз ми шља те о добро ти, ви чини те да се она и роди.
Кад доби јеш оно што си желео, имаш јед ну жељу мање.
Ако се са собом дого во ри те, и са дру ги ма ћете.
Ходај те уздиг ну те гла ве да се зве зде у вашим очи ма огле да ју.

Мили јан Деспо то вић 

Огле да ло
Заљу бље не у себе и огле да ло подр жа ва.
Ко убије чове ка у себи, потен ци јал но је масов ни уби ца.
Ћута ње је зла то док сто мак не про го во ри.
Гово ри памет но, а мисли како хоћеш.
Магар цу је тешко са сама ром, чове ку без сама ра.

Живан С. Фили по вић
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