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Лето у
Србији
С

рбија обилује културним и туристичким
дешавањима током лета. Скоро сваки град
организује разне манифестације да би сво
јим житељима ублажио летње врућине или им
обогатио одмор и доколицу.
Кад је реч о нашем главном граду, традицио
нална манифестација „Лето на кеју” одржава се
у Земуну од прве недеље јуна. Наиме, на Летњој
позорници шеталишта крај Дунава сваког четврт
ка, петка и суботе од 17 до 20 часова Земун је цен
тар „Уникатне занимације”.
Учесници ових својеврсних „занимација” усвајају
различите вештине и уче како да се креативно за
бављају и како да осмисле своје слободно време.
Слушајући приче о древним цивилизацијама путу
ју земљама света и уче како да „пробуде” машту, да
буду креативни и разоноде се уз летњи плес.
Манифестација „Лето на кеју” омогућава друже
ње са креативним и вештим уметницима и води
тељима радионица из светских културних цента
ра. То је уједно и прилика да учесници науче како
да стварају и да искористе своје идеје. Шта ради
ти с крпицама, дугмићима и трачицама, како по
ступати са природним материјалима, као што су
шкољке, перје или суво лишће и цвеће, како наћи
инспирацију у предметима који нас окружују, ка
ко осмислити веселе празнике... Кроз креативне
радионице грађани имају прилику да науче тех
нике сликања на различитим материјалима. На
крају овог „путовања по свету”, у августу, учесни
ци ће на истој летњој сцени изложити уникатне
занимације, а жири ће наградити најбоље.
Разноврстан је и програм на Гардошу, који обу
хвата концерте, драме, кабаре, дечје представе и
комедије. У случају кише, програм се са Гардоша
сели у салу Дома ваздухопловства у Земуну.
„Бојчинско лето” је манифестација која се од
2009. године приређује у Прогару, у прелепом
амбијенту Бојчинске шуме, заштићеног природ
ног добра на чијем улазу је смештена летња, нат
кривена сцена са 500 места за седење.

У програмском делу заступљене су сценске и
музичке уметности, од џеза, рока, електронске и
етно музике до позоришних представа и разли
читих видова изражавања: „стенд ап” комедије,
дечје представе, реномиране представе београд
ских и локалних позоришта...
Ове године „Бојчинско лето” траје до 3. септем
бра, а од планираних дешавања у августу издва
јамо концерт Звонка Богдана и наступе група Ва
лентино и Легенде. Улаз на све концерте и пред
ставе је бесплатан.
Културно-информативни центар „Младост” из
Футога од јуна па до краја августа већ годинама
организује „Футошко лето”, програм намењен нај
млађим суграђанима. „Футошко лето” чини низ
различитих, углавном бесплатних програма који
се одвијају викендом. Организују се радион
 ице,
пројекције филмова, концерти, позоришне пред
ставе и слично, с циљем да се омогући деци да
креативно осмисле слободно време током рас
пуста.
Деспотовац традиционално организује Дане
српскога духовног преображења, од 19. до 28. ав
густа, на којима ће бити приказане бројне пред
ставе, изложбе и концерти у част деспота Стефа
на Лазаревића.
И Топола је својим грађанима омогућила да им
лето буде испуњено културним садржајима који
ће трајати до краја августа. „Тополско лето” обу
хвата изложбе слика, фотографија, радионице
мозаика, књижевне вечери, спортске викенде,
сеоске саборе, шаховски турнир, музичке вече
ри, етно и драмске програме...
Ту је, наравно, и једна од најпосећенијих тури
стичких манифестација у Србији – Драгачевски
сабор трубача у Гучи, 56. по реду, који се ове го
дине одржава од 10. до 14. августа.
Свој летњи програм осмислили су и културни
посленици Ужица, Кикинде, Руме, Новог Сада, По
жаревца, Јагодине, Ниша... и бројних других гра
дова.
Г. О.
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА РФ ПИО

Реизабрани председник и
заменица председника УО
Н

ности РФ ПИО у Новом Саду са Савезом
пензионера Војводине, као и о одобравању
продужења уговора о закупу непокретно
сти Фонда у Кикинди са Геронтолошким
центром Кикинда. Такође су усвојени пред
лози одлука о покретању поступака давања
у закуп непокретности РФ ПИО, пословних
простора у Лесковцу и Нишу.
Управни одбор је усвојио и предложене
измене Правилника о унутрашњој орга
низацији и систематизацији послова у РФ
ПИО, спроведене ради прилагођавања од
лукама Комисије Владе РС и Закону о висо
ком образовању.
На седници су представљени и извештаји
о извршењу плана јавних набавки РФ ПИО
за 2015. и првих шест месеци 2016. године,
на које су чланови Управног одбора дали

Нове основице
од августа
Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање подсећа гра
ђане који сами плаћају допринос за
пензије да од уплате за август 2016.
важе нове основице осигурања ко
је су у односу на претходни период
више за 6,6 одсто (због усклађива
ња са кретањем зарада у претход
ном кварталу).
Грађани могу да се определе за
једну од 13 основица осигурања, не
зависно од стручне спреме коју има
ју. По Закону о доприносима за оба

везно социјално осигурање, најнижа
основица износи 35 одсто просечне
републичке зараде из претходног
тромесечја, што је 22.400 динара, а
највиша пет просечних плата, одно
сно 320.005 динара.
Допринос за пензијско и инва
лидско осигурање је 26 одсто, што
значи да ће се месечни издатак кре
тати у распону од 5.824 до 83.201,30
динара. Ови износи примењиваће
се на уплате доприноса за август,
септембар и октобар 2016. 
Г. О.
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а седници Управног одбора Репу
бличког фонда ПИО, одржаној 14.
јула, реизабрани су, на период од
две године, председник Управног одбора
Бранислав Митровић и заменица председ
ника Славица Савичић, којима први мандат
у трајању од две године истиче 10. септем
бра 2016. године. У складу са Законом о
ПИО, председника и заменика председника
Управног одбора бира и разрешава Управ
ни одбор на две године, док се чланови
Управног одбора именују на период од че
тири године.
Поводом реиз бора председника и за
менице председника УО, директорка Фон
да ПИО Драгана Калиновић изјавила је да
је реизбор више него заслужен, изразила
захвалност председнику, заменици пред
седника и осталим члановима Управног
одбора на доброј сарадњи, подршци и
успешном раду и истакла да су се захваљу
јући томе у претходне две године, поред
осталог, решила два кључна проблема, која
су годинама постојала у Фонду – ванредно
усклађивање пензија професионалних вој
них лица и исплата разлике новчане накна
де за погребне трошкове по основу смрти
пољопривредних пензионера, чијим је ре
шавањем извршена уштеда у укупном из
носу од око 12 милијарди динара.
На седници су разматрана и питања у
вези са имовином Фонда у складу са Пра
вилником о располагању непокретностима
Републичког фонда ПИО. У том контексту,
усвојен је предлог одлуке о одобравању за
кључења уговора о коришћењу непокрет

сагласност. Приликом представљања изве
штаја, истакнуто је да је по основу изврше
ња плана јавних набавки у 2015. години из
вршена уштеда од око 20 одсто утрошених
средстава у односу на претходну годину.
На крају седнице, председник Управног
одбора Бранислав Митровић захвалио је
члановима УО на тимском раду у протекле
две године, као и директорки Фонда, свим
сарадницима и стручним службама на успе
шној сарадњи. Председник УО је истакао да
Управни одбор представља спону између
Фонда и Владе, да увек стоји на распола
гању, као и да, уз добра образложења, не
постоји препрека за реализацију било чега
што може да побољша рад Фонда и што је
добро за кориснике и осигуранике.
В. К.

Основице

%

Од просечне
зараде

26%

1

35

22.400

5.824,00

2

40

25.600

6.656,00

3

54

34.560

8.985,60

4

65

41.601

10.816,26

5

80

51.201

13.312,26

6

87

55.681

14.477,06

7

115

73.601

19.136,26

8

127

81.281

21.133,06

9

155

99.202

25.792,52

10

200

128.002

33.280,52

11

300

192.003

49.920,78

12

400

256.004

66.561,04

13

500

320.005

83.201,30
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актуелно
КОРИШЋЕЊЕ БЕСПЛАТНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Посета пензионерима
на Златибору
У

спешно су окончане све
предактивности у вези са
овогодишњим конкурсом
за бесплатну рехабилитацију,
које је било потребно обавити
у складу са Правилником о дру
штвеном стандарду корисника
пензија РФ ПИО, па су почели да
стижу и позиви из бања пензио
нерима који су се нашли на ранг
листама. Међу првим пензионе
рима којима је упућен позив и
договорен термин десетоднев
не бесплатне рехабилитације,
нашло се и двадесетак кори
сника пензија који су упућени у
Специјалну болницу за болести
штитасте жлезде и болести ме
таболизма „Златибор”.
Тим поводом, министар за рад,
запошљавање, борачка и соци
јална питања Александар Вулин
и директорка Републичког фон
да за пензијско и инвалидско
осигурање Драгана Калиновић,
са представницима руководства
Фонда, обишли су 13. јула ову
специјалну болницу. У златибор
ској „Чиготи” до краја године ће
по овом основу боравити око
600 корисника пензија.

Драгана Калиновић

Према речима пензионера
који су боравили у „Чиготи” сре
дином јула, све је било у најбо
љем реду, веом
 а су задовољни,
како прописаним терапијама
и љубазношћу особља, тако и
природом и амбијентом у ко
јем се ова специјална болница
налази.
Након обиласка „Чиготе”, ди
ректорка Фонда ПИО Драгана

Калиновић објаснила је да сви
корисници пензије, без обзира
на то у коју бању буду упућени,
имају исти обим услуга, што га
рантују уговори потписани са
25 бања.
– Сви наши пензионери у це
лој Србији имају потпуно исти
третман, сваки пензионер без
обзира на то у којој је бањи до
биће најмање три физикалне

терапије, смештај у двокревет
ним собама и потпуно струч
но медицинско покриће за све
време боравка – рекла је Драга
на Калиновић.
Број корисника који ће право
на десетодневну рехабилитаци
ју о трошку Фонда ПИО искори
стити ове године је око 12.000,
што је за готово 1.000 више у
односу на претходну годину.
Ово повећање министар Вулин
је објаснио увећањем прихода
од доприноса који су закључно
са 11. јулом ове године за седам
милијарди динара већи у одно
су на исти период 2015. године.
– Од 7. децембра 2013. го
дине, када је уведена забрана
запошљавања, јавни сектор је
напустило 51.245 лица. У међу
времену, у приватном секто
ру запослило се 119.979 људи.
Број од преко 68.000 чини ту
разлику због које држава упла
ћује мање за пензије и због ко
је можемо у овом случају више
пензионера да пошаљемо на
рехабилитацију – објаснио је
министар Александар Вулин.
В. К.

У ФИЛИЈАЛИ ВАЉЕВО ПОС ТАВЉЕНА ПОКРЕТНА РАМПА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Без напора уз степениште

У ваљевској Филијали пуштена је у функ
цију вертикална покретна платформа за
особе са инвалидитетом. На овај начин омо
гућен је безбедан, квалитетан, хигијенски и
хуман улаз осигураника и корисника у по
словну зграду. Свакако су најзадовољнији
они који долазе на преглед код лекара ве
штака јер су степениште и ранија стрма ко
са раван били ризична и тешко савладива
препрека. Уз асис тенцију стално дежурног
службеног лица у филијали, особе са инва
лидитетом се смештају у службена инвалид
ска колица (или у својим колицима којима
су дошли) и употребом лифтовске платфор
ме без икаквог напора савлађују пос тојеће
степениште.
У самом раду филијале направљена је та
ква организација да су сви послови пријема
странака смештени у једној равни у високом
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приземљу. На овај начин, без икаквих архи
тектонских баријера корисници приступа
ју соби за вештачење, дежурном правнику,
ликвидатури и писарници. Стварањем ових
нових услова потпуно су испоштоване све
законом прописане обавезе.
Руководство Фонда је поступило по препо
руци ресорног министарства и преко преду
зећа „Застава инпро“ из Крагујевца реали
зовало изградњу платформе и савремених
улазних врата.
– Ако нагласимо да домаћи извођач и сам
запошљава особе са инвалидитетом и да је
овим ангажовањем трошак знатно мањи не
го набавком из увоза, можемо зак ључити да
је код свих учесника и корисника присутно
опште задовољс тво – нагласио је Љубиша
Дамњановић, директор Филијале Ваљево.
Љ. Д.
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СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ СИР ВОЈВОДИНЕ И ПФ ПИО

Заједничким деловањем
побољшати положај ОСИ
С

тручно саветовање о
професионалној рехаби
литацији и запошљавању
особа са инвалидитетом (ОСИ)
и о решавању положаја инва
лида рада корисника накнаде
од 50 посто инвалидске пензи
је кроз измене у Закону о ПИО
одржано је 11. јула у Центру за
привредно-технолошки развој
Војводине „Цептор“ на Андре
вљу. Организатори су били Са
вез инвалида рада Војводине и
Покрајински фонд ПИО
Обраћајући се учесници
ма овог стручног скупа Стана
Свиларов, председница СИР
Војводине, захвалила је Мини
старству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања
на подршци у одржавању са
ветовања. Такође, и Владимиру
Пешићу, помоћнику министра
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, и Татјани
Пријић, руководиоцу у Секто
ру за унапређење заштите ОСИ
у овом Министарству, који су,
уз Славка Имрића, директора
ПФ ПИО, и др Милорада Орло
вића, начелника Одељења за
медицинско вештачење у Ди
рекцији ПФ ПИО у Новом Саду,
и учествовали у Саветовању на
Андревљу. Захвалила је и Пре
драгу Вулетићу, покрајинском
секретару за социјалну полити
ку, демографију и равноправ
ност полова, који је и отворио
ово саветовање.
– Одржавање оваквих савето
вања је прилика да се упознамо
са спровођењем закона којима
се, пре свега, уређују егзистен
цијална питања најугроженијих
категорија нашег становништва.
За Покрајински секретаријат ве
ома је значајно да стекне увид,
не само у статистику која указу
је да се од доношења закона по
већао број запослених ОСИ, већ
и у квалитет тих радних места.
За нас као део система значајно
је да чујемо да ли се у запошља
вању ОСИ може утицати на ква
литет радних места, примања и
низ других ствари које утичу на

Славко Имрић, Предраг Вулетић, Стана Свиларов (стоји), Владимир Пешић и Татјана Пријић

квалитетнији живот ОСИ – ис
такао је покрајински секретар
Вулетић.
Владимир Пешић, помоћник
министра за рад, запошљава
ње, борачка и социјална пита
ња, нагласио је да је наша држа
ва у протеклом периоду донела
три заиста важна закона за ОСИ:
Закон о употреби знаковног је
зика, Закон о коришћењу паса
водича и Измене закона о спре
чавању дискриминације ОСИ
којим је омогућено коришћење
факсимила за она инвалидна
лица која нису у могућности да
се сама потпишу. Он је инфор
мисао присутне и о изради но
ве Стратегије за унапређење
положаја ОСИ у Републици Ср
бији до 2020. године, и позвао
их да се, као и досад, укључе у
саветовања на ову тему која ће
организовати ресорно Мини
старство да би се чули и њихови
предлози и сугестије.
Директор ПФ ПИО Славко
Имрић у веома исцрпном и све
обухватном уводном излагању
предочио је присутнима обиље
ажурних и компаративних ста
тистичких података из Фонда
ПИО, НСЗ и УИПС о резултатима
досадашње примене Закона о
рехабилитацији и запошљава
њу ОСИ. Представио је и генезу
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2016.

законске регулативе о ПИО од
1. јуна 1992. до 9. априла 2003.
године којом су, између оста
лог, регулисане и категорије
инвалидности када су кори
сници права по основу друге и
треће категорије инвалидности
преведени у накнаду у висини
50 посто инвалидске пензи
је. Навео је да се ове накнаде
усклађују на исти начин као и
све пензије и да већина ових
корисника прима изузетно ни
ске накнаде и налази се у веома
тешком материјалном положа
ју. Констатовао је и да су искљу
чени од многих бенефита које
држава пружа осталим катего
ријама пензионера, рецимо, не
могу да иду на рехабилитацију у
РХ центрима и бањама Србије о
трошку Фонда ПИО.
– Према подацима за јун 2016.
године, РФ ПИО врши исплату
накнаде у висини 50 одсто ин
валидске пензије за 15.918 ко
рисника, а од тог броја ПФ ПИО
исплаћује 5.651 и рефундирао
је и исплаћене накнаде за 266
запослених инвалида рада. Ли
нија права из инвалидског оси
гурања има, пратећи законске
прописе, сталну силазну пута
њу, што је резултат и све мање
могућности за финансијско
сервисирање остварених права

у Фонду ПИО. Систем међугене
рацијске солидарности у оства
ривању пензијско-инвалидског
осигурања, важећи у Србији,
запао је у озбиљну кризу због
нарушеног односа броја осигу
раника и броја корисника, као
и због позитивне демографске
појаве продужења животног
века, коју није на време пратила
реакција продужења радног ве
ка. Та ситуац
 ија се у последње
време полако побољшава, по
себно када се има у виду да се
повећава финансијска дисци
плина у погледу плаћања до
приноса за ПИО, и тренд пове
ћања запослености, што има за
резултат знатно боље финанси
рање права из ПИО из изворних
прихода – нагласио је Имрић.
Говорећи о позитивним
странама пос тојеће Стратегије
о унапређењу положаја ОСИ,
Татјана Пријић је у свом изла
гању истак ла да је њоме омо
гућено да се скоро потпуно
усклади законски оквир из ове
облас ти са ЕУ (осим још два
прописа). Такође, и да су учи
њени велики позитивни кора
ци да се са чис то медицинског
модела када се утврђивала
радна неспособност пређе
на модел утврђивања радне
способнос ти код ОСИ, и да се
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актуелно
након тога особе са инвали
дитетом укључују у све аспек
те друштвеног живота преко
услуга социјалне заштите.
– Сви заједно морамо сагле
дати како појединац може да
се укључи у друштвене токове,
шта му је то потребно од ар
хитектонске и информацион
е
приступачности, шта од услуга
социјалне заштите, шта од ма
теријалних давања и од култур
них, спортских и других садр
жаја. На основу тих резултата
ми смо сада у процесу израде
нове стратегије. Непосредно
сарађујемо са Тимом за соци
јално укључивање и смањење

сиромаштва, са Националном
организацијом ОСИ и са Са
ветом за ОСИ Владе РС где су
представници свих ресора и
министарстава. Када радна вер
зија буде готова ићи ћемо на
јавну расправу – детаљније је
објаснила поступак доношења
нове Стратегије за унапређење
положаја ОСИ до 2020. године
Татјана Пријић.
О ревизији стечених права на
инвалидску пензију од 1. јануа
ра 1990. до 5. септембра 2014.
године, која се спроводи у РФ
ПИО на основу иницијативе ре
сорног Министарства, говорио
је др Милорад Орловић. Он је

навео да је досад прегледано
52.338 досијеа. Од тог броја је,
по већ одређеним критерију
мима, ревизија урађена у 4.578
предмета и на основу тога је
обустављена исплата 380 инва
лидских пензија (180 корисника
није се одазвало на преглед).
По окончању дискусије за
кључено је да је императивни
задатак отварање дијалога о
статусним питањима везаним за
кориснике накнаде у висини 50
посто инвалидске пензије и из
налажење објективно могућих
решења за њих. Подржава се
што скорије доношење Закона
о социјалном предузетништву

и запошљавање у социјалним
предузећима, што би требало
да омогући и запошљавање ве
ћег броја инвалидних лица са
НСЗ. Наглашено је, такође, да
кроз конкретну сарадњу са ре
сорним Министарством за рад,
запошљавање, борачка и со
цијална питања, Покрајинским
секретаријатом за социјалну
политику, демографију и рав
ноправност полова и локалним
самоуправама треба да се делу
је на побољшању положаја ин
валидних лица кроз заједнич
ке активности и финансирање
конкретних пројеката.
Мирослав Мектеровић

ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН: ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА ПОДАТАКА НА ЛОКАЛУ

Потписани протоколи о сарадњи
Након што је од ове године
Републички фонд ПИО омогу
ћио послодавцима у Републици
Србији да електронским путем
подносе пријаве за М-4 обра
зац и тако им уштедео време и
новац за обављање овог посла,
од 8. јуна се грађанима и при
вредним субјектима, а и држави,
додатно штеди време и новац.
Од тог датума је, наиме, почела
примена одредби Закона о оп
штем управном поступку којима
је прописано да Фонд ПИО, у са
радњи са другим институцијама,
по службеној дужности уместо
грађана бесплатно прибавља
документацију неопходну за
остваривање неког од права из
ПИО. Новим законом о општем
управном поступку одређене су
и казне за овлашћена службена
лица ако такву размену података
међу институцијама не обаве у
прописаном року од 15 дана. На
равно, грађани имају могућност
да документацију прибављају и
сами тако што ће приликом под
ношења захтева за остваривање
права из ПИО попунити изјаву у
којој ће навести која ће докумен
та сами прибавити и благовреме
но их доставити Фонду.
Фонд ПИО је већ предузео низ
активности да би се поменута
сарадња и међусобна размена
података на свим нивоима – од
републичког до локалног, са др
жавним институцијама, органи
зацијама и органима управе, што
ефикасније остваривала. Дирек
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Јасмина Живовић Сељин

тори и начелници у филијалама
РФ ПИО иницирали су такву са
радњу на нивоу локалних само
управа за које су територијално
надлежни.
Тако је и директорка Филијале
РФ ПИО Зрењанин Јасмина Жи
вовић Сељин, заједно са Мили
јаном Живановић, начелницом
Одељења за финансијске и опште
послове у Филијали, већ одржала
неопх одне састанке са представ
ницима појединих установа. Раз
говарале су са Јасмином Мали
нић, начелницом Градске управе
Зрењанин, Татјаном Мијатовић,
директорком Филијале НСЗ у
Зрењанину, и руководством По
реске управе у Зрењанину ради
договора о што успешнијој ме
ђусобној сарадњи у вези са слу
жбеном разменом података по
требних за остваривање права
грађана у овим институцијама.
Са Десанком Еминовски, пред

ставницом Центра Министарства
одбране Зрењанин, сачиниле су
и записник којим је прецизно ре
гулисана међусобна достава по
датака из службене евиденције.
Сарадња са органима управе
у општинама које покрива Фили
јала РФ ПИО Зрењанин – Сечањ,
Житиште, Нова Црња и Нови Бе
чеј – према речима Јасмине Жи
вовић Сељин, и ранијих година је
добро функцион
 исала, а службе
на документација је међусобно
достављана у веома кратком ро
ку. Напоменула је, такође, да се са
неким органима локалне самоу
праве размена службених пода
така од интереса за остварива
ње права грађана обавља путем
курирских служби, јер нису ин
форматички умрежени са њима.
Међутим, то не омета ажурност
њихове доставе јер, рецимо, из
Градске управе Зрењанин по
требна службена документа ша
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љу путем курира понедељком и
четвртком, а из градских месних
канцеларија достава је дневна.
Такође, и са Филијалом НСЗ имају
дневну међусобну размену пода
така из службених база података,
као и потребних докумената за
решавање о правима грађана,
јер референт из матичне евиден
ције службено одлази код њих
сваки дан.
Директорка Филијале Зрења
нин каже да су грађани, по инер
цији, од почетка примене Закона,
као и раније, приликом подноше
ња захтева за остваривање пра
ва у Филијали РФ ПИО Зрењанин
и даље предавали сву потребну
документацију, али очекује да
ће они убрзо увидети да и Фонд
ПИО то ефикасно, квалитетно и
ажурно ради уместо њих.
– Највише дописа за доставу
података из службене евиденци
је добили смо о личном статусу
грађана. Конкретно, у Филијали
Зрењанин издали смо највише
потврда са подацима о запосле
њу родитеља који желе да оства
ре право на дечји додатак код
Градске управе. Тренутно најви
ше посла имамо око издавања
потврда за потребе Центра за со
цијални рад Зрењанин – рекла је
Јасмина Живовић Сељин. Она је
најавила да ће ускоро организо
вати састанак и са Центром за со
цијални рад у Зрењанину како би
се и са њима остварила још боља
размена службених података.
М. Мектеровић

У СУСРЕТ ДЕВЕТОЈ ОЛИМПИЈАДИ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА

Креативни и активни сениори
П

окрет трећег доба Ср
бије, у сарадњи са Саве
зом пензионера Србије,
Спортским савезом Србије и
општином Врњачка Бања ор
ганизује IX Олимпијаду спорта,
здравља и културе трећег доба
која ће се одржати од 30. сеп
тембра до 4. октобра 2016. у Вр
њачкој Бањи.
Чињеница да је становништво
наше земље међу најстаријима
у Европи, учвршћује уверење
организатора Олимпијаде да је
ова манифестација веома зна
чајна за генерације трећег доба.
Она у основи представља нови
однос према старости и један је
од облика остваривања битних
циљева националних стратеги
ја о старењу, здравству и разво
ју спорта које је усвојила Влада
Републике Србије.
– Из године у годину ова ма
нифестација расте по броју
учесника и по квалитету такми
чарског програма. Ове године
очекујемо изузетно велики број
учесника захваљујући Републич
ком фонду ПИО, односно новом
Правилнику о друштвеном стан
дарду корисника пензија који је
усвојио Управни одбор ове ин

и то из сваког од 169 општин
ских удружења пензионера у
Србији. На овај начин је први
пут омогућено учешће свих оп
штинских удружења, што до са
да није био случај јер обично је
учествовало око 90 удружења.

Важне информације
Аранжман за учеснике Олимпијаде обухвата четири пуна пан
сиона у хотелима „Звезда”, „Фонтана” и другим објектима исте
категорије и кошта 9.500 динара по особи. Ове године екипе ће
плаћати за по два члана, док ће три ићи о трошку Фонда ПИО.
Овде треба напоменути да они који тако долазе то право могу
искористити само једном – наредне године то право ће моћи
да користе три друга члана екипе. Трошкове организације так
мичења, набавке мајица, медаља, пехара, признања и награда
сноси организатор у границама својих могућности. Пријаве и
резервације смештаја могу се обавити најкасније до 15. септем
бра. Удружења пензионера и друга удружења старих одлучују
о броју и саставу такмичарских екипа. Свако удружење може
да пријави највише две екипе од по пет чланова.
Више информација о програму Олимпијаде може се наћи на
интернет страницама www.olimpijada3d.org, www.pokret treceg
doba.rs или на тел. 011/2030-758 и 011/2030-756 (Покрет трећег
доба Србије).

ституције 31. марта ове године.
Наиме, изменама Правилника
први пут је предвиђено да се
средствима за друштвени стан
дард пензионера финансира и
учешће по три члана општин
ских удружења на Олимпијади,

То значи да је за 540 пензионе
ра обезбеђено учешће, тако да
ове године очекујемо око 1.200
учесника на Олимпијади, што је
заиста јако велики број и изи
скује још бољу организацију и
много ангажовања свих нас да
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2016.

све протекне у најбољем реду.
Још једна новина је то што ће
током трајања Олимпијаде ове
године бити организован и скуп
свих председника општинских
удружења пензионера са руко
водством Савеза пензионера
Србије. Скуп на тему „Докле смо
стигли и шта даље у нашем за
једничком раду” имаће око 200
учесника. Имаћемо и госте из
иностранства, и то из Русије,
Шведске, Америке, Немачке, са
Кипра и из земаља у окружењу
– истиче Василије Белобрковић,
председник Извршног одбора
Покрета трећег доба Србије и
челни човек Организационог
одбора Девете олимпијаде.
Према оријентационом про
граму, у оквиру овогодишње
Олимпијаде, 1. октобра биће
одржана и свечана седница
поводом Међународног дана
старих, а у такмичарским дани
ма екипе ће одмерити снаге у
брзом ходању (штафета), шаху,
стрељаштву, пикаду, фудбалу,
кошарци и риболову, по прет
ходно дефинисаним пропози
цијама.
У склопу неговања сарадње
младих и старијих особа, на
Олимпијади ће бити организо

вани и Међугенерацијски су
срети сениора и омладинаца,
а заједно ће учествовати и на
спортским такмичењима и на
ликовној радионици и књижев
ним сусретима. Биће ту, као и
раније, и активности у којима
млади могу да помогну старији
ма (коришћење мобилних теле
фона, обука за рад на рачунару),
а старији ће имати прилику да
младима пренесу своја профе
сионална искуства.
У оквиру Олимпијаде трећег
доба одржаће се и Базар здра
вља са лекарским прегледима,
едукативна предавања о лече
њу простате, о уринарним ин
фекцијама и др., а свако јутро
„олимпијци” ће вежбати заједно
на „Променади” испред хотела
„Звезда”.
Из области културе органи
зоваће се изложба слика са
прошлогодишње олимпијске
сликарске колоније, а биће об
јављена и књига са књижевних
сусрета уприличених на про
шлој Олимпијади. Као и рани
је, одржаће се вече талената, а
сваке вечери учесници Олим
пијаде моћи ће да се друже уз
музику и аниматоре.
В. А.
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између два броја

Стипендије за
нишке студенте
Министар омладине и спорта
у Влади Републике Србије Вања
Удовичић доделио је стипенди
је Фонда за младе таленте за 205
студената Универзитета у Нишу.
Истичући да је веома важно
да млади константно проширују
своја знања, Удовичић је указао
на то да држава и те како цени и
препознаје њихов труд и рад и да
жели да промовише најквалитет
није младе људе у земљи.
Од укупно 205 нишких студена
та који су добили ове вредне сти
пендије Владе Србије, у вредно
сти од по 30.000 динара месечно,
чак 21 има у индексу све десетке.
Од 2008. до данас, Фонд за мла
де таленте стипендирао је 1.103
студента са Универзитета у Нишу,
а наставак студија у иностранству
омогућен је за 78 студената са
пребивалиштем у Нишу.

Крагујевац:
стартује
програм
палијативне
неге
Геронтолошки центар у Крагу
јевцу, у сарадњи са Удружењем
„Викторија” и уз подршку Мини
старства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
почиње реализацију програма
пружања палијативне неге и
збрињавања у Крагујевцу.
Ове услуге ће бити органи
зоване за особе старије од 26
година које су у најтежој фази
болести. За њих ће бити обез
беђена нега у реконструисаном
блоку Геронтолошког центра,
капацитета 25 кревета, али и код
куће као подршка породици ко
ја се стара о оболелом члану.
Поред здравствене, нега
обухвата и психолошку, духов
ну и емоционалну подршку за
пацијента и његову породицу.
Овај програм палијативне неге
у Крагујевцу трајаће осамнаест
месеци, а његова вредност је
око 253.000 евра. Програм је део
ширег пројекта Европске уније
за подршку инклузивном дру
штву у Србији који се финансира
са око 4,3 милион
 а евра.
8

Похвала раду Фонда ПИО
Покрајински омбудсман Ани
ко Мушкиња Хајнрих констато
вала је у свом извештају да је
учињен велики напредак у са
радњи Покрајинског омбудсма
на са органима Пореске управе
и Републичког фонда ПИО – по
себно када је реч о повезивању
стажа и увођењу пољопривред
ника у систем. Извештај Покра
јинског заштитника грађана за
2015. годину добио је подршку
скупштинских одбора АП Војво
дине и изложен je посланицима
Скупштине АП Војводине на Анико Мушкиња Хајнрих (у средини) на седници Одбора за кул
седници одржаној 18. јула.
туру и информисање Скупштине АПВ

Млади Ариљци на такмичењу
у Луцерну

„Бош” инвестира
у Србију

Уз подршку Привредне
коморе Србије и компаније
„Флај флај тревел”, ученич
ка компанија „Плантагенет”
из Средње школе „Свети
Ахилије” у Ариљу предста
вљала је Србију на такми
чењу најбољих ученичких
компанија Европе које је
ове године одржано у Лу
церну, у Швајцарској.
Такмичарски производ
ариљских ученика је „Еко
лошки комплет” за кућно
узгајање зачинског биља и
чајева. Идеја комплета је
сте да омогући људима који
живе у урбаним срединама
да производе за себе здраву храну, а ариљски средњошколци
су се такмичили са вршњацима из 36 компанија.
Иако нису освојили награду, Ариљци су освојили симпатије
жирија и публике сјајно осмишљеним наступом на такмичењу.
Компанија „Плантагенет” је у мају освојила прво место на на
цион
 алном такмичењу најбољих ученичких компанија које је
реализовала организација „Достигнућа младих” у Србији.

„Бош” Србија запослио је око
800 сарадника у 2015. години, што
је двоструко више у поређењу са
2014, а компанија планира да наста
ви са повећањем броја запослених
и у 2016. години. У „Бошу” планирају
да ову годину заврше са 1.300 са
радника на обе локације, у центра
ли на Новом Београду и производ
ном погону у Пећинцима. У плану је
проширење производног погона,
пре свега опреме, за шта ће бити из
двојено око десет милиона евра.
Компанија је до сада инвестира
ла у Србију 35 милиона евра. По
ред отварања погона у Пећинцима,
међу успехе ове фирме убраја се и
увођење система дуалног обра

Младима уручени уговори
за покретање посла
На скромној свечаности у сали СО Врњачка Бања десе
торици младих људи са подручја општине Врњачка Бања,
који су на евиденцији НСЗ, уручени су уговори о самозапо
шљавању. Они су добили по 180.000 динара неповратних
средстава за покретање посла, а пројекти које су прило
жили односе се на производњу паркета, колача, пољопри
вредних машина, за отварање фотографских радњи и дру
ге области привређивања. Додели уговора присуствовали
су представници Националне службе за запошљавање фи
лијала Краљево и Врњачка Бања.

зовања за позицију индустријски
механичар, у Средњој техничкој
школи у Пећинцима, у чему су би
ли међу првим компанијама у Ре
публици. „Бош” у Србији остварује
највећи приход кроз производњу
која је 100 одсто намењена извозу,
и то углавном купцима из области
аутомобилске индустрије.
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Просечна нето плата у
јуну 46.450 динара

Помоћ покрајинске владе

У Србији је просечна нето плата исплаће
на у јуну ове године износила 46.450 дина
ра, што је номинално за 5,7 одсто, а реално
за 5,6 процената више него претходног ме

сеца, објавио је Републички завод за стати
стику.
Просечна јунска нето зарада је у односу
на исти месец прошле године номинално
била виша за 4,2 процента, а реално за 3,9
одсто.
Бруто зарада исплаћена у јуну ове године
у просеку је износила 64.019 динара, што је
у односу на мај номинално више за 5,8 а ре
ално за 5,7 одсто, док је у поређењу с јуном
прошле године номинално виша за 4,4 а ре
ално за 4,1 проценат.
И просечна бруто, као и просечна нето за
рада исплаћена у првих шест месеци 2016.
године такође бележе раст у односу на упо
редни лањски период, и то за идентичан
проценат – номинално за 4,3 и реално за 3,3
одсто, наводи се у саопштењу РЗС.

Предраг Вулетић, Ђорђе Милићевић и Радомир Кукобат уручују уговоре

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић и покрајински секретар за
социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић доде
лили су 91 избегличкој и расељеној породици насељеној у Војводини уговоре за на
бавку грађевинског материјала. За 44 породице из покрајинског буџета обезбеђена
су средства за набавку алата, механизације, машина и опреме за различите про
изводне, занатске и услужне делатности, док је 47 породица добило грађевински
материјал за започету изградњу и адаптацију стамбених објеката. Укупна вредност
помоћи је 18 милиона динара.
Додели уговора избегличким и расељеним породицама из Војводине, коју је ор
ганизовао Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
АПВ је осим Радомира Кукобата, директора овог Фонда, присуствовао и Иван Герги
нов, помоћник комесара за избеглице и миграције Републике Србије.

Кикинда: отворена „Тера”

„Искра” доступна корисницима

Интернационални симпозијум о теракоти „Тера”, 35. по ре
ду, почео је на кикиндском Градском тргу. Присутнима је при
казана изложба радова са прошлогодишњег сазива скулп
тора. Ову међународну манифестацију отворио је проф. др
Мирослав Штаткић, покрајински секретар за културу, јавно
и н ф о рм и с а 
ње и односе
са
верским
зај едн иц ам а.
Град он ач ел
ник Кикинде
Павле Мар
ков истакао
је да је оба
веза локалне
с а м о у п р а в е
да подржава
овај култур
ни догађај и
да оствари давнашњи циљ да се створи музеј „Тере” где би
се изложиле скулптуре извајане у атељеу „Тера”. Досад је ви
ше од 200 стваралаца из 36 земаља са пет континената овде
оставило своја дела. Овог лета ваја шест аутора, по један из
Француске, Турске, Јапана, Пољске и двојица из Србије.

У Крагујевцу је све
чано отворен Спорт
ски центар за особе
са
инвалидитетом
„Искра”.
Спортски
објекат – задужбина
Делта холдинга, из
грађен на површини
од 660 квадратних
метара, комплетно је
опремљен и прилаго
ђен свим генерација
ма. Центар ће бити од великог значаја, не само за особе са инвалидите
том из Крагујевца, већ и из околине. У име будућих корисника кључеве
новог објекта примио је Микица Будимировић, председник Савеза ко
шаркаша у колицима Србије.
У центру „Искра” може да борави 88 корисника, од чега је капацитет
рехабилитационог дела 21 место, смештајног петнаест и 52 места у мул
тифункционалном делу. Осим четири апартманске јединице и рехабили
тационог дела, у центру „Искра” постоји и теретана, као и вишенаменска
сала за семинаре, едукацију и дружење. У дворишту објекта налазе се
атлетска стаза, терен за тренинг оријентације особа са оштећењем вида
и терен за боћање. Извођач радова се побринуо и да објекат садржи так
тилне стазе, индукциону петљу, одговарајуће ознаке и свлачионице.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2016.
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поводи
ОКРУГЛИ СТО ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ОСОБАМА

Петина старијих доживела
неки вид злостављања
У

Србији је 19,8 одсто ста
ријих доживело неки об
лик злостављања током
трећег животног доба, а у по
следњих годину дана насиље
је доживело 11 одсто старијих
суграђана, речено је на окру
глом столу „Не затварајмо очи:
зауставимо злостављање ста
ријих”, одржаном поводом Ме
ђународног дана борбе против
насиља над старијим особама
у Свечаној сали Црвеног крста
Србије.
Истраживање које су крајем
прошле године спровели Цр
вени крст Србије и институција
Повереника за заштиту равно
правности, уз подршку Попула
цион
 ог фонда УН, показало је и
да је вишеструко злостављање,
односно комбинацију више ти
пова злостављања, доживело
5,5 одсто старијих, рекла је ге
нерални секретар Црвеног кр
ста Србије Весна Миленовић.
Према њеним речима, најно
вија истраживања су показала и
да је више од 75 одсто старијих
који су били изложени насиљу у
породици женског пола, да на
сиље над старијима најчешће
врше њихова деца и унуци, да
47 одсто старијих свој економ
ски положај сматра незадово
љавајућим, да је 40 одсто испи

таника дало члановима поро
дице овлашћења да располажу
њиховим финансијама...
Весна Миленовић је рекла да
је ЦК Србије поднео надлежним
министарствима одређене пре
поруке да би се та статистика
поправила, а тичу се, пре свега,
унапређења законског оквира
за ефикаснију заштиту од наси
ља над старима, као и доноше
ња стратегије са јасним акцио
ним планом.
Говорећи на округлом столу,
министар за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања
Александар Вулин најавио је да
ће то министарство предложи
ти Влади Србије усвајање стра
тегије за борбу против насиља
над старима и да идућа година

буде проглашена годином ме
ђугенерацијске солидарности.
Он је упозорио да, на основу
истраживања, највећи број жр
тава насиље доживљава скоро
као заслужену казну и прихвата
као неминовност, и да насиље
над најстаријима постоји првен
ствено унутар саме породице.
– У првих пет месеци ове годи
не пријављено је 543 случаја на
сиља у породици над старијима
од 65 година – нагласио је Вулин .
Из институције Повереника за
заштиту равноправности скупу
се обратила Емила Спасојевић.
Она је рекла да је та институци
ја одлучна да насиље било које
врсте престане и да скоро два
милиона старијих грађана мо
ра да буде у фокусу, будући да је

свака четврта особа данас у Ср
бији старија од 65 година.
– У последње време све више
се говори о насиљу над старији
ма, али у најближем окружењу
има још бака и дека који насиље
прећуткују – упозорила је Спа
сојевић, подсећајући да пове
реница Бранкица Јанковић већ
дуже време говори да треба
најпре да унапредимо законо
давни оквир, односно да треба
што хитније донети закон о за
штити од насиља у породици.
Округлом столу у Црвени кр
сту Србије присуствовала је
и директорка Геронтолошког
центра Београд Сузана Мишић,
др Елизабет Питерман, пред
ставница за питања здравства
Савеза пензионера Аустрије,
Наташа Тодоровић из Црвеног
крста Србије, Марија Раковић
из Популационог фонда УН и др
Славица Голубовић из Геронто
лошког центра Београд.
Закључак са овог скупа јесте
да је неопх одно борити се про
тив негативне слике, стереоти
па и предрасуда о најстаријима,
а то значи да на сваком нивоу
треба покренути ширење праве
слике о старијима која би про
будила више саосећајности са
овом популацијом.
Г. О.

УСТАНОВА ЗА СТАРА И БОЛЕСНА ЛИЦА У ЛЕСКОВЦУ ПРЕТРПАНА ЗАХТЕВИМА

Нада за безбрижну старост

Геронтолошки центар у Лесковцу у два
смештајна блока има капацитет за збриња
вање 180 лица старије доби, немоћних и
болесних и понекад нажалост „заборавље
них” од ближњих. Међутим, ова лесковачка
установа претрпана је новим захтевима ко
рисника па је тренутно у њој смештено 195
лица, махом пензионера.
– Наша установа је у пос ледње две-три
деценије израс ла у највећу овог типа на ју
гу Србије, са изванредним смештајним ка
пацитетима и вандомским услугама а све
захваљујући напорима запос лених и разу
мевању локалне самоуправе. Ускоро ћемо
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уз помоћ локалне самоуправе реновирати
лифтове за превоз хране и корисника до
соба за смештај, а уредићемо и простор за
дневни смештај остарелих, док су им бли
жњи на пос лу – каже др Гордана Савић, ди
ректорка ове установе.
Сваког месеца у овој установи, као и у клу
бу пензионера, а у сарадњи са лесковачким
школама, Домом здравља, Културним цен
тром и Центром за економику домаћинства
у Лесковцу и другима, организује се неко
дружење корисника, здравствене контро
ле, радионице и трибине, или колективне
прославе рођендана, истиче Ивана Велич

ковић Јанковић, задужена за односе с јав
ношћу у лесковачкој Установи за старија и
одрасла болесна лица.
– Наши корисници услуга у запослене
Центра гледају као у најрођеније, њима по
веравају своје успомене и жеље али и наду
за безбрижну старост. Већина њих смештај
финансира захваљујући својим пензијама
или помоћи породице, док је мањи број
смештен уз помоћ Центра за социјални рад
и локалне самоуп
 раве у Лесковцу – прича
ју Столе и Јагода, социјални радници овог
центра.
Т. Стевановић

31. јул 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ЛЕСКОВЦУ

Највише послова путем
јавних радова
П

рема званичним подаци
ма филијале Национ
 алне
службе за запошљавање
у Лесковцу, на подручју Јабла
ничког управног округа током
јуна 2016. регистровано је 327
лица са мањим или већим инва
лидитетом. Од тог броја 239 је
на евиденцији града Лесковца.
У лесковачкој филијали НСЗ
евидентирано је укупно око
20.000 незапослених, највише
са завршеном „осмољетком” и
четвртим степеном стручности.
Наравно да се намеће озбиљно
питање какве су шансе за запо
шљавање ОСИ у толиком броју
незапослених, углавном младих
у Лесковцу.
– Запошљавање особа са ин
валидитетом у првих шест ме
сеци ове године одвијало се пу
тем директног запошљавања, а
због стриктне примене Закона
о запошљавању и професио
налној рехабилитацији инва
лидних лица уз примену мера
активне политике запошљава
ња посредством ове филијале
– истиче Марија Стевановић,
руководилац службе и ПР фили
јале НСЗ у Лесковцу.

Филијала НЗС Лесковац – бољи приступ за ОСИ

Према расположивим пода
цима Републичког фонда здрав
ственог осигурања, регистро
вано је 206 пријава на осигура
ње особа са инвалидитетом са
подручја Јабланичког управног
округа, односно 109 таквих
пријава за ова лица са уже тери
торије града Лесковца, подсећа
Марија Стевановић.
Преко јавних радова, а према
расположивим подацима ове
филијале, ангажовано је 78 не

запослених ОСИ са евиденције,
а по програму запошљавања
категорија које се теже запо
шљавају, са тежим инвалиди
тетом, запослено је осам лица,
углавном са трећим и четвртим
степеном стручности.
Локална самоуп
 рава ће учини
ти све да се побољша запошља
вање особа са инвалидитетом
кроз разне мере субвенција и
помоћи предузетницима који
запошљавају ОСИ, а где већ по

стоји интересовање, као у леско
вачком „Универзалу”, истакао је
током посете овој специјализо
ваној компанији др Горан Цвета
новић, градоначелник Лесковца.
У првих шест месеци у леско
вачкој Филијали НСЗ поднето је
80 захтева за процену преоста
ле радне способности незапо
слених са одређеним инвали
дитетом. До 30. јуна надлежна
комисија медицински је обра
дила 37 лица и донела решења
о процењеној преосталој рад
ној способности.
– Шансу за брже запошљава
ње особа са инвалидитетом тре
ба потражити и у бољим пројек
тима самозапошљавања ОСИ,
и држава ће у сваком случају те
пројекте подржати – нагласио је
и Александар Вулин, надлежни
министар у Влади Србије, током
последње посете Лесковцу.
Нажалост, програм самозапо
шљавања у првом полугођу те
куће године користила је само
једна особа са инвалидитетом и
започела самосталну делатност,
речено нам је овом приликом у
Филијали НСЗ Лесковац.
Т. Стевановић

У УЗИЋИМА КОД ПОЖЕГЕ ГРАДИ СЕ ФАБРИКА МУНИЦИЈЕ

Нових 350 радних места

Са полагања камена темељца у Узићима

На Шеварицама, у селу Узићи, недалеко
од Пожеге, у току је изградња прве фазе фа
брике стрељачке муниције малог калибра,
у коју ће бити уложено близу 100 милиона
евра, а цела инвестиција биће исплаћена из
буџета Републике Србије. Пожешка локал
на самоуправа ће дати свој допринос кроз
изградњу дела инфраструктуре, а до завр
шетка фабрике у Пожеги ће бити завршен
и пословно-стамбени објекат за смештај
будућих стручњака, неопходних за произ
водњу.
Планирано је да прва и друга фаза из
градње фабрике буду завршене до јула
наредне године, када ће у производним
погонима посао добити око 350 радника
из пожешке, севојничке и ужичке општине.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2016.

Прва група радника ући ће у погоне већ у
децембру, а након треће фазе изградње, чи
је се окончање планира за 2020. годину, фа
брика наменске индустрије ће запошљава
ти знатно већи број радника. За запослење
у фабрици са великом перспективом већ се
пријавило око 2.000 особа, највише са сред
њом стручном спремом, али и факултетски
образованих.
Полагању камена темељца за нову фа
брику у Узићима присуствовао је и преми
јер Александар Вучић који је истакао да
ће фабрика производити муницију малог
калибра, са годишњим капацитетом произ
водње од 140 милиона комада. Та муниција
је веома тражена у свету.
М. Павловић
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на лицу места
ГЦ „СРЕМ” – ЛИТЕРАРНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Проглашени
најбољи радови
У

Геронтолошком
центру
„Срем” проглашени су по
бедници литерарног так
мичења за кориснике установа
социјалне заштите на подручју
Србије, које jе у Руми одржано
девети пут. Становници из 23
установе за збрињавање старих
и овога пута су се такмичили у
писању поезије и прозе, а ква
литет радова према оцени жи
рија био је на завидном нивоу.

Они су на конкурс послали 103
поетска и 22 прозна рада.
О традицији одржавања так
мичења говорила је дирек
торка Даница Јеремић, која је
истак ла да запос лени у герон
толошким центрима пажњу по
клањају и лепој писаној речи,
јер је то духовна потреба сва
ког корисника.
У стручном жирију биле су
Весна Шијачки, Лејла Ајдари и

Ликовна колонија, 18 пут

Уметници са подручја Срема окупили су се и ове године на
Ликовној колонији у Геронтолошком центру „Срем”, који им је
обезбедио материјал за рад, као и смештај.
У колонији су радила 22 сликара, а њима су се придружили и
корисници, чланови ликовне секције. Они су четири дана ства
рали у дворишту румске установе, на задовољство станара.
Тема овогодишње колоније била је „Слика из нашег дома”.
Организовање 18. ликовне колоније помогли су Завичајни му
зеј Рума и Предраг Јововић, председник Удружења ликовних
стваралаца Руме, који је био и један од учесника.
Према речима директорке Данице Јеремић, уметници су оставили
по два рада, тако да се сада у установи налази више од 200 слика.

Наташа Додић, које су прогла
силе најбоље радове, а потом
су првонаграђени аутори чита
ли своју поезију и прозу.
Прву награду за прозни рад
поделили су Драгољуб Стојшић
из Новог Бечеја и Љубинко Ду
дић из Јагодине. Друго место
заузели су Весиљка Николић из
Руме и Томислав Сили из Пан
чева, а трећепласирани су би
ли Катица Мелар из Суботице и
Вељко Антуновић из Апатина.
Поезија је обиловала стихо
вима о љубави, срећи, тузи...
Најлепше песме написале су
Марцела Банић из ГЦ Нови Сад

и Косара Балабановић из ГЦ Бе
оград, док су друго место поде
лиле Наталија Недић из Шапца,
Јагода Станојчић из Футога и
Пава Мартиновић из Зрењани
на. Три треће награде освојиле
су Вукадинка Ивањац из Про
купља, Босиљка Ђорђевић из
Руме и Даница Смиљковић из
Панчева.
За учеснике и госте прире
ђен је пригодан програм, у ко
јем су учествовали корисници
ГЦ „Срем” и хор ученика румске
ОШ „Душан Јерковић” са настав
ницом Сунчицом Јаковић.
Г. Вукашиновић

ООИР СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ПРОСЛАВИО СВ. ПРОКОПИЈА

Изложба ручних радова за крсну славу

Већ традиционално, Општин
ска организација инвалида ра
да из Сремских Карловаца орга
низовала је 21. јула, у част своје
крсне славе Светог Прокопија,
изложбу ручних радова и слика
са лане одржаних ликовних ко
лонија СИР Војводине.
Славски обред у Саборној
цркви у центру града обавио је
отац Јован, док су овогодишњи
кумови славе били Јероним Вр
лић и Зорица Милосављевић.
Међу бројним гостима карло
вачких инвалида рада били су и
Стана Свиларов, председница
СИР Војводине, Станко Нимче
вић, потпредседник СИР Срби
је, Стеван Радишић, потпред
седник СИР Војводине, Љиљана
Маровић и Светлана Ђуретић,
из Кабинета директора ПФ ПИО,
као и Мирјана Бабин и Славица
Копиловић, сараднице Стане
Свиларов у Покрајинском саве
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зу. После обављеног славског
обреда гости и домаћини оби
шли су изложбе ручних радова
и слика у хотелу „Дунав”, где је
послужен и славски ручак.
Стана Свиларов је истак ла
да је ову програмску актив
ност карловачких инвалида
рада делимично финансирало

и ресорно Министарство, а по
хвалила је председницу карло
вачких инвалида Наду Першић
и саму ООИР Сремских Карло
ваца за успешно дугогодишње
ширење сарадње и другарства
међу инвалидима рада из оп
штинских организација широм
Војводине.

Светлана Ђуретић, Љиљана Маровић, Нада Першић,
Станко Нимчевић и Стана Свиларов разгледају експонате
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По речима Наде Першић, осим
представника из 15 општинских
организација СИР Војводине, на
крсну славу су им ове године
званично први пут дошли и ин
валиди рада из Вуковара, а ово
годишња изложба обогаћена је
и ручним радовима у дрвету јед
ног њиховог члана.
Станко Нимчевић је и овога
пута истакао добру и плодну
сарадњу СИР-а са Фондом ПИО,
која им је посебно драгоцена у
виду стручне помоћи код при
преме законских предлога који
се односе на инвалиде рада.
Нада Першић је уз топле ре
чи захвалнос ти на крају уру
чила и признања и захвалнице
организацијама и појединци
ма за сарадњу и помоћ у њи
ховим активнос тима, између
осталих и Редакцији „Гласа
осиг ураника”.
М. Мектеровић

КЊАЖЕВАЦ: 55. ФЕС ТИВАЛ КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ

Програм преко целог лета
К

њажевац је овог лета центар култур
них дешавања Тимочке крајине и целе
Србије, рекао је председник општине
Милан Ђокић отварајући 55. смотру ствара
лаштва младих Србије 9. јула 2016. године.
Фестивал промовише и културу и младе и
Књажевац као град способан да буде носилац
културног развоја читаве источне Србије.
У великој галерији Дома културе поста
вљена је изложба фотографија које подсе
ћају на фестивалске године, на учеснике и
публику и Књажевац од пре пет деценија.
Много људи је стајало на фестивалским по
зорницама, много их је прошло фестивал
ским даскама и то су данас светска имена,
сећа се један од учесника, а касније и орга
низатора, Славиша Раденковић.
Основна идеја и овогодишњег фестивала
јесте – да се промовишу млади, перспектив
ни ствараоци, будући носиоц
 и културног
стваралаштва у Србији. Учесници фестива
ла су млади људи до 30 година старости, ко
ји се баве врхунским аматеризмом.
У оквиру Дана филма, на 55. Фестивалу
културе младих Србије организоване су
филмске радионице. О визуелном припо
ведању некад и сад разговарао је редитељ
Зоран Б. Петровић

– Важно је да млади стварају културу, а не
да им се она намеће. Од 8. до 12. јула публи
ка је погледала 21 филм у великој галерији
Дома културе и на платоу Дома, а то су фил
мови које су селектирали чланови фести
валског жирија – каже Петровић.
У оквиру Деветог међународног студент
ског фестивала фолклора на платоу Дома
културе 19. јула наступили су ансамбли из
Бугарске, Израела, Костарике, Мађарске,
Румуније, Словеније и Србије. Организатор
фестивала био је Студентски културни цен
тар Ниш.
Председник Скупштине фестивала Јован
Исаков подсетио је за „Глас осигураника”

да је Фестивал културе младих Србије тра
дицион
 ална мултикултурална републичка
смотра, која се од 1962. године одржава у
Књажевцу. Фестивал омогућава извођење
и презентацију стваралаштва у области му
зике, хорског певања, књижевности, реци
таторства, драме, филма, фолклора, модер
ног плеса, балета, уметничке фотографије...
Поред Књажевчана, фестивал прате и го
сти из суседних општина (Пирот, Зајечар, Бо
љевац, Сокобања, Сврљиг, Ниш). Од четвртог
августа почиње музичко-поетски програм и
концерти у Гургусовачкој кули, док ће се так
мичење омладинског позоришта одржати
крајем августа у Дому културе и кули.
Покровитељи фестивала су општина
Књажевац и Министарство културе Србије,
а извршни организатор Дом културе Кња
жевац.
Књажевчани као добри домаћини доче
кују учеснике и госте из скоро свих градова
Србије и других држава и омогућавају им
добар одмор, провод и праведно такми
чење. Сам град Књажевац добродошлом
госту нуди своје улице и чаршије, своје мо
стове на Тимоку (седам), по којима је добио
надимак „Мала Венеција”.
Драгић Ђорђевић

МЕЂУНАРОДНИ САБОР НА КАДИБОГАЗУ 2016.

Граница не раздваја, већ спаја два народа
На планинском превоју Кади
богаз, на простору између Но
вог корита са српске и Салаша
са бугарске стране, 22, 23. и 24.
јула одржан је 16. Сабор у знаку
91 године од установљења, од
носно одржавања првог сабора
давне 1925. године и 16 година
од обнављања сабора.
Сабор су званично отворили
Борис Николов, кмет општине
Белоградчик, и Милан Ђокић,
председник општине Књаже
вац.
– Све већи број људи ко
ји се окупљају на Кадибога
зу најбоље сведочи о томе да
ниједна граница не може да
подели два народа. Жеља нам
је да се народ наше две држа
ве окупља на овом мес ту не
само једном годишње, већ да
изградњом граничног прелаза
могу да остваре свакодневну
сарадњу. Наша два народа на
овим прос торима вековима

живе заједно, друже се, сара
ђују и крајње је време да овде
буде отворен гранични прелаз
– каже Ђокић.
Борис Николов, кмет општи
не Белоградчик, рекао је да је
овај међународни сабор важан
за општину Белоградчик, али и
за читав регион северозапад
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не Бугарске, као и за државу
Бугарску.
– Иако оваква манифестација
не може да реши неке крупне,
државне или финансијске про
блеме, она је веома важна јер
омогућава контакт међу људи
ма, међу два народа, стварају
се пријатељства, развија кому

никација, што је веома значајно
– изнео је Николов.
Сабор је привредна и културна
манифестација на којој се при
казује народно културно ства
ралаштво и привредна понуда
насеља са обе стране државне
границе. Посетиоци сабора и ове
године могли су да разгледају
богату понуду на многобројним
изложбеним и продајним штан
довима, да уживају у јелу и пићу
уз музику под бројним шатрама,
приређен је богат културно-умет
нички програм, а није изостао ни
редовни спортски турнир у фуд
балу на мале голове.
Сабор на Кадибогазу посети
ло је више десетина хиљада љу
ди. У организационом одбору
кажу да су пре свега задовољни
изузетном посећеношћу, као и
чињеницом да манифестаци
ја ужива неподељену подршку
званичника две државе.
Д. Ђ.
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кроз Србију
ОДРЖАНИ ТРИДЕСЕТ ШЕСТИ „ЧОБАНСКИ ДАНИ” У КОСЈЕРИЋУ

Чувају народну традицију
Д

руга половина јула, између Петров
дана и Павловдана, у Косјерићу је
сваке године резервисана за тради
ционалну етно-туристичку и забавну мани
фестацију „Чобански дани”, највеће дешава
ње те врсте у Златиборском округу. Већ три
и по деценије овде се окупља велики број
учесника и посетилаца, чувајући од забо
рава народну баштину и традицију. И ове
године 15, 16. и 17. јула организатори су на
стојали да, по 36. пут, са око 400 учесника,
дочарају лепоту и духовно богатство наро
да наше земље.
На аутентичан начин приказана је народ
на баштина кроз традиционалне чобанске
спортске игре, кување старих српских јела,
певање из вика, избор најлепше чобанице и
чобанског пара и слично. На почетку „чоба
нијаде” отворена је изложба ручних радова
који су некада красили сеоске домове. Под
називом „Златне руке” одржано је такмиче
ње у припремању традиционалних јела и
најлепшег колача од малине. Организоване
су изложбе пчеларских производа и пољо
привредне механизације. Занимљив је био
и свечани дефиле учесника, уз неизбежне
звуке дувачког оркестра.
Традиционално, највише пажње је побу
дио избор најлепше чобанице и најлепшег

Најлепше чобанице

чобанског пара. Од тридесет кандидаткиња
жири је за најлепшу чобаницу прогласио
Милицу Симић из Засеља, код Пожеге, ти
тула најлепшег чобанског пара додељена је
Марији Колашинац из Нове Вароши и Сте

фану Моровићу из Херцег Новог. Међу 250
учесника у такмичењу „Старо певање у Ср
ба” најбољи солиста била је Софија Тешић
из Штавља, код Сјенице, а дуети из Пожеге
и Нове Вароши. У натпевавању победе су
славиле женска певачка група КУД „Максим
Марковић” из Косјерића и мушка певачка
група из Заглавка, код Ужица.
Посебна атракција биле су „Чобанске
спортске игре” на борилишту покрај реке
Скрапеж. Немања Цвијић из Косјерића по
бедио је у скоковима увис и удаљ, у надвла
чењу клипка Милан Благојевић, такође из
града домаћина, а камен с рамена најдаље
је бацио Ненад Мартиновић из Чајетине. У
надвлачењу конопцем победила је екипа из
Севојна. Дрвосече су се такмичиле у брзи
ни и умешности стругања балвана и пока
зивању спретности у руковању моторном
тестером.
Организатори су општинска локална са
моуправа Косјерића, Туристичка организа
ција и Народна библиотека „Сретен Марић”,
уз подршку великог броја спонзора, волон
тера, удружења, организација и поједина
ца. Овогодишњи покровитељ било је Ми
нистарство трговине, туризма и телекому
никација Републике Србије.
Милан Павловић

ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

ЧЕТВРТИ „ДАНИ СУВАЧЕ”
У КИКИНДИ

Још једна „Маза”, још једна радост У славу
брашна

У Градском
позоришту у
Смед ер евс кој
Паланци одр
жан је осми
Фестивал деч
јег стварала
штва
„Маза”.
Фестивал,
у
орг ан из ац иј и
КУД „Абраше
вић”, осми пут
по реду славио
је детињство
и успомену на
дугогод иш њег
члана и певача
овог КУД-а Мирољуба Првуловића, кога су сви
из милоште звали Маза.
У знак сећања на Мирољуба Првуловића,
човека добротвора који је све своје наслед
ство и имовину оставио КУД „Абрашевић”, сва
ке године окупљају се деца из Србије, која на
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фестивалу представљају своје чари и враголи
је наше културне баштине.
Деца из Крагујевца, Кусатка, Земуна, Смеде
ревске Паланке и других градова Србије, за
своје игре и културно-уметничко умеће изма
мила су аплаузе.
Сл. К.

Кикиндски Народни музеј орга
низовао је четврте „Дане суваче”.
Још једном је одржан програм у
славу брашна, без којег нема, по
ред „хлеба насушног” ни колача као
што је чувени куглоф. Ту немачку
посластицу имали су прилику да
припреме и окусе учесници ове
приредбе. Нису изостале ни мекике
које у Мокрину зову „вруће-вруће”.
Удружење жена „Слога” из тог села
било је домаћин овог скупа. Сваке
године у улози редуша смењују се
села из околине која представља
ју обичаје своје средине везане за
брашно, тесто и остале специјали
тете своје трпезе.
Први дан је био посвећен едуко
вању младих а сутрадан су одрасли
представили своја умећа. 
С. З.
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НАДМЕТАЊЕ У МЕШЕЊУ ШТРУДЛЕ И ХЛЕБА У КРАЉЕВЦИМА

Без жита нема живота
У

дружење жена из Краље
ваца, села у румској оп
штини, организовало је и
ове године, после завршене же
тве, манифестацију на којој се
окупило 18 удружења из Срби
је и једно из Републике Српске.
Под геслом „Без жита нема жи
вота” жене су показале умеће у
мешењу хлеба и штрудле, а на
лепо украшеним штандовима
приказале су и ручне радове и
предмете који су се некада ко
ристили у домаћинству.
Окупиле су се жене из Дворо
ва, Зрењанина, Меленаца, Сур
чина, па Сремице из Пећинаца,
Купинова, Шимановаца, Деча,
Вишњићева, Јамене, Голубинаца,
Кленка... Понудиле су штрудле
са маком, орасима, рогачем, ви
шњама, сиром... Ванилице, штан
глице, хлебове слане и слатке.
Чланицама жирија није било
лако да одлуче ко су најбоље
учеснице. Најлепши хлеб уме
силе су Моровићанке, а прву
награду за највећу количину
изложеног хлеба добиле су же

Најлепши хлеб умесиле Моровићанке

не из Куповина. Најбољу слану
штрудлу направиле су Ирижан
ке, а најлепшу слатку штрудлу
жене из Зрењанина.
Пензионерка Нада Берар,
председница
зрењанинског
удружења „Граднулички бисе
ри”, каже да су у Србији познате
по најлепшим штрудлама. Дани
ца Сабо додаје да кисело тесто
воли млако млеко, топле руке,

мора да одстоји, да се премеси
и да се штрудла пече најмање
45 минута.
Прва награда за најлепши
штанд додељена је симпатич
ним Босанкама из Дворова.
– Наше удружење окупља 30
жена које везу, ткају, штрикају
и раде друге ручне радове ко
је смо изложиле у Краљевцима.
Бавимо се очувањем традиције,

па смо донеле и предмете ка
рактеристичне за наш крај – ка
зала је за наше новине Радинка
Тодић, председница Удружења
„Бели анђео” из Дворова.
Жене су биле веселе јер је све
време свирала музика, слушале
су стихове о Срему, а учеснице
и окупљене мештане забавља
ли су и чланови културно-умет
ничког друштва из Краљеваца.
Певале су и гошће из Зрења
нина, које у свом удружењу већ
две деценије чувају од заборава
изворне банатске песме.
Свој допринос дали су и му
шкарци из Краљеваца. Желећи
да очувају традицију, домаћини
су, одлазећи са коњима и коли
ма у поље, приказали како се не
када косило и сакупљало жито,
те шта су жетеоци јели на њиви.
– Презадовољни смо како
је све протекло, због великог
броја учесница и лепоте коју су
приказале – истакла је на крају
Снежана Богдановић, председ
ница Удружења „Краљевчанке”.
Г. Вукашиновић

„ДРИНСКА РЕГАТА 2016” ЉУБОВИЈА

Колона чамаца дуга осам километара

Традиционална туристичко-рекреативна
манифестација „Дринска регата 2016” одр
жана је ове године деветог јула. Услови су
били повољни – температура 30 степени,
водостај реке средњи, није било ветра, а
вода је, како учесници кажу, била таман за
освежење. Као и ранијих година пловило се
стазом од Рогачице до Љубовије дугом 40

километара. Ову атрактивну и веома добро
посећену манифестацију успешно је орга
низовала Туристичка организација „Љубо
вија”, под покровитељством СО Љубовија.
У 1.050 чамаца и подоста других разно
врсних пловила било је више од 10.000 уче
сника међу којима и подоста пензионера
из Србије и бивших република Југославије,

Детаљ са овогодишње пловидбе
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али и из Немачке, Аустрије, Енглеске, Ита
лије Швајцарске, Мађарске и Бугарске. О
безбедности учесника бринули су радници
МУП-а, као и санитетске екипе са неколико
лекара специјалиста из Дома здравља у Љу
бовији и спасиоци. Командант регате био је
морнарички официр дуге пловидбе Зоран
Војиновић из Љубовије, а најстарији уче
сник регате Живорад Петровић Жика (85),
пензионер из Шапца.
По испловљавању на воденој маршрути
формирана је колона пловила дуга осам ки
лометара. После пет сати пловидбе регаташи
су застали код села Горња Трешњица да би
предахнули и освежили се соковима, азбу
ковачком ракијом шљивовицом, пивом и
бесплатно послуженим војничким пасуљом,
који је пријао бројним регаташима. Уз песму
и свирку, велика флота чамаца после десет
сати пловидбе упловила је у пристаниште
на ушћу Љубовиђе у Дрину из опште одуше
вљење свих учесника регате лепотом реке и
крајолика и успешном организацијом.
М. Малишић
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кроз Србију
ЧЕТВРТ ВЕКА САБОРА ДИЈАСПОРЕ У ЉУБИЧЕВЦУ КОД КЛАДОВА

Јул – месец саборовања
крајинских исељеника
У

селу Љубичевцу код Кладова и овог
јула одржан је традицион
 ални Са
бор дијаспоре који је окупио више од
1.000 посетилаца, људи добре воље и на
ших земљака који годинама већ живе и ра
де у Данској, Немачкој, Аустрији и другим
европским земљама. Европски Љубичевац
је епитет који ово село на Дунаву годинама
носи будући да је више од 90 одсто рођених
у том крају већ деценијама у Скандинавији,
а највећи број њих у Данској.
Према речима Љубомира Гушатовића,
председника Савета МЗ Љубичевац и пред
седника Српско-данског удружења „Тимок
98” у Хилероду, иначе утемељивача ове ма
нифестације, 25. Сабор дијаспоре је угостио
више од 250 учесника из Румуније, Бугар
ске, али и из Сипа, Брезоника, Тополнице,
Црнајке. Гушатовић поносно истиче да село
с правом носи епитет европског Љубичевца
јер се мештани труде да све оно што имају
у иностранству остваре и у завичају, почев,
наравно, од инфраструктуре која је највећи
проблем у већини села источне Србије.
– Имамо асфалтиране улице, водовод, кана
лизацију, практично све – истиче Гушатовић.
Сабор дијаспоре у Љубичевцу је право
место добре забаве током јулских спарних
дана. Богат програм је приређен и ове се
зоне, а посебно атрактиван је био избор
најлепше даме зрелих година, од 36 до 65
година „младости”. Титулу најлепше крајин
ске даме 25. Сабора дијаспоре у Љубичевцу
понела је Тамара Царановић из Тополни
це код Мајданпека којој је, између осталог,

Избор најлепше крајинске даме 25. Сабора дијаспоре

припао и седмодневни боравак на Копао
нику. За прву пратиљу је изабрана Милица
Маличевић из Бора, а друга је Албена Бори
сова из Видина у суседној Бугарској.
Најлепшу фризуру имала је Слађана Ми
леновић из Бора, док је за мис шарма про
глашена Румунка Ладе Владеску Маринела.
Њена земљакиња Ђуршан Кристијана Си
мина из Оршаве понела је титулу најлепше
чланице културно-уметничког друштва, ко
ја се бирала из редова учесника Сабора.
Титулу овогодишње крајинске лепотице
понела је Анита Петровић (17) из Тополни
це код Мајданпека. Уз бројне награде Анита
је добила и седмодневно путовање у Копен
хаген. Прва пратиља је Марија Барбуловић

из Подвршке, а лентом друге пратиље оки
тила се Драгана Бибесковић из Оршаве.
Награда за најбољу мушку ношњу доде
љена је ансамблу из румунског Шишешти
ја, док је пехар за најлепшу женску ношњу
освојила Дијана Павловић из Бора. Жири
25. Сабора дијаспоре у Љубичевцу једно
гласно је одлучио да титулу најбољег ин
струменталисте понесе познати гајдаш из
Књажевца, Јордан Васиљевић.
Саставни део манифестације у Љубичев
цу, која је обиловала богатим музичким про
грамом, био је и сабор занатства, сувенира,
традиционалних инструмената и домаћих
специјалитета.
Јованка Станојевић

тринаеста ликовна колонија „Арс Тимакум” у СВРЉИГу

Збирка од 300 уметничких дела
У Сврљигу је одржана тринаеста ликов
на колонија „Арс Тимакум” са 14 учесника,
академских сликара из свих крајева Србије.
Домаћин уметницима био је Центар за ту
ризам, културу и спорт Сврљиг у чијем про
стору су они стварали нова уметничка дела.
Учесници, сликари посетили су и древни
град Сврљиг – Бањицу у Нишевцу и били су
одушевљени природним лепотама и моти
вима за нове садржаје.
О значају ликовне колоније и како се она
организује и живи у малим срединама гово
рио је Славиша Миливојевић, руководилац
колоније при Центру за туризам, културу и
16

спорт Сврљиг. Милица Миленковић, млада
сврљишка књижевница, на отварању изло
жбе слика из прошле године казала је да су
уметници прошлог лета стварали не само са
мотивима из Сврљига већ и из краја одакле
долазе што је обогатило досадашњи фонд
уметничких дела. Сваки учесник оставио је
по два платна и музејска збирка рачунајући
све досадашње колоније броји око 300 умет
ничких дела, право богатство за једну малу
средину. Све слике наћи ће своје место у но
вом музеју у кругу Центра за туризам, култу
ру и спорт Сврљиг.
С. Ђорђевић
31. јул 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ДВАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ КАРНЕВАЛ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Променадом продефиловало
више од хиљаду учесника

О

д 10. до 17. јула Врњачка
Бања је била једна вели
ка позорница, на којој су
се смењивале бројне предста
ве, концерти, плесни спектакли,
модне ревије... али су и деца
имала свој програм на овом, 12.
по реду Међународном врњач
ком карневалу. Према речима
Горана Каравесовића из Тури
стичке организације Врњачка
Бања, по слободној процени,
богат и садржајан програм кар
невала пратило је око 250.000
гледалаца. Карневал је свечано

отворен предајом карневал
ских кључева директору Кар
невала Небојши Богићевићу, а
после тога је почео програмски
део.
– И овај карневал подсећао је
на Рио, осетило се задовољство
посетилаца, било је заиста за
сваког понешто. Као и увек до
сада, финални део је био најин
тересантнији јер га је зачинила
велика међународна карневал
ска поворка, у којој је учество
вало више од 30 карневалских
група са око хиљаду карнева

листа, који су продефиловали
променадом предвођени гру
пом из Рија. Поворку су сачи
њавали учесници из Србије, Хр
ватске, Словеније, Македоније,
Црне Горе и других земаља у
окружењу. Овај карневал заузи
ма значајно место у календару
светских дешавања и уз Гучу и
Егзит је највећа туристичка ма
нифестација у Србији. Он пред
ставља круну дешавања током
туристичке сезоне у Врњачкој
Бањи. У име организатора, по
кровитеља и бројних спонзо

ра, захваљујем посетиоцима и
свим учесницима овог карне
вала, Врњчанима и врњачким
гостима – рекао је тим поводом
Горан Каравесовић.
Поред бројних учесника –
карневалиста, програм су уве
личали „Парни ваљак”, „Мањи
фико”, „Црвена јабука”, Леонтина
и њене звездице, Саша Матић,
Дара Бубамара, Дејан Петро
вић, „Биг бенд” и други који су
одушевили велики број посети
лаца на врњачкој Променади.
Д. Ивановић

СЕДАМНАЕС
 ТИ ЛИКОВНИ СУСРЕТИ У БАШИНУ КРАЈ СМЕДЕРЕВСКЕ ПАЛАНКЕ

Душом на платну

У дворишту породице Ива
новић, у селу Башин крај Сме
деревске Паланке, одржани су
традицион
 ални
седамнаести
ликовни сусрети „Душом на
платну”. У раду ових сусрета –
ликовне колоније учествовало
је десет сликара, из Војводине,
Голубинаца, Смедерева, Каћа,
Смедеревске Паланке... Ово
годишње ликовне сусрете са
представом „Дођи, драги, вече
рас у село”, где је било игре, пе
сме, глуме у режији пензионер
ке Драгане Мирчевске, отвори
ли су чланови пензион
 ерског
КУД „Доња Јасеница” Општинске
организације пензионера Сме
деревске Паланке. За све уче
снике колоније организован је
излет до манастира Манасије и

Учесници ликовне колоније
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Лисинских водопада, што је по
себно било занимљиво слика
рима из Војводине, који су први
пут посетили овај део Србије.
Сликари су за тренутак оста
вили боје, четкице, штафела
је и заједно са организатором
сликарских сусрета „Душом на
платну” Биљаном Ивановић и
мештанима Башина дочекали
владику Јована који је посетио
ово село крај Смедеревске Па
ланке. Током трајања ликовне
колоније сликари су имали при
лике да у Дому културе Башин
виде и венчање једног ромског
пара. Овогодишња ликовна ко
лонија завршена је изложбом
слика са свих шеснаест проте
клих сликарски сусрета.
Сл. Костантиновић
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погледи
МОЈЕ ЛЕТО, МОЈИ СНОВИ

Дечји
распуст
за велике
У Америци расте популарност
летњих кампова само за
одрасле смишљених као
повратак у младалачко доба
безбрижности, игре и
необуздане радости
„Заборавите на децу, заборавите на по
сао, сада је на вас ред да се релаксирате,
издувате...”
Ко не би пожелео баш то, да бреме сва
кодневних брига остави иза себе и расте
рећен и опуштен удахне ваздух пуним плу
ћима, осети задовољство и дашак свеже
енергије?
Потребно је то свима, али онај ко при том
помишља на ленчарење и лешкарење не
ма шта да тражи у порукама попут овакве
намењене одраслој популацији у широком
старосном распону, од касних двадесетих
до шездесетих година.
То су генерације које у свом емотивном
пртљагу из школских дана по правилу но
се и успомене на узбудљиве дане у летњим
камповима и најлепши провод на свету.
Дечји кампови у САД представљали су,
поготово ранијих деценија, неодвојив део
одрастања и спадају у америчку традици
ју (мада, носталгија је универзалан појам,
па у неком смислу може да се односи и на
овдашња поколења и сећања на извиђачка
и пионирска логоровања), тако да сам њи
хов помен код већине Американаца изази
ва асоцијацију на узбуђење, акцију, добар
провод.
Од личног незаборавног искуства кре
нуо је у пролеће 2013. и Канађанин Адам
Тихауер (33), запослен у Њујорку у компју
терском бизнису, када је пожелео да окупи
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старо друштво. За почетак, био му је потре
бан адекватан простор и у ту сврху закупио
је на три дана један класичан дечји камп, у
том тренутку затворен, јер још није била се
зона.
Идеја је била не само да се састану, већ
да се подсете некадашњих игара и забава,
„пробуде дете у себи”, како се овај кампер
ски предузетник изразио у недавном разго
вору за Би-Би-Си.
Одзив је био преко сваког очекивања, до
шло је близу сто људи, а неколико месеци
касније у другом окупљању, још више. Тада
је схватио да би то могао да буде озбиљан
бизнис и томе се потпуно посветио. У ме
ђувремену развио је посао, тако да данас
послује на 30 локација у неколико држава
Америке и Канаде.
Принцип је свуда исти, смештај класи
чан камперски, спаваонице са креветима
на спрат, целодневне физичке активности,
при чему предњаче пливање, веслање, спо
ртско пењање, бејзбол, разна такмичења у
брзини, снази, спретности, све у свему ис
пуњен је сваки минут. Једино што у оваквом
кампу, за разлику од дечјег и омладинског,
није забрањен алкохол. Програм је тро
дневни, а цена „ол инклузив” износи 575
долара.
Али, најважније чега нема у кампу је вајфај мрежа. Како констатује Тихауер, људи су
једноставно принуђени да се одрекну теле
фона, забораве на обавезе и само гледају
да се забаве и стекну нове познанства.
Дафне Касрил Александер, консултант
Еуромонитора, такође за Би-Би-Си приме
ћује да се све више људи опредељује за
активан боравак у летњем кампу и то обја
шњава жељом да се подсете на детињство
и дане лакоће живљења, али и потребом
искључивања, ослобађања од непрекидног

стреса, као и последица претераног седе
ња.
Да је у питању тренд који неће бити крат
ког даха, говори податак изнет својевреме
но у „Вол стрит џорналу”, да је у протеклој
деценији број кампова растао за 10 одсто
годишње а да је 2012. у њима боравило око
милион Американаца.
Међутим, како расте популарност, мења
се и развија у безброј праваца сам профил
ових специфичних окупљалишта. Док је, с
једна стране, и даље видљива основна по
кретачка идеја повратка у „доба недужно
сти” и оживљавања дечјих маштарија, с
друге је све снажнија концепција тематских
кампова.
Могућности су, рекло би се, неограниче
не. Шта би год нека особа помислила или
пожелела да сазна, испроба или научи, ну
ди јој се прилика да то и учини.
Да ли је у питању справљање вина, јаха
ње, посматрање птица, креативно писање,
свирање са професион
 алним музичарима,
уметност, занатство, авантура, позориште,
фотографисање, све је доступно.
Једино што ту онда од оригиналне идеје
преос таје само термин „камп”, док су орга
низација, начин рада, смештај и све остало
специфични, подређени сврси и самим тим
различити једни од других.
Па тако, уз једноставна и скромна реше
ња, могу да се нађу ексклузивне, луксузне
варијанте и сразмерно томе и цене.
Али, није ни чудно, ако се узме у обзир
да се (према топ листи коју је прошлог лета
објавио „Вог”) часови сурфинга организују
на Малдивима, кување се учи на Балију, а
астрономски камп је смештен у Намибији,
јер нигде звезде нису тако сјајне као на не
бу изнад западноафричке пустиње.
Д. Драгић
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ПОСЛЕ ШОКАНТНЕ ОДЛУКЕ О ИЗЛАСКУ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ ИЗ ЕУ

Гласали па се покајали
Прве процене су да
ће пензионери
Уједињеног
Краљевства бити међу
главним губитницима
„брегзита”
а тесном већином – 52
према 48 одсто – Британ
ци су на јунском рефе
рендуму изгласали излазак из
Европске уније, што је био по
литички шок, како за њих, тако
и за остатак Европе.
Према накнадним анализама,
питање да ли остати или изаћи
поделило је Британце: за изла
зак из Уније, у чијем чланству

С

остане уједињено, јер је Шкот
ска већ најавила да ће поново
гласати о свом осамостаљењу –
и те како осетити на пензијама.
Реч је о пензијама и пензиј
ским додацима из државног бу
џета. Први удар у том погледу
већ се збио: одмах после про
глашења резултата вредност
фунте у односу на евро и друге
светске валуте срозала се за де
сет одсто, што ће и те како осе
тити немали број британских
пензион
 ера који су се одлучили
да пензион
 ерске дане проводе
у неком иностраном „пензио
нерском рају”.
Друге калкулације о будућно
сти пензија су у контексту проце
на стања целокупне економије.

трпети штету: остали си увере
ни да хоће. Једини амортизер
у том погледу могли би да обез
беде политичари: свака влада
наиме мора да води рачуна о
пензионерима из једноставног
разлога – што су јој потребни
њихови гласови.
Главна пензионерска брига
тамо сада је судбина„троструког
обезбеђења”: система усклађи
вања по којем се пензије индек
сирају или по стопи инфлације,
или по расту просечних зарада
или једноставно по стопи од 2,5
одсто, при чему се примењује
онај проценат који је у ове три
категорије највиши.
Наравно, дилема је и да ли ће
остати и три друге повластице

Португалија), таквих је око ми
лион – где су трошкови живота
нижи, па сходно томе њихове
пензије исплаћиване у фунтама,
вределе више. Разлог за бригу
није само курс фунте, него и не
извесност да ли ће им, по новом
споразуму између Британије и
ЕУ, бити дозвољено да остану
тамо где су се населили.
Заговорници изласка међу
тим тврде да су сва ова страхо
вања или неоснована или пре
терана, да ће током преговора
о раздруживању бити неких
потреса, али да је упркос томе
будућност осамостаљене Бри
таније светла.
При том истичу да су британ
ске пензије готово ухватиле ко

су од самог почетка, гласали су
углавном мање образовани и
старији бирачи, док је образо
вана млада генерација била за
останак – и задржавање могућ
ности да се насељавају и запо
шљавају широм континента, у
свакој од чланица ЕУ.
Званична процедура развода
још није почела, а кад једном
почне, Бриселски уговор, који
је устав ЕУ, налаже да се завр
ши најкасније за две године. А
у међувремену се праве многе
рачунице – и већ осећају прве
последице.
Неке од њих показују да ће се
пензионери који су заок ружили
опцију „излазак” покајати, јер ће
се нови статус Уједињеног Кра
љевства Велике Британије и Се
верне Ирске – под условом да

Прогнозе у том погледу нису оп
тимистичне, јер је преовлађујуће
уверење да ће нове везе Брита
није са ЕУ по њену економију би
ти неповољније од оних које јој је
обезбеђивало чланство.
Већ се рачуна са вишом ин
флацијом и нижим стопама ра
ста. Прво ће одмах умањити
вредност пензија, а друго по
степено. Према најнеповољни
јем сценарију, пензион
 ери са
пуном основном пензијом коју
добијају од државе, већ до кра
ја идуће године могли би да бу
ду прикраћени за своту од 142
фунте годишње.
Прва истраживања спрове
дена одмах после „брегзита” на
узорку од 4.000 људи показала
су да једва трећина пензионера
(32 одсто) верује да неће пре

на које су се британски пензио
нере навикли: ослобађање од ТВ
претплате, бесплатан јавни пре
воз и зимски додатак за грејање.
Разлог за бригу су и већ иза
звани поремећаји на берзама,
што је главобоља за оне који за
пензионерске дане улажу пре
ко фондова који се оплођавају
на инвестиционим тржиштима,
уз подразумевајући ризик.
Судећи према берзанским
догађањима у првих месец да
на после референдумског шо
ка, ни овде нема основа за оп
тимизам.
Посебно стрепе они пензио
нери који су искористили мо
гућност слободе кретања и ода
брали да се населе у некој од
земаља ЕУ – обично на јужној
периферији Уније (Шпанија,

рак са примањима запослених,
као и да не постоји проблем
„пензијског сиромаштва”.
У прилог овоме истичу се по
даци по којима је пре само две
деценије просечан пензионер
ски приход био чак за 38 одсто
нижи од примања просечног
запосленог, док је у фискалној
2014/15, тај јаз сведен на само
седам одсто.
Пензионерима се из овог та
бора такође поручује да не па
ниче и да, ако имају неке диле
ме, потраже професионални
савет како да сачувају вредност
својих примања, поготово с об
зиром на све већу извесност да
ће у пензијама уживати дуже
него претходна пензионерска
генерација.
М. Бекин
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хроника
СКУПШТИНА ГРАДСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ЗРЕЊАНИНА

Ваучери за одмаралиште
Зрењанинаца
Г

радско удружење пензион
 ера Зрења
нин одржало је 20. јула редовну годи
шњу скупштину. Седници су, између
осталих, присуствовали и Милан Ненадић,
председник Савеза пензион
 ера Војводи
не, Јасмина Живовић Сељин, директорка
Филијале РФ ПИО Зрењанин, Станко Бла
гојевић, потпредседник Градског одбора
ПУПС-а и одборник у Скупштини града Зре
њанина, и Милутин Стевшић из Општинског
одбора војних пензионера.
Љиљана Петров, председница овог удру
жења које броји око 7.000 чланова учла
њених у 33 месне организације, истакла је
овом приликом да је ГУП Зрењанин и у 2015.
години одлично пословао остваривши до
бит од 62.000 динара. Нагласила је, такође,
да су цео план и програм рада за прошлу
годину успешно извршили, а да им је при
оритет у раду била помоћ пензионерима
члановима – који већином живе у тешким
материјалним условима. Помоћ се огледа
ла у набавци огрева и животних намирница
по повољнијим ценама и уз отплату на рате.
Као велики успех ГУП-а Зрењанин Љиљана
Петров је истакла и постигнуте резултате
екипе спортиста сениора на лањској Олим
пијади, спорта, здравља и културе трећег
доба у Врњачкој Бањи. ГУП је том приликом
део средстава обезбедио од Градске упра
ве Зрењанина, а Градска управа им је, из
међу осталог, помогла и да обезбеде више

Љиљана Петров (стоји) подноси извештај о раду

од 1.800 пакета помоћи за сиромашне и бо
лесне пензионере из месних организација.
Ове године очекују помоћ локалних власти
у реконструкцији својих просторија.
ГУП Зрењанин се успешно договорио и
са Министарством за трговину, туризам и
телекомуникације да корисници туристич
ких услуга њиховог одмаралишта у Врњач
кој Бањи од ове године имају право на ко
ришћење стимулативних туристичких вау
чера Владе Републике Србије.
Удружење је остварило добру сарадњу и
са РФ ПИО око слања пензионера на реха
билитацију о трошку Фонда ПИО у РХ цен
тре и бање Србије. Из овог региона од 434
пријављена пензионера свих категорија

пут бања је отишло њих 229. Према речи
ма Петра Ђорђевића, секретара Удруже
ња, није било примедби на коришћење ове
услуге Фонда, већ напротив, сви чланови су
били задовољни. Јасмина Живовић Сељин
информисала је присутне да су прве групе
пензионера из Филијале РФ ПИО Зрењанин
већ отишле у бању Русанду и у Завод за ре
хабилитацију „Термал” у Врднику.
Скупштина је усвојила све поднете фи
нансијске извештаје, извештај о раду и план
рада за ову годину, а Милан Ненадић је на
крају похвалио рад ГУП Зрењанин и њихову
добру сарадњу са Савезом пензионера Вој
водине и Србије.
М. Мектеровић

ГУП СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Прослављен јубилеј
Градско удружење пензио
нера Сремске Митровице не
давно је свечано обележило 70
година постојања. Прослави су
присуствовали Милан Ненадић,
председник Савеза пензионера
Војводине, Богдан Кузмић, за
меник градоначелника Сремске
Митровице, представници 13
удружења пензионера из Војво
дине, као и бројни сарадници и
спонзори Удружења. Сви гости
су добили пригодни беџ са бро
јем 70.
Мирјана Тресканица, пред
седница Градског удружења
пензионера Сремска Митрови
20

ца, доделила је том приликом
захвалнице за дугогодишњу са
радњу Милану Ненадићу, као
и сарадницима и донаторима
Удружења.
Председник СПВ доделио је
председници удружења дома
ћина Повељу за дугогодишњи
рад и успешну сарадњу, у име
Савеза пензионера Србије, и
пожелео члановима још пуно
година успешног рада.
У програму свечаности уче
ствовали су, хор „Сремци“, тамбу
раши „Весели Сремци“, песники
ња Злата Захорјански, као и глу
мац аматер Лука Антонијевић.

Ово активно удружење осно
вано је 1946. године са 220 чла
нова, а данас има 11 месних ор
31. јул 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ганизација са више од пет хиља
да чланова.
Д. Кораћ

СКУПШТИНА САВЕЗА ИНВАЛИДА РАДА ВОЈВОДИНЕ

Права и положај ветерана рада
Н

едавно одржаној сед
ници Скупштине Савеза
инвалида рада Војво
дине присуствовали су Божи
дар Цекић, председник Савеза
инвалида рада Србије, Станко
Нимчевић, потпредседник Са
веза инвалида рада Србије,
Стана Свиларов, председница
СИР Војводине, Чедомир Фран
цуски, заменик директора ПФ
ПИО, Илија Шакић, директор
Филијале РФ ПИО Нови Сад, као
и Љиљана Маровић, шеф Каби
нета директора ПФ ПИО.
Божидар Цекић и Станко
Нимчевић говорили су, између
осталог, о запошљавању, пра
вима и материјалном положају
инвалида рада, о сарадњи два
савеза, као и о раду општинских
организација инвалида рада.
Чедомир Француски је, од
говарајући на питања чланова
Скупштине, говорио о захтевима

Савеза и општинских организа
ција упућених Фонду везано за
спискове са подацима о инвали
дима рада са територије Војво
дине, и о корисницима накнаде
50 одсто инвалидске пензије.
Илија Шакић је говорио о Пра
вилнику о друштвеном стандар

ду корисника пензија РФ ПИО и
о проблематици учешћа у раду
комисија за упућивање кори
сника пензија на рехабилитаци
ју о трошку Фонда ПИО.
На седници су прихваћени из
вештаји о раду и финансијском
пословању Савеза у 2015. годи

ни, као и предлози Програма и
плана рада и Финансијског плана
Савеза за 2016. годину. Такође су
усвојене и измене и допуне Ста
тута Савеза, а донета је и Одлука
о обележавању 3. децембра, Ме
ђународног дана особа са инва
лидитетом.
Драган Кораћ

АЛЕКСАНДРОВАЦ

ЗАЈЕЧАР

Четрдесет четврте „Жупске јул
ске игре” одржане су почетком
јула у Митровом пољу, познатом
излетишту на падинама Гоча и Же
љина, на спортским теренима од
маралишта Црвеног крста „Милу
тин Андрејић”.
Ова манифестација спортског и
туристичког карактера одржава
се под покровитељством општине
Александровац а ове године оку
пила је више од 5.000 гледалаца.
Присуствовали су спортисти и кул
турни ствараоци из Жупе, Трстени
ка, Краљева, Бруса и Ћићевца.
На Жупским играма, на којима
све протиче у знаку младих, такми
чари су се надметали у малом фуд
балу, одбојци, кошарци, стоном те
нису, шаху, пливању и у народном
вишебоју – надвлачењу конопца и
бацању камена с рамена. Одржана
је и промоција борилачких спор
това и ритмичке гимнастике.
Сви победници су добили при
годне поклоне. Екипа из Бруса, нај
боља у надвлачењу конопца, доби
ла је – печено прасе као награду!
Ј. П.

Фестивал пензионера Србије
под називом „Ја имам таленат”,
пети по реду, одржан је у Заје
чару. Програм је почео свеча
ним дефилеом од зајечарског
позоришта до Трга ослобођења
где је одиграно заједничко ко
ло, а након тога су се учесни
ци вратили у позориште, где је
приређен културно-уметнички
програм и такмичење.
Такмичарски програм обухва
тио је народне игре, песме, шале,
рецитовање, соло певање… Жи
ри су чинили представници свих
културно-уметничких друштава,
а овогодишњи победници у За
јечару стичу право да наредне
годину буду домаћини. У окви
ру манифестације одржана је и
изложба коју су приредили заје
чарски пензионери ствараоци.
Организатор фестивала „Ја
имам таленат” био је KУД „Пен
зионер”, покровитељи град За
јечар и Центар за културу и ту
ризам ЦЕКИТ. 
Г. О.

Жупске јулске игре

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2016.

Одржан пети
фестивал „Ја
имам таленат”
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пензионерски кутак
БЕОГРАД – ООИР САВСКИ ВЕНАЦ

Угостили пријатеље
из Модриче
Општинска организација инвалида рада Савски венац,
МЗ Топчидерско брдо/Сењак, угостила је 2. јула 120 члано
ва Удружења пензионера из Модриче (Република Српска).
Основни носилац активности овог пројекта био је Међугене
рацијски волонтерски центар.

ПРОК УПЉЕ

Сусрети пензион
 ера
Топличког округа
Општинска организација пензион
 ера Прокупље била је до
маћин 13. Видовданских сусрета пензионера Топличког окру
га. Скупу је присуствовало око 300 гостију из Прокупља, Бла
ца, Куршумлије, Житорађе, Крушевца и Ниша.
У склопу сусрета одржан је културно-уметнички програм
у Дому културе у Прокупљу, а окупљенима се обратио пред
седник Окружног одбора пензионера Топличког округа Ми
лован Вучићевић. Он је нагласио да је организација пензио
нера у Топлици једна од активнијих – скоро 80 одсто пензио
нера учлањено је у неко од удружења с циљем побољшања
свог материјалног и социјалног статуса. Сарадња са сусед
ним организацијама са југа Србије веома је добра, као и са
локалном самоуправом, а посебно са домовима здравља
чији лекари члановима удружења редовно мере притисак и
ниво шећера у крви.
Сусретима су присуствовали представници локалне самоу
праве Прокупља и председници градских удружења пензио
нера Ниша и Крушевца.
Г. О.

После дочека код Сава центра, који је приредила група во
лонтера Међугенерацијског волонтерског центра, кренуло
се у обилазак града. Гости су посетили Калемегдан, Храм Све
тог Саве, манастир Раковицу и гроб патријарха Павла, затим
Кућу краља Петра Првог. У склопу посете Кући краља Петра
гости из Републике Српске могли су да разгледају и Фестивал
кинеске културе.
За успех ове посете побринуо се тим за организацију који
је чинило петнаестак агилних чланова, каже Споменка Маљ
ковић, председница ООИР Савски венац.
С. М.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Радовићу трон

СВРЉИГ

Активни инвалидски
пензионери
Општинска организација инвалида рада Сврљиг постоји од
октобра 2010. године. Броји више од 130 чланова, а у оквиру
ње ангажовани су и други пензионери из радног односа, по
љопривредни пензион
 ери, као и војни и мирнодопски инва
лиди из последњих ратова.
– Организација се залаже за побољшање услова живота и
остваривање права инвалида рада, а организују и бројне дру
ге активности, као што су обиласци манастира и туристичких
дестинација широм Србије – објашњава Миле Величковић
председник ОУП Сурдулица.
Ово удружење организује и забавне манифестације, дру
жења ради, на којима су присутни и пензион
 ери из других
општина са којима су успоставили веома блиску сарадњу, из
Лесковца, Врања, Димитровграда, Бабушнице, Беле Паланке,
Пирота, Ниша, Књажевца... 
Г. О.

22

Шаховска секција Општинске организације пензионера
Смедеревске Паланке организовала је традиционални Ви
довдански, овога пута појединачни турнир, који је окупио
дванаест људи трећег доба, заљубљеника у игру на 64 црнобела поља.
Победник турнира је пензионер Предраг Радовић, док је
његов колега Жарко Букумирић освојио друго, а Живорад
Ђорђевић треће место. Дипломе и медаље победницима је
уручио Слободан Б. Пантић, председник паланачких пензио
нера.
Сл. К.

31. јул 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

РУМА

Венчићи за Ивањдан

Слободанка Дишић, секретар Удружења, води
пензионерско коло

АЛЕКСАНДРОВАЦ

Становници Геронтолошког центра „Срем” из Руме и овог
јула су плели венчиће од цвећа, како то по традицији чине
за Ивањдан. Придружили су им се представници општинских
организација пензионера из Сремске Митровице и Руме, а
домаћине и госте увесељавали су чланови хора са профе
сором музике Дарком Ђокићем. Као и за сваки други верски
празник у ГЦ „Срем”, присуствовао је и протојереј ставрофор
Јован Јовичић. 
Г. В.

Дан пензион
 ера Жупе
Пензионери из општине Александровац свечано су обеле
жили свој дан и прославили Видовдан. Окупљенима се обра
тио Томислав Стајковац, председник Удружења александро
вачких пензионера. Он је нагласио да ово удружење спада
међу најбоље о најактивније у Расинском округу.
Захвалнице за ангажовање у протеклом периоду добили су
Југослав Жарковић, Гвозден Радовановић и Томислав Обра
довић, најстарији члан који има 89 година.
Овој прослави присуствовали су и представници из Кру
шевца, Трстеника, Краљева и Ћићевца, са којима александро
вачко удружење одржава пријатељске односе.
После званичног и протоколарног дела пензионери су се
дружили уз песму и игру до дубоко у ноћ. 
Ј. П.

СВРЉИГ

Уловили треће место
ЗРЕЊАНИН

Са обала Бегеја на
обале Дунава
Геронтолошки клуб у Зрењанину недавно је за своје члано
ве организовао излет до Банатске Паланке. Тако је 44 члана
клуба, са социјалном радницом Даницом Ђорђевић, кренуло
на обале Дунава. Најпре су свратили у Вршац, где их је доче
кала директорка тамошњег Геронтолошког центра, па су се
из града пребогате историје и лепоте, надомак суседне Руму
није, упутили на ушће канала Дунав–Тиса–Дунав у Банатској
Паланци. Убрзо су стигли домаћини из пријатељског вршач
ког клуба, па се група од стотину излетника укрцала на сплав.
Уследило је трочасовно крстарење по лепом плавом Дунаву,
све до Рама, тврђаве коју су Турци подигли у 15. веку.
Након крстарења Дунавом, Зрењанинци су са домаћинима
ручали у ресторану на обали Дунава, а изузетно садржајан дан
употпунили су одласком у Белу Цркву, на оближња језера.
Захваљујући предивним фотографијама начињеним тога да
на, овај излет остаће свима у дивном сећању, јер многи станов
ници банатске равнице нису ни знали за све ове лепоте. И. П.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2016.

Рибиловачка екипа Удружења пензионера општине Свр
љиг на недавном такмичењу риболоваца у оквиру РСИ Свр
љиг 2016. у укупном пласману заузела је високо треће место.
У конкуренцији 11 екипа искусних риболоваца, једина дама
у тиму Севдија Ивковић, затим Саша Стевић и Драган Мар
ковић имали су добар улов довољан да се оките пехаром и
бонзаном медаљом. Боривоје Ивковић, вођа екипе, преза
довљан је и додаје да свако освојено место за пензионере
значи много и чини их срећним. У удружењу поодавно раз
мишљају да формирају и риболовачку секцију.
С. Ђ.
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конкурси
У СУСРЕТ ЧЕТРНАЕС
 ТОМ ФЕС ТИВАЛУ „ЗЛАТНО ДОБА”

Конкурси за поете и глумце
сениоре
Ч

етрнаести фестивал „Златно доба”
биће одржан од 27. до 29. септембра
2016. године. Циљ ове јединствене
манифестације јесте да афирмише, промо
више и активира аматерско стваралаштво
старијих људи.
Покретач и организатор фестивала су бе
оградски клубови за старије. Уз подршку
града Београда и Министарства за рад, за
пошљавање, борачка и социјална питања,
„Златно доба” реализује програме из кул
туре за сениоре у складу са процесом со
цијалне инклузије осетљивих друштвених
група.
У оквиру XIV Фестивала стваралаштва ста
ријих „Златно доба” у организацији Дневних
центара и клубова Установе Геронтолошки

О организатору
Дневни центри и клубови за старије су
градски сервис за подршку старијим Бе
ограђанима у систему УГЦБ. Ови клубо
ви су оазе за старије особе, које пружају
разноврсне могућности за квалитетно
и креативно провођење слободног
времена уз подршку професионалних и
стручних радника. У клубовима сениори
имају право на активност, на стварала
штво, на солидарност, на волонтирање,
право да се изразе и да буду видљиви.

центар Београд (УГЦБ) расписана су два на
градна конкурса, Поетски конкурс и „Дра
матичан” конкурс.
На Поетски конкурс могу да се пријаве
песници сениори (60 година и старији), ко
ји живе у Републици Србији, под условом
да нису чланови Удружења књижевника
Србије.
Тема конкурса је слободна. Учесници мо
гу да доставе највише две необјављене пе
сме настале у „златном добу живота”, које
нису дуже од 25 стихова.
Песме се достављају у три примерка и
потписују – шифром. Уколико учесник кон
курса доставља две песме, сваку потписује
истом шифром и шаље их у једној коверти.
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Решење шифре са подацима: име и прези
ме, година рођења, адреса и број телефона
доставља се у посебној, затвореној коверти
и уз приложени песнички рад.
Радови се достављају до 5. септембра
2016. године на адресу: РЈ Дневни центри
и клубови, Марије Бурсаћ бр. 49, 11080 Зе
мун, са назнаком „За Поетски конкурс”.
Песници који су написали своју прву пе
сму ове године, то посебно назначавају. Пе
сме се не враћају ауторима.
Најуспешнијима ће бити додељене на
граде и признања. Главна награда је статуе
та „Златни стих”, рад академског вајара. До
датне информације могу се добити од Вере
Витезовић, која је особа за контакт, путем
и-мејла: vitezovicvera@ugcb.rs или на теле
фон број 011/2698-089.
За овогодишњи фестивал стваралаштва
старијих „Златно доба” расписан је и „Дра
матичан” конкурс – за позоришну предста
ву у извођењу сениора – глумаца. Награ
ђена представа биће приказана за време
трајања Фестивала у неком од репрезента
тивних београдских позоришта.
Четрнаести фестивал „Златно доба” фоку
сиран је на један посебан сегмент ствара
лаштва – представљање глумачког умећа
бројних сениора који наступају у позори
шним трупама, драмским студијима или по
зориштима.
Наводимо пример драмског студија ПА
КУД „Анђелка Трнавац” Установе Геронто
лошки центар Београд и позоришне трупе
„Пита луда: куда?” која окупља тридесетак
глумаца аматера из београдских геронто
лошких клубова, који су за седам година
имали више од осамдесет наступа. Сигурно
постоје и други позитивни примери и за

то је овај конкурс осмишљен да се пружи
прилика сениорима који до сада нису били
у фокусу медијске и позоришне сцене, по
ручују организатори конкурса, Дневни цен
три и клубови УГЦБ.
Право учешћа на „Драматичном” конкур
су имају све позоришта, драмска студија,
позоришне трупе и позоришне представе
по пројекту из локалне средине у којој на
ступају глумци, аматери или пензион
 исани
глумци који су старија лица (60 година и
старији) и живе у Србији. Аутор драмског
текста, редитељ и други ангажовани позо
ришни радници могу бити млађи од 60 го
дина.
Тема конкурса је слободна. Драмски
текст који се изводи може бити приказан
цео или у сегменту (једна, две сцене итд.),
али у складу са ограниченим трајањем по
зоришне представе од 20 до 45 минута.
Учесници конкурса достављају снимак
представе у DVD-формату (два идентична
диска за чланове жирија). Могу да пошаљу
највише две снимљене представе.
Снимљени дискови достављају се уз
текст са основним подацима о драмском
тексту, аутору текста, о редитељу и о глум
цима и њиховим годинама рођења, са кон
такт адресом, електронском адресом и бро
јем телефона.
Конкурсни материјал доставља се до 5.
септембра 2016, на исту адресу: РЈ „Дневни
центри и клубови”, Марије Бурсаћ бр. 49,
11080 Земун, са назнаком „За Драматичан
конкурс”. Конкурсни материјал се не враћа.
Додатне информације могу се добити пу
тем и-мејла: stevanovicn@ugcb.rs или на те
лефон број 011/2698-089.
Приредила: Р. М.
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Ванбрачна заједница и породична
пензија

?

А. М., Ниш: Каква права има ванбрачна супруга кад је реч
о породичној пензији? Конкретно, ако ванбрачни другови
имају децу и живели су на истој адреси скоро цео живот,
иако то званично није пријављено, да ли ванбрачна супруга
има право на породичну пензију?
Одговор: Основ за остварива
ње права на породичну пензију
је искључиво брачна заједница.
Ванбрачни супружници не могу
да остваре право на породич
ну пензију у Републици Србији,

независно од тога колико је тра
јала ванбрачна заједница. Ово
правило не важи за децу рођену
у ванбрачној заједници, која су у
правима потпуно изједначена са
децом рођеном у браку.

Поновно одређивање висине
војне инвалидске пензије

?

Ј. М., Вршац: Да ли корисник инвалидске војне пензије ко
ји се поново запосли има право по престанку тог запосле
ња на поновно одређивање висине пензије по испуњењу
општих услова за стицање права на старосну пензију, односно
да ли може да оствари право на старосну пензију по општим
прописима?

Одговор: Корисник инва
лидске пензије остварене по
основу потпуног губитка спо
собнос ти за професионалну
војну службу може поново да
се запос ли, да обавља само
сталну или пољопривредну
делатност, тј. може поново

бити у осигурању без икаквих
ограничења, али нема пра
во на поновно одређивање
пензије по основу доприноса
уплаћиваних по накнадном
осигурању, као ни превођење
војне инвалидске пензије у ци
вилну старосну пензију.

Уплата недостајућих доприноса

?

Љ. М., Београд: Напунила сам 35 година стажа и покрену
ла поступак за остварење права на пензију. Међутим, кон
статовано је да фирма није уплатила доприносе за период
од јуна 1993. до јуна 1994. године и пет месеци у 1995. години.
Фирма је у стечају. Да ли је могуће да сама уплатим недостају
ће месеце и колико би ме то коштало?

Одговор: Осигураник може
сам да плати доприносе за пен
зијско и инвалидско осигурање
за периоде кад је био у радном
односу, тј. у осигурању, а за ко
је му послодавац није платио
доприносе, и то само уколико
је тај период осигурања неоп
ходан за испуњавање услова
за пензију. Осигураник може
да изврши уплату доприноса

након покренутог поступка за
остваривање права на пензију,
о чему ће добити додатне ин
формације од надлежног рефе
рента који води поступак.
С обзиром на то да сте навели
само податак о стажу осигурања,
напомињемо да право на старо
сну пензију у 2016. години може
те да остварите само ако имате
навршену 61 годину живота.

Право инвалидног детета на ТПН

?

В. С., Врбас: Мајка сам детета са инвалидитетом. Да ли имам
право на туђу помоћ и негу, која је процедура за остварива
ње овог права и шта ми је потребно од докумената?

Одговор: Право на новчану
накнаду за помоћ и нег у дру
гог лица преко Фонда ПИО
мог у да остваре осиг урани

ци и корисници пензије. Деца
са инвалидитетом ово право
остварују преко центра за со
цијални рад.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
Уплата доприноса по чл. 15
Закона о ПИО

?

Д. М., Ниш: Радим као наставник у основној школи осам
година. Планирам ускоро да дам отказ ради одласка у
иностранство па ме занима да ли постоји могућност да са
мостално уплаћујем допринос за пензијско осигурање.
Одговор: Доприносе за
пензијско и инвалидско оси
гурање можете самос тално да
уплаћујете по члану 15 Закона
о ПИО, уз напомену да се ове
уплате врше месечно на осно
вицу коју сами одаберете од
13 понуђених. Основице се
усклађују на свака три месеца
о чему се сами информишете
на огласној табли у филијали
или преко нашег сајта www.
pio.rs Уколико се одлучите за
овај вид осигурања, потребно

је да поднесете захтев надле
жној филијали Фонда ПИО, а
образац захтева као и додатне
информације о овом осигура
њу и основицама можете да
погледате на нашем сајту.
С обзиром на то да нисте на
вели да ли ћете у иностранству
бити радно ангажовани, као и
државу у којој ћете боравити,
напомињемо да је ово осигу
рање по члану 15 Закона о ПИО
могуће само уколико не будете
у осигурању у иностранству.

Рад преко омладинске задруге

?

Д. Ћ., Јагодина: Да ли особе које обављају привремене и
повремене послове преко омладинских задруга, а имају
више од 26 година, односно без обзира на године живота
ако нису на школовању, стичу својство осигураника? Да ли им
се време рада преко омладинске или студентске задруге при
знаје као радни стажу?
Одговор: У стаж осигурања
рачуна се време које осигура
ник проведе у обављању при
времених и повремених посло
ва преко омладинских задруга,
под условом да је за тај период
плаћен допринос за пензијско
и инвалидско осигурање. Стаж
по наведеном основу може се
остварити тек почев од апри
ла 2003. године, када је на сна

гу ступио Закон о пензијском и
инвалидском осигурању којим
је прописана обавеза уплате
доприноса за ПИО за рад пре
ко омладинских задруга, одно
сно за рад по основу уговора о
делу. Радно ангажовање преко
омладинске задруге, односно
по уговору о делу пре априла
2003. године не може се регули
сати као стаж осигурања.

Када у пензију

?

М. Х., Нови Сад: У мају 2016. напунила сам 30 година рад
ног стажа са исплаћеним зарадама и уплаћеним порези
ма и доприносима. Када најраније могу да остварим било
какву пензију, редовну, превремену, било коју? Рођена сам 15.
5. 1966. године.

Одговор: Према одредбама
Закона о ПИО, услов за оства
ривање права на превремену
старосну пензију у 2016. години
жена стиче са 37 година стажа
осигурања и најмање 55 година
живота (граница се подиже до

2024. када је услов за остварење
овог права 40 година стажа и 60
година живота и за жене и за му
шкарце). Право на старосну пен
зију можете остварити 2031. годи
не, када напуните 64 године и 10
месеци живота.
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СУДОКУ
Табелу треба испунити бројевима од 1 до 9 тако да
се у сваком водоравном реду, усправној колони, и у
квадратима 3x3 поља, бројеви не понављају.

ДЕО
ВОЈВОДИНЕ

ОЗНАКА
ЗА КАРАТ

Д

АВРАМ, АЕРОСТАТ, БАЧВА, ВАТРА, ВРАТАР,
ВЕТЕРИНА, ВРАТИЛО, ГАРДА, ГРАДИНА, ДАГЛАС,
ДИНАРА, ДРВОРЕД, ДРЕНИК, ДРУШТВО, ИНТЕРЕС,
КВАДРАТ, КВОТА, КЕСЕР, КЛИНТ, КОКТА, КОТВА,
ОРТАК, СКЕЛА, СЛАВА, ТАТРА, ТРОЈА.

СТАНОВНИЦА
ТОРИНА

СТАРИЈЕ
МУШКО
ЖДРЕБЕ

У лику са словима треба пронаћи све доле наведене речи
у осам смерова. На крају ће остати три слободна слова,
која читана редом, дају назив једне стране света.

СТ. РИМ.
ПРЕДСОБЉЕ
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8
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РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: Леонида, акварел, заставе, авио, ек, рак, мтс, рц, цика, и, Дилан, скала, д, Торинка, омак, ар, Вак, кр, сд,
Мате, к, Банат, Итака, а, Арарат, смирити, лата, рз, оро, Миа, Манхајм. СУДОКУ: 289, 634, 715 - 653, 172, 849 - 741, 895, 632 - 564, 981, 273
- 978, 326, 154 - 312, 457, 968 - 826, 513, 497 - 495, 768, 321 - 137, 249, 586. ОСМОСМЕРКА: југ.
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Да ли сте знали ...
– да је Martialis heureka најстарија
врста мрава откривена у Амазонској
прашуми? Име на латинском значи
„мрави са Марса”, јер се врста пот
пуно разликује по понашању од дру
гих мрављих врста на Земљи. Процењује се да је ова врста
 ала на Земљи пре 120 милиона година. Martialis he
еволуир
ureka има бледу боју, дужину од три милиметра и нема очи.
Навикнути су на живот под земљом.
– да су јесетре најстари
је чланице породице ко
шљориба? Еволуирале су пре 200 милиона година. Живе на
простору Европе, Азије и Северне Америке. Оне су такође
највеће слатководне рибе у Северној Америци. Током зиме
мигрирају ка удаљеним местима. Дужина им је и до 1,7 мета
ра, а тежина између 200 и 600 килограма. Нажалост, јесетре
су данас на листи веома угрожених врста. Јесетре полажу

Доскоци
Све оно што о вама не знамо, измислићемо у предизборној
кампањи.
Коефицијент интелигенције вам је у минусу? Па, ви сте као рођени
за улазак у ријалити програм!
На мој текући рачун банка стално поставља рампе.
Била је жена мојих снова. Све док се једног дана нисам пробудио.
Неки уредници су све више главни а све мање одговорни.
И неписмени су приметили да нам се лоше пише.
Раде Ђерговић

Скок с вотком
Пијанци не би волели да научници измисле алкохол у праху. То због
тога што би га засигурно растварали у води коју алкоси не подносе.
Мој знак у хороскопу је водолија, а ја сам по вокацији пиво
пија.
Моја најомиљенија кафанско-спортска дисциплина је скок с вот
ком.
Већини је прво пиво недовољно, а друго је скупо и недости
жно.
У бифеу пије „хајдучку капљицу”, а стрепи од жениног јатачког чан
трања.
Сава Завишић

Није за причу
Правим се луд. То је у овој ситуацији најпаметније.
Ја умем са женама. Ћутим и слушам.
Оно што није за причу, наћи ћете у афоризму.
Он је човек отвореног срца. Управо га оперишу.
Наш атлетичар није подбацио. Штавише, преступио је.
Бебе заплачу кад дођу на свет. Инстинктивно знају шта их чека.
Зоран Т. Поповић

огроман број јаја, али и људска потражња за њима је огром
на што представља највећу претњу по њих.
– да су медузе најстарије вишеор
ганске животиње на свету? Еволуи
рале су у океанима пре 550 милиона
година. Немају мозак ни нервни си
стем. Медузе имају разне облике и боје, а 90 одсто њиховог
тела чини вода. Такође су познате по томе што једу друге ме
дузе. Коцкаста медуза важи за најотровнију врсту. Њихови
пипци имају воше од 5.000 жарних ћелија. Медуза у облику
 има света.
кишобрана може се наћи у свим океан
– да су се сунђери (врста морских живо

Лековите мисли
Морамо да разговарамо. Уколико желите да слушате.
Ко се стално бори са недаћама, за њега је и живети срећа.
Оптимиста сам. Чекам да ме прође песимизам.
Привели смо фабричке радове крају. Набавили смо катанац.
Зачас бисмо изашли из кризе да онај ко је брз на језику, тако и на
послу гризе.
Морал и закон стално играју нерешено.
Иако цигаре оштећују слух, многи се на то праве глуви.
Душан Старчевић

Изрод

тиња која личи на биљке) појавили у свет
ским океан
 има пре 580 милиона година?
Постоји око 5.000 различитих врста сун

ђера на свету. Живе у колонијама у разли
читим океанским дубинама. Сунђери немају унутрашње ор
гане, руке или главу. Они имају посебну моћ регенерације
изгубљеног дела тела, а нови сунђер расте из старог. Тело
сунђера садржи канале који постају уточиште за многа мала
морска бића.
– да су цијанобактерије или мо
дрозелене бактерије најстарији жи
ви систем на свету? Датирају од пре
2,8 милијарди година и представља

ју прве микробе који производе кисеоник путем фотосинте
зе. У том смислу, имале су значајну улогу у мењању Земљине
атмосфере у ону са кисеоником.

Најбоље видиш кад се постидиш.
Неко живи од рата, неко од кредитних рата.
Исписао се из рода и сад не глуми изрода.

Стево Бздилик

Молим за реч
С финансијске стране, у време одмора, за пензионере је свако
море Црно море.
На железничкој станици у Београду пао плафон. Тог дана је и воз
Београд–Бар стигао на време.
У Београду осванули контејнери у боји. Али, далтонисти и да
ље бацају кесе са ђубретом кроз прозор.
Лавор као варијанта годишњег одмора није лош. Не морате да се
пакујете.
Клинцима је раније кућни љубимац био хрчак, а данас је миш
од лаптопа.
Држава драстично смањила пензије, али признаје да су пензион
 е
ри спасли Србију од банкрота. Порука пензионера држави: „Памти,
па врати”.
Дејан Патаковић
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