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Ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња Алек-

сан дар Ву лин отво рио је штанд 
тог ми ни стар ства на 61. Ме ђу на-
род ном бе о град ском сај му књи-
га и по ру чио да је ми си ја Ми ни-
стар ства да бу де на стра ни љу ди.

– Го во ри ће мо о ми си ји ко ја је 
пред на ма, а на ша ми си ја је да бу-
де мо на стра ни љу ди, да бу де мо 
уз оно га ко па ти, да ту ђу пат њу 
до жи ви мо као сво ју, али и да не 
до зво ли мо да ијед но де те па ти и 
по ми сли да је са свим са мо – ре-
као је ми ни стар Ву лин. 

На во де ћи да љу ди на са јам до-
ла зе да би не што про чи та ли и ви-
де ли дру ге љу де, Ву лин је на вео 
да је Ми ни стар ство ту да по ка же 
шта је ура ђе но у про те клој го ди-
ни, али и шта ће ра ди ти у го ди ни 
ко ја је пред на ма.

Ипак, ви ше од све га, Ми ни-
стар ство је ту да по ка же да ће се 
ба ви ти сва ком људ ском бри гом, 
му ком, вр ли ном и ма ном.

– Ми ни стар ство за љу де се ба-
ви пр вим и по след њим уда хом, 
жи во том ко ји про ти че у овој на-
шој ле пој, дра гој, зе мљи, сва ком 
људ ском ра до шћу и ту гом – ре-
као је ми ни стар Ву лин.

Он је ис та као и да ће ми ни-
стар ство ко је во ди на Сај му, пу-
тем ра зних три би на и па нел ди-
ску си ја, по ка за ти шта ми сли ка да 

су у пи та њу но ви за ко ни, про-
бле ми у дру штву, али и да ће да-
ти при ли ку сва ко ме да ка же шта 
ми сли и осе ћа.

– Ви ше и ва жни је од све га је-
сте то што ће мо по ка за ти да смо 
ми ни стар ство за љу де, оно ко је 
бри не, ко је је ту да по мог не, али 
и да па ти ка да не мо же да по мог-
не – ре као је Алек сан дар Ву лин.

Пре ма ње го вим ре чи ма, на 
сај му ће се, пре све га, го во ри ти о 
на си љу и злу.

– Го во ри ће мо о злу да би смо 
му се су прот ста ви ли, о на си љу 
да би смо га по бе ди ли. Го во ри-
ће мо о злу, да га са да шња де ца 
ни ка да не би упо зна ла. Го во ри-
ће мо о оно ме о че му се не го во-
ри, а мо ра мо јер ћу та ње се мо ра 
пре ки ну ти. Мо ра мо да при зна мо 
да по сто је и они ко ји су у ста њу 
да сво јој по ро ди ци на не су зло. 
Го во ри ће мо о злу да би смо му 
се су прот ста ви ли, али и о оном 
до бром у љу ди ма, о при ме ри ма 
хра бро сти, ле по те, по ро ди цама 
ко је су при хва ти ле ту ђу и не по-
зна ту де цу са мо за то што су осе-
ти ли њи хо ву пат њу и бол – ис та-
као је ми ни стар Ву лин.

На отва ра њу штан да Ми-
ни стар ства ра да го во рио је и 
Игор Ју рић, отац уби је не де вој-
чи це Ти ја не. Он је ре као да је 
циљ да се на ред них да на ука-
же де ци на то ка кве опа сно сти 

вре ба ју, али пре све га да се на-
у че ка ко да се кло не и за шти те 
од тих опа сно сти.

– Же ли мо да нам де ца бу ду 
без бед ни ја јер жи ви мо у вре ме-
ни ма у ко ји ма је и ста ри ји ма те-
шко да схва те за што су нам да нас 
де ца не бе збед на на ули ци. И ста-
ри ји ма је те шко да схва те за што 
ве ли ки број де це па ти у сво јим 
школ ским клу па ма, за што је ин-
тер нет, ина че до бра „алат ка”, по-
стао про стор где сва ко не ду жно 
де те мо же да бу де вр ло ла ко жр-
тва. Ово је ве ли ка бор ба у ко јој 
не сме мо да по клек не мо. Мо ра-
мо да бу де мо спрем ни за њу, да 
се еду ку је мо и по ка же мо ло шим 
љу ди ма да не ће мо да да мо на шу 
де цу и да ће мо се бо ри ти за сва-
ког од њих – по ру чио је Ју рић. 

На штан ду Ми ни стар ства за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња сва ко днев но 
су то ком тра ја ња Сај ма одр жа-
ва не три би не из обла сти ко је су 
у над ле жно сти овог ре со ра. Свој 
ин фо пулт, као и ра ни јих го ди на, 
имао је и РФ ПИО и на ње му су 
по се ти о ци сај ма мо гли да се ин-
фор ми шу о пра ви ма из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
да до би ју ли стинг о ста жу, пин 
код за елек трон ску про ве ру сво-
јих по да та ка на сај ту Фон да и са-
вет од де жур них прав ни ка.

В. Ана ста си је вић

ОДР ЖАН 61. МЕ ЂУ НА РОД НИ БЕ О ГРАД СКИ СА ЈАМ КЊИ ГА

Ми ни стар ство за љу де 
на Сај му књи га

Игор Јурић и Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  
на отварању штанда Министарства
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На три би ни „Из ме на про пи са ра ди 
ефи ка сни јег оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју” одр жа ној то ком Сај ма књи-

га пред став ни ци Сек то ра за ПИО ре сор ног 
ми ни стар ства, Зо ран Ми ло ше вић, Љи ља на 
Ра диф ко вић и Не над Ра кић, го во ри ли су о 
на ја вље ним из ме на ма За ко на. Нај ви ше де-
та ља је у свом из ла га њу из не ла Љи ља на Ра-
диф ко вић.

– Пла ни ра не из ме не и до пу не За ко на о 
ПИО пре вас ход но је по треб но из вр ши ти 
код оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка (ве за-
но за њи хов об у хват и ви си ну оба ве зе) и 
код из ме шта ја пра ва на нов ча ну на кна ду 
за по моћ и не гу дру гог ли ца у со ци јал ни 
за шти ту, где по при ро ди пра ва и при па да-
ју. У од но су на дру ге из ме не За ко на о ПИО, 
у то ку је при пре ма рад не вер зи је, ко ја 
још ни је зва нич на, ни ве ри фи ко ва на, а 
ко јом се из на ла зе на чи ни за ефи ка сни-
је оства ри ва ње пра ва на пен зи ју. Циљ 
бу ду ћих за кон ских пред ло га је сте да се 
сма њи број при вре ме них ре ше ња. На и ме, 
ка ко је ве ли ки број при вре ме них ре ше ња 
због не по сто ја ња по да тка о про сеч ној за-
ра ди у го ди ни у ко јој се оства ру је пра во 
на пен зи ју, из на ла зи се ме тод утвр ђи ва ња 
про сеч не за ра де у од но сној го ди ни, на ме-
сеч ном ни воу, на ко ји на чин се обез бе ђу је 
от кла ња ње јед ног од раз ло га при вре ме но-
сти ре ше ња. У слу ча ју не по сто ја ња свих по-
треб них по да та ка за до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња, пред ло жи ће се оро ча ва ње тра ја-
ња при вре ме них ре ше ња, из тих раз ло га, 
па ће Фонд ПИО би ти ду жан да у том ро ку 
при ба ви не до ста ју ће по дат ке. По ис те ку 
ро ко ва, уко ли ко их не при ба ви, та ре ше ња 
ће по ста ти ко нач на. С тим у ве зи би ће по-
треб но да се уре ди и пи та ње свих за те че-
них при вре ме них ре ше ња, ка ко би и она у 
од ре ђе ном ро ку по ста ла ко нач на. Кључ но 
пи та ње ко је се ана ли зи ра је сте пре ста нак 
об у ста вља ња јед не тре ћи не пен зи је (члан 
120 За ко на о ПИО) за оси гу ра ни ке са мо-
стал них де лат но сти, ко ји су са ми об ве-
зни ци упла те до при но са, што зна чи да би 
им се пен зи ја од ре ђи ва ла са мо на осно ву 
упла ће них до при но са. И ов де је зна чај но 
уре ди ти ово пи та ње на сли чан на чин за све 
оне ко ри сни ке пен зи ја ко ји ма се пен зи ја 
већ об у ста вља, од но сно пре ста ти убу ду-
ће са об у ста вом тре ћи не пен зи је. Раз ло зи 
за то су што се на из но се ду го ва ња об ра-
чу на ва ка ма та, та ко да се та ду го ва ња уве-
ћа ва ју и угро жа ва ју со ци јал но-еко ном ску 

си гур ност ових пен зи о не ра. По себ но пи-
та ње су од ред бе За ко на о ПИО ко је се од-
но се на ма тич ну еви ден ци ју и с тим у ве зи 
њи хо во из ме шта ње у За кон о Цен трал ном 
ре ги стру оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, 
ка да се стек ну усло ви за то, од но сно ка да 
ЦРО СО по стиг не пу ну функ ци о нал ност. На 
тај на чин би би ле сма ње не и по јед но ста-
вље не оба ве за за по сло дав це, а Фонд би 
пре у зи мао у сво ју ба зу про ве ре не по дат ке, 
по треб не за од лу чи ва ње. По ред то га, из вр-
ши ће се тех нич ко по бољ ша ње и пре ци зни-
је и бо ље де фи ни са ње по сто је ћих од ре да-
ба За ко на, у ци љу от кла ња ња не до у ми ца и 
по сти за ња ве ће ефи ка сно сти ра да Фон да, 
а ти ме и бр жег оства ри ва ња пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња – ис та кла 
је Љи ља на Ра диф ко вић. Она је по себ но на-
по ме ну ла да ће све на ве де но би ти пред-
мет раз ма тра ња и до го во ра, у по ступ ку 
при пре ме из ме не За ко на о ПИО, та ко да 
ни шта од оног што је ре че но ни је ко нач-
на вер зи ја.

По сле ове одр жа на је и три би на РФ ПИО 
„Елек трон ске услу ге на ме ње не гра ђа ни-
ма и по сло дав ци ма”. Са вет ник ди рек то ра 
Фон да ПИО Зо ран Су та ра под се тио је том 
при ли ком на све елек трон ске услу ге ко је су 
по след њих шест и по го ди не до ступ не гра-
ђа ни ма. 

– Пр ви елек трон ски сер вис пу штен је у 
рад ма ја 2010. го ди не, и то про ве ра ис прав-
но сти М4-К при ја ве за по сло дав це. За тим је 
Фонд на свом зва нич ном сај ту увео још јед-
ну елек трон ску услу гу, овог пу та на ме ње ну 
фи зич ким ли ци ма – увид у по дат ке ма тич-

не еви ден ци је за оси гу ра ни ке. Од сре ди не 
про шле го ди не, оси гу ра ни ци има ју мо гућ-
ност да ко ри шће њем сер ви са под на зи вом 
„Ка да у пен зи ју”, од но сно кал ку ла то ра усло-
ва за ста ро сну пен зи ју, уно ше њем основ них 
по да та ка, ин фор ма тив но пре ра чу на ју ка да 
ће оства ри ти пра во на пен зи ју, што је ве ли-
ко олак ша ње, има ју ћи у ви ду сук це сив но 
по ме ра ње усло ва из го ди не у го ди ну. Сле-
де ћи сер вис ко ји је гра ђа ни ма по стао до-
сту пан на сај ту РФ ПИО је су е-зах те ви. Реч је 
не кој вр сти ин тер нет на ру чи ва ња од ре ђе-
них по твр да из Фон да ПИО, за чи је из да ва-
ње ни је по треб на до дат на до ку мен та ци ја. 
Од 7. мар та 2016. по сло дав ци ма је омо гу ће-
на но ва услу га: да елек трон ски под не су зах-
тев за до ста ву при ја ве М-4 за 2015. го ди ну. 
По успе шно под не том зах те ву по сло да вац 
до би ја си стем ски ге не ри са ну по ру ку Фон да 
да је тај зах тев при мљен – на гла сио је Зо ран 
Су та ра.

То ком тра ја ња Сај ма на штан ду Ми ни-
стар ства је све вре ме, као и ра ни јих го ди на, 
ра дио ин фо пулт Фон да ПИО са де жур ним 
прав ни ци ма ко ји су од го ва ра ли на пи та ња 
по се ти ла ца у ве зи са оства ри ва њем пра ва 
из ПИО. На пул ту су би ли ре фе рен ти ко ји су 
уз лич ну кар ту из да ва ли за ин те ре со ва ним 
гра ђа ни ма ли стин ге о ста жу и за ра да ма и 
пин ко до ве за елек трон ску про ве ру по да-
та ка. Прав ни ци су од го во ри ли на ви ше од 
200 пи та ња, из да то је 117 ли сти на и 92 пин 
ко да. У ан ке ти спро ве де ној том при ли ком 
по се ти о ци сај ма су по зи тив но оце ни ли до-
ступ ност услу га РФ ПИО на ова кав на чин.

В. Ана ста си је вић

ТРИ БИ НЕ НА ШТАН ДУ МИ НИ СТАР СТВА ЗА РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ, БО РАЧ КА  
И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА НА САЈ МУ КЊИ ГА

Могуће из ме не За ко на о ПИО 
и елек трон ски сер ви си

Зо ран Ми ло ше вић, Љи ља на Ра диф ко вић и Не над Ра кић
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дани разговора

Као и прет ход них го ди-
на, је се њи ме се ци су у 
Фон ду ПИО ре зер ви-

са ни за одр жа ва ње ме ђу на-
род них са ве то дав них да на са 
но си о ци ма пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња дру гих 
др жа ва. Та ко су, на кон да на 
раз го во ра са пред став ни ци-
ма ПИО Не мач ке, о че му смо 
пи са ли у прет ход ном бро ју, 
одр жа ни и са ве то дав ни да ни 
са Хр ват ским за во дом за ми-
ро вин ско оси гу ра ње (ХЗМО), 
као и са Фе де рал ним за во-
дом за МИО/ПИО и Фон дом 
ПИО Ре пу бли ке Срп ске, док 
ће по чет ком но вем бра од го-
во ре на сво ја пи та ња до би ти 
и за ин те ре со ва ни гра ђа ни 
ко ји има ју стаж оси гу ра ња 
на вр шен у Ма ђар ској. 

Са ве то дав ци из Ре пу блич-
ког фон да ПИО и ХЗМО успе-
шно су ре а ли зо ва ли ше сте по 
ре ду Ме ђу на род не са ве то-
дав не да не, ко ји су одр жа ни 
4. ок то бра у Срем ској Ми тро-
ви ци, и 5. и 6. ок то бра у Бе о-
гра ду.

– Ве о ма сам за до во љан што 
смо, на кон Са ве то дав них да на 
са Хр ват ском 2013. го ди не, до-
би ли при ли ку да по но во ор га-
ни зу је мо да не раз го во ра у на-
шој фи ли ја ли – ис та као је Зо ран 
Бе ре жни, ди рек тор Фи ли ја ле 
РФ ПИО Срем ска Ми тро ви ца. 
Он је ре као да је осим 63 стран-
ке ко је су се ра ни је при ја ви ле 
до шло још не ко ли ко за ин те ре-
со ва них гра ђа на ко ји су на рав-
но сви би ли при мље ни. Не ко ли-
ци на стра на ка до би ла је ин фор-
ма ци је и те ле фо ном.

За да не раз го во ра са пред-
став ни ци ма ХЗМО, по ред јед-
ног да на у Срем ској Ми тро ви-
ци, био је пред ви ђен и је дан 
дан у Бе о гра ду. Ме ђу тим, због 
из у зет но ве ли ког ин те ре со ва-
ња гра ђа на, на кнад но је до го-
во рен још је дан дан са ве то ва-
ња у Бе о гра ду. Сви тер ми ни су 
би ли по пу ње ни, а до шао је и 

зна тан број гра ђа на ко ји ни су 
има ли за ка зан тер мин. Уз до бру 
ор га ни за ци ју, за укуп но три да-
на ви ше од 200 гра ђа на је би ло 
при мље но и, што је нај ва жни је 
– до би ли су ин фор ма ци је због 
ко јих су до шли.

Ми лош Пан те лић, из Слу жбе 
Фи ли ја ле за град Бе о град 1, је-
дан од нај и ску сни јих ме ђу са ве-
то дав ци ма, ис та као је да ни ка да 
до са да ин те ре со ва ње стра на ка 
ни је би ло ова ко ве ли ко, иако 
су пи та ња гра ђа на би ла слич-
на као и прет ход них го ди на – 
усло ви за од ла зак у пен зи ју по 
хр ват ским про пи си ма, кон ва ли-
да ци ја ста жа, ис пла та не ис пла-
ће них пен зи ја, на чин об ра чу на 
пен зи је итд.

По ред Ми ло ша Пан те ли ћа, 
на рас по ла га њу гра ђа ни ма у 
Срем ској Ми тро ви ци и у Бе о-
гра ду из РФ ПИО би ли су и Кри-
сти на Пи те јин Бо го са вље вић и 
Ми ли ца Ра до њић из Фи ли ја ле 

за град Бе о град, Ми ло рад Гво-
зде но вић из Фи ли ја ле Но ви Сад 
и Ва лен ти на Ве кић Сла ву је вић 
и Ја сна Дра ги шић из Фи ли ја ле 
Срем ска Ми тро ви ца.

И са ве то дав ни да ни са пен-
зиј ским фон до ви ма Бо сне и 
Хер це го ви не успе шно су одр-
жа ни, по дру ги пут – 25. ок то-
бра у Шап цу и 26. ок то бра у 
Бе о гра ду. Три ти ма са ве то да-
ва ца са по три чла на – из до-
ма ћег РФ ПИО, Фе де рал ног 
за во да за МИО/ПИО и Фон да 
ПИО Ре пу бли ке Срп ске, пру-
жи ли су ин фор ма ци је и прав-
не са ве те за ви ше од 90 гра ђа-
на, а раз ме ње но је и ви ше од 
30 ур ген ци ја.

Пре ма ре чи ма Не на да Јан ко-
ви ћа из Слу жбе Фи ли ја ле за град 
Бе о град 1, ко ји је био у уло зи са-
ве то дав ца, и ови да ни раз го во ра 
би ли су пло до твор ни, са рад ња 
са пред став ни ци ма дру га два 
фон да је би ла ве о ма до бра, ко-

ле ге из БиХ су да ва ле од лич не 
прав не са ве те, а стран ке су у нај-
ве ћој ме ри би ле за до вољ не.

Осим Јан ко ви ћа, прав не са ве-
те са стра не РФ ПИО да ва ли су и 
Ива на Пет ко вић из Фи ли ја ле за 
град Бе о град, Ми ле на Чор ка ло 
из Слу жбе Фи ли ја ле за град Бе-
о град 1, као и Ми ле на Ву чи нић, 
Ве сна Си јан та и Ста ни ца Ран ко-
вић из ша бач ке фи ли ја ле.

Пре ма за јед нич кој оце ни са-
ве то да ва ца из све три др жа ве, 
да ни са ве то ва ња су вр ло ко ри-
сни за све, а по го то во за стран-
ке, јер омо гу ћа ва ју бо љу ко му-
ни ка ци ју и на ста вак са рад ње 
ме ђу фон до ви ма. 

Д. Ко раћ
В. Ка дић

ЈЕ СЕ ЊА СЕ ЗО НА МЕ ЂУ НА РОД НИХ ДА НА РАЗ ГО ВО РА

Са ве ти за гра ђа не са ста жом
у Хр ват ској и БиХ Нај че шћа  

пи та ња
У про сто ри ја ма Фи ли ја ле 
РФ ПИО Срем ска Ми тро ви-
ца са ве то дав ци су при ма ли 
стран ке у три кан це ла ри је, 
од 9 до 17 ча со ва.
Бог дан ка Про да нић ко ја је 
ра ди ла 17 го ди на у Хр ват-
ској до шла је да се рас пи та 
ка да сти че усло ве за пен зи-
ју. За до вољ на је до би је ним 
од го во ри ма, као и Рад ми-
ла Су че вић, ко ја пра во на 
пен зи о ни са ње сти че 2017. 
го ди не, а ин те ре со ва ло ју 
је да ли су јој упла ће ни сви 
до при но си за стаж. 
Ан дри ја Јо ва но вић, пен зи-
о нер, од са ве то да ва ца је 
тра жио да му раз ре ше не-
до у ми цу да ли ће му се при-
зна ти се дам го ди на ра да у 
Хр ват ској на по сло ви ма са 
бе не фи ци ра ним ста жом, а 
Дра го Зо рић, та ко ђе пен зи-
о нер, до шао је да ви ди шта 
је са ње го вом жал бом на 
ре ше ње ХЗМО, јер му ни је 
при зна т ста ж у Хр ват ској од 
1991. до 1994. го ди не. Сви 
они су по хва ли ли про фе-
си о нал ност струч ног ти ма 
и до бру ор га ни за ци ју ко ја 
им је омо гу ћи ла да на ли цу 
ме ста до би ју тра же не од-
го во ре.

Изузетно интересовање за дане разговора са Хрватском

Правни савет добило више од 90 грађана: дани разговора са БиХ
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Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да обе ле жи ло је кра јем ок то бра 
вре дан ју би леј, 70 го ди на по сто ја ња. 

Све ча но сти су при су ство ва ли: Алек сан дар 
Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо-
рач ка и со ци јал на пи та ња, Ми лош Ву че вић, 
гра до на чел ник Но вог Са да, Бра ни слав Ми-
тро вић, пред сед ник Управ ног од бо ра РФ 
ПИО, Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ 
ПИО, др Алек сан дар Ми ло ше вић, за ме ник 
ди рек то ра РФ ПИО, Слав ко Имрић, ди рек-
тор ПФ ПИО, Па ли мир Тот, под се кре тар у 
По кра јин ском се кре та ри ја ту за со ци јал ну 
по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по-
ло ва, Ва си ли је Бе ло бр ко вић, за ме ник пред-
сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је, Ми лан 
Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, Мо мо Чо ла ко вић, на род ни по-
сла ник и пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да, као и мно го број ни го сти.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма на све ча но-
сти, Мо мо Чо ла ко вић је за хва лио свим ге не-
ра ци ја ма пен зи о не ра ко је су сво јим ра дом 
до при не ле да Удру же ње има та ко бо га ту и 
успе шну исто ри ју. Ис та као је да ће на ста ви-
ти да се бо ре за по бољ ша ње усло ва жи во та 
свих пен зи о не ра и по себ но до при не ти кул-
тур ној об но ви гра да, европ ске пре сто ни це 
кул ту ре 2021. го ди не.

Ми ни стар Ву лин је ре као да је Удру же ње 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, ко је бро ји око 
20.000 чла но ва, при мер ка ко тре ба да ра ди 
јед но та кво удру же ње. Као по себ но зна чај но 
ис та као је на чин на ко ји Удру же ње ор га ни зу-
је и ра зним ак тив но сти ма ис пу ња ва вре ме 
сво јим чла но ви ма ко ји, ка ко је ре као, због 
то га мно го ка сни је по ста ју ко ри сни ци ин сти-
ту ци ја си сте ма на ме ње них ста рим осо ба ма, 
јер за тим не ма ју по тре бе по што им је сва ко-
днев ни жи вот ква ли тет но ис пу њен. 

Ме ђу тим, ми ни стар је по ме нуо и јед ну 
там ни ју стра ну, а то је на си ље у по ро ди ци и 
на си ље над ста ри јим осо ба ма.

– У 2015. го ди ни при ја вље но је 18.723 
слу ча ја на си ља од че га 2.272 над ста ри јим 
осо ба ма, што је око 12 од сто укуп ног бро-
ја свих при ја вље них на си ља у по ро ди ци. 
На пр ви по глед би се ре кло да то ни је пре-
ве ли ки про це нат, али на жа лост у прак си је 
си ту а ци ја пот пу но дру га чи ја. У ви ше од 90 
од сто слу ча је ва на си ље у по ро ди ци при ја-
вљу је по ли ци ја, док са мо је дан ма ли про це-
нат пред ста вља ју при ја ве ко је су под не ле 
са ме жр тве или дру га ли ца. Нео п ход но је 
сва ко днев но при ча ти о про бле му на си ља 
у по ро ди ци ка ко би се жр тве охра бри ле да 
при ја ве на си ље, али и ка ко би смо им по ка-
за ли да ни су са ми. На си ље је по ста ло акут-
ни про блем на шег дру штва, а по себ но су 
угро же на ста ри ја ли ца и то ме мо ра мо ста ти 
на пут. За то ће мо на ред ну го ди ну про гла си-
ти го ди ном ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но-
сти. Ви пен зи о не ри сте нај за слу жни ји што је 
Ср би ја кре ну ла пу тем раз во ја. Ви сте ре кли 
да не ће те да по је де те бу дућ ност сво је де це 
и за хва љу ју ћи ва ма ва ша де ца ће има ти леп-
шу бу дућ ност – ис та као је ми ни стар Ву лин. 

Гра до на чел ник Но вог Са да Ми лош Ву че вић 
ис та као је да је до де љи ва њем нај ви шег град-
ског при зна ња – Ок то бар ске на гра де гра да 
Но вог Са да Удру же њу, ис ка за на ве ли ка за-
хвал ност за све што су пен зи о не ри ура ди ли за 
овај град и на ја вио на ста вак по др шке, у пр вом 
ре ду ши ре њем мре же пен зи о нер ских до мо ва.

– Но ви Сад је у ви ше на вра та по ка зао да је 
град у ко ме по сто ји кон ти ну и тет ме ђу ге не ра-
циј ске со ли дар но сти – нагласио је Ву че вић.

На све ча но сти су до де ље не по ве ље и 
пла ке те Удру же ња пен зи о не ра нај за слу-
жни ји ма за из у зе тан до при нос уна пре ђе њу 
дру штве ног по ло жа ја пен зи о не ра. При зна-
ња су, из ме ђу оста лих, до би ли ми ни стар 
Алек сан дар Ву лин и РФ ПИО. У име Фон да 
ПИО при зна ње је при ми ла Дра га на Ка ли но-
вић, ди рек тор ка ове ин сти ту ци је.

Дра ган Ко раћ

ЈУ БИ ЛЕЈ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА 

Рад за при мер дру ги ма
Високи гости увеличали славље новосадских пензионера

Момо Чолаковић уручио повеље Удружења 
министру Александру Вулину и Драгани 
Калиновић, директорки РФ ПИО
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актуелно

Алек сан дар Ву лин,  
ми ни стар за рад,  
за по шља ва ње,  
бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, на ја вио 
по ро диљ ску на кна ду 
и же на ма вла сни ца ма 
се о ских га здин става 

По во дом ме ђу на род ног 
да на се о ских же на, 15. 
ок то бра, на зре ња нин-

ском Тр гу сло бо де одр жан је 
осми Са јам ства ра ла штва се о-
ских же на Вој во ди не. Са јам су 
ор га ни зо ва ли За вод за рав но-
прав ност по ло ва АПВ, По кра-
јин ски се кре та ри јат за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва и град 
Зре ња нин. Алек сан дар Ву лин, 
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
на ја вио је на Сај му но ви за кон 
о фи нан сиј ској по др шци по ро-
ди ца ма са де цом ко јим ће пр ви 
пут би ти пред ви ђе на мо гућ ност 
да же на вла сник га здин ства на 
се лу има по ро диљ ску на кна ду 
као што је има ју и дру ге же не. 

– То је ве ли ки ис ко рак и не-
што што ће, на да мо се, про ме ни-
ти не са мо ква ли тет жи во та већ 
и од нос пре ма же на ма на се лу. 
Иду ће го ди не за кон ће си гур-
но про ћи кроз јав ну рас пра ву 
и тре ба ло би да бу де усво јен у 
пар ла мен ту. Ме ђу вла сни ци ма 
по љо при вред них га здин ста ва 
17 од сто су же не, и то је ја сна 
по ру ка. Не ка же на бу де вла сник 
га здин ства и од др жа ве ће до-
би ти по ро диљ ску на док на ду. 
За јед нич ком ак ци јом мо же мо 
да учи ни мо да жи вот на се лу бу-
де бо љи, а у ме ри у ко јој жи вот 
на се лу бу де бо љи, би ће бо ље и 
сва ком гра ђа ни ну. По ло жај же на 
на се лу не што је о че му др жа ва 
мо ра да во ди ра чу на, јер се ло је 
са чу ва ло Ср би ју, а ако је не ко са-
чу вао се ло, он да је то упра во же-
на – ис та као је ми ни стар Ву лин.

При ме тио је, ме ђу тим, да же-
не на се лу не мо гу да се по хва ле 
да има ју исти при ступ здрав-
стве ној за шти ти, пен зиј ском 

оси гу ра њу, кул тур ним до га ђа-
ји ма, а то је, твр ди, не што на че-
му др жа ва мо ра да ра ди.

– По ло жај же на на се лу је ве о-
ма спе ци фи чан, она је и мај ка и 
рад ник, су о че на је са свим еко-
ном ским про бле ми ма а вр ло 
че сто и са пред ра су да ма, за то 
Ми ни стар ство ра да пред ла же 
но ви за кон о фи нан сиј ској по-
др шци по ро ди ца ма са де цом, 
где би пр ви пут би ла пред ви ђе-
на мо гућ ност да же на вла сник 
га здин ства на се лу има по ро-
диљ ску на док на ду као што има-
ју и дру ге же не – на ја вио је ми-
ни стар Алек сан дар Ву лин.

Са јам је у Вој во ди ни већ по-
знат као ма ни фе ста ци ја ко ја 
про мо ви ше жен ски се о ски ак-
ти ви зам на ло кал ном ни воу. 
Удру же ња же на са се ла у окви-
ру сај ма про мо ви шу је дин стве-
не за нат ске и умет нич ке про из-
во де се о ских же на, ко ло рит не 
ру ко тво ри не, ку ли нар ске и ко-
ла чар ске спе ци ја ли те те, про из-
во де од ор ган ског во ћа и по вр-
ћа са вој во ђан ског под не бља... 

Ди ја на Ми ло вић, ди рек тор ка 
За во да за рав но прав ност по-
ло ва АПВ, опи су ју ћи бо гат ство 
ства ра ла штва се о ских же на и 
те мат ске це ли не на сај му, сли-
ко ви то се из ра зи ла.

– Ви де ће те ру ко тво ри не ко је 
сво јом ле по том и ква ли те том 
мо гу обез бе ди ти за по сле ње 
и из вор при хо да за ви ше од 
хи ља ду же на из свих кра је ва 
Вој во ди не. Ви де ће те и су ве ни-
ре ко ји за слу жу ју да се на ђу у 
ту ри стич ким ка та ло зи ма свих 
оп шти на и гра до ва Вој во ди не. 
Ко ла чи су по себ на при ча. Не 
ве ру јем да ће те до би ти ре цеп-
те, јер су ста рин ски и тра ди ци-
о нал ни, а уме ће пра вље ња се 
пре но си са ко ле на на ко ле но. 
Ви де ће те и ор ган ску хра ну, бу-
дућ ност про из вод ње хра не, а 
ми ће мо им у то ме по мо ћи ка ко 
би раз ви ле про из вод њу. За вод 
ће на ста ви ти да ра ди на осна-
жи ва њу же на са се ла, јер је 
овој ин сти ту ци ји упра во јед на 
од нај ва жни јих де лат но сти рад 
са же на ма – на ја ви ла је ди рек-
тор ка Ми ло вић.

Пре драг Ву ле тић, по кра јин-
ски се кре тар за со ци јал ну по-
ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но-
прав ност по ло ва, ре као је да су, 
ка ко то на род ка же, же не стуб 
по ро ди це, и да су на ше же не 
кроз исто ри ју на у чи ле да бу ду 
хра ни те љи по ро ди це.

– Ва жно нам је да же на бу де 
са мо у ве ре на и ја ка, а ми пред-
став ни ци ин сти ту ци ја смо у 

оба ве зи да по мог не мо, да на-
пра ви мо усло ве да то за и ста 
та ко и бу де. Наш се кре та ри-
јат, у са рад њи са За во дом, има 
не ко ли ко про гра ма кроз ко је 
ути че на осна жи ва ње же на. То 
ће мо ра ди ти и убу ду ће и си гу-
ран сам да ће мо би ти парт нер, 
и они ко ји ће ство ри ти усло ве 
да ово сле де ће го ди не бу де 
још леп ше и ве ће – на ја вио је 
се кре тар Пре драг Ву ле тић на-
ста вак по др шке по кра јин ских 
ин сти ту ци ја се о ским же на ма у 
њи хо вом ак ти ви зму и ства ра-
ла штву. 

У име до ма ћи на гра да Зре-
ња ни на до бро до шли цу свим 
уче сни ци ма и го сти ма по же-
лео је гра до на чел ник Че до-
мир Ја њић. Он је ис та као да је 
ово до са да нај ма сов ни ји са-
јам се о ских же на, са нај ви ше 
уче сни ца из нај ви ше вој во ђан-
ских оп шти на. На сај му је сво је 
кре а ци је и про из во де из ла га ло 
ви ше од 2.000 се о ских же на из 
215 удру же ња из 40 вој во ђан-
ских оп шти на.

То ком ове ма ни фе ста ци је, ко-
јој су при су ство ва ли и број ни 
го сти и ви со ке зва ни це, при ре-
ђен је и бо гат кул тур но-умет-
нич ки про грам.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОДР ЖАН СА ЈАМ СТВА РА ЛА ШТВА СЕ О СКИХ ЖЕ НА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Жене су сачувале село

Министар Вулин учествовао у избору најлепшег славског колача
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Оп шти циљ но ве Стра те ги је  
је сте кон ти ну и ра но де ло ва ње 
свих ак те ра на свим ни во и ма  
у прав цу по бољ ша ња  
со ци јал но-еко ном ског  
по ло жа ја ОСИ

У ор га ни за ци ји Са ве за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не и ООИР Пан че во, у са рад-
њи са Ми ни стар ством за рад, за по-

шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и 
По кра јин ским фон дом ПИО, не дав но је у 
про сто ри ја ма Ге рон то ло шког цен тра Пан-
че во одр жа но струч но са ве то ва ње – „Пре-
зен та ци ја Стра те ги је о уна пре ђе њу по ло-
жа ја осо ба са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци 
Ср би ји и Ак ци о ни план о им пле мен та ци ји 
Стра те ги је”.

Са ве то ва њу су при су ство ва ли Вла ди мир 
Пе шић, по моћ ник ми ни стра за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
Та тја на При јић, ру ко во ди лац гру пе за уна-
пре ђе ње за шти те ОСИ у ре сор ном Ми ни-
стар ству, Бо жи дар Це кић, пред сед ник СИР 
Ср би је, Слав ко Имрић, ди рек тор По кра јин-
ског Фон да ПИО, Та ма ра Мо ха чи, по моћ-
ни ца по кра јин ског се кре та ра за со ци јал ну 
по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва, Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Ср би је, Ста на Сви ла ров и Сте ван Ра-
ди шић, пред сед ни ца и пот пред сед ник СИР 
Вој во ди не, Сне жа на Ма рић, ди рек тор ка 
Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца, Ми лен ко Чуч-
ко вић из Град ског ве ћа гра да Пан че ва, и 
Ђор ђе Лу кач, ди рек тор Фи ли ја ле НСЗ Пан-
че во.

Уче сни ке са ве то ва ња и чла но ве оп-
штин ских ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 
Вој во ди не по здра ви ла је Ста на Сви ла ров, 
а Вла ди мир Пе шић је слу жбе но отво рио 
са ве то ва ње.    

– Да нас же ли мо да вас ин фор ми ше мо о 
то ме ко је су то ак тив но сти Сек то ра за за-
шти ту осо ба са ин ва ли ди те том, о то ме да је 
у прет ход ном пе ри о ду до не то не ко ли ко за-
ко на бит них за уна пре ђе ње по ло жа ја ОСИ, 
о но вој стра те ги ји о уна пре ђе њу по ло жа ја 
ОСИ. Овом при ли ком вас по зи вам да на кон 
пре зен та ци је то ком рас пра ве да те су ге сти-
је, кри ти ке и пред ло ге, и ти ме до при не се те 
из ра ди што ква ли тет ни је стра те ги је, а би ће 
рас пи сан и кон курс Ми ни стар ства за про-
грам ске ак тив но сти за сле де ћу го ди ну – на-
ја вио је Пе шић. 

Та тја на При јић је из ло жи ла но ву Стра те-
ги ју о уна пре ђе њу по ло жа ја ОСИ око ко је је 
већ по че ла јав на рас пра ва, као и Ак ци о ни 
план о при ме ни Стра те ги је.

– Основ на иде ја је да се што ви ше љу ди 
укљу чи у рас пра ву, не са мо ОСИ већ и сви 
дру ги ко ји мо гу до при не ти по бољ ша њу 
њи хо вог по ло жа ја. Оп шти циљ Стра те ги је 
је кон ти ну и ра но де ло ва ње свих ак те ра на 
свим ни во и ма у прав цу по бољ ша ња со ци-
јал но-еко ном ског по ло жа ја ОСИ у сми слу 
уна пре ђе ња њи хо вог по ло жа ја и укла ња-
ња пре пре ка са ко ји ма се су сре ћу до обез-
бе ђе ња пу ног и рав но прав ног уче шћа у 
дру штву са дру гим гра ђа ни ма. Основ ни 
прин ци пи де ло ва ња ко ји су по што ва ни 
при ли ком из ра де Стра те ги је је су до сто јан-
ство, оства ри ва ње људ ских пра ва, рав но-
прав ност, са рад ња, као и мул ти сек тор ско 
укљу чи ва ње ОСИ у све про це се бит не за 
њих. Ка да је реч о при сту пач но сти мо рам 
да ка жем да не ма до вољ но ТВ еми си ја ко је 
су при сту пач не, од но сно ко је има ју ту ма че 
зна ков ног је зи ка. Да би се све ово оства ри-
ло ну жно је уче шће и са рад ња свих ак те ра 
на свим ни во и ма, ка ко на ни воу ло кал не са-
мо у пра ве, та ко и на по кра јин ском и ре пу-
блич ком ни воу – ис та кла је Та тја на При јић.

Бо жи дар Це кић и Стан ко Ним че вић су 
го во ри ли о по ло жа ју ин ва ли да ра да и о ре-
пре зен та тив но сти СИР Ср би је, док се Ста на 
Сви ла ров до та кла про бле ма ти ке ре ша ва-

ња ста ту са ко ри сни ка на кна де у ви си ни 50 
од сто ин ва лид ске пен зи је.

На кра ју из ла га ња уче сни ка са ве то ва ња, 
Слав ко Имрић је из нео за кључ ке са прет-
ход ног струч ног са ве то ва ња на Ан дре вљу.

– Са вез ин ва ли да ра да Ср би је, као и СИР 
Вој во ди не сма тра ју да је по ло жај ин ва ли да 
ра да и по себ но не за по сле них и ко ри сни ка 
на кна де у ви си ни 50 од сто ин ва лид ске пен-
зи је те жак, и же ле да кон крет ним ак ци ја ма 
де лу ју на по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја. 
По треб но је и пре и спи та ти за кон ска ре ше-
ња због из бе га ва ња по сло да ва ца да за по сле 
ин ва ли де ра да, по др жа ти до но ше ње За ко на 
о со ци јал ном пред у зет ни штву и за по шља-
ва њу у со ци јал ним пред у зе ћи ма, као и но-
ву Стра те ги ју за уна пре ђе ње по ло жа ја ОСИ. 
На гла ше на је и по тре ба за ве ћом са рад њом 
са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, По кра јин ским 
се кре та ри ја том за со ци јал ну по ли ти ку, де-
мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва и ло кал-
ном са мо у пра вом ра ди уна пре ђи ва ња ра да 
СИР и по бољ ша ња по ло жа ја ње го вих чла но-
ва. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти ре ша ва-
њу ста ту са ко ри сни ка на кна де у ви си ни 50 
по сто ин ва лид ске пен зи је, као и на по ри ма 
да се Са вез при зна као ре пре зен та тив на ор-
га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ср би је – под се тио 
је ди рек тор ПФ ПИО Слав ко Имрић на за-
кључ ке са прет ход ног са ве то ва ња.

Дра ган Ко раћ

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ У ПАНЧЕВУ О УНА ПРЕ ЂЕ ЊУ ПО ЛО ЖА ЈА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Де фи ни са ти про бле ме и 
на чи не њи хо вог ре ша ва ња

Славко Имрић (стоји) подсетио на закључке са претходног саветовања
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поводи

У окви ру сед мо днев ног за се да ња Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је у Ни шу, пре ми јер 
Ву чић и не ко ли ко ми ни ста ра об и шли 

су Ле ско вац и Ја бла нич ки управ ни округ. 
Они су 18. и 19. ок то бра по се ти ли  ле ско-
вач ку про из вод ну ком па ни ју гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла „Мла дост”, по го не ју жно ко реј-
ске ком па ни је „Ју ра”, мле ка ру „Гло жа не” код 
Вла со тин ца, за тим оп шти не Вла со тин це, 
Цр ну Тра ву, Бој ник, Ле ба не и Ме две ђу, као 
и га здин ство Ива на Ко сти ћа из ле ско вач ког 
на се ља Гор ње Кра јин це, нај ве ћег про из во-
ђа ча ра ног по вр ћа у овом кра ју.

До ма ћин ове по се те био је др Го ран Цве-
та но вић, гра до на чел ник Ле сков ца.

– На шим ју жно ко реј ским при ја те љи ма 
смо пред ло жи ли да не ке сво је про из вод-
не по го не из сред ње Евро пе пре ба це ов-
де на југ Ср би је, ти ме би смо ми упо сли ли 
де се так хи ља да но вих рад ни ка а они по-
бољ ша ли про из вод њу. За до во љан сам 
ра дом и усло ви ма ра да ком па ни је „Ју ра” у 
Ле сков цу, али и по го на дру гих ком па ни ја 
око ко јих је би ло до ста ме диј ских при ча. 
Ви део сам да су рад ни ци ов де за до вољ ни 
пла том али и усло ви ма ра да – ис та као је 
из ме ђу оста лог пре ми јер Алек сан дар Ву-
чић.  

Пре ми јер Ву чић се у обли жњој оп шти ни 
Вла со тин це у окви ру бо рав ка у Тех нич ко-
обра зов ном цен тру у овој ва ро ши за ло жио 
за ду ал но обра зо ва ње мла дих, на во де ћи 
као по зи ти ван при мер пр ве обра зо ва не ге-
не ра ци је у Вла со тин цу од ко јих је ве ћи на 
уче ни ка до би ла за по сле ње.

Ми ни стар по љо при вре де у Вла ди Ср би-
је Бра ни слав Не ди мо вић се то ком бо рав ка 
у Цр ној Тра ви, нај ма њој срп ској оп шти ни 
по бро ју ста нов ни ка, за ло жио за отва ра-
ње но вих про из вод них ка па ци те та у млеч-
но-ме сар ској и дру гој про из вод њи здра ве 
хра не на об рон ци ма Че мер ни ка. Ми ни стар 
спор та и омла ди не Ва ња Удо ви чић је у не-
до вољ но раз ви је ној оп шти ни Бој ник отво-
рио пр ву спорт ску ха лу, за ко ју сма тра да ће 
знат но до при не ти раз во ју спор та и здра вих 
сти ло ва жи во та мла дих у на се љи ма ре ги је 
Пу сте Ре ке. У оп шти на ма Ле ба не и Ме две ђа 
и на ад ми ни стра тив ној ли ни ји са Ко сме том 

пред став ни ци над ле жних ми ни стар ста ва 
за ло жи ли су се за бр жи раз вој при вре де, 
пут не ин фра струк ту ре, али и за из град њу и 
адап та ци ју кул тур них и спорт ских обје ка та 
на под руч ју Гор ње Ја бла ни це.

– До кра ја 2016. го ди не пре ма Ле сков цу, 
цен тру Ја бла нич ког управ ног окру га, усме-
ри ће мо 50 ми ли о на ди на ра за уре ђе ње пут-
не ин фра струк ту ре и још че ти ри ми ли о на 
ди на ра за за вр ше так ко лек то ра и по стро је-
ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да у ово-
ме кра ју – ис та као је пре ми јер Ву чић то ком 
бо рав ка у Ле сков цу.

Т. Сте ва но вић

На кон фе рен ци ји о си вој еко но ми ји ко ју 
је ор га ни зо вао ма га зин „Њу звик”, ми ни стар 
за рад Алек сан дар Ву лин из ја вио је да су за-
кључ но са 21. ок то бром ове го ди не до при-
но си у ПИО Фон ду ве ћи од пред ви ђе ног 
пла на за 5,6 ми ли јар ди ди на ра. То зна чи да 
др жа ва све ма ње по вла чи до та ци је из бу џе-
та за ис пла ту пен зи ја.

– То је ре зул тат бор бе про тив си ве еко но-
ми је. За хва љу ју ћи то ме ми смо у овој го ди-
ни по ву кли 17,4 ми ли јар де ди на ра за до та-
ци је – ре као је ми ни стар Ву лин. 

Ка ко је на вео, са ова квим по ве ћа њем до-
при но са у Фон ду ПИО, до кра ја го ди не ће 
35 од сто до та ци ја за пен зи је би ти из бу џе-

та, а све оста ло ће мо за ра ди ти. Ми ни стар је 
на гла сио да је бор ба про тив си ве еко но ми-
је ја ко ва жна јер, ка ко је ис та као, не ло јал на 

кон ку рен ци ја уби ја оне ко ји же ле ле гал но и 
ре гу лар но да по слу ју и у че му их тре ба по-
др жа ти.

Алек сан дар Ву лин је ре као да у Ин спек-
ци ји ра да има 242 ин спек то ра ко ји тре ба да 
кон тро ли шу 300.000 при вред них су бје ка та. 
У пр вих де вет ме се ци ове го ди не оба вље-
но је 40.772 над зо ра у ко ји ма је за те че но 
13.102 ли ца ко ја су ра ди ла на цр но. 

На осно ву ре ше ња ин спек то ра, 10.975 
љу ди је за по сле но на нео д ре ђе но вре ме. 
Ка ко је ка зао ми ни стар Ву лин, од 592 не-
при ја вље на су бјек та, са мо је 41 пре стао да 
ра ди, а оста ли су се ре ги стро ва ли у АПР-у.

Г. О. 

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О СИ ВОЈ ЕКО НО МИ ЈИ

По ве ћа на упла та до при но са у Фон ду ПИО

ПРЕ МИ ЈЕР ВУ ЧИЋ И МИ НИ СТРИ ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ ОБ И ШЛИ ЛЕ СКО ВАЦ И ЈА БЛА НИЧ КИ УПРАВ НИ ОКРУГ 

Но ви про из вод ни по го ни 
за бр же за по шља ва ње

Пред сто је но ви по го ни про из вод ње у Ле сков цу
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По ве ћа ње пла та и пен зи ја
Пла те у јав ном сек то ру би ће по ве ћа не из ме ђу пет и се дам од сто, а сви пен зи о не ри ће до би ти 

јед но крат ну по моћ од пет хи ља да до шест хи ља да ди на ра, на ја вио је пре ми јер Алек сан дар Ву чић 
на кон пре го во ра са ММФ-ом кра јем ок то бра. 

На став ни ци ма и учи те љи ма пла те ће трај но би ти по ве ћа не из ме ђу шест и се дам од сто. У здрав-
ству, ле ка ри ма и ме ди цин ском осо бљу, по ве ћа ње ће из но си ти пет од сто, а то ли ко ће би ти по ве ћа-
не и пла те у по ли ци ји и вој сци. По ве ћа ње од пет од сто пред ви ђе но је и за со ци јал не уста но ве, као 
и за рад ни ке у сек то ру кул ту ре. 

Го во ре ћи о пен зи о не ри ма, пре ми јер је ре као да ће сви они, а има их око 1.780.000, до би ти јед-
но крат ну по моћ од 5.000 до 6.000 ди на ра, ли не ар но. По моћ ће, ка ко је на ја вио, би ти ис пла ће на у 
на ред не три до че ти ри не де ље. Од 1. ја ну а ра 2017. го ди не ићи ће се на по ве ћа ње пен зи ја од 1,5 до 
1,7 од сто.

Пот пи сан 
Спо ра зум са 
Ру му ни јом

Ми ни стар за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња Алек сан дар Ву лин и ње-
гов ру мун ски ко ле га Дра гош 
Пи сла ру пот пи са ли су 28. ок-
то бра Спо ра зум о со ци јал ној 
си гур но сти из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ру му ни је и Ад ми ни-
стра тив ни спо ра зум за ње го во 
спро во ђе ње.

Спо ра зум об у хва та све обла-
сти со ци јал ног оси гу ра ња: 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, здрав стве но оси гу ра ње, 
оси гу ра ње за слу чај по вре де на 
ра ду и про фе си о нал не бо ле сти, 
да ва ња за слу чај ма те рин ства 
и деч ји до да так, са оп шти ло је 
Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња.

Сту па њем на сна гу овог спо-
ра зу ма пре ста је да ва жи Спо-
ра зум из ме ђу Вла де СФРЈ и 
Вла де Со ци ја ли стич ке Ре пу бли-
ке Ру му ни је о са рад њи у обла-
сти здрав стве ног оси гу ра ња 
из 1977. го ди не, ко јим је би ло 
ре гу ли са но са мо здрав стве но 
оси гу ра ње, и то хит на и нео д-
ло жна ме ди цин ска по моћ.

Му зич ки  
фе сти вал 
сла бо ви дих 
умет ни ка

Са вез сле пих Ср би је и Град-
ска ор га ни за ци ја сле пих Бе о-
гра да ор га ни зу ју 24. Му зич ки 
фе сти вал сле пих и сла бо ви дих 
умет ни ка Ср би је у пе так 4. но-
вем бра 2016. го ди не са по чет-
ком у 17 ча со ва у Са ли До ма вој-
ске у Бе о гра ду (Фран цу ска 2).

Фе сти вал је так ми чар ског 
ка рак те ра, а у ре ви јал ном де лу 
про гра ма по ред ре но ми ра них 
сле пих пе ва ча уче ство ва ће и 
по зна та име на до ма ће естра-
де. Све уче сни ке фе сти ва ла 
пра ти На род ни ор ке стар РТС-а 
под упра вом Си ни ше Ви ћен ти-
је ви ћа.

Ина че, у ју лу 2016. Са вез 
сле пих Бе о гра да обе ле жио је 
ва жан ју би леј, 70 го ди на по сто-
ја ња.

За хвал ни ца за по моћ
У До му ва зду хо плов ства у Зе му ну 3. сеп-

тем бра про сла вљен је ју би леј – 60 го ди на 
од за вр шет ка шко ло ва ња 10. кла се Ва зду-
хо плов но-тех нич ке под о фи цир ске шко ле у 
Рај лов цу и Под о фи цир ске шко ле ва зду хо-
плов них спе ци ја ли ста у Кра ље ву.

Пред став ни ци ор га ни за ци о ног од бо ра, 
на кон про сла вља ња ју би ле ја, у знак за-
хвал но сти уру чи ли су Је ли ци Ти мо ти је вић 
и Та тја ни Илић, из Сек то ра за од но се с јав-
но шћу РФ ПИО, за хвал ни це за до при нос 
у при пре ми, ор га ни за ци ји и ре а ли за ци ји 
про сла ве овог ју би ле ја.

Ду шан Пе ћа нац, пред став ник ор га ни за то ра, 
уру чу је за хвал ни цу Јелици Тимотијевић

Ни же осно ви це 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј-

ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
под се ћа гра ђа не ко ји са ми пла-
ћа ју до при нос за пен зи је да од 
упла те за но вем бар 2016. ва же 
но ве осно ви це оси гу ра ња ко је 
су у од но су на прет ход ни пе-
ри од ни же за 0,87 од сто (због 
ускла ђи ва ња са кре та њем за-
ра да у прет ход ном квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле 
за јед ну од 13 осно ви ца оси-
гу ра ња, не за ви сно од струч не 
спре ме ко ју има ју. По За ко ну 
о до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, нај ни-
жа осно ви ца из но си 35 од сто 
про сеч не ре пу блич ке за ра де 
из прет ход ног тро ме сеч ја, што 
је 22.204 ди на ра, а нај ви ша 
пет про сеч них пла та, од но сно 
317.205 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње је 26 од сто, 
што зна чи да ће се ме сеч ни из да-
так кре та ти у ра спо ну од 5.773,04 
до 82.473,30 ди на ра. Ови из но си 
при ме њи ва ће се за упла те до-
при но са за но вем бар и де цем бар 
2016. и ја ну ар 2017. го ди не.

(Табела на www.pio.rs)

између два броја

За јед нич ки до ре ше ња за гра ђа не 
Ди рек то ри пен зиј ских 

фон до ва Цр не Го ре и 
Ре пу бли ке Ср би је са са-
рад ни ци ма одр жа ли су 
са ста нак у Под го ри ци 28. 
ок то бра у про сто ри ја ма 
Фон да ПИО Цр не Го ре. 
По вод су би ли Ме ђу на-
род ни са ве то дав ни да ни 
ко ји тре ба да уна пре де 
и по бољ ша ју и до са да 
успе шну са рад њу ова два 
фон да. Ди рек тор Фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње Цр не Го ре 
Ду шан Пе ро вић ис та као 
је да ова кав вид са рад ње 
ства ра усло ве за ефи ка сни ји, бр жи и ра ци о нал ни ји рад Фон да ПИО 
Цр не Го ре и Фон да ПИО Ре пу бли ке Ср би је. Оце нио је да се овим 
пу тем су штин ски олак ша ва про цес за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма ко ји жи ве на те ри то ри ји ове две 
др жа ве. Прав ну по моћ је тог да на до би ло ви ше од 50 гра ђа на.

Ди рек тор ка Фон да ПИО Ср би је Дра га на Ка ли но вић је том при-
ли ком ис та кла да се при ја вио ве ли ки број гра ђа на с об зи ром на то 
да је ово пр ви пут, што по ка зу је да су гра ђа ни ука за ли по ве ре ње 
фон до ви ма и да су у пот пу но сти за до вољ ни, од но сно да је по ве ре-
ње оправ да но. 

Ова ак тив ност пред ста вља на ста вак до бре прак се, ко ју ова два 
фон да ре а ли зу ју у окви ру про гра ма ме ђу на род них са ве то дав них 
да на, са ци љем ефи ка сни је при ме не Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу Цр не Го ре и Ре пу бли ке Ср би је.

Драгана Калиновић и Душан Перовић
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поводи

Оп штин ске ор га ни за ци је сле пих и 
сла бо ви дих ши ром Ср би је обе ле-
жи ле су свој дан, 15. ок то бар при-

год ним ма ни фе ста ци ја ма. Од Су бо ти це, 
пре ко Зре ња ни на, до При је по ља, сву да су 
при ре ђе ни ску по ви по све ће ни про бле ми-
ма осо ба са оште ће ним ви дом, уз обе ћа ња 
ло кал не са мо у пра ве да ће се да ље ра ди ти 
на по бољ ша њу њи хо вог ста ту са.

По во дом Ме ђу на род ног да на сле пих и 
сла бо ви дих гра до на чел ник Бе о гра да Си-
ни ша Ма ли на ја вио је да ће Са вет за уна-
пре ђе ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том 
уско ро на ћи нај бо ља си стем ска ре ше ња за 
про бле ме су гра ђа на са ин ва ли ди те том. Ма-
ли је ре као да је у ци љу по бољ ша ња жи вот-
них усло ва за осо бе са ин ва ли ди те том фор-
ми ра на по себ на рад на гру па за укла ња ње 
са о бра ћај них и ар хи тек тон ских ба ри је ра. 

– Бе о град мо ра да бу де град без ба ри је-
ра, при сту па чан за све ње го ве гра ђа не, и 
на то ме ће мо ак тив но ра ди ти у на ред ном 
пе ри о ду – ре као је Ма ли. Пре ма ње го вим 
ре чи ма, град „на сто ји да шти ти” ин те ре се 
осо ба са ин ва ли ди те том ко ји ма су нео п ход-
не по др шка и по моћ у за до во ља ва њу сва-
ко днев них жи вот них по тре ба, а у по след ње 
три го ди не из дво јио је и око 10 ми ли о на 
ди на ра за удру же ња сле пих и сла бо ви дих. 

– Кроз рад не гру пе Са ве та ко јим ру ко во-
дим, ак тив но уче шће је узе ла и Град ска ор-
га ни за ци ја сле пих Бе о гра да. Сто га оче ку јем 
да се у на ред ном пе ри о ду на кон кре тан на-
чин на ђу нај бо ља ре ше ња, ко ја ће си стем-
ски ре ша ва ти про бле ме са ко ји ма се сле пе 
и сла бо ви де, као и осо бе са дру гим вр ста ма 
ин ва ли ди те та, сва ко днев но сре ћу – на вео 
је Ма ли. Пре ма ње го вим ре чи ма, град Бе-
о град је си стем ским ре ше њи ма осо ба ма са 
ин ва ли ди те том оси гу рао пру жа ње услу га 

лич ног пра ти о ца де те та, пер со нал не аси-
стен ци је и ор га ни зо ван пре воз при ла го ђе-
ним во зи ли ма ГСП-а.

По во дом Свет ског да на сле пих и сла-
бо ви дих у Бе о гра ду је одр жа на ма ни фе-
ста ци ја под на зи вом „За жму ри да би раз у-
мео“ – де фи ле сле пих и сла бо ви дих осо ба 
са бе лим шта по ви ма и уче ни ка сред њих и 
основ них шко ла са по ве зом на очи ма од 
Сла ви је до Ка ле мег да на.

Г. О.

На кон фи нал не пре зен та ци је 
про јек та „Но ви Сад 2021”, ко ју је 
у Бри се лу 13. ок то бра одр жа ла 
де ле га ци ја Но вог Са да, па нел 
не за ви сних екс пе ра та до нео је 
од лу ку да пр ви град ван ЕУ ко-
ји ће по не ти ову ла ска ву ти ту лу 
бу де Но ви Сад. Де ле га ци ја је би-
ла са ста вље на од но во сад ских 
умет ни ка, про фе со ра, ур ба ни-
ста и ку сто са, а пред во ди ли су 
је Ми лош Ву че вић, гра до на чел-
ник Но вог Са да, и Не ма ња Ми-
лен ко вић, пред сед ник Ор га ни-
за ци о ног од бо ра за кан ди да ту-
ру Но вог Са да за Европ ску пре-
сто ни цу кул ту ре 2021. го ди не и 
пред сед ник УО Ег зит фон да ци-
је. Че стит ке Но во са ђа ни ма на 
овом ве ли ком успе ху ме ђу пр-
ви ма су упу ти ли на ши нај ви ши 
др жав ни функ ци о не ри, уз на ја-
ву да ће им пру жи ти по треб ну 
по моћ и по др шку ка ко би 2021. 
го ди ну до че ка ли спрем ни, те да 

на шу „Срп ску Ати ну” пред ста ве 
у нај бо љем све тлу. 

Ова ти ту ла је уста но вље на 
ка ко би се на гла си ло бо гат ство 
и раз ли чи тост европ ских кул ту-
ра, оја ча ле кул тур не ве зе ме ђу 
Евро пља ни ма, по ве за ли љу ди из 
раз ли чи тих европ ских зе ма ља, 
упо зна ле дру ге кул ту ре, про мо-

ви са ло уза јам но раз у ме ва ње и 
оја чао осе ћај евро пеј ства.

– Ти ту ла европ ске пре сто ни-
це кул ту ре има огро ман зна чај 
за про мо ци ју и брен ди ра ње 
гра да, пот пу но тран сфор ми шу-
ћи град не са мо у кул тур ном 
аспек ту, већ и дру штве но-еко-
ном ском сми слу. Гра до ви по-

бед ни ци, у про шло сти су на сва-
ки евро уло жен у кул ту ру има ли 
ви ше стру ки по вра ћај нов ца, 
ко ји је из но сио и до осмо стру-
ко уве ћан при лив у од но су на 
уло же на сред ства – ис та као је 
Не ма ња Ми лен ко вић.

Ми лош Ву че вић је, с дру ге 
стра не, на ја вио да у Но вом Са-
ду пред сто ји ула га ње у ин фра-
струк ту ру, уста но ве кул ту ре и у 
про грам ске про јек те.

– По ча ство ва ни смо што ула-
зи мо у тај круг. Нај ма ње 30 ми-
ли о на евра ће мо уло жи ти, а 
ићи ће мо мо жда и до 100 ми-
ли о на евра. Оче ку је мо сна жну 
по др шку Вла де Ср би је и По-
кра јин ске вла де, град Но ви Сад 
ће би ти но си лац, али без Вла де 
Ср би је и По кра јин ске вла де, не 
мо же мо пот пу но ус пе ти – ре као 
је гра до на чел ник Но вог Са да 
Ми лош Ву че вић.

М. Мек те ро вић 

СВЕТ СКИ ДАН СЛЕ ПИХ – 15. ОК ТО БАР

Бе о град – град без ба ри је ра

Шет ња од Сла ви је до Ка ле мег да на

НО ВИ САД ПРО ГЛА ШЕН ЗА ЕВРОП СКУ ПРЕ СТО НИ ЦУ КУЛ ТУ РЕ ЗА 2021. ГО ДИ НУ

Ла ска ва ти ту ла за „Срп ску Ати ну”
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На дру гом ово го ди шњем сај му за по шља-
ва ња одр жа ном 19. ок то бра у Ле сков цу уче-
ство ва ло је два де се так до ма ћих и ино стра-
них ком па ни ја и око три хи ља де не за по сле-
них ли ца.

Нај ве ћа гу жва би ла је на штан ду ју жно-
ко реј ске ком па ни је „Ју ра” у Ле сков цу где је 
пре да то око 500 би о гра фи ја. Ова ком па ни ја 
је за ин те ре со ва на да до кра ја пр вог квар та-
ла сле де ће го ди не при ми око 750 рад ни ка. 

Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње од 30. сеп тем бра ове го-
ди не, у Ја бла нич ком управ ном окру гу би-
ло је 31.342 не за по сле них, од ко јих су две 
тре ћи не Ле сков ча ни. Рад ни ка ко ји се те же 
за по шља ва ју, ста ро сти од 50 до 65 го ди на, 
при ја вље но је 8.834, од но сно око 28 од сто 
укуп ног бро ја еви ден ти ра них не за по сле них 
ли ца, ме ђу ко ји ма су 3.594 же не, углав ном са 
за вр ше ном основ ном и сред њом шко лом. 

Од ја ну а ра до сеп тем бра ове го ди не по-
сред ством ле ско вач ке фи ли ја ле НСЗ упо-
сле но је 5.525 ли ца, од ко јих је 990 њих ста-
ри је до би а ме ђу њи ма су 334 же не, од но сно 
око 18 од сто укуп ног бро ја при ја вље них у 
овој ка те го ри ји.

Ве ли ке на де Ле сков ча ни по ла жу у та ко зва-
но ду ал но обра зо ва ње. По зи тив них при ме ра 
има у Вла со тин цу, а зна ча јан до при нос у овом 
обра зо ва њу бу ду ћих рад ни ка, али и пре ква-
ли фи ка ци ји по сто је ћих не за по сле них ли ца, 
да ју тех нич ки обра зов ни цен три у Ле сков цу 
и Вла со тин цу, ле ско вач ка Шко ла за тек стил и 
ди зајн, као и дру ге сред ње шко ле овог кра ја.

– Што се ста ри јих не за по сле них ли ца 
ти че, ра зним стра те шким про јек ти ма сма-

њи ће се њи хов број. Они има ју пред ност у 
укљу чи ва њу у по сло ве кроз раз не суб вен-
ци је: суб вен ци је по сло дав ци ма за отва ра-
ње но вих рад них ме ста, укљу чи ва ње у јав не 
ра до ве, за по шља ва ње на по сло ви ма и рад-
ним за да ци ма ко ји зах те ва ју ве ће рад но ис-
ку ство, са мо за по шља ва ње отва ра њем соп-
стве ног би зни са и слич но – ис ти че Ма ри ја 
Сте ва но вић, ру ко во ди лац у ле ско вач кој фи-
ли ја ли НСЗ.

У при лог овој тврд њи иде и ве ћи број рад-
них би о гра фи ја ко је су бу ду ћим по сло дав-
ци ма пре да ли ста ри ји рад ни ци, ко ји су без 
по сла оста ли услед про па да ња „дру штве них 
пред у зе ћа” и њи хо ве ло ше при ва ти за ци-
је на ју гу Ср би је. На дру гом ово го ди шњем 
сај му за по шља ва ња у Ле сков цу ис ка за на је 
по тре ба за ви ше од 200 рад ни ка раз ли чи тих 
про фи ла: ши ва ча, кон фек ци о на ра, кро ја ча, 
та пе та ра, ме ха ни ча ра тек стил них ма ши на, 
аге на та про да је оси гу ра ња, али и за сто ти-
нак рад ни ка за рад у про из вод ним по го ни ма 
у до ма ћим и ино-ком па ни ја ма у Ле сков цу. 
Ве о ма ма ло по сло да ва ца се ин те ре со ва ло за 
рад тр го ва ца и рад ни ка у ад ми ни стра ци ји.

То ма Сте ва но вић

У Тех нич кој шко ли у Ужи цу 
одр жан је окру гли сто о 
уво ђе њу и раз во ју ду ал ног 

обра зо ва ња у Ср би ји. При су ство-
ва ли су пред став ни ци шко ла и 
гра да Ужи ца, Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја, При вред не ко мо ре Ср би је, 
пред став ни ци из Швај цар ске 
кан це ла ри је за са рад њу у Ср би ји 
и др во пре ра ђи вач ких ком па ни-
ја – уче сни ца про гра ма из Зла ти-
бор ског и Мо ра вич ког управ ног 
окру га.

Пред ста вљен је ино ва тив ни 
обра зов ни про фил: опе ра тер 
из ра де на ме шта ја, у окви ру ко-
јег је у овој школ ској го ди ни 
упи са на пр ва ге не ра ци ја уче-
ни ка у ужич кој Тех нич кој шко-
ли, као и ис ку ства по пи та њу 
ду ал ног обра зо ва ња у Швај цар-
ској где се чак 47 од сто уче ни ка 
по за вр шет ку основ не шко ле 
опре де љу је за ду ал ни си стем 
сред њо школ ског обра зо ва ња. 
На кон пре зен та ци је, уче сни ци 
су по се ти ли Ком па ни ју „Ма тис” 

у Ива њи ци, јед ну од се дам фа-
бри ка у ко ји ма ће уче ни ци Тех-
нич ке шко ле има ти део на ста ве 
и прак се по но вом обра зов ном 
про гра му.

Се дам ком па ни ја из Зла ти бор-
ског и Мо ра вич ког окру га по ста-
ле су парт не ри Тех нич кој шко ли 
за обра зов ни про фил ко ји им је 
по тре бан. У шко ли се ове школ-
ске го ди не обра зу је 30 уче ни ка из 

Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске по ме-
ри др во пре ра ђи вач ке ин ду стри-
је. Опе ра тер из ра де на ме шта ја ће 
про ћи обу ку у свих се дам ком па-
ни ја на раз ли чи тим ме сти ма и би-
ће пот пу но об у чен за рад на тим 
ме сти ма. 

Ужич ка Тех нич ка шко ла је ком-
па ни ја ма иза шла у су срет ус по-
ста вља ју ћи ино ва тив ни си стем 
ду ал ног обра зо ва ња. Опе ра тер 

из ра де на ме шта ја је дан је од 14 
обра зов них про фи ла, по прин-
ци пу ду ал ног обра зо ва ња у овој 
школ ској го ди ни. По ре чи ма 
Дра га на Ту ца ко ви ћа, ди рек то ра 
Тех нич ке шко ле, уче ни ци ко ји са 
успе хом за вр ше овај про фил не-
ће мо ра ти на еви ден ци ју На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
јер ће има ти си гур но за по сле ње 
у ком па ни ја ма где су оба вља ли 
обу ку. 

Га бри је ла Гру јић, са вет ни ца у 
Ми ни стар ству про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја, ре кла је 
да би овај мо дел тре ба ло да бу-
де узор сви ма дру ги ма ко ји ће се 
ускла ди ти са по тре ба ма при вре-
де и та ко фор ми ра ти је дин ствен 
мо дел сред њо школ ског ду ал-
ног обра зо ва ња. По сто ји иде ја 
да де ца још од пе тог раз ре да 
основ не шко ле раз ви ја ју пред-
у зет нич ки дух умре жа ва њем 
зна ња из раз ли чи тих пред ме та и 
сти ца њем зна ња из по се та при-
вред ни ка. 

Ми лан Па вло вић

У УЖИ ЦУ ОКРУ ГЛИ СТО О ДУ АЛ НОМ ОБРА ЗО ВА ЊУ 

Лак ше до за по сле ња

Оби ла зак фир ме „Ма тис”

СВЕ ВЕ ЋЕ ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊЕ ЛЕ СКОВ ЧА НА ЗА ПРО ИЗ ВОД НА ЗА НИ МА ЊА

Ма њак по сла за пи са ре и тр гов це
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поводи

Ми ни стар ство за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња у 

са рад њи са Удру же њем по сло-
да ва ца уста но ва со ци јал не за-
шти те Ре пу бли ке Ср би је и Уста-
но вом Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град (УГЦБ), по во дом обе ле-
жа ва ња 1. ок то бра, Ме ђу на род-
ног да на ста рих, ор га ни зо ва ло 
је ма ни фе ста ци ју „На ша при ча” 
у До му Бе жа ниј ска ко са.

Ди рек тор ка УГЦБ Су за на Ми-
шић по здра ви ла је го сте, при ја-
те ље, му зич ке умет ни ке, са рад-
ни ке и ко ле ге из це ле Ср би је, а 
по себ но је за хва ли ла ко ри сни-
ци ма на ан га жо ва њу и че сти та-
ла им њи хов дан.

– Ме ђу на род ни дан ста ри јих 
осо ба про гла си ле су Ује ди ње-
не на ци је 1990. го ди не, ка ко би 
по ка за ле да су ста ри ји ва жан 

део сва ког дру штва. Од та да се 
овај дан обе ле жа ва у све ту и 
код нас. Да на шњи дан пред ста-
вља при ли ку да се још јед ном 
при се ти мо до при но са ста ри-
јих осо ба из град њи дру штва у 
ко јем жи ви мо, њи хо вог зна ња 
и ис ку ства ко је нам пре но се. 
Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град се сва ко днев но тру-
ди да жи вот у тре ћем до бу бу-
де бо љи, здра ви ји и ак тив ни ји. 
Има мо ви зи ју да обез бе ди мо 
са мо ста лан, до сто јан ствен и 
про дук ти ван жи вот на шим ста-
ри јим су гра ђа ни ма. На ша при ча 
по чи ње са ста ре њем – ре кла је 
ди рек тор ка Ми шић по здра вља-
ју ћи оку пље не.

На кон му зич ког де ла про гра-
ма где су на сту пи ли ду го го ди-
шњи при ја те љи Уста но ве, по-
зна ти естрад ни умет ни ци, пред-

ста вљен је по ли гон кре а тив них 
ра ди о ни ца, из ло жбе раз ли чи-
тих ру ко тво ри на. У про гра му 
су уче ство ва ли ко ри сни ци ге-
рон то ло шких до мо ва и днев них 
цен та ра и клу бо ва за ста ри је из 
це ле Ср би је. Ма ни фе ста ци ју су 
уве ли ча ли и шти ће ни ци При-
хва ти ли шта за де цу Бе о град и 
До ма за де цу и омла ди ну „Дрин-
ка Па вло вић”, са ко ји ма Уста но-
ва већ го ди на ма оства ру је успе-
шну са рад њу у окви ру про гра-
ма „Ста ри су дру га ри”.

Ре сор ни ми ни стар Алек сан-
дар Ву лин об и шао је кре а тив ни 
по ли гон „На ша при ча” и упо-
знао се са еду ка тив но-кре а тив-
ним про гра ми ма на ме ње ним 
ста ри ји ма. Том при ли ком ми ни-
стар се при дру жио на ча јан ци 
пред став ни ци ма ко ри сни ка из 
до ма и клу бо ва за ста ри је, као 

и по ла зни ци ма се ни ор ске но-
ви нар ске ра ди о ни це УГЦБ, дао 
ин тер вју за ра диј ску еми си ју 
ко ри сни ка и за ча со пис „Злат но 
до ба”.

Обра ћа ју ћи се ко ри сни ци ма 
до ма и при сут ним го сти ма, ми-
ни стар Ву лин је за хва лио нај ста-
ри јим су гра ђа ни ма што су жи вот 
про ве ли пра ве ћи од Ср би је зе-
мљу у ко јој вре ди жи ве ти.

– Во лео бих ка да би мо ја ге-
не ра ци ја мо гла да се хва ли 
оним што је ство ри ла као што 
то мо же ва ша. Да ни је би ло ва-
шег стр пље ња, тру да и му дро-
сти, не би Ср би ја би ла ова ко 
ле па. Жи вот ко ји сте про ве ли у 
бор би да жи вот на ше де це бу де 
вре дан жи вље ња, за слу жу је за-
хвал ност – по ру чио је ми ни стар 
Ву лин.

Р. М.

Ни че тво ро го ди шње за ро-
бље ни штво у Не мач кој, ни све 
не да ће 20. ве ка ни су сло ми ле 
дух и ве дри ну Сто ја на Сто ја но-
ви ћа (100) из Про ку пља ко ји је 
не дав но са по ро ди цом и при-
ја те љи ма у На род ном му зе ју 
То пли це про сла вио сто ти ро-
ђен дан. 

Ро ђен дан ску за ба ву, ка ква 
се не пам ти у Про ку пљу, ор га-
ни зо ва ли су му при ја те љи из 
СУБ НОР-а, Му зе ја и ло кал не са-
мо у пра ве и, на рав но, по ро ди-
ца. Уз не из о став ну ро ђен дан ску 
све ћи цу и тор ту, чи ка Сто јан је 
сви ма по ру чио да је ре цепт за 
ду го ве чан жи вот мир у по ро ди-
ци и фи зич ка ак тив ност.

– По чео сам да жи вим ка-
да сам се оже нио мо јом са да 
по кој ном су пру гом Ру жи цом. 
Ни ка да је ни сам пре ва рио и 
свих го ди на ме је ње на љу бав 
мо ти ви са ла у жи во ту. По ред 

то га, ва жна је фи зич ка ак тив-
ност и уме ре ност у све му – 
ода је тај ну сво је ду го веч но сти 
нај ста ри ји Про куп ча нин ко ји 
је 8. ок то бра ушао у дру ги век 
жи во та

Он на гла ша ва да ни ка да у жи-
во ту ни је пу шио ни пио, а и да 
је јео све. 

– За ро бље ни штво то ком Дру-
гог свет ског ра та би ло ми је нај-
те же због хра не, јер смо је ли 
чор бу од кром пи ра без кром пи-
ра. Све оста ло мо же да се сре-
ди, са мо ако је чо век скро ман и 
ре а лан – до да је чи ка Сто јан.

Сто јан је по бор ник фи зич ке 
ак тив но сти и сва ког ју тра, чак 
и ро ђен дан ског, ше та Хи са ром, 
оми ље ним ше та ли штем Про-
куп ча на. Ка ко ка же овај сто го-
ди шњак, нај ва жни ја у жи во ту је 
здра ва по ро ди ца, а све оста ло 
мо же да се на до ме сти.

Ж. Дим кић

Ста ри ји 
су ва жан 
део сва ког 
дру штва 

ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА СТА РИХ, У ДО МУ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА ОР ГА НИ ЗО ВА НА 
МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „НА ША ПРИ ЧА” 

Ми ни стар Ву лин по се тио Дом Бе жа ниј ска ко са

ПРО КУ ПЉЕ

Чи ка Сто ле ушао у дру ги век
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Пр ви пут од осни ва ња пре го-
ди ну да на, Кул тур но-умет нич-
ко дру штво „Кра љев ци” би ло је 
до ма ћин чла но ви ма још шест 
дру шта ва из По кра ји не на ма-
ни фе ста ци ји „Вој во ђан ска тра-
ди ци ја”. У ову ма ни фе ста ци ју 
у 2016. го ди ни укљу че но је 11 
вој во ђан ских дру шта ва, а њи-
хо ви пред став ни ци до го во ри ли 
су се да јед ном бу ду до ма ћи ни, 
а шест пу та да го сту ју. Та ко су 
ово га пу та у Кра љев ци ма, се лу 
у рум ској оп шти ни, би ли КУД 
„Бран ко Ра ди че вић” из Но вих 
Ба но ва ца, КУД „Бо ри вој Ћи рић 
Ту ре” из Ри ви це, АКУД „Про та 
Све то зар Вла шко вић” из Мо шо-
ри на, АКУД „Ру жи ни цве ти ћи” 
из Ви ло ва, КУД „Рат ко во” и КУД 
„Змај” из Ири га, а при дру жи-
ли су им се и ве те ра ни из КУД 
„Жар ко вац”.

На кон де фи леа уче сни ка, 
игра и пе сма ори ле су се у ле-
по уре ђе ној са ли кра ље вач ког 

До ма кул ту ре. Ре ђа ле су се игре 
из Пи ро та, Вој во ди не, Шу ма ди-
је, Вла шке, из Бе ле Па лан ке, Ле-
сков ца...

Пу бли ка је на ро чи то ужи ва ла 
у на сту пу мла дих игра ча из Ви-
ло ва и Рат ко ва, а гром ким апла-
у зом на гра ђе ни су и ве те ра ни 
из Рат ко ва и Жар ков ца.

– У на шем дру штву је 20 ве те-
ра на, ко ји за јед но игра ју по ла 
го ди не. Ме ђу на ма су и пен зи о-
не ри, ко ји игра ју јед на ко до бро 
и са пу но жа ра – ка же Ма ри ја 
Кру нић, пред сед ни ца КУД „Жар-
ко вац”.

Нај ста ри ја ме ђу њи ма је пен-
зи о нер ка Мир ја на Стан ко вић.

– Са да имам 67, а по че ла сам 
да играм тек у 58. го ди ни. Има ла 
сам до ста сло бод ног вре ме на, 
а из над све га во лим да играм. 
Про бе има мо јед ном не дељ но, 
до бро се за ба вља мо и дру жи мо 
– с по но сом ис ти че ова пен зи о-
нер ка.

По ред ста ри јих игра ча, и мла-
ди су би ли за до вољ ни.

– Би ло нам је ле по и због то-
га што смо на сту па ли пред пу-
ном са лом. Идем у осми раз ред, 
играм шест го ди на, a нај ви ше 
во лим игре из Пчи ње и Вла шке 
– ис та кла је Ма ри ја Ра ду кић из 
Мо шо ри на.

Игру на по зор ни ци за по че ли 
су и за вр ши ли до ма ћи ни из КУД 
„Кра љев ци”, ко ји су по ка за ли да 
се и у ма лом се лу мо гу ор га ни-
зо ва ти ак тив но сти као у ве ли-
ким ме сти ма.

– На ше дру штво оку пља 50 
чла но ва у две гру пе. Пре за до-
вољ ни смо што је да нас ов де 
на сту пи ло бли зу 300 уче сни ка и 
што смо ус пе ли да их уго сти мо 
и бу де мо до бри до ма ћи ни – по-
но сна је Ми ре ла Пе јић, пред-
сед ни ца кра ље вач ког дру штва.

Пра ва жур ка за до ма ћи не и 
го сте по че ла је тек по за вр шет-
ку зва нич ног про гра ма. Сви 
уче сни ци на ста ви ли су да игра-
ју у за јед нич ком ко лу, да се за-
ба вља ју и дру же.

 Г. Ву ка ши но вић

На об рон ци ма Ста ре пла-
ни не, у се лу Но во Ко ри-
то, одр жа на је ју би лар на 

де се та Ши пу ри ја да, ма ни фе ста-
ци ја ме ђу на род ног ка рак те ра 
ко ја има за циљ по пу ла ри са ње 
здра ве ис хра не, за шти те жи-
вот не сре ди не и про мо ци ју на-
род ног ства ра ла штва. На рав но, 
има ла је и так ми чар ски, ре ви-
јал ни, умет нич ки и еду ка тив ни 
ка рак тер. 

Ма ни фе ста ци ју су и ове го-
ди не ор га ни зо ва ли Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја оп шти не Кња же-
вац, Ме сна за јед ни ца Но во Ко-
ри то, Дру штво гра ђа на Ши пу-
рак и Ате ље То пли ца. Зва нич но, 
скуп је отво рио Го ран По по вић, 
по моћ ник пред сед ни ка оп шти-
не, а при сут не је по здра вио и 
То пли ца Иг ња то вић, идеј ни тво-
рац ма ни фе ста ци је.

Ди рек тор ТО Кња же вац Бо-
бан Мар ко вић и То пли ца Иг-
ња то вић на гла ша ва ју да је циљ 
овог оку пља ња ожи вља ва ње 
се ла и про на ла же ње на чи на да 
љу ди оста ну у овом кра ју и ту 

при вре ђу ју. У не так ну тој при-
ро ди у по гра нич ном по ја су са 
Бу гар ском ши пу ра ка има у из-
о би љу, као и у це лом под руч ју 
кња же вач ке оп шти не. У по-
след њих не ко ли ко го ди на жи-
те љи овог на се ља су по че ли да 
са де ши пу рак без бо дљи ко ји 
да је ве ли ке при но се, а ула га ње 
је са мо око ора ња и ре за ња. 
Ове го ди не је био ре кор дан от-
куп ши пу ра ка по це ни од 45 ди-

на ра по ки ло гра му. Два ме се ца 
(ав густ и сеп тем бар) ши пу рак 
су бра ли пен зи о не ри и ђа ци и 
до бро су за ра ђи ва ли – од де-
сет хи ља да ди на ра па до 50.000 
и ви ше.

И ове го ди не ме шта ни су на 
број ним штан до ви ма у згра-
ди За дру жног до ма из ло жи ли 
ра зно вр сне про из во де од ши-
пу ра ка, што по ка зу је да су при-
хва ти ли Ши пу ри ја ду као ва жну 

при вред но-ту ри стич ку ма ни-
фе ста ци ју и да су за ин те ре со ва-
ни за пре ра ду ши пу ра ка у пек-
мез, со ко ве, ви но, ра ки ју, ли кер. 
По се ти о ци су мо гли да про ба ју 
и да ку пе мно го број не про из во-
де од ши пу ра ка. Пред ста ви ло 
се и не ко ли ко ет но у дру же ња из 
Ср би је и Бу гар ске. 

Ор га ни зо ван је бо гат кул тур-
ни про грам. На гра ђе ни су нај у-
спе шни ји уче сни ци ли те рар ног 
и ли ков ног кон кур са на те му 
ши пу рак. У так ми чар ском де лу 
уче ство ва ли су уче ни ци из свих 
основ них шко ла и пред школ ске 
уста но ве из Кња жев ца. Одр жа-
но је и так ми че ње у ка те го ри ја-
ма: нај леп ши ши пу рак, нај бо ља 
мар ме ла да од ши пу ра ка, нај о-
ри ги нал ни ји ре цепт, нај леп ше 
уре ђе на те зга.

Је дан од ци ље ва Ши пу ри ја де 
је сте по др шка не за по сле ним 
же на ма да кроз ма лу кућ ну про-
из вод њу обез бе де при стој не 
при хо де, ка же То пли ца Иг ња-
то вић.

Д. Ђор ђе вић

КРА ЉЕВ ЦИ БИ ЛИ ДО МА ЋИ НИ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ „ВОЈ ВО ЂАН СКА ТРА ДИ ЦИ ЈА”

Игра ли ста ри и мла ди

У НО ВОМ КО РИ ТУ ОДР ЖА НА ДЕ СЕ ТА ШИ ПУ РИ ЈА ДА 

Ре кор дан от куп ши пур ка

кроз Србију
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Пр вог ви кен да ок то бра у Ки кин ди су 
одр жа ни 31. „Да ни лу да је”, ту ри стич-
ка и кул тур но-за бав на ма ни фе ста ци-

ја по све ће на бун де ви, од но сно лу да ји, ка ко 
је у овом кра ју на зи ва ју. По бед нич ка лу да ја 
од га ји ва ча Ду ша на Јан ко ва из Чу ру га те жи-
ла је 415,5 ки ло гра ма. Ап со лут ни ре корд 
свих до са да шњих над ме та ња др жи Ми лан 
Де сни ца ко ји је је пре две го ди не три јум фо-
вао од не го вав ши плод од 507 ки ло гра ма. 
Те ме рин ка Ева Пе ци осво ји ла је пр во ме сто 
са вр гом ду гим 273 цен ти ме тра, ко ји је, та-
ко ђе, кра ћи од шам пи он ског из прет ход них 
го ди на.

Ре кор ди џи нов ских пло до ва ни су обо ре-
ни, али је за то по стиг ну та нај ве ћа по се ће-
ност у до са да шње три де це ни је. Про це њу је 

се да је би ло око 60.000 уче сни ка и по се ти-
ла ца ра зно вр сних до га ђа ња. На ро чи то је 
по рас тао од зив из ино стран ства. Са мо из 
Ру му ни је пре ко нај бли жег гра нич ног пре-
ла за у На ко ву до шло је око 4.700 по се ти ла-
ца. Број ни го сти из су сед них др жа ва при-
сти гли су из прав ца Срп ске Цр ње.

Ма сов ност се об ја шња ва де ли мич ним 
ути ца јем чи ње ни це да је свет ко ви на тра-
ја ла че ти ри да на уме сто ра ни ја три, чи ме 
је уве ћан са др жај ни оби ма при ре ђе них 
про гра ма. Цео Трг срп ских до бро во ља ца 
у Ки кин ди био је огром на го стин ска со ба. 
На ње му је вр ве ло од по се ти ла ца од ју тра 
до ка сних ве чер њих са ти ка да су на кон-
цер ти ма пу бли ку за ба вља ле зве зде срп ске 
естра де.

Свој стве ност „Да на лу да је” пред ста вља 
бо га та тр пе за тра ди ци о нал них је ла, не са-
мо од овог пло да, од ко јег се ина че мо гу 
спра ви ти спе ци ја ли те ти на сто ти нак на-
чи на. Чу ве ни „Ба нат ски фру штук” пр ви пут 
је слу жен два да на уза стоп но. Је лов ник су 
упот пу ни ли и го сти из удру же ња ку ва ра из 
Хр ват ске. Они су про мо ви са ли ме ди те ран-
ску ку хи њу. Би ло је ку ли на ра из Ср би је ко ји 
су при пре ми ли хра ну свог под не бља. Аси-
сти ра ли су им уче ни ци сред ње Еко ном ско-
тр го вин ске шко ле, са уго сти тељ ског сме ра.

На при је му код гра до на чел ни ка Па вла 
Мар ко ва ме ђу зва ни ца ма су би ли и пред-
став ни ци гра до ва брат ских са Ки кин дом и 
по је ди них ам ба са да у Ср би ји.

С. За ви шић

Ок то бар, ме сец со ли дар но-
сти са ста ри јим љу ди ма, био 
је ис пу њен нај ра зли чи ти јим 
ма ни фе ста ци ја ма, као што су 
Олим пи ја да спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег до ба, Фе сти вал 
здра вља, из ло жбе, књи жев ни 
су сре ти, по зо ри шне пред ста ве, 
сај мо ви... Од про шле го ди не, 
тим по во дом, по че ли су да се 
одр жа ва ју су сре ти пен зи о не ра 
ле ско вач ког Клу ба при ја тељ-
ства и ко ри сни ка До ма пен зи-
о не ра Бе жа ниј ска ко са, из Бе о-
гра да, ко ји ће, по све му су де ћи, 
по ста ти тра ди ци о нал ни.

Клуб при ја тељ ства ра ди под 
окри љем Оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра Ле сков ца, а 
зна лач ки га во ди пред сед ни ца 
Клу ба Ми ро сла ва До бре но вић. 

За хва љу ју ћи та лен то ва ним 
и ак тив ним чла но ви ма Клу ба 
при ја тељ ства, го спо ђа До бре-
но вић је осми сли ла за ба ван и 

ин спи ра ти ван про грам ис пу-
њен пе ва њем, глу мом, ху мо-
ром, ре ци то ва њем, фол клор-
ним на сту пом и мод ном ре ви-
јом. Тај про грам Ле сков ча ни су 
при ка за ли ста нов ни ци ма До ма 
на Бе жа ниј ској ко си. По себ на 
вред ност це ле пред ста ве био је 
пре по зна тљи ви ле ско вач ки го-

вор, као и спе ци фич ни еле мен-
ти тра ди ци је ве за ни за свад бе-
не оби ча је и за на род ну но шњу 
ле ско вач ког кра ја. На мод ној 
ре ви ји је при ка за на град ска и 
се о ска но шња уз за ни мљи ве 
ко мен та ре и струч на об ја шње-
ња Сла ђа не Рај ко вић, ет но ло га 
На род ног му зе ја у Ле сков цу.

Ме ђу чла но ви ма Клу ба при ја-
тељ ства по себ но се ис ти че Зо-
ран Ми хај ло вић, ко ји пи ше пе-
сме, ре ци ту је, глу ми, пе ва и ко ји 
је и овом при ли ком оду ше вио 
ста на ре До ма Бе жа ниј ска ко са. 
У ње го вим пе сма ма про на шли 
су се сви ста ри ји љу ди, по себ но 
у пе сма ма „Сам” и „Дру ги дом”, 
ко је го во ре о уса мље но сти ста-
рих љу ди и уте хи ко ју мо гу про-
на ћи дру же ћи се са вр шња ци ма 
у клу бо ви ма пен зи о не ра. 

Нај ја чи апла у зи би ли су ре-
зер ви са ни за пе ва че, уз ко је је 
пе ва ла и раз дра га на пу бли ка, 
а вр ху нац је био на са мом кра ју 
про гра ма ка да су и го сти и до-
ма ћи ни за и гра ли ко ло. Јед на 
ко ри сни ца До ма опро сти ла се 
од Ле сков ча на у име до ма ћи на 
ре чи ма: „Че ка мо вас и до го ди-
не и већ са да се ра ду је мо том 
су сре ту”.

Д. Ди нић

ЛЕ СКО ВАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ У БЕ О ГРА ДУ

Го сто ва ли на Бе жа ниј ској ко си

ТРИ ДЕ СЕТ ПР ВИ „ДА НИ ЛУ ДА ЈЕ” У КИ КИН ДИ

Цео трг – го стин ска со ба
Ла ла и је се њи пло до ви – ма ско та манифестације Ми ни-лу да је за су ве ни ре, а џи нов ске се так ми чи ле

на лицу места

Лесковчани подигли расположење станара Дома
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Да ни ло Ја ко вље вић Гр ља из за је-
чар ског се ла Рго ти на на пу нио је 30. 
сеп тем бра 100 го ди на, не зна ју ћи за 
бо ле сти и – уго дан жи вот. Цео век је 
ра дио на њи ви с пу но за до вољ ства 
и ра до сти.

– Му ка је то те шка, од мле ка до 
јед ног ве ка, од ро ђе ња до да на шњег 
100. ро ђен да на – ова ко је Да ни ло 
Ја ко вље вић Гр ља „об ја снио” про ху-
ја ли век уз до пу ну да је би ло и пу но 
здра вља и спо ко ја.

– Не пам тим да сам не кад био бо-
ле стан, сем сит ни јих пре хла да. Ни-
сам се не што ни се ки рао. Је ди но кад 
црк не го ве че или коњ, он да ме ма ло 
за бо ли гла ва и у ду ши ми бу де жао 
жи во ти ње – до да је је два из го ва ра ју ћи и 
сва ког од го сти ју пра во гле да ју ћи у очи. – 
Имам два си на, уну ке и пра у ну ке, ис пу нио 
сам жи вот се љач ким ра дом и не ка јем се, 
по но сан сам на де цу, на ком ши је, на це ло 
се ло. Умео сам да се ра ду јем и про ве се лим 

кад за тре ба, али ни кад и ни шта ни сам учи-
нио пре ко ме ре. Све је би ло с уку сом и без 
пре те ри ва ња – под се ћа ста ри на гр ле ћи 
уну ка Не шу ко га во ли „нај ви ше на све ту”.

Од пре го ди ну не чу је, то му је, ве ли, нај-
ве ћа ма на. И ста рост је при ти сла као ка ме-
на гро ма да, али о то ме не ће да раз ми шља. 

Се ћа се ка ко је це ла фа ми ли ја по ње-
го вој по кој ној су пру зи Гр љи до би ла 
на ди мак. Та ко и Не шу кад ви де у цен-
тру се ла на глас на зо ву „онај Гр љин”.

– Наш сто го ди шњак увек је био ак-
ти ван и вре дан. Два пу та је био члан 
управ ног од бо ра за дру ге, од бор ник 
у оп шти ни рго тин ској, у ру ко вод ству 
та да шњег Со ци ја ли стич ког са ве за. 
Чим је у 60. го ди ни сте као пен зи ју 
од мах се учла нио у удру же ње пен-
зи о не ра и ни је би ло да на да ни је до-
ла зио у на ше про сто ри је. Дру жио се, 
био с на ро дом. И да нас је ча стан и 
при ме ран – бе се дио је Ша не Ко јић.

Да ни ло је од при ја те ља и сво јих 
пен зи о не ра и ро ђа ка до био при год-

не по кло не, „из стар та” је уга сио све ћи це 
на ро ђен дан ској тор ти, на здра вио уз ра ки-
ји цу. Сла вље ник се по слу жио и тор том, „да 
се ма ло за сла ди”, и ти хим, го то во не чуј ним 
гла сом, од го ва рао на сва ко пи та ње. 

Б. Фи ли по вић

У Свр љи гу, оп шти ни чи је је ста нов ни-
штво ме ђу нај ста ри јим у Евро пи, сва-
ки дан у ме се цу је дан ста рих и по моћ 

ло кал не са мо у пра ве и ин сти ту ци ја пру жа 
се ре дов но то ком це ле го ди не. Кад је реч 
о ста ро сној струк ту ри Свр љи га, од 14.000 
ста нов ни ка три че твр ти не је ста ри је од 65 
го ди на, што зах те ва ве ће ан га жо ва ње и 
ви ше по сла за Дом здра вља, Цен тар за со-
ци јал ни рад и Цр ве ни крст. Сва ко днев но 
се оби ла зе ста рач ка до ма ћин ства на об-
рон ци ма Свр љи шких пла ни на, а је дан број 
ста рих ли ца ко ја су оста ла са ма и бо ле сна 
већ је сме штен у ста рач ке до мо ве у Ни шу, 
Алек син цу и Кња жев цу. У раз го во ру ве ћи на 
пен зи о не ра ис ти че да же ли здра вље и дру-
же ње, а пла ши се бо ле сти.  

По ред ста ро сти, ту је и не ма шти на, јер 
оп шти на Свр љиг спа да у ред нај си ро ма-
шни јих у Ср би ји. Про сек за ра да је ме ђу 
нај ни жим у Ре пу бли ци, и око 4.000 пен зи о-
не ра, тач ни је 80 од сто њих, при ма нај ни же 
пен зи је. Да се жи ви те шко го во ри и то да 
пен зи је због си ро ма штва ко ри сти це ла по-
ро ди ца, си но ви, уну ци, јед ни су оста ли без 
по сла, а дру ги су не за по сле ни или се шко-
лу ју. За нај си ро ма шни је ра ди ку хи ња Цр ве-

ног кр ста Свр љиг ко ја при пре ма 500 обро-
ка днев но. У уда ље ним ме сти ма до кра ја 
го ди не по де ли ће се хи ља ду пре храм бе них 
па ке та. По во дом Да на ста рих, од Цен тра за 
со ци јал ни рад 90 ко ри сни ка со ци јал не по-
мо ћи и бо ле сна ли ца до би ли су по два ме-
тра огрев ног др ве та.  

У Деч јој не де љи, ко ја се та ко ђе обе ле жа ва 
у ок то бру, Удру же ње пен зи о не ра оп шти не 
Свр љиг – Ак тив же на и пред школ ска уста но-
ва „По ле та рац” ор га ни зо ва ли су су сре те „Мо-
сто ви ме ђу ге не ра ци ја ма”. Ба ке су би ле дра-
ге го шће ма ли ша на пред школ ске уста но ве и 
том при ли ком го во ри ле су о сво јој мла до сти 
и том вре ме ну ко је је бр зо про ху ја ло. Би ло је 
игре, дру же ња а при пре мље ни су и ма ли по-

кло ни за де цу. Ово је дру ги су срет ге не ра ци-
ја мла до сти и ста ро сти. Пен зи о нер ке су би ле 
за до вољ не и срећ не ка да су ви де ле у ка квим 
усло ви ма од ра ста ју нај мла ђи ста нов ни ци уз 
ула га ње зна чај них сред ста ва у по ве ћа ње на-
та ли те та. У овом вр ти ћу не дав но је по чео да 
ра ди до гра ђе ни обје кат – ја сли це за нај мла-
ђе. Сад у пред школ ској уста но ви не ма че ка-
ња на ме сто. 

Пред став ни ци пен зи о нер ских удру же ња 
об и шли су и сво је ко ле ге и ко ле ги ни це, од-
не ли им по кло не и по при ча ли о ми ну лим го-
ди на ма. Ка жу, ле пи су сре ти, и тре ба их ор га-
ни зо ва ти бар јед ном ме сеч но, јер је мно ги ма 
по треб на та људ ска, то пла пен зи о нер ска реч.

С. Ђор ђе вић 

У ОП ШТИ НИ СВР ЉИГ ТРИ ЧЕ ТВР ТИ НЕ ЖИ ТЕ ЉА СТА РИ ЈЕ ОД 65 ГО ДИ НА

Сва ко днев на по моћ и бри га 
о ста ри ма

НАЈ СТА РИ ЈИ ПЕН ЗИ О НЕР У РГО ТИ НИ КОД ЗА ЈЕ ЧА РА ПРО СЛА ВИО СТО ТИ РО ЂЕН ДАН

Му ке од мле ка до ве ка, а здрав ко дрен

Ро ђен дан ске че стит ке Да ни лу Ја ко вље ви ћу  
од ко ле га пен зи о не ра
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кроз Србију

Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша 
обе ле жи ло је 10. ок то бра се дам де сет 
го ди на по сто ја ња и ра да ор га ни за-

ци је ко ја са око 30.000 чла но ва спа да ме ђу 
нај број ни је у Ср би ји. На ску пу у До му вој ске 
би ло је из у зет но све ча но. Го ди шњи ца је би-
ла при ли ка за под се ћа ње на по чет ке ове 
ор га ни за ци је, дав не 1946. го ди не.

– На ше удру же ње да нас има 86 ме сних 
од бо ра, осам по ве ре ни шта ва и че ти ри 
гран ска од бо ра а ме сне од бо ре има мо и у 
свим окол ним се ли ма – ре као је Ми ро љуб 
Стан ко вић, пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра Ни ша и на род ни по сла ник у Скуп-
шти ни Ср би је. На гла сио је да је нај ста ри јој 
по пу ла ци ји по треб на по моћ за на бав ку ле-
ко ва, за зим ни цу, огрев... 

– Ове го ди не смо из соп стве них сред ста-
ва обез бе ди ли по моћ у из но су од 2,5 ми ли-
о на ди на ра и по де ли ли у сеп тем бру 5.000 
па ке та по мо ћи у хра ни. Сва ког ме се ца, а по-
себ но у ок то бру, оби ла зи мо на ше чла но ве 
у уда ље ним се ли ма и оне у гра ду ко ји жи ве 
са ми. Ви ше од свих по кло на њи ма зна чи са-
зна ње да не ко на њих ми сли – на гла сио је 
Стан ко вић. 

Мно го број не го сте из це ле Ср би је и ни-
шке пен зи о не ре по здра вио је за ме ник гра-
до на чел ни ка Ни ша Ми лош Бан ђур ко ји је, 
из ме ђу оста лог, ре као да је по себ но ва жно 
спро во ђе ње ме ра за су зби ја ње си ро ма-
штва ста ри јих ли ца и да ће град, у окви ру 
сво јих  над ле жно сти, пру жи ти сва ку вр сту 
ло ги стич ке по др шке и по мо ћи. 

По др шку пен зи о не ри ма обе ћао је и 
пред сед ник Скуп шти не гра да Ни ша Ра де 

Рај ко вић ис ти чу ћи да ће град на ста ви ти са 
ак тив но сти ма, по чев од обич них жи вот них 
ства ри, по пут по ста вља ња клу па у пар ко-
ви ма и на ше та ли шти ма, пре ко суб вен ци ја 
и фи нан сиј ске по мо ћи ко ли ко је то мо гу ће. 
То је на чин  да се оду жи мо су гра ђа ни ма ко-
ји су са да у пен зи ји, а оста ви ли су нам све 
оно што са да има мо и ко ри сти мо, ис та као 
је Рај ко вић.

Ни шке пен зи о не ре по здра вио је и Мо мо 
Чо ла ко вић, на род ни по сла ник и пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра Но вог Са да. Уз 
че стит ку Ни шли ја ма на ју би ле ју, он је по ру-
чио свим пен зи о не ри ма у Ср би ји да мо ра ју 

да се из бо ре да пен зи ја бу де устав на ка те го-
ри ја, као и да у Уста ву мо ра да се пред ви ди 
да су де ца ду жна да бри ну о ро ди те љи ма. 

На ску пу је го во рио и Ми ло ван Ву чи ће вић, 
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра ју го и сточ не 
Ср би је, ко ји је на гла сио да ви ше од 320.000 
пен зи о не ра при ма ма ње од 15.000 ди на ра. 
Он је апе ло вао на је дин ствен и за јед нич ки 
на ступ у за шти ти пра ва пен зи о не ра.

По во дом се дам де це ни ја по сто ја ња и ра-
да, Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша до-
де ли ло је пла ке те и за хвал ни це ор га ни за-
ци ја ма и по је дин ци ма.

Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

Се дам де це ни ја по сто ја ња и ра да

Ге рон то ло шки цен тар Кња-
же вац обе ле жио је 19. ок то бра 
ове го ди не 35 го ди на по сто ја-
ња и ра да. Ова уста но ва за сме-

штај од ра слих и ста рих ли ца, 
да нас је, по ква ли те ту услу га, 
јед на од де сет нај бо љих у Ср-
би ји. У њој је сме ште но 220 љу-

ди о ко ји ма бри не осам де се так 
за по сле них.

– Да нас, ка да сла ви мо 35 го ди-
на ра да, мо жда би тре ба ло да се 
хва ли мо, да при ча мо о ус пе си ма. 
Али, наш нај ве ћи успех је да су 
нам ко ри сни ци мир ни, за до вољ-
ни и спо кој ни – ре као је на све ча-
но сти по во дом обе ле жа ва ња ју-
би ле ја ди рек тор Ге рон то ло шког 
цен тра Са ша Иг ња то вић. 

Уста но ва ко ја обе ле жа ва три 
и по де це ни је ра да сва ка ко је 
по нос не са мо за по сле них и ру-
ко вод ства, већ и чи та вог гра да, 
на гла сио је пред сед ник оп шти-
не Кња же вац Ми лан Ђо кић.

– За до вољ ство је ви де ти да 
ова уста но ва на пре ду је, раз ви ја 

се, да је ква ли тет услу га све бо-
љи. Наш Ге рон то ло шки цен тар је 
ме ђу 10 нај бо љих у Ср би ји, и то 
не пре ма на шим су бјек тив ним 
оце на ма, већ по оце на ма мно гих 
не за ви сних ин спек ци ја, ко ми си-
ја – ре као је Ђо кић, на гла ша ва-
ју ћи да ће ло кал на са мо у пра ва 
по ма га ти, као и до сад, да ква ли-
тет услу га бу де још бо љи.

На све ча но сти по во дом три-
де сет пе то го ди шњег ју би ле ја 
уру че не су за хвал ни це ин сти ту-
ци ја ма са ко ји ма Ге рон то ло шки 
цен тар успе шно са ра ђу је. Ју би-
лар не на гра де до би ло је че тво-
ро рад ни ка, ко ји у овој уста но-
ви ра де од осни ва ња.

Д. Ђор ђе вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР КЊА ЖЕ ВАЦ – 35 ГО ДИ НА РА ДА

Нај ве ћи успех – за до вољ ни ко ри сни ци
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Пред сед ник По кра јин ске 
вла де Игор Ми ро вић, 
по кра јин ски се кре тар 

за спорт и омла ди ну Вла ди мир 
Ба тез и Аран ка Бин дер, по моћ-
ни ца се кре та ра у овом се кре та-
ри ја ту, при ре ди ли су 5. ок то бра 
у Све ча ној са ли Вла де при јем за 
вој во ђан ске па ра о лим пиј це и 
њи хо ве тре не ре.

Да под се ти мо, на Па ра о-
лим пиј ским игра ма у Бра зи-
лу у сеп тем бру ове го ди не 
спор ти сти из АП Вој во ди не 
осво ји ли су шест ме да ља. 
Сто но те ни сер ка Бо ри сла ва 
Пе рић Ран ко вић осво ји ла је 
злат ну ме да љу по је ди нач но 
и сре бр ну екип но са На дом 
Ма тић, ко ја се из Ри ја вра ти-
ла и са брон за ном ме да љом 
у по је ди нач ној кон ку рен ци-
ји. Ми тар Па ли ку ћа је осво-
јио брон зу у по је ди нач ној 
му шкој кон ку рен ци ји. Са њи-
ма је у ре пре зен та ци ји Ср би-
је на сту пао и Го ран Пер лић, 
а пра ти ли су их тре не ри Ла-
зар Кур теш и Или ја Ђу ра-
ши но вић и се лек тор Злат ко 
Ке слер. Ла сло Шу ра њи, стре лац 
пу шком, из Ри ја је до нео злат ну 
и брон за ну ме да љу, а струч ну 
по др шку му је пру жао ње гов 
тре нер Дра ган Мар ко вић.  

– Ови ре зул та ти нас оба ве-
зу ју да ви ше ула же мо у вас, јер 

за јед но мо же мо мно го ви ше и 
бо ље – ре као је, из ме ђу оста-
лог, Игор Ми ро вић и и за хва лио 
па ра о лим пиј ци ма на од лич ним 
ре зул та ти ма. 

Вла ди мир Ба тез је ис та као да је 
ово са мо на ста вак из ван ред них 
ре зул та та, ко је су па ра о лим пиј ци 

по сти за ли у про те клим го ди на ма, 
по пут се лек то ра Злат ка Ке сле ра 
ко ји је пе то стру ки осва јач па ра-
о лим пиј ских ме да ља. Та ко ђе, и 
он је на ја вио ве ћу по моћ др жа ве 
овим спор ти сти ма.

– По ку ша ће мо да у сле де ћем 
па ра о лим пиј ском ци клу су увр-

сти мо још ви ше спорт ских гра на 
и да има мо још ви ше спор ти ста 
на на ред ним игра ма. У на ред-
ном пе ри о ду из гра ди ће мо и вој-
во ђан ски тре на жни цен тар на 
Ле тен ци, а је дан обје кат ће би ти 
ре зер ви сан за па ра о лим пиј це. 
На дам се да ће то за жи ве ти до 
на ред них Па ра о лим пиј ских ига-
ра у То ки ју – ре као је Ба тез.

У име спор ти ста 
са ин ва ли ди те том 
Бо ри сла ва Пе рић 
Ран ко вић за хва ли-
ла је на све ча ном 
при је му, али и на 
по мо ћи ко ју су 
спор ти сти ма са ин-
ва ли ди те том пру-
жи ли сви ни вои 
вла сти, од гра до ва 
и оп шти на, пре ко 
по кра јин ског до 
ре пу блич ког ни-
воа, као и број ни 
при вред ни су бјек-
ти, да се што бо ље 
при пре ме за Па ра-
о лим пи ја ду у Ри ју. 
П а  р а  о  л и м  п и ј  ц и 

су уру чи ли  Иго ру Ми ро ви ћу и 
Вла ди ми ру Ба те зу ма ји це из Ри-
ја са сво јим пот пи си ма, а на ја-
ви ли су да ће се тру ди ти да са са 
на ред не па ра о лим пи ја де вра те 
са још ви ше ме да ља.   

М. Мек те ро вић

Три на е ста Смо тра хо ро ва 
удру же ња пен зи о не ра Вој во ди-
не, у ор га ни за ци ји Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра Срем ски 
Кар лов ци, одр жа на је не дав но у 
хо те лу „Ду нав” у Срем ским Кар-
лов ци ма.

Смо три су при су ство ва ли 
Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, 
Мир ја на Шо ла ја, на чел ни ца Оп-
штин ске упра ве оп шти не Срем-
ски Кар лов ци, пред став ни ци 
удру же ња пен зи о не ра из Вој во-
ди не, као и го сти пен зи о не ри из 
Зе му на и Бо ро ва.

Сте ван Пе тро вић, пред сед-
ник ОУП Срем ски Кар лов ци, 
ис та као је да је на смо три уче-
ство ва ло 15 хо ро ва из Вој во ди-
не, као и хо ро ви из Ле сков ца и 

Ни ша, укуп но 530 уче сни ка и 
го сти ју.

Ми лан Не на дић је по здра вио 
све уче сни ке и го сте, а за тим је 
и слу жбе но отво рио 13. Смо тру 
хо ро ва удру же ња пен зи о не ра 
Вој во ди не.

Пр ви је на сту пио хор до ма-
ћи на пен зи о не ра из Срем ских 
Кар ло ва ца „Кар ло вач ка је сен”, 
са пе смом „Ој, Кар лов ци мо ји”, 
а за тим су на сту пи ли и оста ли 
хо ро ви.

Ме шо ви ти хор КУД пен зи о не-
ра гра да Но вог Са да на сту пио 
је пр ви пут на јед ној ова квој 
смо три, и под ди ри гент ском па-
ли цом Ане Те ми ша но вић из вео 
пе сме „Шу ма ди ја”, „Под сун цем 
Ср би је” и „Ај, ме не мај ка јед ну 
има”.

Ка мер ни жен ски и ме шо ви ти 
хор КУД пен зи о не ра „Иси дор 
Ба јић” из Но вог Са да на сту пи ли 
су под ди ри гент ском па ли цом 
Јо ва на Тра ви це и из ве ли три пе-
сме из свог ре пер то а ра.

Иако смо тра ни је би ла так ми-
чар ског ка рак те ра, јер су уче-

сни ци до шли пр вен стве но да 
се за ба ве и дру же, сви чла но ви 
хо ро ва су да ли све од се бе да се 
што бо ље пред ста ве.

На кон за вр шет ка смо тре, уче-
сни ци и го сти су на ста ви ли дру-
же ње уз при год ну ве че ру.

Д. Ко раћ

СМО ТРА ХО РО ВА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кар лов ци – до ма ћин нат пе ва ва ња

ПРИ ЈЕМ У ПО КРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ ЗА ПА РА О ЛИМ ПИЈ ЦЕ

За вој во ђан ске 
спор ти сте  

шест од лич ја
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погледи

Људ ски век не мо же да се  
про ду жа ва у не до глед,  
твр де струч ња ци, на во де ћи  
да је ли мит до стиг нут  
још пре две де це ни је

Уме сто ра киј ских шо љи ца од чи стог 
сре бра, тра ди ци о нал ног по кло на 
вла де у То ки ју гра ђа ни ма ко ји су на-

пу ни ли сто ле ће жи во та, ја пан ски сто го ди-
шња ци су ове го ди не мо ра ли да се по ми ре 
са скром ни јим да ром.

По су ди це за на ци о нал но пи ће са ке, уру-
че не сла вље ни ци ма на Дан по што ва ња ста-
ри јих, 15. сеп тем бра, би ле су од јев ти ни јег 
ма те ри ја ла и са мо по сре бре не. А ма ло је 
фа ли ло да не до би ју ни то, већ пла ке ту или 
пи смо или не што та ко при год но о че му су 
у вла ди ним ми ни стар стви ма већ не ко ли ко 
го ди на уна зад озбиљ но раз ми шља ли не би 
ли се сма њи ли тро шко ви.

Пре ви ше од по ла ве ка, 1963. го ди не, 
ка да је у Ја па ну уве де на ова прак са са же-
љом да се ис ка же по се бан ре спект нај ста-
ри јим су гра ђа ни ма, ни је би ло по тре бе за 
ре стрик тив ном ра чу ни цом. Сре бро су та да 
при ми ла 153 сла вље ни ка, ко ли ко је сто го-
ди шња ка из бро ја но у це лој зе мљи.

Спи сак при ма ла ца 2016. са др жао је 
31.747 име на (по раст од 4,5 од сто у по ре ђе-
њу са 2015), а јед на сре бр на шо љи ца ста је 
7.600 је на или 64 аме рич ка до ла ра. Збир но, 
то би из не ло ви ше од два ми ли о на до ла ра. 
Пре ви ше чак и за је дан Ја пан. Из бо ром ле-
гу ре ма њег ква ли те та из да так је пре по ло-
вљен. Пи та ње је шта ће у бу дућ но сти би ти 
са овим ле пим оби ча јем, али из ве сно је да 
ће ар гу мен ти у при лог да љих уште да са мо 
ја ча ти.

Ја пан је зе мља са нај ви шим ни во ом оче-
ки ва ног жи вот ног ве ка, за му шкар це је то 
80, а за же не 87 го ди на, че твр ти на ста нов-
ни ка ста ри ја је од 65, а ста ри јих од сто го-
ди на, ра чу на ју ћи и ово го ди шње ју би лар це, 
има 65.000.

По ред Ја па на, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран-
цу ска и Сје ди ње не Др жа ве су зе мље са им-
пре сив ним бро јем сто го ди шња ка и су пер-
сто го ди шња ка (ста ри јих од 110). Фран цу ска 
чак мо же да се по хва ли да је на ње ном тлу 
ро ђе на и жи ве ла Жа на Кал ман, „нај ста ри ја 
осо ба ко ја је икад по сто ја ла” (ка ко је опи-
су је лист „Гар ди јан”), чи ји је век тра јао 122 
го ди не, а умр ла је 1997.

На су прот прет по ста вље ној ло ги ци да оп-
шти тренд ду го веч но сти, уз ова кав из у зе-
тан при мер, пред ста вља мо дел са гле ди ве 
бу дућ но сти и да ће ли ни ја про ду жа ва ња 

жи во та ићи у не до глед, чи ње ни це су дру-
га чи је.

Пре ма тврд ња ма на уч ни ка, ста ро сни 
ре корд Жа не Кал ман је не по но вљив. Људ-
ски век до сти же нај ви ше око 115 го ди на и 
не пре ла зи тај ни во. То је пла фон, гор ња 
гра ни ца, ап со лут но је не мо гу ће ићи пре-
ко то га. 

„Би ло би по треб но де сет хи ља да све то-
ва по пут на шег да би се по ја вио не ко ко би 
жи вео 125 го ди на”, сли ко ви то опи су је из у-
зет ност слу ча ја про фе сор Јан де Вијг, ру ко-
во ди лац ка те дре ге не ти ке на њу јор шком 
ко ле џу „Ал берт Ајн штајн” и аутор сту ди је 
о до ме ти ма људ ског тра ја ња. На ла зи су 
об ја вље ни по чет ком ок то бра у ча со пи су 
„Неј чер”.

Из у ча ва ју ћи по дат ке о смрт но сти из џи-
нов ског по пу ла ци о ног ре ги стра ко јим је 
об у хва ће на 41 зе мља, плод за јед нич ког 
про јек та не мач ких и аме рич ких ис тра жи-
ва ча, а на по ре до ана ли зи ра ју ћи број ке ве-
за не за ја пан ске, бри тан ске, фран цу ске и 
аме рич ке (су пер)сто го ди шња ке, Де Вијг је 
до шао до за кљу ча ка ко ји су уз др ма ли до са-
да шње пре о вла ђу ју ће уве ре ње.

Од кра ја 19. ве ка оче ки ва ни људ ски век 
је ра стао. За оног ко је до шао на свет 1900. у 
раз ви је ној зе мљи Евро пе или Аме ри ке, мо-
гло се прет по ста ви ти да ће до жи ве ти пе де-
се ту, а бе ба ро ђе на да нас тре ба ло би да има 
пред со бом жи вот дуг 81 го ди ну.

До ра спо на од ви ше од 30 го ди на до шло 
је по ступ но, из го ди не у го ди ну за хва љу ју-
ћи у ве ли кој ме ри по бољ ша њу хи ги јен ских 
и здрав стве них усло ва, вак ци на ци ји, про-
на ла ску ан ти би о ти ка, ис ко ре њи ва њу по је-
ди них бо ле сти.

За јед но са про ду же њем про сеч ног ве ка, 
кри ву ља је ишла на го ре и код мак си мал-

не ду жи не жи во та. По го то во је ин тен зив но 
би ло по ме ра ње у пе ри о ду из ме ђу 1970. и 
1990. Али, он да је уоче на раз ли ка. Код нај-
ста ри јих ста ри јих (ста ри јих од сто) с вре ме-
ном је до шло до успо ра ва ња, а сре ди ном 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка до стаг на ци је, 
па и бла гог па да.

Та ко је и оста ло. Мак си мал не го ди не за-
бе ле же не пре две де це ни је не про ме ње не 
су до да на шњих да на и из ни ве ли са не су 
на око 115. Као да је то ко нач ни ни во, тач-
ка ис цр пље ња би о ло шког и фи зи о ло шког 
по тен ци ја ла људ ског ор га ни зма. Хо ланд-
ска на уч ни ца Хе не Хол стег са Сло бод ног 
уни вер зи те та у Ам стер да му то је на зва ла 
„зи дом смрт но сти ко ји мо дер на ме ди ци на 
ни је у ста њу да пре ва зи ђе”.

„Пр ви пут у исто ри ји би ли смо у мо гућ-
но сти да ви ди мо и уста но ви мо да по сто ји 
гра ни ца мак си мал не ду жи не жи во та и да се 
она кре ће око 115 го ди на”, по твр дио је про-
фе сор Де Вијг, бе ле жи Би-Би-Си.

Оче ки ва но, ме ђу ње го вим ко ле га ма има 
до ста оних са дру га чи јим гле ди штем. Про фе-
сор ка Лин да Пар триџ, ди рек тор ка Ин сти ту та 
за здра во ста ре ње Уни вер зи тет ског ко ле џа у 
Лон до ну, сла же се да је ло гич но да гра ни це 
мо ра ју да по сто је, али да се сту ди ја ба ви са мо 
оним што је би ло, али не и оним шта ће би ти. 

Исти на је, сто го ди шња ци ко ји ма се ис-
тра жи ва ње ба ви ло од ра ста ли су у окол но-
сти ма не у по ре ди вим са да на шњим, па је 
пот пу но не из ве сно ка ко ће се усло ви у ко-
ји ма ста са ва ју да на шње ге не ра ци је од ра зи-
ти на њи хо ву бу дућ ност и ду жи ну жи во та и, 
мо жда нај ва жни је, на ква ли тет.

А го ди не као бро је ви и не зна че мно го. 
Уоста лом, да ли би ико по же лео да до ба ци 
до 122?

Д. Дра гић  

ГРА НИ ЦЕ ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ

Цр та на сто пет на ест 
Је дин ствен слу чај: 

Жа на Кал ман
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Аме ри кан ци  
8. но вем бра би ра ју  
из ме ђу два нај ста ри ја 
пред сед нич ка  
кан ди да та у сво јој  
исто ри ји

Ко ка же да рад ни век тре ба 
да се за вр ши са 65 или 67 
го ди на, што је у све ту да нас 

пре о вла ђу ју ћа гра ни ца за од-
ла зак у пен зи ју, ка да би тре ба ло 
да пре ста ну све про фе си о нал не 
бри ге и да глав ни за да так по ста-
не – ка ко оста ти у нај леп шој успо-
ме ни уну ци ма.

У Аме ри ци, нај моћ ни јој еко-
ном ској и вој ној си ли све та, на 
кон кур су за пред сед ни ка – по сао 
ко ји по оп те ре ће но сти и под ра-
зу ме ва ју ћем стре су не ма упо ре-
ди вог – у нај у жем из бо ру су јед на 
ба ка од 69 го ди на и је дан де ка од 
70 ле та.

Хи ла ри Клин тон и До налд 
Трамп – о њи ма је реч – по бе ди ли 
су у пре ли ми нар ним из бо ри ма 
сво је пар тиј ске ри ва ле и 8. но-
вем бра аме рич ки би ра чи ће од-
лу чи ва ти ко ће од њих дво је ући 
у Бе лу ку ћу. 

Ко год да уђе, ући ће у исто ри ју: 
по ста ће бар жи вот но нај и ску сни-
ји ли дер у исто ри ји на ци је у ко јој 
се пред сед ни ци, го то во на исто-
ве тан на чин, би ра ју још од 1789. 
Хи ла ри Клин тон би уз то мо гла да 
по ста не и пр ва аме рич ка пред-
сед ни ца, док би Трамп, ако по бе-
ди, по стао нај ста ри ји аме рич ки 
пред сед ник (се дам де се ти ро ђен-
дан је про сла вио про шлог ју на).

Пре њих, ти ту лу нај ста ри јег 
пред сед ни ка САД но сио је Ро-
налд Ре ган, ко ји је кад је пре у зео 

пред сед нич ку ду жност имао тек 
не што ма ње од 70. Пи та ње ње-
го вих го ди на би ло је ак ту ел но у 
ње го вој кам па њи про тив мла ђег 
кан ди да та Де мо крат ске пар ти је 
Џи ми ја Кар те ра (та да 56) а по го то-
во у бор би за дру ги ман дат, 1984, 
ка да је у де ба ти са иза бра ни ком 
де мо кра та, Вол те ром Мон деј лом, 
из ја вио да не ће „у по ли тич ке свр-
хе екс пло а ти са ти не ис ку ство и 
мла дост свог про тив ни ка”.

Од осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка про се чан жи вот ни век 
је, исти на, знат но про ду жен, али 
је нео спор на чи ње ни ца да су у 
овом из бор ном ци клу су за аме-
рич ког пред сед ни ка, за раз ли ку 
од не ко ли ко прет ход них, „не ис-
ку ство и мла дост” гур ну ти у дру ги 
план.

Што опет не зна чи да су оба 
кан ди да та по ли тич ки ве те ра ни: 
иако је нај ста ри ји, До налд Трамп 
је по ли ти чар по чет ник, што, у 
ком би на ци ји са ње го вим ка рак-
те ром и, ка ко кон ста ту ју ме ди ји, 
аро ган ци јом и са мо љу бљем, иза-
зи ва ра зло жне стра хо ве ка кав ће 
би ти пред сед ник ако то за и ста 
по ста не.

С дру ге стра не, Хи ла ри Клин-
тон има дуг по ли тич ки стаж, али 
ни је баш ши ро ко по пу лар на по-
ли ти чар ка: по мно ги ма она је 
сим бол све га ло шег у аме рич-
ком по ли тич ком си сте му: спре ге 
ве ли ког би зни са и по ли ти ке (и 
пра те ће ко руп ци је), део је еста-
бли шмен та ко ји је зе мљу гур нуо 
у мо рал ну кри зу из ко је се те шко 
опо ра вља.

Ни она ни Трамп до ду ше не по-
ка зу ју симп то ме ти пич не за оне 
ко ји ула зе у за вр шне де це ни је 
жи во та: пре све га ни су се до ко-

си и фи зич ки из гле да ју ве о ма 
спрем но (епи зо да са оне све шћи-
ва њем Клин то но ве на јед ној ко-
ме мо ра ци ји већ је за бо ра вље на 
епи зо да).

Она је пла ву ша, али ње на фри-
зу ра је ама тер ски рад у по ре ђе њу 
са Трам по вом, где је „сва ка дла ка 
на ме сту” (сва ко га да на на истом). 
Пре ма јед ном но ви нар ском ис-
тра жи ва њу, реч је о ком би на ци ји 
ње го ве при род не и уса ђе не му 
ко се, чи је је по ста вља ње ко шта ло 
60.000 до ла ра, а за ме сеч но одр-
жа ва ње је по треб но 3.000.

У сва ком слу ча ју, ови из бо ри су 
у упа дљи вом кон тра сту са они ма 
из 2008, ка да је та да са свим мла-
до ли ки и по ле тан Ба рак Оба ма 
по стао пр ви цр ни пред сед ник 
САД, са са мо 47 го ди на и пет ме-
се ци жи во та.

Ипак, ре корд нај мла ђег пред-
сед ни ка др жи Џон Ке не ди, ко ји 
је у мо мен ту усе ље ња у Бе лу ку ћу 
имао са мо 43 го ди не и осам ме се-
ци. На жа лост, по стао је и нај мла-
ђи бив ши пред сед ник, ка да је са 
46 го ди на и шест ме се ци по стао 
жр тва атен та та.

У про се ку, 44 до са да шња пред-
сед ни ка на ду жност су сту па ла 
са 54 го ди не и три ме се ца, што је 
мо жда нај бо ља ком би на ци ја зре-
ло сти и ис ку ства. И на јед ном и 
на дру гом се ина че ин си сти ра и у 
аме рич ком уста ву: је дан од усло-
ва да се не ко кан ди ду је за овај по-
ло жај је сте и нај ма ње 35 го ди на 
жи во та.

Ме ђу свет ским ли де ри ма да нас 
је ина че нај мла ђи пред сед ник Се-
вер не Ко ре је Ким Џонг Ун (ро ђен 
је у ја ну а ру 1983), чи ја је зва нич на 
ти ту ла „вр хов ни ли дер”, а нај ста-
ри ји је пред сед ник Зим баб веа 

Ро берт Му га бе, ко ји је про шлог 
фе бру а ра на вр шио 92 го ди не. И 
ко ји, на рав но, не по ми шља да се 
по ву че. На вла сти је ина че пу них 
35 го ди на и сле де ћи из бор ни иза-
зов га оче ку је тек 2018.

Ме ђу до а је ни ма у ре до ви ма 
свет ских ше фо ва др жа ва, ти ту-
лар них или ствар них, је сте и бри-
тан ска кра љи ца Ели за бе та, ко ја је 
про шлог апри ла про сла ви ла 89. 
ро ђен дан. Кра љи ца је та ко ђе ре-
корд но ду го, још од 1952, а њен 
син, пре сто ло на след ник принц 
Чарлс по свој при ли ци не ће до-
ћи на ред: у но вем бру ће ући у 68. 
го ди ну – има, да кле, све ква ли фи-
ка ци је за пен зи о не ра, по го то во 
што се већ уве ли ко спе ку ли ше 
да ће, кад му мај ка или аб ди ци ра 
или за вр ши жи вот ни век, пре сто 
пре пу сти ти свом си ну, прин цу Ви-
ли је му.

„Пен зи о нер ске” го ди не ни су, 
да кле, пре пре ка за по ли тич ке ам-
би ци је и пре у зи ма ње др жав ног 
кор ми ла у ру ке. Уоста лом, Клин-
то но вој пред ви ђа ју да ће по жи-
ве ти још 19 го ди на, што је ви ше 
не го до вољ но и за два ман да та, 
док се Трам пу прог но зи ра ју две 
го ди не ма ње.

По сао у Бе лој ку ћи је сте ис цр-
пљу ју ћи, али ње ном до ма ћи ну 
је, ако му за тре ба, на рас по ла га-
њу нај бо ља ме ди цин ска не га да-
нас на све ту. Не по твр ђу ју ли то, 
уоста лом, и два бив ша аме рич-
ка пред сед ни ка: Џи ми Кар тер и 
Џорџ Буш ста ри ји ко ји да нас има-
ју по 92 го ди не, док је Бил Клин-
тон, ко ји би у Бе лу ку ћу мо гао да 
се вра ти у је дин стве ној уло зи 
„пр вог го спо ди на”, у по ре ђе њу са 
њи ма пра ви мла дић: има тек 70.

М. Бе кин 

ИЗ БО РИ ЗА ПРЕД СЕД НИ КА АМЕ РИ КЕ

Го ди не су ва жне, али ни су бит не
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Удру же ње пен зи о не-
ра оп шти не Ћи ће вац је-
ди но је удру же ње у Ср-
би ји ко је има ве ћи број 
чла но ва не го пен зи о не-
ра у оп шти ни и јед но је 
од нај ак тив ни јих у зе-
мљи. Пен зи о не ра има 
2.080, а чла но ва ви ше 
од 2.600. У удру же ње су, 
по ред Ћи ћев ча на, учла-
ње ни и пен зи о не ри 
из Ра жња, Вар ва ри на, 
Кру шев ца, Кра гу јев ца, 
Ни ша, Па ра ћи на, Бе о-

гра да, Пан че ва и дру гих 
ме ста. 

– Ну ди мо број не по год-
но сти за на ше чла но ве. 
Чла на ри на је је дан до че-
ти ри од сто ви си не пен-
зи је, а про сеч но на ни воу 
удру же ња 530 ди на ра 
ме сеч но. Чла но ви до би ја-
ју бес ка мат не по зај ми це 
до 40.000 ди на ра на 12 
ме сеч них ра та, од но сно 
24 по лу ме сеч не. Снаб де-
ва мо их на мир ни ца ма и 
угљем (на 12 ме сеч них ра-

та), а за огрев но др во да је-
мо нов ча не по зај ми це па 
они са ми ку пу ју. Ис пла ћу-
је мо по смрт ни не до че ти-
ри пен зи је, у про се ку око 

60.000 ди на ра, а нај ве ћа 
су ма ко ју смо ис пла ти ли 
би ла је 190.000 – ка же Ми-
о мир Ву јић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра 
Ћи ћев ца од 1993. го ди не, 
ко ји је ујед но и пред сед-
ник Окру жног од бо ра Са-
ве за пен зи о не ра Ра син-
ског окру га и члан Над-
зор ног од бо ра Удру же ња 
пен зи о не ра Ср би је. 

Про шле го ди не про-
мет на ра чу ну овог удру-
же ња из но сио је 13 ми-

ли о на ди на ра, а са свим 
овим на бав ка ма око 60 
ми ли о на ди на ра. Удру-
же ње је ор га ни зо ва ло 
број не из ле те и по се те 
ра зним ма ни фе ста ци-
ја ма, обез бе ђу је бес по-
врат ну по моћ нај си ро-
ма шни јим пен зи о не ри-
ма, бес плат но су по де-
ли ли 180 па ке та на мир-
ни ца, а по пла вље ни ма 
у По ја та ма ис по ру чи ли 
на мир ни це у ви си ни од 
240.000 ди на ра.  Ж. М.

Тра ди ци о нал ни су сре ти 
пен зи о не ра три окру га, 
Ни шав ског, То плич ког и 

Пи рот ског, одр жа ни су кра јем 
сеп тем бра у оп шти ни Ме ро ши-
на, уда ље ној два де се так ки ло-
ме та ра од Ни ша. Би ли су то 35. 
су сре ти на ко ји ма је уче ство ва ло 
ви ше од три сто ти не пен зи о не-
ра ме ђу ко ји ма пр ви пут и пред-
став ни ци Пчињ ског и Ја бла нич-
ког окру га. Као и прет ход них го-
ди на, и су сре ти у Ме ро ши ни би-
ли су при ли ка за дру же ње, али и 
за раз го вор о ак тив но сти ма на 
по бољ ша њу стан дар да нај ста-
ри је по пу ла ци је.

До ма ћин ску па То ми слав Сте-
ва но вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Ме ро ши-
на, по же лео је до бро до шли цу 
го сти ма са же љом да се осе ћа ју 
при јат но и – као код ку ће. Сте ва-
но вић је по ру чио да пен зи о не-
ри мо ра ју ак тив но да уче ству ју 
у ства ра њу усло ва за по бољ ша-
ње свог со ци јал ног ста ту са и да 
од то га не ма од у ста ја ња. Пред-
сед ни ца оп шти не Ме ро ши на др 
Со ња Ста јић на дах ну то и то пло 
је го во ри ла о нај ста ри јим гра ђа-
ни ма на гла ша ва ју ћи да је за Ме-
ро ши ну по себ на част јер се на 
ма лом про сто ру оку пи ла го то во 
тре ћи на Ср би је. 

– Пен зи о не ри су ва жан фак-
тор у раз во ју и вас пи та њу де це. 
Они су стуб по ро ди це, не са мо 
у ма те ри јал ном сми слу, већ и 

због жи вот ног ис ку ства и хај-
де да за јед но да мо до при нос 
да сви ма бу де бо ље. За да так 
мла ђих је да ства ра ју усло ве за 
про спе ри тет а вас ста ри јих да 
жи ви те ду же да би сте мо гли да 
по мог не те мла ди ма да по ста ну 
до бри љу ди – ре кла је др Со ња 
Ста јић и из ма ми ла гро мо гла сни 
апла уз при сут них у пре пу ној 
ве ли кој са ли би бли о те ке у До му 
кул ту ре.

Из но во фор ми ра ног Са ве за 
удру же ња пен зи о не ра ју го и-

сточ не Ср би је при сут ни ма се 
обра тио пр ви чо век тог са ве за, 
Ми ло ван Ву чи ће вић, на гла ша-
ва ју ћи да је циљ да у на ред ном 
пе ри о ду бу де што ма ње раз ло-
га за пре по зна тљи ву ре че ни цу, 
„што ју жни је, то ту жни је”. Пред-
сто ји нам те жак за да так на по-
бољ ша њу ма те ри јал ног ста ту са 
пре све га оних чи је су пен зи је 
ма ње од пет на ест хи ља да ди на-
ра. Та квих је ско ро 380.000 и кад 
се то има у ви ду су ви шно је го-
во ри ти о при стој ном стан дар ду 

нај ста ри је по пу ла ци је, ре као је 
Ви чи ће вић.

Да су сре ти у Ме ро ши ни про-
тек ну у ле пој ат мос фе ри, осим 
до брих до ма ћи на, до при нео је 
и из у зет но леп, сун чан дан, за-
тим дру же ње уз му зи ку и за јед-
нич ки ру чак. Ина че, до ма ћин 
на ред них, 36. су сре та је оп шти-
на Свр љиг. Уз при год ну здра ви-
цу, „шта фе ту” је при мио Ми лен-
ко Пе тро вић, пред сед ник свр-
љи шког Удру же ња пен зи о не ра.

Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЋИ ЋЕ ВАЦ ЈЕД НО ОД НАЈ АК ТИВ НИ ЈИХ У СР БИ ЈИ

Ви ше чла но ва не го пен зи о не ра у оп шти ни

Ми о мир Ву јић 

СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА У МЕ РО ШИ НИ 

Оку пи ла се тре ћи на Ср би је
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Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Алек си-
нац при год ном све ча но шћу обе ле жи ло је 
зна ча јан ју би леј – се дам де це ни ја по сто ја-
ња и ра да. Удру же ње ко је је осно ва но од-
мах по сле осло бо ђе ња, 1946. го ди не, већ у 
пр вој го ди ни по сто ја ња укљу чи ло се у об-
но ву ра том раз ру ше не зе мље, али и у ре-
ша ва ње со ци јал них про бле ма ко јих је у то 
вре ме би ло пре ви ше. 

– Ка ко су го ди не про ла зи ле, та ко је и 
удру же ње по ла ко али си гур но ра ди ло на 
ства ра њу бо љих усло ва за жи вот пен зи о не-
ра, као и на ома со вља ва њу и ме сних ор га-
ни за ци ја у на се љи ма. Да нас у 43 ме сне ор-
га ни за ци је Удру же ње пен зи о не ра оку пља 
око 4.000 чла но ва. Стал ни за да так је при јем 
но вих чла но ва и фор ми ра ње ор га ни за ци ја 
у свим на се љи ма у ко ји ма по сто ји ин те ре-
со ва ње пен зи о не ра – на гла сио је пред сед-
ник Удру же ња Сла во љуб Де нић.

У знак за хвал но сти за до бру са рад њу, 
нај за слу жни јим ор га ни за ци ја ма и по је-
дин ци ма уру че не су за хвал ни це. Све ча но-
сти су при су ство ва ли број ни го сти, ме ђу 

ко ји ма су би ли и пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве и пен зи о нер ских ор га ни за ци-
ја из овог де ла Ср би је.

С. Илић

На Дан пен зи о не ра 
Аран ђе лов ца 19. 
сеп тем бра Удру же-

ње је све ча но обе ле жи ло 
зна ча јан ју би леј – 70 го-
ди на кон ти ну и ра ног по-
сто ја ња и ра да. Све ча ној 
сед ни ци при су ство ва ли су 
Ва си ли је Бе ло бр ко вић, за-
ме ник пред сед ни ка пен-
зи о не ра Ср би је, пред став-
ни ци Фон да ПИО, ло кал не 
са мо у пра ве, удру же ња 
пен зи о не ра Шу ма диј ског 
окру га, гра да Бе о гра да, 
број ни го сти и са рад ни ци. 
Љу би ша Га јић, пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не-
ра оп шти не Аран ђе ло вац, 
ис так ну тим ак ти ви сти ма 
и са рад нич ким ор га ни за-
ци ја ма уру чио је по ве ље 
и за хвал ни це за до при нос 
афир ма ци ји и успе шном 
ра ду Удру же ња. Про сла-
вље на је и кр сна сла ва по-
све ће на Све том ар хан ге лу 
Ми ха и лу.

На те ри то ри ји оп шти не 
Аран ђе ло вац жи ви ви ше 
од 11.000 пен зи о не ра. У 18 
се о ских и че ти ри град ске 
ме сне за јед ни це пре ко ме сних 
од бо ра у Удру же ње је учла ње-
но 3.000 нај ста ри јих су гра ђа-
на, ко ји ма се на име чла на ри не 
од би ја сим бо лич них 50 ди на ра 
ме сеч но. У Удру же њу ра де број-

не сек ци је а по себ но је ак тив на 
спорт ска сек ци ја ко ја из го ди не 
у го ди ну на Олим пи ја ди тре ћег 
до ба по сти же за па же не ре зул-
та те. Фор ми ран је и Књи жев ни 
клуб ко ји се мо же по хва ли ти 
из да ва њем две књи ге по е зи је 

и про зе под по кро ви тељ ством 
Удру же ња.

Хор и пе вач ка гру па успе шно 
на сту па ју на свим дру же њи ма и 
све ча но сти ма. Тра ди ци о нал но 
за све пра зни ке ор га ни зу ју из-
ло жбе ли ков них ра до ва и до ма-

ће ра ди но сти. Ту су и че сти 
из ле ти по Ср би ји.

Не го ва ње за јед ни штва је 
по себ на бри га Удру же ња 
ко је већ го ди на ма ор га ни зу-
је за јед нич ко обе ле жа ва ње 
ро ђен да на сво јих чла но ва. 
По себ но тре ба ис та ћи да 
Удру же ње ре дов но ор га ни-
зу је ху ма ни тар не ак ци је за 
бо ле сне и со ци јал но угро же-
не и по се ћу је ста рач ка до ма-
ћин ства. Пен зи о не ри ма са 
нај ни жим пен зи ја ма Удру же-
ње обез бе ђу је бес плат не па-
ке те са основ ним жи вот ним 
на мир ни ца ма, бес ка мат не 
по зај ми це, кре ди ти ра ње за 
ку по ви ну жи вот них на мир-
ни ца, огре ва и др.

Ле кар ски пре гле ди и 
струч на пре да ва ња, ме ре ње 
крв ног при ти ска и од ре ђи-
ва ње ше ће ра у кр ви, ре дов-
но се оба вља ју у про сто ри ја-
ма Удру же ња.

Чла но ви ма је омо гу ће но 
да по ха ђа ју обу ку за рад на 
ра чу на ри ма и ко ри шће ње 
ин тер не та.

Све ове ак тив но сти за бе-
ле же не су у пр вој мо но гра-

фи ји „Пен зи о не ри ма с по што ва-
њем” ко ју је штам па ло Удру же-
ње по во дом зна чај ног ју би ле ја, 
се дам де це ни ја кон ти ну и ра ног 
по сто ја ња и ра да. 

Н. Ђор ђе вић Ма ти је вић

АЛЕК СИ НАЦ

Захвалнице за јубилеј удру же ња пен зи о не ра

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Де це ни је 
не го ва ња 

за јед ни штва
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пензионерски кутак

БЕ О ГРАД

Дру же ња 
пен зи о ни са них 
про све та ра

Удру же ње пен зи о ни са них про-
свет них рад ни ка Бе о гра да фор-
ми ра но је 1992. го ди не и бро ји 
162 чла на. 

– Ор га ни зу је мо из ле те и дру-
же ња у До му Вој ске Ср би је, а 
ре дов но обе ле жа ва мо зна чај не 
да ту ме по пут 8. но вем бра, Да на 
про свет них рад ни ка, Све тог Са-
ве... За јед но смо и на тре ћи дан 
Вас кр са – ка же мр Ве ри ца Ра ко њац Па вло вић, пред сед ни ца 
овог удру же ња (на сли ци). 

Бе о град ски про све та ри у пен зи ји од ма ја кре ћу на број не 
из ле те. Ви дов дан обе ле жа ва ју на Ду на ву у Зе му ну, сва ко дру-
же ње је уз му зи ку, а има ју и ор га ни зо ва не по се те по зо ри шти-
ма и ли ков ним из ло жба ма у глав ном гра ду. За све чла но ве 
Удру же ња Пе та бе о град ска гим на зи ја бес плат но да је пред-
ста ве ко је спре ма ју ње ни бив ши и са да шњи ђа ци.  Ж. М.

КИ КИН ДА

Румуни пети пут на 
„Да ни ма лу да је”

Асо ци ја ци ја се ни о ра из Те ми шва ра са 52 чла на по пе ти пут је 
на сту пи ла у про гра му ама тер ских са ста ва на „Да ни ма лу да је” у 
Ки кин ди. Они су са сво јим до ма ћи ни ма, чла но ви ма КУД пен зи-
о не ра „Сун ча на је сен”, пред ста ви ли на овој ту ри стич кој ма ни фе-
ста ци ји ме лос Ру му ни је и ин тер пре та ци ју два мо дер на пле са.

Дру же ње је на ста вље но у До му пен зи о не ра, та ко ђе у ве-
дром рас по ло же њу. Том до га ђа ју при су ство ва ло је ви ше од 
сто ти ну ве те ра на ра да.  С. З.

РО АН ДА

Ак тив ни ветерани
Удру же ње пен зи о не ра из Ро ан де код Сви лајн ца осно ва-

но је 3. мар та 2013. го ди не. За пр вог пред сед ни ка Удру же ња 
иза бран је Гли го ри је Мар ко вић Го ра (75), фран цу ски пен зи-
о нер, ле ген дар ни гол ман ФК „Је дин ство” Ро ан да. Удру же ње 
бро ји 52 чла на а у цен тру се ла, код До ма кул ту ре, има сво ју 
про сто ри ју – клуб пен зи о не ра.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Из лет за ак ти ви сте
Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-

де рев ске Па лан ке не дав но је на гра ди ло сво је ак ти ви сте и 
пред сед ни ке ме сних од бо ра пен зи о не ра јед но днев ним из-
ле том. Из лет је ор га ни зо ван до Бу ко вич ке ба ње у Аран ђе-
лов цу, где су љу ди тре ћег до ба из гра да на Ја се ни ци об и шли 
Ора шац, Ма ри ће ви ћа ја ру гу, пе ћи ну Ри со ва чу...

За јед нич ки ру чак и дру же ње уз хар мо ни ку, пе сму и по ко-
је кол це ор га ни зо ван је на Бу ку љи, а овај јед но днев ни из лет 
оста ће сви ма у ле пом се ћа њу. Сл. К.

Са вре ме ни плес пен зи о нер ки из Темишвара

Про стор од 45 ква дра та са ве ли ком те ра сом омо гу ћа ва 
при ја тан бо ра вак пен зи о не ри ма. У клу бу се слу же без ал ко-
хол на пи ћа, ка фа и чај, а ко ри сни ци мо гу да се дру же, да игра-
ју шах, до ми не и та блић. Про стор ко ри сти и Ша хов ски клуб 
„Је дин ство” Ро ан да за так ми че ње у Дру гој ли ги По мо рав ског 
окру га. 

Удру же ње пен зи о не ра је ве о ма ак тив но у ор га ни зо ва њу 
пу то ва ња по Ср би ји. До са да су по се ти ли Сме де ре во, Алек-
сан дро вац, То по лу, Бе о град, Кри ви Вир на „Дан бо жу ра”, а не-
дав но су об и шли Ни шку твр ђа ву и Ће ле-ку лу, Ни шку ба њу и 
Со ко ба њу.  Б. Ж.

БОР

Бројна так ми че ња
Оп штин ски са вез ин ва ли да ра да у Бо ру уче ство вао је на 

так ми че њу спорт ских сек ци ја бор ског ре ги о на одр жа ном не-
дав но у Кла до ву. 

– Том при ли ком у так ми че њу у пи ка ду осво ји ли смо тре ће ме-
сто, као и у ша хов ском над ме та њу. У ок то бру смо уче ствовали 
на кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма у За је чару – ка же пред сед ни ца 
Ак ти ва же на ин ва ли да ра да Бор Ли ди ја То до ро вић. Л. Т.
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ГЦ МА ТА РУ ШКА БА ЊА

Стал на бри га о  
не моћ ни ма 

Ге рон то ло шки цен тар у Ма та ру шкој Ба њи мо же да при ми 
252 ко ри сни ка, а тре нут но је ско ро пун. Нај ве ће ин те ре со ва-
ње је за сме штај ли ца ко ја су пот пу но за ви сна од ме ди цин-
ских рад ни ка овог цен тра.

Бу ду ћи да су осо бе ко је пр ви пут кро че у ова кав про стор 
че сто ту жне па и упла ка не због про ме не сре ди не и осе ћа ја 
од ба че но сти, осо бље ГЦ им је ор га ни зо ва ло оку па ци о ну и 
рад ну те ра пи ју. Пред ви ђе ни пе ри од за адап та ци ју ко ри сни-
ка из но си три ме се ца, ма да че сто по тра је и знат но ду же. 

Усло ви жи во та у до му у Ма та ру шкој Ба њи су ви ше не го ко-
рект ни, као и рад ме ди цин ског ти ма, што ко ри сни ци ма омо-
гу ћа ва ла год ни ји бо ра вак и лак ше на ви ка ва ње на но ве жи-
вот не окол но сти. И. Ш. 

ГЦ „СРЕМ”

Ру мља ни у Ја го ди ни
Ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” би ли су не дав но на 

из ле ту у Ја го ди ни, где су об и шли Зо о ло шки врт и Му зеј во шта них 
фи гу ра, ко јим су би ли фа сци ни ра ни. Бли зу пе де сет ко ри сни ка и 
за по сле них у рум ској уста но ви по се ти ли су то га да на и Ге рон то-
ло шки цен тар у Ја го ди ни, где им је при ре ђен ру чак. Г. В.

ЉУ БО ВИ ЈА   

Сла ва љу бо виј ских 
пен зи о не ра 

У свом клу бу у Љу бо ви ји 14. ок то бра пен зи о не ри су скром-
но про сла ви ли кр сну сла ву, По кров пре све те Бо го ро ди це. 
Слав ско жи то и хлеб осве штао је про то је реј ста вро фор Дра-
ган Се ку лић, а при дру жи ли су му се пен зи о не ри Ко виљ ка 
Иг ња то вић и Ми ли сав Ђо кић, за тим Ми ло ван Ко ва че вић, 
пред сед ник оп шти не Љу бо ви ја, и Ду шко Мар ко вић, за ме ник 
пред сед ни ка оп шти не Љу бо ви ја. 

Усле дио је слав ски ру чак за ви ше од 80 пен зи о не ра из Љу-
бо ви је и су сед них гра до ва и три де се так го сти ју из Удру же ња 
пен зи о не ра Омо љи це у Ба на ту, са ко јим су се љу бо виј ски пен-
зи о не ри бра ти ми ли пре две го ди не. До ма ћин сла ве био је Ми-
ли сав Ђо кић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра у Љу бо ви ја.

Удру же ње пен зи о не ра у Љу бо ви ји 14. ок то бра 2016. го-
ди не би ло је до ма ћин и дру же ња пен зи о не ра из 14 гра до ва 
за пад не Ср би је, као и из Би је љи не и Бра тун ца – Ре пу бли ка 
Срп ска. Уче ство ва ло је ви ше од 400 пен зи о не ра. 

Сви го сти су по твр ди ли да су ме шта ни Љу бо ви је ср дач ни 
и до бри до ма ћи ни. По ред руч ка, за уче сни ке је ан га жо ван и 
ор ке стар ко ји је до бром му зи ком и пе смом зна лач ки уве ћао 
рас по ло же ње при сут них пен зи о не ра. Игра ло се и ве се ли ло 
до ка сних ве чер њих са ти.   М. М.

СВР ЉИГ 

Пет го ди на ра да 

Осве ће ње слав ског жи та и хле ба  

Удру же ње пен зи о не ра „Дер вен” у Свр љи гу при год ним про-
гра мом и бо га том тр пе зом обе ле жи ло је пет го ди на по сто ја-
ња и ра да. Би ла је то и при ли ка да се на бро је мно го број не 
ак тив но сти бли зу 200 чла но ва, ка же Бо ри во је Сте ва но вић, 
пред сед ник удру же ња. Ов де се сва ко днев но ро ди но ва ак-
тив ност, а мно ге се пла ни ра ју и ду же. Нај леп ше је дру же ње 
у клу бу уз до ми не, шах, ка фу, сок и ле пе пен зи о нер ске при-
че о здра вљу, ре кре а ци ји, со ци ја ли, на бав ка ма, пу то ва њи ма. 
Чла ни це удру же ња ба ве се руч ним ра до ви ма ко је из ла жу на 
мно гим ма ни фе ста ци ја ма ши ром Ср би је. С. Ђ. 
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Ово го ди шња Олим пи ја да 
има ла је 1.270 уче сни ка, 
од ко јих ви ше од 1.000 

так ми ча ра у спорт ским ди сци-
пли на ма (шта фе ти у бр зом хо-
да њу, фуд ба лу – „из во ђе њу” 
пе на ла, ко шар ци – сло бод ним 
ба ца њи ма, стре ља штву, пи ка ду, 
ша ху и ри бо ло ву), свр ста них у 
208 еки па. Уче ство ва ло је ви ше 
од 60 књи жев них ства ра ла ца и 
сли ка ра у окви ру Олим пиј ског 
су сре та пи са ца и Сли кар ске 
ко ло ни је, и ско ро сто из во ђа ча 
кул тур но-умет нич ког про гра-
ма (КУД „Вр њач ки вез” и КУД 
„Хлеб жи во та”). Пе де се так ђа ка 
пр ва ка обе ле жи ло је по че так 
школ ске го ди не у „сво јој” тр ци 
„На сло во, на сло во...” у окви-
ру ме ђу ге не ра циј ске са рад ње. 
Здрав стве не три би не и „Ба зар 
здра вља” ре а ли зо ва ло је 20 
еду ка то ра, док је сто ти нак во-
лон те ра – ме ђу ко ји ма су ор га-
ни за то ри, су ди је, кон тро ло ри, 
об ра ђи ва чи ре зул та та, чла но ви 
тех нич ких еки па за обез бе ђе ње 
ре кви зи та, озву ча ва ња, по ма-
га ње ма ње по крет ни ма и хен-
ди ке пи ра ни ма... омо гу ћи ло да 
и ова Олим пи ја да про тек не у 
нај бо љем ре ду и без про бле ма.

Олим пи ја ду су по др жа ли 
Ми ни стар ство за омла ди ну и 
спорт, Ми ни стар ство за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Спорт ски са вез 
Ср би је, Олим пиј ски ко ми тет Ср-
би је, Ам ба са да САД, мно го број-
ни при ват ни спон зо ри.

На Олим пи ја ди су уче ство ва-
ли и пред став ни ци еки пе Са ве-
за дис тро фи ча ра, Са ве за па ра-
пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра, 
Са ве за глу вих и на глу вих и Са-

ве за сле пих и сла бо ви дих. Би ло 
је и уче сни ка из ино стран ства: 
три еки пе из Швед ске и две еки-
пе из САД.

Олим пи ја ду је отво рио ми-
ни стар за омла ди ну и спорт 
Ва ња Удо ви чић, ко ји је био и 
њен по кро ви тељ. Осим ње га 
на све ча ном отва ра њу го во-
ри ли су још и Бо бан Ђу ро вић, 
гра до на чел ник Вр њач ке Ба ње, 
Ђу ро Пе рић, пред сед ник Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је ко ји је 
осни вач По кре та тре ћег до ба, 
и Ва са Бе ло бр ко вић, пред сед-
ник Ор га ни за ци о ног од бо ра 
Олим пи ја де. Отва ра њу је при-
су ство вао и др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња Не го ван Стан ко вић, 
као и се кре тар ам ба са де Ре пу-
бли ке Сло вач ке, Ми ха ел Кру-
сик. Спорт ски про мо тор олим-
пиј ских так ми че ња, про сла-
вље ни џу ди ста Вук Ра шо вић, 
осва јач 76 ме да ља на свет ским 
и европ ским шам пи о на ти ма у 
свом спор ту, пру жао је то ком 

че ти ри да на по др шку так ми ча-
ри ма ско ро свих ди сци пли на. 
Уве че је био у цен тру па жње 
док је из но сио сво је ути ске и 
се ћа ња, при че му је при ме ром 
по ка зи вао да го ди не ни су пре-
пре ка за ба вље ње спор том, 
на во де ћи да је пре са мо не ко-
ли ко да на пре по чет ка ску па у 
Вр њач кој Ба њи, у сво јој 77. го-
ди ни, осво јио злат ну ме да љу у 
ап со лут ној ка те го ри ји на ме ђу-
на род ном так ми че њу у Пра гу.  

По ча сни гост Олим пи ја де био 
је Не ма ња Ди ми три је вић, осва-
јач брон за не ме да ље у ба ца њу 
ко пља на Па ра о лим пиј ским 
игра ма у Ри ју 2016. Он је за-
јед но са Зо ра ном Ми ћо ви ћем, 
пред сед ни ком Па ра о лим пиј-
ског ко ми те та Ср би је, на за вр-
шној ве че ри по здра вио при сут-
не у пре пу ној Кон гре сној са ли 
хо те ла „Зве зда”, у ко јој су се до 
ду бо ко у ноћ про сла вља ли пе-
ха ри, ме да ље, ди пло ме, до го-
ва ра ли су сре ти то ком го ди не, 
раз ме њи ва ли бро је ви те ле фо-
на, меј ло ви... 

Све у куп ни по бед ник Де ве-
те Олим пи ја де на кон збра ја ња 
осво је них бо до ва у свим ди сци-
пли на ма (осим ри бо ло ва у ко ме 
је би ло са мо по је ди нач но так ми-
че ње) је сте еки па Удру же ња пен-
зи о не ра оп шти не При је по ље са 
84 бо да, дру го ме сто осво ји ли су 
так ми ча ри Удру же ња пен зи о не-
ра Са ве зног МУП-а са 78 бо до ва, 
док је тре ће ме сто при па ло Клу бу 
за од ра сла и ста ра ли ца из Пан че-
ва – II еки па са 75 бо до ва.

Од и гра на је и си мул тан ка са 
ве ле мај сто ром Ду ша ном Рај-
ко ви ћем на 20 та бли, у ко јој је 
ве ле мај стор по бе дио са 16:4 (12 
по бе да и осам ре ми ја).

Олим пи ја да тре ћег до ба још 
јед ном је по ка за ла да је у спор-
ту нај ва жни је по бе ди ти се бе, 
упра во она ко ка ко ка жу и сти-
хо ви ње не зва нич не хим не: „По-
бе ди се бе, дру ге ћеш ла ко, мо-
жеш и мо раш, што мо же сва ко, 
по бе ди се бе, су тра и са да, ово је 
тво ја Олим пи ја да...”.

Пе тар Марш
В. А.

ДЕ ВЕ ТА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА 

Нај ва жни је – по бе ди ти се бе
Свеукупни победници Министар Удовичић на отварању Олимпијаде

Организациони одбор
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?М. Ј., Ниш: Да ли Ср би ја има уго вор са Ру си јом о ре гу ли са-

њу ста жа оства ре ног у овој зе мљи? Ра дио сам шест го ди на 
у Ру си ји, а оста ли део ста жа је оства рен у Ср би ји, па ме за-

ни ма да ли имам пра во на део пен зи је и из ове зе мље.

?М. Љ., Ћу при ја: Због бо ле сти ми је ам пу ти ра на но га и при-
мам ту ђу не гу и по моћ и по ро дич ну пен зи ју. Да ли имам 
пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно оште ће ње?

?Н. Т., Кра гу је вац: Ра дим у МУП-у Ср би је. У пе ри о ду од 2011. 
до 2014. го ди не по сло да вац ме је уда љио с по сла због во-
ђе ња ди сци плин ског по ступ ка. Вра ћен сам на рад, од но-

сно ди сци плин ски по сту пак је об у ста вљен због за ста ре ва ња. 
Обра ћао сам се по сло дав цу да ми при зна стаж са уве ћа ним 
тра ја њем, али сам до био од го вор да не мам пра ва на то, јер 
ни сам био у рад ном од но су. Да ли је то тач но, с об зи ром на то 
да до пре ки да ња рад ног од но са ни је до шло мо јом кри ви цом?

?М. У., Гор њи Ми ла но вац: У рад ном сам од но су у Ре пу бли-
ци Ср би ји, пра во на ста ро сну пен зи ју ћу оства ри ти 2018. 
го ди не, са 65 го ди на жи во та. Имам пет го ди на ста жа оси-

гу ра ња у Хр ват ској, а у Бо сни и Хер це го ви ни, од но сно у Ре пу-
бли ци Срп ској 10 и по го ди на. Ка да на пу ним 65 го ди на жи во та 
у Ср би ји ћу има ти не што ви ше од 19 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
По што имам и по се бан стаж у Ре пу бли ци Срп ској, мо је пи та ње 
гла си: у ком сми слу би овај стаж мо гао ути ца ти на из нос пен зи-
је при ње ном из ра чу на ва њу, да ли ће ми уве ћа ти или ума њи ти 
пен зи ју.?Љ. Л., Кра гу је вац: У пен зи ји сам већ пет го ди на, али су ми 

тек не дав но при зна те че ти ри го ди не ста жа оства ре ног у 
Хр ват ској. До би ла сам ре ше ње за пен зи ју и за тај пе ри од. 

Да ли имам пра во на ре фун ди ра ње нов ца за пе ри од од ка да 
сам сте кла пра во на пен зи ју до да нас?

?С. П., Бе о град: Да ли ин ва лид ски вој ни пен зи о не ри мо гу 
да отво ре соп стве ну фир му, а да не кр ше би ло ко ји за кон, 
тј. да ли при том гу бе пра во на вој ну ин ва лид ску пен зи ју и 

има ли ка квих огра ни че ња?

?В. М., Ужи це: На пу ни ла сам про пи са не го ди не ста жа и под-
не ла зах тев за пен зи ју. Кон ста то ва но је да ми фир ма ни-
је упла ти ла до при но се за две го ди не. Пред у зе ће је са да у 

сте ча ју. Шта ја да ра дим, да ли је мо гу ће да са ма упла тим не до-
ста ју ће до при но се и ко ли ко би то из но си ло?

Спо ра зум са Ру си јом још ни је  
пот пи сан

Новчана накнада за те ле сно
оште ће ње

Уве ћа ни стаж оси гу ра ња са мо за 
ефек тив ни рад

По се бан стаж и ви си на пен зи је

Пра во на ре фун ди ра ње нов ца

Пра во инвалидских вој них  
пен зи о не ра на за по сле ње

Упла та не до ста ју ћих до при но са

Од го вор: Ре пу бли ка Ср би ја 
још не ма пот пи сан спо ра зум 
о со ци јал ном оси гу ра њу са Ру-
ском Фе де ра ци јом. По чет ком 
ове го ди не по че ли су пре го во-
ри над ле жних ор га на Ре пу бли-
ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је 

за за кљу чи ва ње спо ра зу ма из-
ме ђу две зе мље о со ци јал ној 
си гур но сти ко јим се уре ђу ју 
пи та ња при зна ва ња рад ног 
ста жа, здрав стве ног оси гу ра-
ња, ис пла те пен зи ја и дру гих 
да ва ња.

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
мо же се оства ри ти за слу чај 
те ле сног оште ће ња про у зро-
ко ва ног по вре дом на ра ду или 
про фе си о нал ном бо ле шћу и 
ако те ле сно оште ће ње из но-

си нај ма ње 30 од сто. Пра во на 
нов ча ну на кна ду за те ле сно 
оште ће ње не мо же се оства ри-
ти ако је те ле сно оште ће ње на-
ста ло као по сле ди ца бо ле сти 
или је про у зро ко ва но по вре-
дом ван ра да.

Од го вор: Чла ном 54, став 
2 За ко на о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу про пи-
са но је да се стаж оси гу ра ња 
уве ћа ва са мо за вре ме ко је је 
ефек тив но про ве де но на ра-
ду. У овој си ту а ци ји, не по сто ји 

мо гућ ност утвр ђи ва ња ста жа 
оси гу ра ња ко ји се ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем, јер у на ве-
де ном пе ри о ду, у то ку во ђе ња 
ди сци плин ског по ступ ка, ни-
сте ефек тив но про во ди ли вре-
ме на ра ду. 

Од го вор: Сва ка др жа ва ис-
пла ћу је део пен зи је сра змер но 
ста жу и за ра да ма ко је је оси-
гу ра ник оства рио у тим др жа-
ва ма. С об зи ром да се пи та ње 
од но си на део по себ ног ста жа 
оси гу ра ња ко ји је при знат у Бо-
сни и Хер це го ви ни и Ре пу бли-

ци Срп ској, пи та ње би тре ба-
ло по ста ви ти њи хо вом ор га ну 
со ци јал ног оси гу ра ња ко ји је 
над ле жан за од лу чи ва ње о пра-
ву и об ра чун ви си не пен зи је, 
за стаж оси гу ра ња оства рен на 
њи хо вој те ри то ри ји, по њи хо-
вим за кон ским про пи си ма. 

Од го вор: Сва ка др жа ва ис-
пла ћу је део пен зи је сра змер но 
ста жу и за ра да ма ко је је оси гу-
ра ник оства рио у тим др жа ва-
ма. Бу ду ћи да се пи та ње од но си 
на стаж оси гу ра ња сте чен у Ре-

пу бли ци Хр ват ској, по њи хо вим 
за кон ским про пи си ма, пи та ње 
би тре ба ло по ста ви ти хр ват-
ском но си о цу со ци јал ног оси гу-
ра ња ко ји је над ле жан за ис пла-
ту де ла хр ват ске пен зи је.

Од го вор: Ко ри сник ин ва лид-
ске пен зи је оства ре не по осно-
ву пот пу ног гу бит ка спо соб-
но сти за про фе си о нал ну вој ну 
слу жбу, мо же по но во да се за-
по сли, да оба вља са мо стал ну 
или по љо при вред ну де лат ност, 
тј. мо же по но во би ти у оси гу-
ра њу без ика квих огра ни че ња, 
али не ма пра во на по нов но од-

ре ђи ва ње пен зи је по осно ву 
до при но са упла ћи ва них по на-
кнад ном оси гу ра њу. То зна чи да 
му се због по нов ног за по сле ња 
или оба вља ња са мо стал не де-
лат но сти не мо же об у ста ви ти 
ис пла та вој не ин ва лид ске пен-
зи је, ни ти ко ри сник мо же би ти 
по зван на кон трол ни пре глед 
пред ор га ни ма ве шта че ња

Од го вор: Упла та до при но-
са за ПИО је трај на оба ве за 
по сло дав ца. С об зи ром на то 
да је фир ма у ко јој сте ра ди-
ли у том пе ри о ду за ко ји вам 
не до ста је стаж оси гу ра ња са-
да у сте ча ју, тре ба ло би да се 
обра ти те сте чај ном управ ни ку 
у ве зи са не у пла ће ним до при-
но си ма. Оси гу ра ник мо же сам 
да пла ти до при но се за ПИО за 
пе ри о де кад је био у рад ном 

од но су, тј. у оси гу ра њу, а за ко-
је му по сло да вац ни је упла тио 
до при но се, и то са мо ако је тај 
пе ри од оси гу ра ња нео п хо дан 
за ис пу ња ва ње усло ва за пен-
зи ју. Оси гу ра ник мо же да упла-
ти до при но се на кон по кре ну-
тог по ступ ка за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју, о че му ће 
до би ти до дат не ин фор ма ци је 
од над ле жног ре фе рен та ко ји 
во ди по сту пак.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА

АНАГРАМ

У овој укрштеници сами уписујете црна поља. Број црних 
поља назначен  је у заградама на крају сваког описа речи.

ВОДОРАВНО: 1. Женина девојачка породица (0), 2. Комад 
земље обрастао травом (0), 3. Град у Македонији (1), 4. 
Седми падеж у граматици (0), 5. Смањивати се  у односу 
на равну површину (0), 6. Име раније филмске глумице 
Гарднер – Коњ у народним песмама (2), 7. Ознака за цент 
– Хемијски симбол за угљеник – Ваздушно-космички 
авион (скр.)(2), 8. Вођа Хуна „Бич божји” – Ознака за мега 
(1), 9. Народна Република – Аеродром у Паризу (1), 10. 
Амерички филмски глумац, Дејвид (0), 11. Справа, уређај 
(1), 12. Ратар, земљорадник (0).
УСПРАВНО: 1. Загрејано, вруће – Ранији словеначки 
књижевник, Иван (1), 2. Врста отровне биљке – 
Трапавко, неспретњаковић (10), 3. Назив за групу 
инсеката који зричу – Оружани сукоб народа (1), 4. 
Лирско-епска песма – Река у Француској (1), 5. Страно 
женско име – Река у Македонији (1), 6. Пиће, еликсир – 
Град и лука у Кини (1), 7. Аероклуб (скр.) – Састојак воћа 
и поврћа – Двадесет седмо слово ћирилице (2).

Једног дана ЈУРИЛА је,
спремала се два-три САТА,

и отишла на континент
моја познаница Ката.

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

РЕШЕЊА- СКАНДИНАВКА: лампион, Естонке, ктп, ано, са, Проб, Итири, р, Кина, фа, Онт, Лиз, г, Итало, Романов, арабика, Фата, сн, 
И-ти, вео, јо, Марс, ара, тат, Ипер, к, аташе, рата, ил, Асирија, нит, Кан.  БЕЛЕ УКРШТЕНЕ РЕЧИ: тазбина, отравак, Прилеп, локатив, 
опадати, Ава, ат, ц, ц, вка, Атила, м, нр, Орли, Карадин, апарат, ратарац. АНАГРАМ: Аустралија.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ИЗРАДА 
ЛЕКСИKОНА

ЈЕДАН 
ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ

МЕШОВИТО 
ТРГОВИН.  

ПРЕДУЗЕЋЕ 
(СКР.)

РЕКА У     
ИТАЛИЈИ

ЈЕЗЕРО У 
ФИНСКОЈ

ПРОЗОРСКИ      
ОТВОР

НЕШКОЛО-   
ВАНОСТ

УКРАСНА 
ЛАМПА

СТАНОВНИЦЕ    
ЕСТОНИЈЕ

КВАНТНА 
ТЕОРИЈА ПОЉА    

(СКР.)

ЧЕШКА 
ПОТВРДНА РЕЧ

ПРЕФИКС  
ЗА СТАРО

ИНИЦИЈАЛИ 
СЛИКАРА 
АРАЛИЦЕ

РИМСКИ  
ЦАР

ПОВЕРЉ. 
НАРЕДБЕ

ПЛАНИН.    
ВЕНАЦ У  

ТАНЗАНИЈИ

ОЗНАКА 
ЗА РЕОМИР

БИЉНА 
ВАШ

ВЕЛИКА 
АЗИЈСКА 
ДРЖАВА

НОТА 
СОЛМИЗАЦИЈЕ

ПРОШЛЕ   
ГОДИНЕ

ОНТАРИО (СКР.)

ЕЛИЗАБЕТ   
ОДМИЛА

ГРАД У 
ЕГИПТУ

ОЗНАКА 
ЗА ГРЧКУ

ИМЕ КЊИЖ. 
СВЕВА

ДОБРИ 
ГОВОРНИЦИ

РАНИЈИ РУСКИ   
ГЛУМАЦ, 
МИХАИЛ

АРАПСКА 
КАФА

ФАТИМА    
ОДМИЛА

СИМБОЛ  
ЗА КАЛАЈ

ОГАЊ,   
ПЛАМЕН

СПИЛБЕРГОВ   
ВАНЗЕМАЉАЦ

КОПРЕНА

ОЗНАКА 
ЗА МЕТАР

11. И 18. 
СЛОВО

ЈЕДНА  
ПЛАНЕТА

КАЛЦИЈЕВ 
ФОСФАТ

ВРСТА  
ПАПАГАЈА

КРАДЉИВАЦ

СЛОЈ 
ВАЗДУХА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГЛУМИЦА,    
ИЗАБЕЛ

ДИЗАЛИЦА

ГУША, 
ВРАТ

ПОЛЕТ, 
ЗАНОС

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ДИПЛОМАТ. 
САВЕТНИК

СТ. РИМ. 
НОВЧИЋИ

ОБРОК НЕКЕ   
ОТПЛАТЕ

СИМБОЛ ЗА 
ИЛИНИЈУМ

ИНИЦИЈАЛИ 
КРИЛОВА

СТАРА ДРЖАВА     
АЗИЈЕ

КОНАЦ,    
ВЛАКНО

ГРАД У 
ФРАНЦУСКОЈ



Да ли сте зна ли ... До ско ци
Кад год ста не мо на лоп ту, она пук не.
Не ка ска мо за вре ме ном. Вре ме нам је по бе гло.
Што је ба ра ма ња, кро ко ди ли су опа сни ји.
Ка да сам по гле дао свој до си је, про ме нио сам сли ку о се би.
Штрај ку је те гла ђу, а на род не ма шта да је де! Ка ко вас ни је сра-

мо та?!
Не ма тог ци ља ко ји ми не мо же мо про ма ши ти.
Не пра ве нам про блем глад ни, већ они ко ји су не за си ти.
И кад до так не мо дно, ми се ту не за у ста вља мо.
За се да ње на род не скуп шти не је за ни мљи ви је од цир ку са. А и 

бес плат но је.
У тр ци с вре ме ном, из гу би ли смо ком пас!

Ра де Ђер го вић 

Го ле ла жи
Ни ко не во ли сво ју не прав ду. Ту ђе не прав де су му под но шљи ви је.
Мно го бли ских да љин ски је уда љио.
Ре клам не исти не су че сто го ле ла жи, али ле по упа ко ва не.
Са ти ри ча ри на свој на чин пре пи су ју део ствар но сти.
Све на ста је из не че га, а са мо си ро ти ња из ни че га.
Ис под ет нич ки очи шће не сре ди не кри је се етич ка пр љав шти-

на.
Они ко је је увек нај лак ше пре ва ри ти су, на не ки на чин, ве о ма те-

шки.
Сло бо дан Ду чић

Не раз у мем
Мно го сам глуп. Уоп ште не раз у мем за што жи вим ова ко бед но.
Тач но је да не мам ни шта, али имам про тив ко га да не го ду јем 

због то га.
Сит сам све га. Гла дан сам је ди но хра не.
Ха ло, је ли то хит на или са мо по моћ?
Да је у ра ју то ли ко до бро, ба ти на отуд не би ни из ла зи ла. 

Ми лен Ми ли во је вић

(Х)умор не ми сли
Ми смо од у век не скром ни. Не са мо што тра жи мо пре ко хле ба по га-

чу, већ во ли мо и ко ла че.
У пре си па њу из шу пљег у пра зно до сти гли смо мак си мум. Мо-

ра мо хит но у обрат ни про цес.
Мно ги во ле злат ни про сек. Њи ма зла то, на ма ни шта.
Пле ме ни ти ме та ли рет ко кад сти жу у пле ме ни те ру ке. При вла-

че се су прот но сти, а не слич но сти. 
Уме сто де сет, пра ви ће мо са мо јед ну бр зу пру гу. Не мо же мо у исти 

мах пу то ва ти на ви ше стра на. 
Си ро ви по ли ти ча ри ла жу чим зи ну, а пре ка ље ни мај стор ски 

оби ла зе исти ну.
Кад се по ме не зим ни ца, не ки ма је зи ма у ср цу, а не ки се пр же крај 

вре лог шпо ре та. 
Ви то мир Те о фи ло вић

Мо згли це
Сре ћан је ко и са за ка шње њем до ђе до про све тље ња.
Где сва ко ву че на сво ју стра ну, ни јед на стра на ни је чи та ва.
Жи ви те док се на да те!
Про шлост сва ко га от ку ца.
Ко је сви ма до бар чо век, ни је до бар чо век.
Успо ри те, да би сте сти гли на вре ме.
Кад не зна те шта ће те, и не мој те.
За не при ли ке увек по сто је при ли ке.
У ве ли ком кру гу и ве ли ки су ма ли.
Нај ви ше при ча ју они ко ји су при ча за се бе.

Пе ко Ла ли чић
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– да је 4. ок то бар свет ски дан 

– да је рак дој ке во де ћи 

ци љу да се скре не па жња на то да су жи во ти ње рав но прав-

Пре ма зва нич ним по да ци ма Ин сти ту та за јав но здра вље 

од 90 од сто слу ча је ва ле че ње има до бру прог но зу.

ње не пре вен ци је и ра ног от кри ва ња.

ни ста нов ни ци на ше пла не те.

Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” за 2013. го ди ну, у Ре пу-

Ок то бар се, као Ме ђу на род ни ме сец бор бе про тив ра ка 

за шти те жи во ти ња ко ји се обе ле-

узрок обо ле ва ња и уми ра ња 

жа ва још од 1931. го ди не? Овог 

од ма лиг них бо ле сти же на 

да на све ор га ни за ци је за за шти ту 

ши ром све та? Пре ма по да-

жи во ти ња и сви ази ли за жи во ти ње у све ту отва ра ју вра та за 

ци ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, у све ту се го ди шње 

бли ци Ср би ји су ре ги стро ва на 3.594 но во от кри ве на слу ча ја 

по се ти о це, ор га ни зу ју се ин фор ма тив не ра ди о ни це, дру же-

ре ги стру је око 1.670.000 же на обо ле лих од ове бо ле сти, а 

кар ци но ма дој ке, док је 1.647 же на из гу би ло бит ку с овом 

дој ке, обе ле жа ва ши ром све та, да би се скре ну ла па жња на 

ња, при ку пља ње до на ци ја и раз не дру ге ак тив но сти а све у 

њих око 522.000 умре сва ке го ди не.

бо ле шћу. Ка да се кар ци ном дој ке от кри је на вре ме у ви ше 

рас про стра ње ност ове бо ле сти и по ди гла свест о зна ча ју 

– да се от при ли ке јед на тре ћи на хра-

– да чак 12 од сто свет ског ста нов-

не про из ве де не у чи та вом све ту ба ци, 

ни штва да нас па ти од не ке мен тал не 

или гу би то ком про це са об ра де? При 

бо ле сти или по ре ме ћа ја по на ша ња, а 

том, ми ли о ни љу ди па те од не ког по-

пре ма про це на ма, чак 25 про це на та 

ре ме ћа ја у ис хра ни или гла ду ју, што је 

ста нов ни штва то ком жи во та ће има ти та кав про блем? Иако 

са мо је дан од при ме ра не скла да из ме ђу љу ди, хра не и са ме 

ко ји је одр жан у Бу дим пе шти.

не по сто је по у зда ни по да ци о бро ју љу ди ко ји па те од ра-

пла не те. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја про гла си ла је 

зних вр ста де пре си је, про це њу је се да ће ови по ре ме ћа ји до 

1996. го ди не 16. ок то бар за Свет ски дан хра не. Ор га ни за ци ја 

кра ја де це ни је за у зе ти пр во ме сто на свет ској ли сти ду шев-

УН за хра ну и по љо при вре ду (ФАО) обе ле жи ла је ове го ди не 

них обо ље ња. Свет ски дан мен тал ног здра вља обе ле жа ва се 

Свет ски дан хра не у Ма ђар ској, и то пр ви пут џез кон цер том 

од 1992. го ди не сва ког 10. ок то бра.


