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Цен трал ном др жав ном 
це ре мо ни јом код Спо-
мен-ко стур ни це бра ни-

ла ца Бе о гра да, 11. но вем бра 
обе ле жен је Дан при мир ја у 
Пр вом свет ском ра ту.

Це ре мо ни ју је, уз ком плет не 
вој не и др жав не по ча сти, пред-
во дио 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.

Ми ни стар Ву лин по ло жио је 
ве нац у име Вла де Ср би је на 
Спо мен-ко стур ни цу бра ни ла-
ца Бе о гра да.

У окви ру обе ле жа ва ња одр-
жан је и умет нич ки про грам 
ко ји су из ве ли Бе о град ски ка-
мер ни хор и гу дач ки квар тет 
„Бе ло ти”, а глу ми ца Љи ља на 
Дра гу ти но вић ре ци то ва ла је 
сти хо ве „Ка ме не успа ван ке” 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа.

По част па лим бор ци ма у 
Пр вом свет ском ра ту ода ли 
су, по ла га њем ве на ца, цве ћа 
и ми ну том ћу та ња, пред сед-
ник Ср би је То ми слав Ни ко лић, 
пре ми јер Алек сан дар Ву чић, 
ми ни стар спољ них по сло ва Ве-

ли ке Бри та ни је Бо рис Џон сон, 
ам ба са до ри Фран цу ске и Не-
мач ке Кри стин Мо ро и Ак сел 
Дит ман, пред став ник ам ба са де 
Ру си је, чла но ви Вла де Ср би је, 
град ски чел ни ци, пред став ни-
ци удру же ња по то ма ка и број-
ни гра ђа ни.

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић 
је на Но вом гро бљу по ло жио 
вен це на Спо мен-ко стур ни цу 

бра ни ла ца Бе о гра да у Пр вом 
свет ском ра ту и на Вој ном гро-
бљу зе ма ља Ко мон вел та. Пред-
сед ник То ми слав Ни ко лић је на 
Ава ли по ло жио ве нац на Спо-
ме ник не зна ном ју на ку. 

Дан при мир ја у Пр вом свет-
ском ра ту и ка пи ту ла ци је Не-
мач ке – 11. но вем бар пр ви пут 
је зва нич но код нас по чео да 
се пра зну је 2012. го ди не, на 
осно ву из ме на За ко на о др-
жав ним и дру гим пра зни ци ма 
ко је је Скуп шти на Ср би је усво-
ји ла кра јем 2011. го ди не. Пре 
то га се, од 2005. го ди не, обе-
ле жа вао на пр вим ча со ви ма 
у свим основ ним и сред њим 
шко ла ма.

На тај дан, 11. но вем бра 
1918. го ди не, у спе ци јал ном 
ва го ну мар ша ла Фер ди нан да 
Фо ша, си ле Ан тан те пот пи са ле 
су при мир је са Не мач ком и ти-
ме окон ча ле Пр ви свет ски рат. 
Осим у Ср би ји, овај пра зник се 
сла ви у свим зе мља ма ко је су 
пот пи са ле спо ра зум, у Фран цу-
ској, Бел ги ји, Ве ли кој Бри та ни-
ји, на Но вом Зе лан ду... 

На ини ци ја ти ву пред сед ни-
ка Ср би је То ми сла ва Ни ко ли ћа 
и од лу ком Вла де, пра зник се 
обе ле жа ва на ви дљив и упе ча-
тљив на чин, но ше њем ам бле-
ма Ал бан ске спо ме ни це на ко-
ме је цвет На та ли ји на ра мон да.

Ам блем са На та ли ји ним цве-
том но си се не де љу да на пре 
при мир ја и на сам дан пра зни-
ка (од 4. до 11. но вем бра), са 
по себ ним ак цен том на то да се 
део ам бле ма, где се на ла зи цвет, 
окре не на до ле. Ње го ва сим бо-
ли ка је ви ше стру ка. Овај цвет се 
мо же на ро чи то на ћи на пла ни-
ни Ни џе чи ји је врх Кај мак ча лан 
био по при ште слав не бит ке у 
Пр вом свет ском ра ту, а по за ди-
на знач ке је зе ле но-цр на, што су 
бо је Ал бан ске спо ме ни це.

На та ли ји на ра мон да, ко ја је 
на зва на по кра љи ци На та ли ји 
Обре но вић, пред ста вља пра ви 
цвет-фе никс. И кад пот пу но уве-
не, ако се за ли је, овај цвет мо же 
по но во да се по вра ти у жи вот, а 
та чи ње ни ца сим бо лич но ука зу-
је на ожи вља ва ње, тј. по ди за ње 
срп ске др жа ве из пе пе ла по сле 
Пр вог свет ског ра та.  Д. Г.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПРИ МИР ЈА У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ 

По част па лим бор ци ма

Строгозаштићенабиљка
На та ли ји ну ра мон ду (Ra mon da nathaliае) от крио је у око ли ни 
Ни ша 1884. го ди не док тор Са ва Пе тро вић, а опи сао је Јо сиф 
Пан чић. Овај цвет је ен дем ска вр ста за пад ног Бал ка на, ра сте 
у Ср би ји, Ма ке до ни ји и Грч кој. На ла зи се на спи ску рет ких, 
угро же них и ен де мич них би ља ка Евро пе, а у Ср би ји је стро-
го за шти ће на вр ста. Чу ва се и у Бо та нич кој ба шти „Је вре мо-
вац” у Бе о гра ду.
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На сед ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО, 
одр жа ној 9. но вем бра, пред ста вље на 
је Ин фор ма ци ја о фи нан сиј ском по-

сло ва њу РФ ПИО у пе ри о ду ја ну ар – јун 2016. 
го ди не. Из но се ћи по дат ке, ди рек тор Сек то ра 
за фи нан сиј ске по сло ве РФ ПИО Иван Ми мић 
ре као је да укуп ни при хо ди и при ма ња Фон-
да у овом пе ри о ду из но се 280,54 ми ли јар де 
ди на ра, што је 47,52 од сто пла ни ра них сред-
ста ва за 2016. го ди ну. Со ци јал ни до при но си 
из но се 175,74 ми ли јар де ди на ра и ви ши су за 
4,10 од сто у од но су на исти пе ри од прет ход не 
го ди не, а њи хо во уче шће у укуп ним при ма-
њи ма и при хо ди ма Фон да из но си 62,65 од сто, 
што пред ста вља раст уче шћа у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не. 

Ка ко је на вео Иван Ми мић, уче шће тран-
сфе ра из бу џе та РС у укуп ним при хо ди ма и 
при ма њи ма Фон да у пр вих шест ме се ци те ку-
ће го ди не из но си ло је 35,67 од сто, а Фонд је 
на име до та ци ја по ву као 9,6 ми ли јар ди ди на-
ра ма ње од пла ни ра ног.

Укуп ни рас хо ди и из да ци Фон да у овом пе-
ри о ду из но се 284,76 ми ли јар ди ди на ра што 
је 48,24 од сто пла ни ра них сред ста ва за 2016. 
го ди ну, и но ми нал но су ви ши за 1,01 од сто у 
од но су на исти пе ри од про шле го ди не.

Фи нан сиј ски ре зул тат по сло ва ња Фон да, 
ка да се узму у об зир укуп ни при хо ди и из да-
ци, из но си 4,2 ми ли јар де ди на ра. Има ју ћи у 
ви ду да је Фонд пре нео 12 ми ли јар ди ди на ра 
из прет ход не го ди не, Фонд је на дан 30. ју-
на 2016. го ди не рас по ла гао са 4,2 ми ли јар де 
ди на ра на основ ном ра чу ну и 4,8 ми ли јар ди 

ди на ра на ра чу ну свих фи ли ја ла, што, ка ко је 
за кљу чио ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске 
по сло ве Фон да, го во ри о то ме да Фонд не ма 
про бле ма са ли квид но шћу. 

Члан УО Дра го слав Ђу ка но вић, пред став-
ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је, као зна ча јан 
и вр ло по зи ти ван по да так ис та као је сма ње-
ње уче шћа тран сфе ра из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је у укуп ним при хо ди ма и при ма њи ма 
Фон да на 35,67 од сто, на гла ша ва ју ћи да је то 
нај по зи тив ни ји ре зул тат од 1990. го ди не до 
да нас, а по себ но има ју ћи у ви ду да је тај про-
це нат у од ре ђе ном мо мен ту из но сио и 50.

На кон пред ста вља ња ин фор ма ци је о фи-
нан сиј ском по сло ва њу Фон да, чла но ви УО на 
сед ни ци су усво ји ли од лу ку о из ме на ма и до-
пу на ма Пла на на бав ки РФ ПИО за 2016. го ди-

ну, као и од лу ку о да ва њу са гла сно сти на Пра-
вил ник о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о 
уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
по сло ва у РФ ПИО.

По ред то га, та ко ђе су усво је не и две од лу ке 
о да ва њу у за куп по слов ног про сто ра Фон да 
у Бе о гра ду и Ни шу, и две од лу ке о одо бра ва-
њу за кљу че ња анек са уго во ра о ко ри шће-
њу не по крет но сти РФ ПИО са Удру же њем 
пен зи о не ра гра да Но ви Па зар и Удру же њем 
пен зи о не ра оп шти не Ари ље, као и од лу ка о 
кон вер зи ји по тра жи ва ња РФ ПИО у ка пи тал 
пред у зе ћа Кор по ра ци ја ФАП АД, При бој.

Сед ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО пр ви пут 
је при су ство вао в.д. чла на УО Зо ран Јо цић, 
као пред став ник Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

 В. Ка дић

ОДР ЖА НЕ ДВЕ СЕД НИ ЦЕ УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

У пр вих шест ме се ци
до та ци је 35,67 од сто

Управ ни од бор РФ ПИО одр жао је још јед ну сед ни цу, 22. но вем бра, 
на ко јој је усво јен Фи нан сиј ски план Ре пу блич ког фон да ПИО за 
2017. го ди ну, а ко ји је про сле ђен Ми ни стар ству фи нан си ја на да љу 
над ле жност.
Пред лог Фи нан сиј ског пла на пред ста вио је Иван Ми мић, ди-
рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве Фон да. Ка ко је на вео, 
Фи нан сиј ским пла ном укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да у 
2017. го ди ни пла ни ра ни су у из но су од 603,6 ми ли јар ди ди на ра 
и ви ши су за 1,05 од сто у од но су на сред ства пла ни ра на за 2016. 
го ди ну.
Со ци јал ни до при но си пла ни ра ни су у из но су од 393,96 ми ли-
јар ди ди на ра – од то га је за ка те го ри ју оси гу ра ни ка за по сле них 
пла ни ра но 362,01 ми ли јар да ди на ра, за ка те го ри ју оси гу ра ни ка 
са мо стал них де лат но сти 28,81 ми ли јар да ди на ра, а за ка те го ри ју 
оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка 3,14 ми ли јар ди ди на ра. Пла ни ра-
ним при хо ди ма од до при но са по кри ва се 65,27 од сто пла ни ра них 
рас хо да и из да та ка Фон да у 2017. го ди ни. 
Дру ги нај ве ћи при ход Фон да, ка ко је об ја снио Иван Ми мић, је су 

до та ци је ко је су пла ни ра не у из но су од 201,34 ми ли јар де ди на ра са 
уче шћем од 33,36 од сто у укуп ним при хо ди ма и при ма њи ма.
Те ку ћи рас хо ди пла ни ра ни су у из но су од 595,7 ми ли јар ди ди на ра 
и чи не 98,69 од сто укуп них рас хо да и из да та ка, док пра ва из со ци-
јал ног оси гу ра ња из но се 583,97 ми ли јар ди ди на ра, са уче шћем од 
96,75 про це на та у укуп ним рас хо ди ма и из да ци ма. Сред ства за ис-
пла ту основ них пен зи ја пла ни ра на су у не то из но су од 510 ми ли јар-
ди ди на ра и об у хва та ју ис пла ту ста ро сних, пре вре ме них ста ро сних, 
ин ва лид ских, по ро дич них и пен зи ја ко ри сни ци ма у ино стран ству. 
Та ко ђе, пла ни ра на су сред ства за нов ча не на кна де за по моћ и не гу 
дру гог ли ца за ко ри сни ке пен зи ја у из но су од 14,53 ми ли јар де ди-
на ра, од но сно за оси гу ра ни ке у из но су од 588,80 ми ли о на ди на ра.
Ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве Фон да на гла сио је да 
Фи нан сиј ски план за 2017. го ди ну ап со лут но обез бе ђу је ис пла ту 
пен зи ја и нов ча них на кна да ко ри сни ци ма пра ва.
По ред усва ја ња Фи нан сиј ског пла на за 2017. го ди ну, чла но ви УО 
та ко ђе су усво ји ли и од лу ку о кон вер зи ји по тра жи ва ња РФ ПИО у 
ка пи тал „Траjал кор по ра ци је” АД Кру ше вац.  В. К.

УсвојенФинансијскипланРФПИОза2017.годину
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За по сле ни ко ји сти чу услов за пен зи-
о ни са ње до кра ја ове го ди не мо ра ће 
нај ка сни је до 30. де цем бра да рас ки ну 

рад ни од нос. Tо је услов ка ко би под не ли 
зах тев и пра во на пен зи ју оства ри ли са 31. 
де цем бром, по од ред ба ма ко је ва же у овој 
го ди ни.

Уко ли ко се, ме ђу тим, до го ди да зах тев бу-
де под нет 1. ја ну а ра 2017. го ди не и ка сни је, 
за по сле ни ће мо ћи у пен зи ју пре ма усло ви-
ма ко ји ва же у тој го ди ни.

Пре ма За ко ну о ПИО ко ји се при ме њу је 
од 1. ја ну а ра 2015. го ди не, про пи са но је да 
се услов за ста ро сну пен зи ју за же не сук-
це сив но по ди же сва ке ка лен дар ске го ди-
не. До по след њег да на де цем бра пра во да 
под не су зах тев за пен зи ју има ју же не с на-
вр ше ном 61 го ди ном жи во та и нај ма ње 15 
го ди на ста жа и му шкар ци сa 65 го ди на и 15 
го ди на ста жа.

Ста ро сна гра ни ца за од ла зак же на у пен-
зи ју по ве ћа ва ће се све до 2032. го ди не ка да 
ће усло ви за же не и му шкар це би ти из јед-
на че ни – 65 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња.

Исто вре ме но, зах тев за пен зи ју до 31. де-
цем бра мо гу под не ти и сви они ко ји при-
ста ју на пре вре ме но пен зи о ни са ње. Услов 
за пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју за же не 
оси гу ра ни ке у 2016. је 55 го ди на жи во та и 
37 го ди на ста жа, а за му шкар це 55,8 ме се ци 
старости и 40 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Усло ви за пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју се 
по ди жу до 2024. го ди не, ка да ће та ко ђе би ти 
из јед на че ни за же не и му шкар це – 60 го ди на 
жи во та и 40 го ди на ста жа оси гу ра ња.

Сви они ко ји од лу че да иду у пре вре ме-
ну ста ро сну пен зи ју до кра ја ове го ди не, 

мо ра ју да ра чу на ју с ума ње њем пен зи ја 
од 0,34 од сто на ме сеч ном ни воу, од но-
сно 4,08 од сто за го ди ну или нај ви ше 20,4 
од сто за мак си ма лан пе ри од ума ње ња од 
пет го ди на. 

На ред не го ди не, од 1. ја ну а ра 2017. го ди-
не, услов за пу ну ста ро сну пен зи ју за же не 
би ће 61,6 ме се ци жи во та и нај ма ње 15 го-
ди на ста жа. Услов за пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју за же не би ће 55,8 ме се ци жи во та и 
37,6 ме се ци ста жа.

За му шкар це ко ји би на ред не го ди не у пу-
ну ста ро сну пен зи ју и да ље оста је услов од 
65 го ди на жи во та и 15 го ди на рад ног ста жа, 
док ће они ко ји су спрем ни да пла ћа ју пе-

на ле оства ри ва њем пра ва на пре вре ме ну 
ста ро сну пен зи ју, у пен зи ју мо ћи ра ни је – са 
40 го ди на оси гу ра ња и нај ма ње 56,4 го ди не 
ста ро сти.

Уз по пу њен зах тев за ста ро сну пен зи ју, 
по треб но је до ста ви ти ми ни мум до ку мен та-
ци је ко ју оси гу ра ник мо ра сам да при ло жи. 
Оста ла по треб на до ку мен та, Фонд ПИО, као 
и сви др жав ни ор га ни, уста но ве и ин сти ту-
ци је ко ји ма су по ве ре на јав на овла шће ња, 
има ју оба ве зу да ме ђу соб но раз ме њу ју, без 
по сре до ва ња стра на ка, ка ко би гра ђа ни ма 
омо гу ћи ли да бр зо и ефи ка сно оства ре и 
за шти те сво ја пра ва.

Да кле, оси гу ра ник ко ји под но си зах тев 
Фон ду за оства ри ва ње пра ва на пен зи ју 
ви ше не мо ра да до ста вља до ка зе по треб-
не за оства ри ва ње пра ва о ко ји ма се во де 
слу жбе не еви ден ци је.

То зна чи да фи ли ја ле Фон да, на ло кал ном 
ни воу, обез бе ђу ју до ка зе кроз ди рект ну са-
рад њу са По ре ском упра вом, На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње, МУП-ом, Фон-
дом здрав ства...

Онај ко под но си зах тев за пен зи ју мо ра, 
ме ђу тим, да обез бе ди до ка зе ко ји се од-
но се на рад ни стаж, на ино стра ни стаж, на 
школ ску по твр ду или ме ди цин ску до ку мен-
та ци ју, а све оста ло обез бе ђу је Фонд.

С об зи ром на то да у стаж оси гу ра ња 
ула зе са мо пе ри о ди оси гу ра ња за ко је 
су упла ће ни до при но си за ПИО, оси гу ра-
ни ци би сва ка ко тре ба ло да про ве ра ва ју 
сво је по дат ке у ба зи ма тич не еви ден ци је 
Фон да, и то пре не го што под не су зах тев 
за пен зи ју.

Г. О. 

ОД НО ВЕ ГО ДИ НЕ ДРУ ГИ УСЛО ВИ ЗА ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ

По ме ра ње ста ро сне гра ни це
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У про сто ри ја ма Фи ли ја ле 
РФ ПИО Сом бор 3. но вем-
бра ове го ди не одр жан је 

Ме ђу на род ни са ве то дав ни дан 
са Ма ђар ском. Тог да на за ин те-
ре со ва ни гра ђа ни су мо гли да 
до би ју бес плат не прав не са ве те 
од струч ња ка РФ ПИО Ср би је и 
На ци о нал ног за во да за пен-
зиј ско оси гу ра ње Ре пу бли ке 
Ма ђар ске. Да под се ти мо, свим 
за ин те ре со ва ним оси гу ра ни-
ци ма и ко ри сни ци ма пра ва из 
ПИО ко ји има ју стаж оси гу ра ња 
на вр шен у Ср би ји и Ма ђар ској 
ова ква услу га ова два фон да 
до ступ на је већ че твр ту го ди ну 
за ре дом – у је се њем пе ри о ду у 
Ср би ји, а у про лећ ном у Ма ђар-
ској. 

Овај ме ђу на род ни би ла те-
рал ни су срет, одр жан пр ви пут 
у Фи ли ја ли Сом бор, ор га ни зо-
ва ла је и ко ор ди ни ра ла Алек-
сан дра Ба нић, са вет ни ца ди-
рек то ра РФ ПИО. На те ре ну су 
га успе шно ре а ли зо ва ли за по-
сле ни у сом бор ској Фи ли ја ли на 
че лу са Ја сном Ми ље но вић, ди-
рек тор ком Фи ли ја ле, и Сто јан-
ком Вој но вић, на чел ни цом Оде-
ље ња за ПИО. На рав но, кроз 
не по сред ну са рад њу са Да ми-
ром Бог да ном, по моћ ни ком на-
чел ни ка, мр Ја сном Го луп ски, 
ше фи цом Од се ка, и Иго ром Ба-
шне цом, ви шим струч ним са-
рад ни ком у Оде ље њу за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма у 
Ди рек ци ји ПФ ПИО. Са ве то дав-
ци из ма ђар ског На ци о нал ног 
за во да би ли су др Ју дит Сол тец, 
на чел ни ца Оде ље ња за ме ђу-
на род не пен зи је по би ла те рал-
ном уго во ру, и Хе лен Мин дер, 
са мо стал ни струч ни са рад ник 
у За во ду. 

– Пу тем ло кал них ме ди ја на 
вре ме смо оба ве сти ли гра ђа-
не о одр жа ва њу Ме ђу на род-
ног са ве то дав ног да на у на шој 
Фи ли ја ли. У не по сред ном раз-
го во ру са струч ња ци ма из оба 
фон да, стран ке су мо гле да до-
би ју од го во ре на пи та ња ка ко 
да ре ше сво је про бле ме у ве зи 

са оства ре њем пра ва из ПИО. 
И овај пут смо се уве ри ли да су 
ти раз го во ри оства ри ли сво ју 
свр ху и сми сао – ко ри сни ци 
на ших услу га би ли су вид но 
за до вољ ни ка да им се струч-
ни тим у та квом са ста ву обра-
тио по је ди нач но и раз ма трао 
њи хов кон кре тан слу чај. Сва ка 
стран ка је има ла свој тер мин у 
окви ру ко јег је мо гла да ре ши 
све сво је не до у ми це. На овај 
на чин је пре ва зи ђен шал тер-
ски рад, а оства ре на је и уште-
да у вре ме ну за ре ша ва ње њи-
хо вог пред ме та – по ја шња ва 
Ја сна Ми ље но вић пред но сти и 
зна чај ова кве услу ге.

Да мир Бог дан ис ти че да су 
стран ке ко је су оства ри ле стаж 
оси гу ра ња пре ма про пи си ма 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли-
ке Ма ђар ске ов де до би ле, из-
ме ђу оста лог, ин фор ма ци ју о 
то ме ком но си о цу со ци јал ног 
оси гу ра ња да се обра те, ко ју 
до ку мен та ци ју да при ло же, ко-
ли ко мо же да по тра је про це ду-
ра пен зи о ни са ња... Та ко ђе, и на 
ко ји на чин, ко јом ди на ми ком, 
и у ко јој ва лу ти се вр ши ис пла-

та пен зи ја. Стран ке су се нај ви-
ше ин те ре со ва ле о да ту му ка да 
тач но мо гу оти ћи у пен зи ју, под 
ко јим усло ви ма и ко ли ко ће тај 
по сту пак да тра је, али и ко ји ће 
би ти из нос пен зи је. Нај че шћи 
про блем, ко ји је ве ћи на њих у 
про це су пен зи о ни са ња има ла, 
је сте та ко зва но пре кла па ње 
пе ри о да оси гу ра ња, од но сно 
по сто ја ње исто вре ме ног оси-
гу ра ња и у Ре пу бли ци Ср би ји и 
Ре пу бли ци Ма ђар ској.      

Игор Ба шнец, ко ји је због до-
брог зна ња ма ђар ског је зи ка 
био и у уло зи пре во ди о ца на 
овом Са ве то дав ном да ну, и др 
Ју дит Сол тец та ко ђе су као ви-
ше го ди шњи про блем на ова-
квим би ла те рал ним раз го во-
ри ма по себ но апо стро фи ра ли 
про блем пре кла па ња ста жа 
Пре ма ре чи ма Иго ра Ба шне ца, 
овај про блем је пре по знат код 
ско ро 80 од сто уче сни ка до са-
да шњих раз го во ра. Он сма тра и 
да гра ђа ни тре ба да га ре ша ва ју 
бла го вре ме но, из ме ђу оста лог, 
и на ова квим су сре ти ма струч-
ња ка два фон да ПИО, јер је то 
иде ал на при ли ка, а не тек на-

кон ис пу ње ња усло ва за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју. Др 
Ју дит Сол тец је при ме ти ла и да 
су стран ке при лич но не ин фор-
ми са не о овом про бле му.

Ја сна Го луп ски је под се ти-
ла да је ре зул тат са ве то дав них 
да на ви дљив и у сва ко днев ном 
ра ду, јер су на овим раз го вор-
ним да ни ма ус по ста вље ни и 
не по сред ни слу жбе ни кон так ти 
са за по сле ни ма из ма ђар ског 
Фон да ПИО, па је ме ђу соб на 
слу жбе на ко му ни ка ци ја убр за-
на. За хва љу ју ћи то ме по сти же 
се ве ћа ефи ка сност у ре ша ва-
њу зах те ва стра на ка и скра ћу ју 
се ро ко ви за до но ше ње ре ше-
ња по тим зах те ви ма. На рав но, 
струч ња ци из оба фон да су на 
кра ју овог су сре та у Фи ли ја ли 
РФ ПИО Сом бор раз ме ни ли ин-
фор ма ци је и по дат ке нео п ход-
не за бу ду ћи ажур ни ји рад на 
пред ме ти ма.

Сви уче сни ци да на раз го во ра 
у Фи ли ја ли Сом бор – и стран ке 
и струч ња ци, сло жи ли су се у 
оце ни да ову до бру прак су тре-
ба на ста ви ти и убу ду ће.

М. Мек те ро вић

ОДР ЖАН МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДАН СА МА ЂАР СКОМ

Нај че шћи про блем 
„пре кла па ње ста жа”

Ја сна Ми ље но вић, Ан тал Та ка рић (стран ка), Игор Ба шнец, Хе лен Мин дер, др Ју дит Сол тец,  
мр Ја сна Го луп ски и Да мир Бог дан
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актуелно

Пр ви Са јам за пен зи о не ре у Но вом Са-
ду одр жан је 25. и 26. но вем бра у аули 
„Ма стер цен тра” Но во сад ског сај ма. 

Под сло га ном „За без бри жну ста рост” и с ци-
љем да пен зи о не ри ква ли тет но про ве ду сло-
бод но вре ме, на ме ра ор га ни за то ра је да ова 
ма ни фе ста ци ја по ста не тра ди ци о нал на и да 
се одр жа ва сва ке го ди не 

Ме ђу из ла га чи ма на Сај му би ле су др жав-
не, по кра јин ске и град ске ин сти ту ци је, за тим 
удру же ња пен зи о не ра, ме ди цин ске уста но-
ве, ба ње и ком па ни је ко је су из ло жи ле сво је 
про из во де и услу ге за гра ђа не тре ћег до ба. 
Пен зи о не ри су мо гли да ко ри сте услу ге Ре пу-
блич ког фон да ПИО, JП По шта Ср би је, Ге рон-
то ло шког цен тра Но ви Сад, да по гле да ју по-
вољ не по ну де на ших ба ња, ви де ме ди цин ска 
по ма га ла, ин фор ми шу се о здра вој ис хра ни, 
фар ма ко ло шким про из во ди ма, оси гу ра њу, 
бан кар ским услу га ма и кре дит ним ли ни ја ма 
за ста ри је су гра ђа не. Би ло је и штан до ва по-
све ће них хо би ји ма, ре кре а ци ји, као и оних са 
из ло же ним руч ним и умет нич ким ра до ви ма 
пен зи о не ра из Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да.

Са јам за пен зи о не ре све ча но је отво рио 
Ми лан Кр ко ба бић, ми ни стар без порт фе ља у 
Вла ди Ср би је, ко ји је том при ли ком ис та као 
да су пен зи о не ри из гра ди ли сај мо ве, ба ње, 
фа бри ке, и да за то пен зи је мо ра ју би ти ре дов-
не. Он је на гла сио и да су пен зи о не ри не дав-
но до би ли јед но крат ну по моћ у из но су од по 
5.000 ди на ра и да је за њих она из у зет но зна-
чај на. 

– Не ки ка жу да је та по моћ ма ла, не-
ки да ни је, али тре ба зна ти да је у Ср би ји 
1.700.000 пен зи о не ра, и да је за ту по моћ из 
бу џе та из дво је но око 70 ми ли о на евра. То 
ни су ма ла сред ства, али смо се до го во ри ли 
да ће др жа ва сва ки пут по мо ћи пен зи о не-
ри ма ка да у ка си обез бе ди до вољ но сред-
ста ва да та ква по моћ мо же би ти не сме та но 
ис пла ће на – ре као је, из ме ђу оста лог, Ми-
лан Кр ко ба бић.

Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са-
да, на гла сио је да град из у зет но це ни и ува жа-
ва нај ста ри је су гра ђа не. Но ви Сад је по мо гао у 
отва ра њу но вих и опре ма њу по сто је ћих кан-
це ла ри ја за пен зи о не ре у ра зним де ло ви ма 
гра да.

– Но ви Сад је сте европ ска пре сто ни ца мла-
дих, али је и град где жи ви око 90.000 пен зи-
о не ра, и због то га ми је по себ но дра го што 
је баш наш град до ма ћин пр вог сај ма за ову 
по пу ла ци ју. Но ви Сад је град ко ји чу ва ме ђу-
ге не ра циј ску со ли дар ност и ко ји је по во дом 
70 го ди на од осни ва ња Удру же ња пен зи о не-
ра гра да Но вог Са да овом удру же њу до де лио 
Ок то бар ску на гра ду – на гла сио је гра до на чел-
ник Ми лош Ву че вић.

Слав ко Имрић, ди рек тор По кра јин ског 
фон да ПИО, у свом обра ћа њу при сут ни ма по-
хва лио је ор га ни за то ре за одр жа ва ње ова кве 
ма ни фе ста ци је у Но вом Са ду. 

– Љу ди ма тре ћег до ба по ну ђе но је све оно 
што их ин те ре су је. Ре пу блич ки фонд ПИО 
имао је на Сај му свој ин фо пулт на ко ме су 
пред ста вље не елек трон ске услу ге ко је раз-

ви ја мо. На тај на чин ми по ку ша ва мо да се што 
ви ше при бли жи мо сво јим ко ри сни ци ма. Ту 
они мо гу да са зна ју све о из да ва њу при ступ не 
ши фре – пин ко да по мо ћу ко га на сај ту Фон да 
мо гу нео гра ни че ни број пу та да про ве ра ва-
ју сво је по дат ке уне те у ма тич ну еви ден ци ју 
Фон да ПИО. До са да је око 66.000 гра ђа на Ср-
би је узе ло пин код ра ди елек трон ског при сту-
па сво јим по да ци ма. Та ко ђе, по се ти о ци сај ма 
су на на шем ин фо пул ту мо гли да до би ју и ин-
фор ма ци је о оста лим на шим елек трон ским 
сер ви си ма. РФ ПИО се тру ди да у што ви ше 
ме ста у Ре пу бли ци Ср би ји бу де фи зич ки до-
сту пан гра ђа ни ма у њи хо вом ме сту ста но ва-
ња и да нас има ви ше од 150 ор га ни за ци о них 
је ди ни ца ши ром Ср би је – пред ста вио је по-
сло ва ње Фон да ПИО Слав ко Имрић. 

Ор га ни за то ри су до де ли ли за хвал ни це. 
Осим Ми ла ну Кр ко ба би ћу, Ми ло шу Ву че ви ћу 
и Слав ку Имри ћу, за хвал ни це су до де ље не и 
Пре дра гу Ву ле ти ћу, по кра јин ском се кре та ру 
за со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но-
прав ност по ло ва, и Ја дран ки Но ва ков, по моћ-
ни ци се кре та ра у овом Се кре та ри ја ту, Ми ро-
сла ву Шпа но ви ћу, пред сед ни ку По кра јин ског 
од бо ра ПУПС-а, Ми ри Пе тро вић, ди рек тор ки 
ЈП По шта Ср би је, доц. др Мир ја ни Жи во ји нов, 
по моћ ни ци ди рек то ра КЦВ, и Ни ко ли Ло ври-
ћу, из вр шном ди рек то ру Но во сад ског сај ма. 

Пре ма ре чи ма Љи ља не Ма ро вић, ше фа ка-
би не та – са вет ни ка ди рек то ра ПФ ПИО, ко ја је 
ор га ни зо ва ла рад на штан ду РФ ПИО на Сај му, 
не ко ли ко сто ти на по се ти ла ца Сај ма об и шло 
је штанд Фон да, а око сто ти ну их се и обра ти-
ло струч ним рад ни ци ма Фон да на ин фо пул ту 
ра ди до би ја ња ра зних ин фор ма ци ја о пра ви-
ма из ПИО, из да ва ња ли стин га о ста жу и пин 
ко да.  

То ком тра ја ња Сај ма за све го сте, из ла га че и 
по се ти о це при ре ђен је бо гат кул тур но-за бав-
ни про грам.  М. Мек те ро вић

ПР ВИ СА ЈАМ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ У НО ВОМ СА ДУ 

Од бес плат них услу га до за ба ве

Милан Кркобабић на инфо пулту ПФ ПИО

Добитници захвалница
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Као што је у прет ход ном пе-
ри о ду би ло и на ја вље но, а у 
скла ду са За кључ ком Вла де Ре-
пу бли ке Ср би је, Ре пу блич ки 
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње је свим ко ри сни ци-
ма ко ји има ју пре би ва ли ште у 
Ср би ји јед но крат но ис пла тио 
по 5.000 ди на ра. Пен зи о не ри ма 
је но вац на те ку ћим ра чу ни ма, 
као и на шал те ри ма ис по руч-

них по шта, био до сту пан 23. 
но вем бра, а тог да на по че ла је 
и ис пла та на кућ не адре се ко-
ри сни ка.

На ве де ни из нос до би ли су 
сви ко ри сни ци пра ва на пен зи-
ју, ко ри сни ци пра ва на при вре-
ме ну на кна ду по осно ву дру ге 
и тре ће ка те го ри је ин ва лид но-
сти, од но сно пре о ста ле рад не 
спо соб но сти, ко ри сни ци пра ва 

на ин ва лид ску пен зи ју по чл. 
223 и 225 За ко на о ПИО и ин ва-
лид на де ца ко ја су ко ри сни ци 
пра ва на при вре ме ну на кна ду 
за вре ме не за по сле но сти. 

Ко ри сни ци свих на ве де них 
ка те го ри ја, без об зи ра на ви-
си ну пен зи је, од но сно на кна де, 
до би ли су исти из нос, а услов 
за ову ис пла ту био је да има ју 
пре би ва ли ште на те ри то ри ји 

Ре пу бли ке Ср би је, као и да им 
је ис пла ће на пен зи ја или на кна-
да за ок то бар, тј. да се на ла зе у 
еви ден ци ји РФ ПИО за ис пла ту.

За ову јед но крат ну ис пла-
ту свим ко ри сни ци ма, ко јих 
са пре би ва ли штем на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је има 
1.694.554, из дво је но је 8,47 ми-
ли јар ди ди на ра.

В. К.

У НО ВЕМ БРУ ЈЕД НО КРАТ НА ИС ПЛА ТА ЗА КО РИ СНИ КЕ ПЕН ЗИ ЈЕ

Сва ком пен зи о не ру ис пла ће но по 5.000 ди на ра

Че твр та ин ду стриј ска ре во-
лу ци ја по чи ње кра јем 20. 
и по чет ком 21. ве ка и ве-

зу је се за ди ги та ли за ци ју, од но-
сно ди ги тал ну тран сфор ма ци ју 
и ви со ко со фи сти ци ра ну ро бо-
ти ку, ко ја је по че ла раз во јем ин-
тер не та. По оце ни струч ња ка ко-
ји су го во ри ли на ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји у Бе чу о пред но-
сти ма и по сле ди ца ма нај но ви је 
ре во лу ци је, она ће до не ти још 
бр жи ци клус ино ва ци ја, али ће 
исто та ко по ста ви ти ве ли ке иза-
зо ве пред ком па ни је, рад ни ке, 
вла де и це ло куп на дру штва. 

До бра стра на че твр те ре-
во лу ци је би, пре ма тврд ња ма 
струч ња ка, мо гла да бу де јеф-
ти ни ја ро ба и услу ге, јер ди ги та-
ли за ци ја обез бе ђу је раст ефи-
ка сно сти пред у зе ћа и сма ње ње 
тро шко ва, што би до ве ло до 
ства ра ња еко ном ског су фи ци-
та. Ме ђу тим, она со бом но си и 
раст не за по сле но сти и све ве ћи 
јаз из ме ђу кор по ра ци ја и по пу-
ла ци је, као и из ме ђу бо га тих и 
си ро ма шних зе ма ља све та.

Ро бо ти су већ оп ште при сут ни 
и све је ма ња ба ри је ра из ме ђу 
љу ди и ма ши на. За хва љу ју ћи 
ин тер не ту по сло ва ње је по-
ста ло гло бал но, та ко да ве ли ке 
ком па ни је спрем но и бр зо при-
хва та ју про ме не и при ла го ђа ва-
ју се но вим тр жи шним усло ви-
ма тран сфор ми шу ћи тра ди ци о-
нал не услу ге у ди ги тал не. 

Где је у све му то ме оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње и на ко ји 
на чин ће се обез бе ди ти по сло-
ви за љу де, ако се зна да ће ве-
ли ки део по сло ва пре у зе ти ро-
бо ти? Ода кле ће се обез бе ди ти 
из во ри до при но са за фи нан си-
ра ње пен зиј ског си сте ма? Ка ко 
ће оба ве зно со ци јал но оси гу-
ра ње да обез бе ди си гур ност 
и оси гу ра пер спек ти ве ако, с 
јед не стра не, има мо све ма ње 
по сла за љу де, а с дру ге стра не, 
зна мо да је си гур ност др жа ве 
за сно ва на на ра ду и ства ра њу 
вред но сти? 

Раз ви је не европ ске др жа ве у 
ко ји ма се већ ви ше од де це ни је 
пра те од ра зи че твр те ре во лу ци је 
на све сфе ре дру штва и ко је ула-
жу ве ли ка сред ства у сту диј ска 
ис тра жи ва ња пер спек ти ва ра да, 
као што су Швај цар ска и Не мач-
ка, ука зу ју да ре ше ња по сто је, да 
се на јед но уга ше но рад но ме сто 
отва ра 2,6 но вих, али су шти на 
ра да се ме ња и пре ла зи из ру-
тин ске у кре а тив ну фа зу. Љу ди 
се са мо мо ра ју на вре ме при пре-
ми ти на не што но во, дру га чи је, 
мо ра ју по ну ди ти мак си мал ну 
кре а тив ност и ино ва тив ност, мо-

ра ју би ти спрем ни да кон стант но 
уче и у хо ду се об у ча ва ју за но ве 
по сло ве. Оба ве за др жа ве је да 
при ла го ди си стем обра зо ва ња 
ре ал ним по тре ба ма сво је еко но-
ми је и да за јед но са пред у зе ћи ма 
из два ја ве ћа сред ства за обу ку 
и тре нин ге за по сле них. Др жа ва 
је та ко ја мо ра да ство ри нор ма-
тив не окви ре но вих тех но ло ги ја 
и оја ча кре а тив ност за по сле них, 
а за по сле ни мо ра ју да пре у зму 
ја чу ин ди ви ду ал ну од го вор ност 
и мак си ма лан до при нос про дук-
тив но сти.

Ј. Ти мо ти је вић

МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У БЕ ЧУ

Пред но сти и по сле ди це че твр те 
ин ду стриј ске ре во лу ци је

Го спо дин Пин ге ра (де сно), ди рек тор За во да за пен зиј ско оси гу ра ње Аустри је (ПВА), и Копф,  
из ла гач но ве те о ри је ра да
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између два броја

Бо љи да ни за Ћу при ју
У Ћу при ји је сре ди ном но вем бра отво ре на но ва фа бри ка „Еуро-

фи бер” за про из вод њу пре ди ва. Но ви про из вод ни по гон ки не ске 
ком па ни је отво рен је уз при су ство пре ми је ра Ср би је Алек сан дра 
Ву чи ћа, ки не ског ам ба са до ра у Ср би ји Ли Ма чан га, вла сни ка ком-
па ни је Џанг Џун го и пред сед ни ка оп шти не Ћу при ја Ни но сла ва 
Ери ћа.

Ки не ска ком па ни ја „Еуро фи бер” об ја ви ла је по чет ком сеп тем бра 
кон курс за при јем 30 про из вод них рад ни ка ко ји су за вр ши ли обу-
ку и по чи њу да ра де у фа бри ци ко ја се на ла зи у бив шим по го ни ма 
Ин гра па. Пре ма на ја ва ма ки не ских ин ве сти то ра, пред ви ђе на је из-
град ња соп стве не ха ле по вр ши не око 20.000 ме та ра ква драт них у 
ин ду стриј ској зо ни Ћу при је у ко јој би тре ба ло да бу де за по сле но 
ви ше сто ти на рад ни ка.

Европ ска пре сто ни ца 
мла дих 2019. 

На кон не дав но осво је не ти ту ле „Европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре 2021”, Но ви Сад је до био 
још јед но вред но при зна ње: иза бран је за 
европ ску пре сто ни цу мла дих 2019. го ди не.

Пре зен та ци ја под на зи вом „Но ви Сад отва-
ра вра та”, ко јој је при су ство вао Ог њен Цвје-
ти ча нин, члан Град ског ве ћа за спорт и омла-
ди ну, од не ла је у фи на лу так ми че ња у Вар ни 
по бе ду у кон ку рен ци ји гра до ва Ман че сте ра и 
Пе ру ђе.

Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са-
да, че сти тао је мла дим су гра ђа ни ма из про-
јект ног ти ма „ОПЕНС” на по бе ди и при зна њу, 
ко је ће, ка ко је ре као, си гур но ути ца ти на ве-
ћи при лив ту ри ста и би ти под сти цај ула га њи-
ма у про јек те на ме ње не мла ди ма. 

Про тив на си ља над же на ма
На сед ни ци Са-

ве та за род ну рав-
но прав ност гра да 
Бе о гра да усво јен 
је из ве штај о фор-
ми ра њу рад них 
гру па у окви ру Са-
ве та за род ну рав-
но прав ност. Са вет 
је фор ми рао рад-
не гру пе за бор бу 
про тив на си ља у 
по ро ди ци, за род-
ну рав но прав ност 
у скла ду са Европ-
ском по ве љом, за 
еко ном ско осна жи ва ње же на, за пре вен тив ну здрав стве ну за шти ту, као и за ана ли зу ста ња 
рад но-прав ног ста ту са за по сле них же на. Рад не гру пе ће у окви ру сво јих ман да та и за да та ка 
оства ри ти кон ти ну и ра ну са рад њу са ре ле вант ним те ли ма, ин сти ту ци ја ма, уста но ва ма и ор-
га ни за ци ја ма. 

Та ко ђе, усво јен је пред лог обе ле жа ва ња 25. но вем бра, Ме ђу на род ног да на бор бе про тив на-
си ља над же на ма. Од 25. но вем бра до 10. де цем бра обе ле жа ва се 16 да на ак тив не бор бе про тив 
на си ља над же на ма. У пи та њу је свет ска кам па ња, са ве ли ким бро јем ор га ни за ци ја у ви ше од 100 
др жа ва. Са вет за род ну рав но прав ност гра да Бе о гра да ни зом ак тив но сти при кљу чи ће се обе ле-
жа ва њу ове кам па ње.

Ра чу на ри за 
елек трон ску 
чи та о ни цу

На род на би бли о те ка Кру ше-
вац је на кон кур су Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би је 
до би ла ми ли он ди на ра за су фи-
нан си ра ње про јек та опре ма ња 
но ве е-чи та о ни це. Тим сред стви-
ма ку пље но је 18 ра чу на ра.

Ра до ве на опре ма њу чи та о-
ни це су са укуп но 1,1 ми ли он 
ди на ра по мо гле и при вред не 
ор га ни за ци је а кли ма ти за ци-
ја тог про сто ра би ће ура ђе на 
сред стви ма из бу џе та гра да 
Кру шев ца. Но ва чи та о ни ца, на 
тре ћем спра ту До ма син ди ка та, 
тре ба да бу де за вр ше на до фе-
бру а ра на ред не го ди не, ка да се 
обе ле жа ва 160 го ди на од осни-
ва ња Чи та ли шта у Кру шев цу. 
Ре а ли за ци јом ове ин ве сти ци је 
На род на би бли о те ка Кру ше вац 
ула зи у ред нај мо дер ни јих и 
нај у спе шни јих у Ср би ји. Ина че, 
нај вер ни ји чи та о ци су уче ни ци, 
сту ден ти и пен зи о не ри. 

Са вет за род ну рав но прав ност гра да Бе о гра да
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Про сеч на за ра да у ок то бру 45.281 ди нар
Про сеч на не то пла та ис пла ће на у Ср би ји у ок то бру 2016. из но си ла је 45.281 ди нар, и ре ал но је 

ни жа за 3,4 од сто, а но ми нал но за 2,7 про це на та не го у прет ход ном ме се цу, са оп штио је да нас Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку (РЗС).

У од но су на исти ме сец про шле го ди не, про сеч на ок то бар ска не то пла та би ла је но ми нал но ви ша 
за 2,6 а ре ал но за 1,1 од сто.

Про сеч на ок то бар ска бру то за ра да, у из но су од 62.414 ди на ра, та ко ђе је би ла но ми нал но ни жа за 
2,7 од сто и ре ал но за 3,4 про цен та у по ре ђе њу са сеп тем бром.

На го ди шњем ни воу, ок то бар ска про сеч на бру то за ра да за бе ле жи ла је но ми нал но раст за 2,7 од-
сто, док је ре ал но би ла ви ша за 1,2 про цен та.

Од ја ну а ра до кра ја ок то бра, про сеч на не то за ра да ис пла ће на у Ср би ји је ви ша за 3,7 од сто но-
ми нал но, од но сно за 2,7 про цен ата ре ал но у од но су на упо ред ни лањ ски пе ри од. Пре ма по да ци ма 
РЗС, про сеч на бру то пла та у по сма тра них 10 ме се ци но ми нал но је би ла ви ша за 3,8 а ре ал но за 2,8 
од сто на го ди шњем ни воу.

Но ви Ги ни сов ре кор дер из Кра гу јев ца
Срп ски па ра о лим пи јац, Кра гу јев ча нин Го ран Ни ко лић не дав но је обо-

рио Ги ни сов ре корд у тр ча њу уза стоп них ма ра то на. Но ви Ги ни сов ре кор-
дер ис тр чао је 55 ма ра то на за 55 да на. На пут дуг око 2.400 ки ло ме та ра, 
Ни ко лић је кре нуо из Кра гу јев ца. Пре тр чао је це лу Ср би ју, гра до ве у БиХ 
и Цр ној Го ри, а крај ње од ре ди ште би ла му је Бу два. Ни ко лић се на овај 
по ду хват од лу чио ка ко би по ди гао свест јав но сти о по тре ба ма осо ба са 
не ком вр стом ин ва ли ди те та, због че га ње гов успех још ви ше до би ја на 
зна ча ју. До са да шњи Ги ни сов ре корд из но сио је 52 ма ра то на за 52 да на, а 
по ста вио га је так ми чар из Ја па на. 

Тим по во дом, у Скуп шти ни гра да Кра гу јев ца при ре ђен је све ча ни при-
јем за Го ра на Ни ко ли ћа, ко ме је за оства рен успех уру чен злат ник са ли-
ком све тог Ђор ђа. 

Не за по сле ни ма 
у по хо де

За по сле ни у На ци о нал ној слу-
жби за за по шља ва ње – фи ли ја ла 
у Про ку пљу до кра ја го ди не оби-
ћи ће 110 не за по сле них ли ца у 
оп шти на ма То пли це и обез бе ди-
ти им при ја вљи ва ње за по сао у 
окви ру про јек та „Ка ра ван за по-
шља ва ња Ср би је”. Ра ди се о осо-
ба ма ко ја жи ве у нај у да ље ни јим 
се о ским сре ди на ма и ко је ни су 
еви ден ти ра не у НСЗ због уда ље-
но сти од оп штин ских цен та ра, 
не ре дов ног са о бра ћа ја и ве о ма 
ло ших пу те ва.

Циљ је, на и ме, да здрав стве-
но спо соб на ли ца ко ја тра же 
по сао и мо гу да ра де бу ду упи-
са на у НСЗ фи ли ја ле у Про ку-

пљу и та ко до ђу до по сла. У том 
ци љу рад ни ци НСЗ оби ћи ће 
број на се ла у оп шти на ма Про-
ку пље, Кур шу мли ја, Бла це и 
Жи то ра ђа и еви ден ти ра ти 110 
осо ба, ко ли ко се сма тра да их 
има у уда ље ним се ли ма ових 
сре ди на.

Про је кат за јед нич ки ор га ни-
зу ју НСЗ и ло кал не са мо у пра-
ве  ко је обез бе ђу ју пре воз и 
про сто ри је у ко ји ма ће се оба-
вља ти по пис не е ви ден ти ра них 
ли ца. До сад је овај по сао за вр-
шен у не ко ли ко се ла у оп шти-
на ма Про ку пље и Кур шу мли ја. 
На ред не ак ци је пла ни ра ју се у 
Бла цу и Жи то ра ђи.

Про је кат фи нан си ра ЕУ пре ко 
ИПО фон до ва. 

Ки кин да ме ђу  
три нај чи сти је  
сре ди не у Ср би ји

На ме ђу на род ном сај му за шти те жи-
вот не сре ди не одр жа ном ове је се ни у 
Бе о гра ду две оп шти не – Ча је ти на и То-
по ла и град Ки кин да про гла ше ни су за 
нај чи сти је за јед ни це у Ср би ји. Струч ни 
жи ри је оце њи вао уре ђе ност де по ни ја, 
уред но од но ше ње ко му нал ног от па да 
и оп шти ути сак при ли ком ула ска у на се-
ље.

Ки кин да је број ди вљих сме тли шта 
све ла са 27 на 11, од ко ли ко је де вет 
у се ли ма. На ста вља се са укла ња њем 
пре о ста лих. На ме сти ма где је от пад не-
кон тро ли са но од ла ган ни чу мла ди це 
др ве ћа ко је ло кал на са мо у пра ва ор га-
ни зо ва но са ди у са рад њи са гра ђа ни ма 
на ста ње ним у тим де ло ви ма.

Чи сто ћи Ки кин де до при не ло је и по-
ди за ње ре ги о нал не са ни тар не де по ни је 
на ко ју фир ма АСА већ 10 го ди на од но си 
сме ће и от пад.

Ви со ко при зна ње Ки кин да је до би ла 
и за хва љу ју ћи ши ро ко за хват ном озе ле-
ња ва њу ко је се спро во ди ду го роч но. За 
то је за слу жан Град ски се кре та ри јат за 
за шти ту жи вот не сре ди не ко ји је но си-
лац број них ак ци ја у том сме ру. Кикинђани брину о зеленилу
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поводи

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Ру ма 
све ча но је обе ле жи ло се дам де сет го ди на 
по сто ја ња и успе шног ра да 28. ок то бра у 
са ли Удру же ња у Ру ми. Про сла ви овог зна-
чај ног ју би ле ја ру мљан ских пен зи о не ра 
при су ство ва ли су из ме ђу оста лих и Ми лан 
Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, Вла ди мир Ма ле тић, за ме ник 
пред сед ни ка СО Ру ма, Све то зар Да мјан чук, 
на чел ник Оде ље ња дру штве них де лат но-
сти оп шти не Ру ма, Да ни ца Је ре мић, ди рек-
тор ка Ге рон то ло шког цен тра Ру ма, Шпи ро 
Без бра ди ца, пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра оп шти не Зе мун, Ва сев Крум, пред-
сед ник Удру же ња вој них пен зи о не ра Ру ма, 

и Бо жи дар Тр ку ља, се кре тар Оп штин ског 
удру же ња ин ва ли да ра да.  

Пе тар Ба бић, пред сед ник ОУП Ру ма, 
под се тио је при сут не да је Удру же ње 
осно ва но дав не 1946. го ди не под на зи-
вом Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра и 
пен зи о нер ки. По себ но је ис та као и ве ли-
ки до при нос и по моћ ко ју су до би ја ли, а 
до би ја ју и да нас у свом ра ду, од ло кал не 
са мо у пра ве.

У свом обра ћа њу при сут ни ма Ми лан Не-
на дић је на гла сио да ве ћи на град ских и 
оп штин ских удру же ња пен зи о не ра у Ср-
би ји ове и на ред не го ди не про сла вља ју-
би леј по во дом 70 го ди на по сто ја ња и ра да 

што са мо по се би го во ри да су ова кве ор-
га ни за ци је по треб не пен зи о не ри ма. Ре као 
је и да они ра до по ста ју њи хо ви чла но ви 
јер ту оства ру ју не ка сво ја пра ва, ин те ре се 
и дру же ња, та ко ђе и да Са вез пен зи о не ра 
Ср би је да нас оку пља око 700.000 чла но ва, 
а Са вез пен зи о не ра Вој во ди не око 150.000 
чла но ва.  

Пе тар Ба бић је на кра ју све ча не сед ни це 
свим за слу жним ду го го ди шњим са рад ни-
ци ма ОУП Ру ма до де лио за хвал ни це, а ка ко 
је оби чај на на шем под не бљу, го сти и чла-
но ви Удру же ња су уз све ча ни ру чак, му зи ку, 
пе сму и игру, на ста ви ли дру же ње.

М. Мек те ро вић

Удру же ње пен зи о-
не ра гра да Но вог 
Са да већ ду ги низ 

го ди на во ди ра чу на да у 
пра во вре ме ин фор ми ше 
пен зи о не ре о до га ђа ји ма 
у гра ду, о ин сти ту ци ја ма 
ко је им пру жа ју услу ге и 
ак тив но сти ма ко је се до-
га ђа ју у Удру же њу. Пре ма 
ре чи ма Дра ги це Зе лен ба-
бе, се кре та ра Удру же ња, 
ова њи хо ва ак тив ност је 
пре по зна та ме ђу но во-
сад ским пен зи о не ри ма и 
ско ро сва ке го ди не им се 
број чла но ва уве ћа ва за 
око две хи ља де су гра ђа-
на тре ће га до ба.

Та ко су уочи ли и про-
бле ме ко је су нај ста ри ји 
Но во са ђа ни има ли при-
ли ком пре да је зах те ва за 
но ве елек трон ске здрав стве не 
књи жи це, што ни је мо гло да се 
оба ви без че ка ња у ду гим ре до-
ви ма ис пред згра де Фи ли ја ле 
РФ ЗО Но ви Сад. Ме ђу тим, за-
хва љу ју ћи до го во ру ко ји је ру-
ко вод ство Удру же ња скло пи ло 
са Фи ли ја лом РФ ЗО Но ви Сад, 
свим но во сад ским пен зи о не ри-
ма је омо гу ће но да зах те ве пре-
да ју у про сто ри ја ма овог удру-
же ња у По штан ској број 3, у 
Но вом Са ду, сва ког рад ног да на 
од 8 до 12 ча со ва, без че ка ња и 
гу жви. У ак ци ју су се укљу чи ле и 
ме сне ор га ни за ци је Удру же ња 

у гра ду Но вом Са ду, а по го то во 
оне у ру рал ним под руч ји ма ко-
је при па да ју гра ду (у Ка ћу, Фу-
то гу, итд.), ко је су тај по сао оба-
вља ле у сво јим про сто ри ја ма. 
На тај на чин ова услу га је још 
ви ше при бли же на свим пен зи о-
не ри ма. По сао при је ма зах те ва 
во лон тер ски су оба вља ли чла-
но ви Удру же ња од 27. ок то бра 
до 22. но вем бра ове го ди не. 
У том пе ри о ду су при ми ли и 
пре да ли но во сад ској Фи ли ја ли 
РФ ЗО око 9.000 зах те ва сво јих 
ко ле га пен зи о не ра – на осно-
ву пот пи са не са гла сно сти да то 
мо гу ура ди ти уме сто њих. 

Од 22. но вем бра овај по сао 
пре у зе ли су сту ден ти ан га жо ва-
ни пре ко Град ске упра ве Но вог 
Са да, ко ји це лу про це ду ру око 
из да ва ња но вих здрав стве них 
књи жи ца гра ђа ни ма „Срп ске 
Ати не” оба вља ју елек трон ским 
пу тем (по на ло гу над ле жног 
ми ни стар ства), из ме ђу оста лих 
ло ка ци ја, у Но вом Са ду, и у про-
сто ри ја ма Удру же ња у По штан-
ској 3, сва ког рад ног да на од 8 
до 12 ча со ва, што је леп при мер 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње.    

– На ши чла но ви су са ве ли-
ким за до вољ ством при хва ти ли 
да во лон тер ски ра де овај по сао, 

с ци љем да омо гу ће пен зи-
о не ри ма гра да Но вог Са да 
да до но вих здрав стве них 
књи жи ца до ђу на до сто јан-
ствен на чин, без ду гог че ка-
ња у ре до ви ма, и без об зи-
ра да ли су чла но ви на шег 
Удру же ња или не – ис та кла 
је по но сна на сво је ко ле ге 
Дра ги ца Зе лен ба ба.

То је по твр ди ла и Ме ли та 
Ива нић ко ју смо за те кли ка-
ко с осме хом при ма зах те ве 
у то ку свог де жур ства, уз 
кон ста та ци ју да се при јем 
зах те ва у Удру же њу ра ди 
бр зо, јер су пен зи о не ри до-
бро ин фор ми са ни и углав-
ном до не су све што је нео-
п ход но за про це ду ру из да-
ва ња но вих елек трон ских 
здрав стве них књи жи ца.

Ми ли вој Ка бић, ста ро-
сни пен зи о нер из Но вог Са да, 
ко ји је по ве рио Удру же њу – уз 
сво ју пи са ну са гла сност – да 
му по мог не око до би ја ња но ве 
здрав стве не књи жи це, за до во-
љан је и рас по ло жен због ефи-
ка сно оба вље ног по сла. 

– Ово је од лич на ак ци ја Удру-
же ња пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да. Ор га ни за ци ја је пер фект-
на, не ма че ка ња и ре до ва, је ди-
но још оста је да нас ин фор ми-
шу – ка да бу де све го то во, где 
да до ђе мо да пре у зме мо но ву 
здрав стве ну књи жи цу.     

М. Мек те ро вић

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

Ве ли ка по др шка ло кал не са мо у пра ве

НО ВО САД СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ БР ЖЕ ДО НО ВИХ ЗДРАВ СТВЕ НИХ КЊИ ЖИ ЦА 

Без че ка ња у ре до ви ма

Дра ги ца Зе лен ба ба (сто ји) успе шно ор га ни зовала при јем зах те ва
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Ово го ди шњи дан ин ва ли да при пад-
ни ци ор га ни за ци ја СИР Ср би је мо гу 
да до че ка ју са на дом у то да ће и њи-

хов по ла жај у Ср би ји по че ти да се по бољ-
ша ва за хва љу ју ћи из ра ди Стра те ги је за осо-
бе са ин ва ли ди те том. И то не са мо на па пи-
ру, већ и у прак си, сма тра Бо жи дар Це кић, 
пред сед ник СИР, члан Са ве та Вла де и члан 
Ве ћа са мо стал них син ди ка та.

– У из ра ди је Стра те ги ја за осо бе са ин ва-
ли ди те том чи ји је основ ни циљ уса гла ша ва-
ње са Европ ском стра те ги јом за ОСИ у осам 
кључ них обла сти. Обла сти на ко је се Стра-
те ги ја од но си су при сту пач ност, пар ти ци-
па ци ја, јед на кост, за по шља ва ње, обра зо ва-
ње и на у ка, со ци јал на за шти та и здрав ство. 
Ка да је реч о при сту пач но сти, у Ср би ји је у 
прет ход ном пе ри о ду до не то низ про пи са 
ко ји ма је ство рен прав ни оквир у обла сти 
фи зич ке и ин фор ма ци о не при сту пач но сти 
– ис ти че Бо жи дар Це кић.

За шти та пра ва и здрав стве на за шти та ин-
ва ли да не би тре ба ло да се по ми њу са мо по-
во дом обе ле жа ва ња њи хо вог да на, већ би то 
мо ра ла да бу де кон ти ну и ра на бри га то ком 
це ле го ди не. Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња на сто ји да 
на сва ки на чин по мог не овој ка те го ри ји љу-
ди, ка же за наш лист Бо жи дар Це кић.

– Ми ни стар ство у са рад њи са НСЗ раз ви-
ја по себ не про гра ме за ко је је у овој го ди ни 
обез бе ђе но 550 ми ли о на ди на ра. Осо бе са 
ин ва ли ди те том су јед на од ка те го ри ја ко је 
су у 2016. има ле при о ри тет у за по шља ва-
њу, о че му го во ре и по да ци са еви ден ци је 
НСЗ – за пр вих осам ме се ци ове го ди не за-
по сле но је 4.355 ОСИ што је за 98,4 од сто 
ви ше не го прет ход не го ди не у истом пе-
ри о ду. По сло дав ци има ју за кон ску оба ве зу 
да за по шља ва ју осо бе са ин ва ли ди те том. 
Ту оба ве зу мо гу из вр ши ти и упла том у Бу-
џет ски фонд, а сред ства Бу џет ског фон да 
за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по-
шља ва ње ОСИ, ко ри сте се за ре а ли за ци ју 
ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња ко је 
спро во ди На ци о нал на слу жба, као и за по-
др шку пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре-
ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ОСИ. У 2016. 
го ди ни за ове на ме не из дво је но је укуп но 
1.250.000.000 ди на ра – на во ди кон крет не 
по дат ке Бо жи дар Це кић.

Ка да је реч о за ко но дав ној ак тив но сти, у 
ци љу по бољ ша ња по ло жа ја ОСИ у по след-
ње две го ди не усво је ни су: За кон о кре та-
њу уз по моћ пса во ди ча, За кон о упо тре би 
зна ков ног је зи ка, За кон о до пу на ма За ко на 

о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин-
ва ли ди те том, Пра вил ник о бли жим усло ви-
ма и на чи ну ко ри шће ња обје ка та у јав ној 
упо тре би у обла сти здрав стве не за шти те 
од стра не осо бе ко ја се кре ће уз по моћ пса 
во ди ча.

– Ни је про блем у про пи си ма, по след њих 
го ди на до не то је ви ше за кон ских про пи са 
ко ји по сред но или не по сред но ути чу на 
жи вот и рад ин ва ли да. Ве о ма је ва жно и 
пра во вре ме но и тач но ин фор ми са ње оних 
на ко је се ти про пи си од но се, да на вре ме и 
пот пу но бу ду оба ве ште ни о сво јим пра ви-
ма. За то ми стал но ра ди мо на ин фор ми са-
њу сво јих чла но ва, та ко да је и ове го ди не 
одр жа но де се так окру глих сто ло ва, ши ром 
зе мље, ево по след њи су би ли у Кња жев-
цу, Про ку пљу, а при су ство ва ли су и пред-
став ни ци оста лих оп шти на са под руч ја тих 
окру га – ис ти че наш са го вор ник.

Основ ни за да так СИР је сте да то ком це ле 
го ди не на сто ји да на све на чи не по мог не 
сво јим чла но ви ма и оба ве сти их о пра ви ма 
и мо гућ но сти ма ко је им се пру жа ју.

– Са вез ин ва ли да ра да Ср би је оку пља 
око 400.000 чла но ва ме ђу ко ји ма има и ко-
ри сни ка пен зи ја и ин ва ли да ра да са пре о-
ста лом рад ном спо соб но шћу ко ји су и да-
ље у рад ном од но су. Мо рам да на гла сим 
да они ни су у тој ка те го ри ји сво јом во љом 

или кри ви цом, да ве ли ка ве ћи на, ви ше од 
90 од сто ин ва ли да ра да, сва ко днев но ко ри-
сти и по не ко ли ко вр ста ле ко ва ко је че сто 
не ма ју чи ме да пла те јер су им пен зи је ми-
ни мал не. Ме ђу ин ва ли ди ма ра да је ве ли ки 
број оних ко ји има ју те ле сно оште ће ње за 
шта при ма ју ми ни мал не на кна де. Сви они 
ко ји се по вре де на ра ду, на и ме, има ју са мо 
не ки про це нат те ле сног оште ће ња и не ма ју 
ни ка кву мо гућ ност за пен зи о ни са ње. Та ко-
ђе се мо ра ре ћи и то да ме ђу ин ва ли ди ма 
ра да има ре ла тив но мла дих љу ди ко ји за 
крат ко вре ме ко је су про ве ли на по слу пре 
не го што су се по вре ди ли ни су ус пе ли да 
ре ше сво је стам бе но пи та ње, има ју де цу ко-
ја су још у основ ној шко ли а до са да је ре ла-
тив но ма ли број њих ус пео да се за по сли. 
Јер, ка кав год за кон био и ко ли ко год био 
до бро на пи сан, не за о би ла зна је чи ње ни ца 
да ће сва ки по сло да вац, ко ји на рав но мо же 
да би ра ко га ће да за по сли, ра ди је при ми ти 
здра вог рад ни ка не го осо бу са ин ва ли ди-
те том. По го то во ка да је ве ли ки број не за-
по сле них и ка да стал но на тр жи ште ра да 
при сти жу но ве ге не ра ци је мла дих, обра зо-
ва них љу ди у по тра зи за по слом, па су они 
ко ји га ну де у си ту а ци ји да би ра ју ко га ће да 
при ме – ис та као је Бо жи дар Це кић, пред-
сед ник СИР Ср би је.

Ве сна Ана ста си је вић

У СУ СРЕТ 3. ДЕ ЦЕМ БРУ, МЕ ЂУ НА РОД НОМ ДА НУ ОСОБА СА ИН ВА ЛИ ДИТЕТОМ

Но ва стра те ги ја за бо љи
по ло жај ОСИ

Бо жи дар Це кић на ску пу у Кња жев цу
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поводи

Игор Ми ро вић, пред сед-
ник По кра јин ске вла де, 
са стао се по чет ком но-

вем бра са Ми ла ном Ри ка но вић, 
ше фи цом срп ске Кан це ла ри-
је Ује ди ње них на ци ја за же не. 
Циљ са стан ка је био утвр ђи ва-
ње кон крет них ак тив но сти ко је 
по кра јин ске ин сти ту ци је мо гу 
да пре ду зму ра ди уна пре ђе ња 
род не рав но прав но сти у АП 
Вој во ди ни уз по др шку ове ор-
га ни за ци је. Из по кра јин ске ад-
ми ни стра ци је са стан ку су при-
су ство ва ле и Сто јан ка Ле кић, 
пред сед ни ца Скуп штин ског 
од бо ра за рав но прав ност по ло-
ва, Ди а на Ми ло вић, ди рек тор ка 
По кра јин ског за во да за рав но-
прав ност по ло ва, и Све тла на 
Се ла ко вић, 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.

Том при ли ком Игор Ми ро вић 
је из ја вио да но ва По кра јин ска 
вла да у окви ру свог де ло ва ња 
при ме њу је ме ха ни зме за уна-
пре ђе ње обла сти род не рав-
но прав но сти. То се од но си и на 
укљу чи ва ње же на у јав ну по ли-
ти ку у По кра ји ни. Та ко ђе, и на 
про ши ри ва ње род но од го вор-
ног бу џе ти ра ња на ве ћи број 

ко ри сни ка, ка ко би се обез бе-
ди ло да се у на ред ним го ди на-
ма у бу џе ту АП Вој во ди не пла-
ни ра ју сред ства за спро во ђе ње 
про гра ма и ме ра ко ји ма се под-
сти че род на рав но прав ност и 
јед нак при ступ ре сур си ма и за 
же не и за му шкар це. Пла ни ра но 
је и да се на јед ној од на ред них 
сед ни ца По кра јин ске вла де, са 
тим за дат ком, офор ми ин тер-

сек тор ски од бор на чи јем че лу 
ће би ти пред сед ник По кра јин-
ске вла де. На ову те му, у крат-
ком ро ку, би ће ор га ни зо ва на и 
обу ка за по кра јин ске се кре та ре 
и њи хо ве за ме ни ке.

По себ на те ма на овом са-
стан ку од но си ла се и на стал ну 
бор бу за ели ми ни са ње на си ља 
над же на ма. Тим по во дом, са-
го вор ни ци су се сло жи ли да је 

за СОС те ле фо не у Вој во ди ни 
по треб но обез бе ди ти усло ве 
за це ло днев ни рад – за по че-
так СОС те ле фо на у Но вом Са ду. 
По кра јин ска вла да укљу че на 
је и у кам па њу „16 да на ак ти ви-
зма про тив на си ља над же на ма” 
ко ја је по че ла 25. но вем бра, на 
Ме ђу на род ни дан бор бе про-
тив на си ља над же на ма.    

М. Мек те ро вић

ЕУ ин фо цен тар ор га ни зо вао је 
де ба ту „Ка кав је од го вор на на си-
ље” по во дом обе ле жа ва ња Ме ђу-
на род ног да на бор бе про тив на-
си ља над же на ма – 25. но вем бра. 
Циљ де ба те био је да по диг не 
свест о ва жно сти при ме не стра-
те ги ја усво је них у том до ме ну и да 
се по бољ ша пу бли ци тет и ме диј-
ска па жња о нео п ход но сти бор бе 
про тив на си ља над же на ма.

У де ба ти су уче ство ва ли по ве-
ре ни ца за за шти ту рав но прав но-
сти Бран ки ца Јан ко вић, шеф оде-
ље ња – пра во су ђе, уну тра шњи 
по сло ви и по др шка ци вил ном 
дру штву у Де ле га ци ји ЕУ у Ср би ји 
Ни ко лас Би зел, по себ на са вет ни-
ца из Ка би не та пот пред сед ни це 
Вла де и ми ни стар ке са о бра ћа ја, 

гра ђе ви нар ства и ин фра струк ту-
ре Бран ка Дра шко вић, за ме ни ца 
ом буд сма на Гор да на Сте ва но вић, 
Та ња Иг ња то вић из Ауто ном ног 
жен ског цен тра и Је ле на Та џић из 
УНДП Ср би ја.

Бран ки ца Јан ко вић је на гла-
си ла да ка да бу де ус по ста вљен 
ефи ка сан си стем за шти те, оста је 
су штин ски узрок и раз лог на си-
ља у по ро ди ци, а то је ду бо ко уко-
ре ње на род на дис кри ми на ци ја, 
оста је тај па три јар хал ни мо дел 
од но са ко ји је у на шем дру штву 

и да ље ши ро ко рас про стра њен 
и ко ји под ра зу ме ва сте ре о ти пе о 
под ре ђе ној уло зи же не.

– Мо ра се ме ња ти тај кул тур ни 
обра зац у чи јој осно ви је иде ја о 
јед ној па сив ној уло зи же не ко-
ја је код нас ве ков но уте ме ље на 
као при ро дан по ре дак у дру штву. 
Ис ку ства др жа ва ко је су ус по ста-
ви ле ефи ка сан си стем за шти те од 
на си ља у по ро ди ци по ка зу ју да 
ни су до вољ не са мо ка зне и ме-
ре за шти те, већ да је по треб но 
от кла ња ти узро ке ове по ја ве и 

ме ња ти свест и од но се и по је ди-
на ца и дру штва у це ли ни – ре кла 
је по ве ре ни ца. 

Она је по зва ла гра ђа не да се 
обра ћа ју ин сти ту ци ји По ве ре ни-
ка и да при ја ве дис кри ми на ци ју, 
јер сва ки ре шен слу чај пред ста-
вља ко рак бли же ка ус по ста вља-
њу су штин ске рав но прав но сти 
же на и му шка ра ца у на шем дру-
штву.

– С об зи ром на ва жност овог 
про бле ма, мо рам да по ме нем 
уло гу ме ди ја ко ји мо гу бит но да 
до при не су раз би ја њу сте ре о ти па 
и пред ра су да, као и да под стак ну 
ши ру дру штве ну ак ци ју у ре ша ва-
њу овог про бле ма аде кват ним из-
ве шта ва њем – ре кла је Бран ки ца 
Јан ко вић. Г. О.

ПО ВО ДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДА НА БОР БЕ ПРО ТИВ НА СИ ЉА НАД ЖЕ НА МА

Ду бо ко уко ре ње на род на дис кри ми на ци ја

Подацикојиузнемирују
У прет ход них де сет го ди на у Ср би ји је уби је но 327 же на у слу ча је ви-
ма род ног на си ља, ре че но је у де ба ти „Ка кав је од го вор на на си ље”. 
Са мо 2015. го ди не цен три ма за со ци јал ни рад при ја вље но је ско ро 
19.000 слу ча је ва на си ља над же на ма.

УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ РОД НЕ РАВ НО ПРАВ НО СТИ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Јед нак при ступ ре сур си ма

Са ста нак у По кра јин ској вла ди
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кроз Србију

И ове го ди не Град ска ор га ни за ци ја ин-
ва ли да ра да Зре ња нин, на че лу са 
сво јим вред ним пред сед ни ком Сте-

ва ном Ра ди ши ћем, успе шно је ор га ни зо ва ла 
тра ди ци о нал ну, че тр на е сту по ре ду, „Ба нат-
ску штру дли ја ду”. Око три сто ти не го сти ју и 
чла но ва из по кра јин ске, град ских и оп штин-
ских ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Ба на та 
и дру гих де ло ва Вој во ди не ужи ва ло је том 
при ли ком у ку ли нар ском уме ћу око пе де сет 
так ми ча ра у пра вље њу чу ве них ба нат ских 
штру дли. Ову ма ни фе ста ци ју су сво јим при-
су ством уве ли ча ли, из ме ђу оста лих, Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца Са ве за ин ва ли да 
ра да Вој во ди не, Стан ко Ним че вић, пот пред-
сед ник СИР Ср би је и пред сед ник Град ске 
ор га ни за ци је СИР Су бо ти це, Љу бицаТра ви-
ца, за ме ни ца пред сед ни ка Скуп шти не гра да 
Зре ња ни на, и мно го број ни го сти.

Ста на Сви ла ров је при ли ком све ча ног 
отва ра ња „Штру дли ја де” ис та кла да је ве ли-
ки успех јед не ор га ни за ци је и ње ног пред-
сед ни ка да оку пе та ко ве ли ки број чла но ва 
на ма ни фе ста ци ји на ко јој они успе шно ис-
ка зу ју сво ју кре а тив ност и ства ра ла штво.

Стан ко Ним че вић је у свом обра ћа њу 
при сут ни ма ре као да се о овој ма ни фе ста-
ци ји у Са ве зу при ча це ле го ди не, и да је 
успе шна за то што су је ор га ни зо ва ли вред-
ни ин ва ли ди ра да, ко ји су би ли и ме ђу нај-
вред ни јим рад ни ци ма у сво јим фа бри ка ма 
и пред у зе ћи ма док су би ли у рад ном од но-
су. С дру ге стра не, Љу би ца Тра ви ца је по ру-
чи ла зре ња нин ским ин ва ли ди ма ра да да 
увек мо гу до ћи у сво ју ло кал ну са мо у пра ву 
ка да им је по треб на њи хо ва по моћ, јер су 
вра та за њих увек отво ре на.  

На да Бе рар, члан жи ри ја за про гла ше ње 
нај бо ље уме ше них штру дли, от кри ла је тај-
ну у пра вље њу ба нат ских штру дли.

– Ба нат ске штру дле се пра ве с љу ба вљу, 
оне се ме се руч но, не мик се ром. Же не не 
тре ба да гле да ју на сат ко ли ко ће вре ме на 
по тро ши ти, јер оне тре ба да се ме се ви ше 
од по ла са та, а за тим да се раз ви ју да од-
сто је, пре не го што се ис те гле – об ја сни ла 
је На да.

Ове го ди не ба нат ске штру дле од си ра, 
ма ка, ро га ча, ви ша ња, ора ха... пре ма оце ни 
жи ри ја нај бо ље су уме си ле Ана Јо ва но вић, 
из Град ске ор га ни за ци је СИР Зре ња нин, пр-

во ме сто, Тра јан ка Ан ђе ло вић, из СИР Пан-
че во, дру го, и Илон ка Вар га, Му жљан ка, 
та ко ђе из зре ња нин ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да, тре ће ме сто.

Сте ван Ра ди шић је на кра ју так ми чар-
ског де ла про гра ма ис та као да ће ње го ва 
ор га ни за ци ја пр ви пут ове го ди не на гра-
ди ти све так ми ча ре Штру дли ја де јед но-
днев ним из ле том. Уз бо гат кул тур но-умет-
нич ки про грам, све ча ну ве че ру, му зи ку, 
пе сму и игру, зре ња нин ски ин ва ли ди ра да 
и њи хо ви го сти дру жи ли су се до ка сних 
ве чер њих са ти. 

Ми ро слав Мек те ро вић

ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Огрев за сле де ћу се зо ну

Такмичари и гости четрнаесте Штрудлијаде

По ред спро во ђе ња ре дов них ак тив но-
сти, 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 од де-
цем бра ће по че ти да упи су је огрев за сво је 
чла но ве, за сле де ћи греј ну се зо ну.

– Пен зи о не ри ма је ове го ди не већ ис по-
ру че но 1.650 то на угља и 670 ку би ка др ва, 
што су они от пла ти ли на ра те. Ис по ру чи ли 
смо и 380 па ке та су хо ме сна тих про из во да 
и 220 па ке та пи ле ти не. Со ци јал но угро же-
ним и бо ле сним пен зи о не ри ма уру чи ли 
смо 100 па ке та ху ма ни тар не по мо ћи са 
основ ним на мир ни ца ма. У на шим про сто-

ри ја ма пен зи о не ри ре дов но ме ре при ти-
сак и ни во ше ће ра у кр ви. У са рад њи са ДЗ 
Сме де рев ска Па лан ка, об и шли смо 80 те-
шко бо ле сних и не по крет них пен зи о не ра 
и пру же на им је здрав стве на по моћ – ка же 
Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач-
ких пен зи о не ра.

Ор га ни зо ва ни су број ни из ле ти по Ср би ји, 
а пен зи о нер ски КУД „До ња Ја се ни ца” на сту-
пао је у За је ча ру, у Ку ма но ву, у Пеф ко хо ри ју 
у Грч кој. Ор га ни зо ва ни су и ша хов ски тур ни-
ри, уче ство ва ло се на ре ги о нал ној Олим пи-
ја ди тре ћег до ба у Ве ли кој Пла ни, као и на 

спорт ским су сре ти ма Шу ма диј ског окру га у 
Аран ђе лов цу. Со лид ни ре зул та ти за бе ле же-
ни су и на ово го ди шњој Олим пи ја ди тре ћег 
до ба у Вр њач кој Ба њи.  Сл. К.

Сло бо дан Б. Пан тић

У ЗРЕ ЊА НИ НУ 14. БА НАТ СКА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА

Сви так ми ча ри на гра ђе ни 
из ле том



на лицу места

30. новембар 2016. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

Мно го про је ка та је по-
след њих го ди на ре а-
ли зо ва ло Удру же ње 

за по моћ осо ба ма са ин ва ли-
ди те том „Ду га”, а упра во за вр-
шен, под на зи вом „Ај мо сви 
на сце ну”, пред ста вља још 
сна жни ји ис ко рак учи њен у 
ци љу уна пре ђе ња пра ва и 
по ло жа ја осо ба са раз ли чи-
тим смет ња ма у раз во ју. По-
сле шест ме се ци вред ног и 
уте ме ље ног ра да, пр во на ве-
ли кој сце ни не го тин ског До-
ма кул ту ре, а два да на ка сни је 
и у се лу Бу ков чу, де се то ро ко-
ри сни ка Удру же ња „Ду га” и 15 
уче ни ка ОШ „Сте ван Мо кра-
њац” из Ко би шни це по ка за ло 
је глу мач ко уме ће у пред ста ви 
„Ша ре не ја бу ке”, ко је је пу бли ка 
то пло на гра ди ла ду го трај ним 
апла у зи ма. 

– Пр ви пут је у на шем гра ду 
при ка за на јед на ова ква пред-
ста ва у ко јој су оку пље на де ца 
из ре дов не школ ске по пу ла ци-
је и де ца са раз ли чи тим смет-
ња ма у раз во ју. На овај на чин 
смо же ле ли да оства ри мо бо-
ље кон так те из ме ђу де це на-

ших ко ри сни ка и школ ске, из 
ре дов не по пу ла ци је, ко ја жи ве 
у окол ним се ли ма. Са да шње 
ста ње ука зу је на то да су осо бе 
са смет ња ма у раз во ју и да ље 
рет ко ви ђе не као рав но прав ни 
чла но ви дру штва, из у зев по-
не ког уса мље ног слу ча ја, без 
об зи ра на то што се кре ну ло 
са спро во ђе њем ин клу зив не 
на ста ве. Ми по др жа ва мо и за-
ла же мо се као Удру же ње за ин-

клу зи ју у свим обла сти ма и те-
жи мо ка ре дов ном одр жа ва њу 
ин клу зив них ра ди о ни ца нај ма-
ње је дан пут ме сеч но. Да ли смо 
све од се бе и ре ак ци ја пу бли ке 
је би ла фан та стич на, де ца су да-
ла мак си мум и ја сам ве о ма за-
до вољ на. Оче ку је мо убу ду ће и 
по др шку ло кал не за јед ни це да 
би смо мо гли да ор га ни зу је мо 
слич на ин клу зив на де ша ва ња, 
при ред бе, пле со ве, пред ста ве 

– ка же Ми ро сла ва 
Здрав ко вић, се кре-
тар Удру же ња за по-
моћ осо ба ма са ин-
ва ли ди те том „Ду га” у 
Не го ти ну. 

Сце но гра фи ју и 
ко сти ме за пред ста-
ву „Ша ре не ја бу ке” 
ра ђе ну по мо ти ви-
ма при че „Ја бу ка” 
Дра га на Ла ко ви ћа, 
пот пи су је цео глу-
мач ки ан самбл мла-
дих и њи хо ва без-
ре зер вна по др шка 
ви шеч ла ни про јект-
ни тим. Све их је 
оку пи ла љу бав и 

ен ту зи ја зам ко ји је иси ја вао то-
ком сва ке ми ну те њи хо ве игре 
на сце ни. Пред ста ва „Ша ре не 
ја бу ке”, у окви ру про јек та „Ај мо 
сви на сце ну” на ста ла је за хва-
љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци  
Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Ре пу бли ке Ср би је, ко је 
је за ту свр ху из дво ји ло 287.500 
ди на ра. 

Јо ван ка Ста но је вић

У цен тру Свр љи га не дав но је отво рен 
клуб за чла но ве Удру же ње рат них и мир-
но доп ских вој них ин ва ли да. Сви чла но ви 
удру же ња шест да на у не де љи уз ка фу, сок, 
штам пу мо гу ту да про ве ду вре ме, ка же 
Хра ни слав Алек сић, пред сед ник удру же ња.

– Отва ра ње клу ба је пра во осве же ње јер 
смо до би ли про стор да се  дру жи мо и за-
јед нич ки ре ша ва мо жи вот не про бле ме. Со-
ци јал ни и еко ном ски ста тус рат них и мир-
но доп ских вој них ин ва ли да и ко ри сни ка 
по ро дич не ин ва лид ни не ни је на за вид ном 
ни воу и све те же жи ви мо. Ме сеч на при ма-
ња ни су до вољ на за под ми ри ва ње по тре ба 
на ших по ро ди ца и по моћ удру же ња увек 
до бро до ђе – при ча Алек сић. 

Отва ра ње клу ба по ка за ло се оправ да-
ним и он по ста је по чет на ста ни ца за мно ге 
ак тив но сти и ан га жо ва ње свих ин ва ли да у 
спорт ским, кул тур ним и дру гим обла сти ма. 

– Ми са да ни смо уса мље ни, клуб нам је 
дру ги дом. Тру ди мо се да уз по моћ од ре ђе-
них слу жби обе ле жи мо рам пе за оне ко ји 

же ле да се сло бод но и без те шко ћа кре ћу 
гра дом и стиг ну на же ље но ме сто. Ки ри ју и 
оста ле ко му на ли је за клуб пла ћа мо од чла-
на ри не – ка же Алек сић.

На од мо ру и ре кре а ци ји у Со ко ба њи овог 
ле та бо ра ви ло је 50 чла но ва овог удру же-
ња, а ор га ни зу ју се и ра зна пре да ва ња из 
обла сти здрав ства и со ци ја ле. Ту је и на бав-
ка угља, огрев ног др ве та, по де ла па ке та и 
ор га ни зо ва ње из ле та. Фи нан си је сти жу од 
чла на ри не 700 чла но ва и од до на ци ја, а 
оче ку ју да и ло кал на са мо у пра ва ви ше по-
ма же ову по пу ла ци ју. 

Удру же ње се ба ви и не го ва њем ре во лу-
ци о нар них тра ди ци ја – оби ла ском и об но-
вом спо ме ни ка па лих бо ра ца свих ра то ва, 
ко ји су за пу ште ни. Из соп стве них сред ста ва 
већ је об но вљен спо ме ник у се лу Гр бав че и 
на ре ду су и оста ли спо ме ни ци у ме сти ма 
ове оп шти не. 

Ина че, у Свр љи гу је око хи ља ду ли ца са 
ин ва ли ди те том укљу че но у рад два ин ва-
лид ска, два пен зи о нер ска удру же ња и удру-

же ња ро ди те ља де це оме те не у раз во ју „За-
јед но до све тло сти”. Они кроз раз не ак тив но-
сти тих удру же ња до пу њу ју сво је пра во ко је 
је уре ђе но за кон ским про пи си ма. Нај ве ћи 
про бле ми и да ље су ве ли ка не за по сле ност 
и не ре ше на стам бе на пи та ња. Око 140 ин ва-
лид них ли ца свих уз ра ста ко ри сни ци су ту ђе 
не ге и уве ћа не ту ђе не ге и по вре ме но јед но-
крат не по мо ћи. Од лу ком Скуп шти не оп шти-
не Свр љиг ин ва лид на ли ца има ју бес пла тан 
пре воз на те ри то ри ји оп шти не. Не дав но су 
ура ђе не и рам пе да се си гур ни је кре ћу и ре-
дов но се ор га ни зу ју ху ма ни тар не ак ци је.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Отво рен клуб за ин ва ли де

Дру же ње у но вим про сто ри ја ма

ИН КЛУ ЗИВ НО-СТИ МУ ЛА ТИВ НА ПРЕД СТА ВА „ША РЕ НЕ ЈА БУ КЕ”

Ај мо сви на сце ну

Уче сни ци ин клу зив не пред ста ве „Ша ре не ја бу ке”
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Кул тур но-умет нич ко дру штво 
„Сун ча на је сен” у са ста ву Удру-
же ња пен зи о не ра ки кинд ске 
оп шти не на ста вља са ор га ни-
зо ва њем Смо тре из вор ног на-
род ног ства ра ла штва ста рих. 
Не дав но је по ше сти пут оку-
пи ло чу ва ре на род не ба шти не. 
По ред до ма ћи на чи ји хор, фол-
клор, гру па пе ва ча и ин стру-
мен тал ни и во кал ни со ли сти 
пред ста вља ју око сни цу на сва-
кој ма ни фе ста ци ји, при дру жу ју 
им се и уче сни ци са стра не, не-
го ва те љи тра ди ци је.

Овог пу та по но во су на сту-
пи ли пред став ни ци Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, 
ки кинд ског КУД „Еђ шег” ко ји 
из во ди ма ђар ски ме лос, за тим 
хор и фол клор Клу ба Ге рон-
то ло шког цен тра у Ки кин ди, и 

пр ви пут КУД „Алек сан дро во” 
из Су бо ти це са бу ње вач ким 
игра ма. 

До при нос су да ли и во кал ни 
со ли ста про то је реј Јо ван Си ла-

шки, и фру ла ши Ра до ван Мир-
коњ и Пе тар Ко ста ди но вић. 
Сво је ли те рар не са ста ве го во-
ри ли су чла но ви Клу ба књи жев-
ни ка „Ду шко Три фу но вић” у Ки-

кин ди, за тим Љу би ша Ра у шки, 
са ти ри чар, а ре ци то ва ла је Ве-
сна Ша рац. 

Ово го ди шњи су срет на ста-
вља ча и по кло ни ка на род ног 
на сле ђа отво рио је Ми о драг 
Бу ла јић, члан Ве ћа гра да Ки кин-
де. Част при ка за увод ног де ла 
про гра ма при па ла је уче ни-
ци ма ки кинд ске ОШ „Ђу ра Јак-
шић” и Ми ла ну Ва ша ли ћу ко ји 
је сви рао на ба нат ским гај да ма 
и пе вао при год не пе сме уз тај 
ар ха ич ни му зич ки ин стру мент. 
Ва ша лић је ове го ди не го сто-
вао у чу ве ном „Би стри ку” Би ље 
Кр стић.

Смо тру је про пра ти ла из ло-
жба ста рих пред ме та из при ват-
не збир ке Ан ђел ке Јо ва но вић, 
чла ни це КУД „Сун ча на је сен”.

С. З.

Сло бо дан Је ре мић Је ре ми ја, по зна ти 
срп ски сли кар, у свом Му зе ју хле ба 
у Пе ћин ци ма у Сре му има око 2.000 

пред ме та ме ђу ко ји ма је и ра ри тет, руч на 
вр ша ли ца из се ла Шар ба но вац са Ста ре 
пла ни не.

– Ову ма ши ну о вр шид би оп слу жи ва ло 
је шест љу ди. Дво ји ца нај ја чих по го ни ли 
су доб. По след њи пут вр ша ли ца је ра ди ла 
1957. го ди не у се лу Шар ба но вац код Кња-
жев ца – ка зу је Је ре ми ја.

Вр ша ли цу је сли кар про на шао у вре ме 
хо до ча шћа по Ста рој пла ни ни. Ка ко је сти-
гла до Ста ре пла ни не, не зна се по у зда но, 
али њен пут ода тле до Је ре ми ји ног му зе ја 
се зна.

– Де да Гра да, вла сник вр ша ли це те шко 
се ра стао од сво је ма ши не. Го во рио је да ће 
вр ша ли цу да ти у ми раз јед ној од две уну ке. 
Ме ђу тим, по го ди ли смо се и трам пи ли. За 
вр ша ли цу дао сам му сво је сли ке, а он их 
на ме нио уну ка ма за ми раз. Вр ша ли ца је сте 
ра ри тет у це лој ко лек ци ји. То је руч на вр-
ша ли ца, је ди на са чу ва на. У Ср би ју је сти гла 
као рат на од ште та по сле Пр вог свет ског ра-
та – из нео нам је Је ре ми ја. 

А тај, већ чу ве ни Је ре ми јин и срп ски Му-
зеј хле ба, осно ван је 1995. у срем ском се лу 
Пе ћин ци, бли же Шап цу не го Срем ској Ми-
тро ви ци и Ру ми, на 1.200 ква дра та за тво ре-
ног и 600 ква дра та отво ре ног про сто ра. У 

ње му је око 2.000 екс по на та у три збир ке: 
ет но ло шка, ар хе о ло шка и ли ков на. Је ре ми-
ја је пр ве пред ме те са ку пио још 1974, а по-
сле је оби ла зио 750 срп ских се ла и бо га тио 
збир ку, го во ре ћи на глас: „Љу ди, хлеб пра ти 
чо ве ка од ро ђе ња до смр ти, хлеб ује ди њу је 
ду шу и те ло“.

Ору ђа за об ра ду зе мље и пред ме те за об-
ра ду хле ба до нео је са Хо мо ља, из Не го тин-
ске кра ји не, са Ста ре пла ни не. Из ло жио је и 
96 об ред них хле бо ва.

– Спре мио сам и ан то ло ги ју срп ског пе сни-
штва о хле бу. Ту су Де сан ка, Бећ ко вић, Ми ја 
Па вло вић, До бри ца Ерић, Вла да Стој шин, 
мо је ша бач ке по е те Дра ги ша Пе њин, Дра ган 
Фи ли по вић. Про на шао сам и 33 ком по зи ци-
је за CD. За свој Му зеј хле ба нај дра го це ни је 
пред ме те на ла зим у Ма чви и ис точ ној Ср би-
ји, од Цр не Ба ре и Ба до ви на ца до Хо мо ља, 
Де ли Јо ва на, Ста ре пла ни не, Ту пи жни це, Тре-
си ба бе – из го ва ра, с по но сом пра вед ни ка, Је-
ре ми ја.   Бра на Фи ли по вић

ШЕ СТА СМО ТРА ИЗ ВОР НОГ НА РОД НОГ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИХ У КИ КИН ДИ

Не гу ју тра ди ци ју

Го сти из КУД „Алек сан дро во” са бу ње вач ким ко лом 

КАД СЕ СТА РА ПЛА НИ НА ПРЕ СЕ ЛИ У РАВ НИ СРЕМ И ПЕ ЋИН ЦЕ

Вр шид ба у Му зе ју хле ба

Вр ша ли ца са Ста ре пла ни не у Му зе ју хле ба
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кроз Србију

Ром ска не вла ди на ор га ни за ци ја „Ро са” из 
Ле сков ца по кре ну ла је ових да на је дин ствен 
про је кат под на зи вом „Пре вен тив но де ло ва-
ње у ци љу спре ча ва ња пре ра них бра ко ва код 
Ро ма у Ле сков цу”. Про је кат се фи нан си ра из 
фон до ва ЕУ, вла де Швај цар ске и Ср би је, а пре-
ко про гра ма „Про грес”. Има ће за циљ пре вен-
тив но де ло ва ње код мла дих Ро ма и Ром ки ња 
и њи хо вих ро ди те ља да би се спре чи ло пре-
ра но сту па ње у брач не во де. Ра ди се углав ном 
о уго во ре ним бра ко ви ма ма ло лет них ли ца, 
ма хом ста рих око 15 го ди на, по сред ством ро-
ди те ља и про во да џи ја.

Про це њу је се да у Ле сков цу има де се так хи-
ља да Ро ма са на та ли те том у бла гом по ра сту. 
До ско ра су би ли по ли тич ки не про фи ли са ни, 
и ба ви ли су се ма њим по ро дич ним по сло-
ви ма, тр го ви ном, за на ти ма. Је дан део мла ђе 
по пу ла ци је за по слен је у ов да шњим јав но-ко-
му нал ним пред у зе ћи ма. Што се ти че њи хо-

вог кул тур но-умет нич ког ста ту са, у по след ње 
3,5 де це ни је ан га жо ва ни су у сек ци ја ма КУД 
„Шеф кет Ибра и мо вић”, у окви ру Кул тур не ре-
дак ци је До ма кул ту ре Ро ма у По двор цу, нај ве-
ћем ром ском на се љу у Ле сков цу и Ја бла нич-
ком управ ном окру гу. 

Но си о ци про јек та по све ће ног пре вен ти ви 
пре ра них ром ских бра ко ва у Ле сков цу, брач-
ни пар Ла у ра и Ашим Са и то вић ка жу да ће 
сво јим ак тив но сти ма по себ но упо зо ра ва ти на 
здрав стве не, еко ном ске и со ци јал не про бле-
ме пре ра них бра ко ва.

– Ука зи ва ће се на ве ће мо гућ но сти за по-
шља ва ња на кон за вр шет ка сред њих и ви со-
ких струч них шко ла, уз под се ћа ње да је ве о ма 
ма ли број мла дих ле ско вач ких Ро ма на ста вио 
обра зо ва ње по сле основ не шко ле због пре-
ра ног сту па ња у брач ни од нос или пре у зи ма-
њем сит ног по ро дич ног би зни са – на гла ша ва 
Ашим Са и то вић, пред сед ник ром ске НВО „Ро-

са” и глав ни и од го вор ни уред ник ле ско вач-
ког ром ског пор та ла „Ро ми-ин фо ме ди ја”.

У до му кул ту ре Ро ма у Ле сков цу по твр ди ли 
су све ове на во де, ис ти чу ћи не слав ну ром ску 
брач ну тра ди ци ју у ма ло лет ним уго во ре ним 
бра ко ви ма са еле мен ти ма от ку па. На жа лост, 
ве ћи на њих се убр зо ра ста је због пси хо фи-
зич ке не зре ло сти брач них дру го ва пре сту па-
ња у брач не од но се.

Т. Сте ва но вић

На све ча но сти у Дра јин-
цу, се лу уда ље ном се дам 
ки ло ме та ра од цен тра 

оп шти не Свр љиг, по кре ну та је 
сре ди ном но вем бра ак ци ја „Др-
жа ва Ср би ја у се ли ма Ср би је”, чи-
ји је ини ци ја тор ЈП По шта Ср би је. 
Циљ ак ци је је да ме шта ни ко ји 
жи ве у пла нин ским де ло ви ма 
Ср би је има ју ле ка ра, по шта ра и 
оп штин ског слу жбе ни ка. По ли-
ти ка рав но мер ног раз во ја Ср би је 
у ко ју су укљу че на јав на пред у-
зе ћа, ло кал не са мо у пра ве и др-
жав не ин сти ту ци је по чи ње да се 
ре а ли зу је, и то уз мак си мал но ко-
ри шће ње по сто је ћих ре сур са без 
до дат них тро шко ва, ка же Ми лан 
Кр ко ба бић, ми ни стар у Вла ди Ср-
би је за ду жен за рав но мер ни раз-
вој Ср би је и ко ор ди на ци ју јав них 
пред у зе ћа.

– Ово је по че так но ве ак ци је и 
но ве раз вој не ре ги о нал не по ли-
ти ке. Хо ће мо да ре сур се ве ли ких 
јав них пред у зе ћа спо ји мо са ре-
сур си ма ло кал них са мо у пра ва 
ка ко би без до дат них тро шко ва и 
ула га ња ура ди ли мно ге ко ри сне 
и прак тич не ства ри на до бро бит 
ста нов ни штва. У овој ак ци ји уче-
ству је осам оп шти на и три гра да 
са укуп но 55 се ла ко ја пр ви пут у 
сво јој сре ди ни има ју у исто вре ме 

ле ка ра, по шта ра и слу жбе ни ка из 
оп шти не. То трој ство на те ре ну 
омо гу ћа ва љу ди ма да за до во ље 
основ не жи вот не по тре бе и ре-
ше оно што их му чи. Ово је но ви 
по че так за ова срп ска се ла, на гла-
сио је ми ни стар Кр ко ба бић.

Ме шта ни се ла Дра ји нац пр-
ви су ис ку си ли све до бре стра не 
ак ци је, а на ред них да на у то ће 
мо ћи да се уве ре и ста нов ни ци 
свр љи шких се ла Бур ди мо, Из вор, 
Пре ко но га и Ва рош.

– Ова ак ци ја је пре ци зна и 
до бро ис пла ни ра на ак тив ност 
ко јом др жа ва по ма же ста нов-

ни штву у се ли ма. Циљ нам је да 
мо бил ним де ло ва њем др жав-
них слу жби олак ша мо жи вот ме-
шта на у ру рал ним под руч ји ма. 
Оче ку је мо да се у ак ци ју осим ЈП 
„По шта Ср би је” укљу че и „Ср би ја-
шу ме” и „Ср би ја во де”. Исто вре ме-
не, ра ди се и на то ме да и ло кал не 
са мо у пра ве и јав на пред у зе ћа 
без до дат них ула га ња и тро шко-
ва ефи ка сни је ан га жу ју сво је ре-
сур се и до при не су рав но мер ном 
раз во ју – ис та као је Кр ко ба бић:

Ми ни стар је на ја вио и ре а ли-
за ци ју дру ге фа зе ове ак ци је ко ја 
ће укљу чи ти са рад њу са апо те-

кар ским уста но ва ма и тр го ви на-
ма где би се ко ри шће њем услу га 
по штан ске елек трон ске тр го ви не 
ме шта ни ма омо гу ћи ло да до би-
ју нео п ход не ле ко ве и по треб ну 
ро бу.

До га ђа ју у Дра ин цу при су ство-
ва ла је и в. д. ди рек то ра ЈП „По шта 
Ср би је”, Ми ра Пе тро вић.

– Као дру штве но од го вор на 
ком па ни ја По шта чи ни око сни цу 
ове ак ци је и по сред ством по крет-
ног по штан ског шал те ра обез-
бе ђу је се рав но мер ни ји при ступ 
по штан ској мре жи у пру жа њу 
услу га под јед на ким усло ви ма за 
све гра ђа не – ре кла је Ми ра Пе-
тро вић.

За ква ли тет ни ји жи вот, по го то-
ву ста рог се о ског ста нов ни штва, 
бри не ло кал на са мо у пра ва ко ја је 
по мо гла да се овај про је кат ре а-
ли зу је у оп шти ни Свр љиг. 

– Ста нов ни штво је пре те жно 
ста рач ко, а се ла нам се пра зне. 
Ура ђен је до бар по сао за жи те-
ље пет свр љи шких се ла, али се 
озбиљ но раз ми шља, по сле са-
гле да ва ња пр вих ре зул та та, да се 
ак ци ја про ши ри и об у хва ти ве ћи 
број ста нов ни ка – ре као је Ми ро-
слав Мар ко вић, по моћ ник пред-
сед ни ка оп шти не Свр љиг. 

 С. Ђор ђе вић

ДР ЖА ВА У СЕ ЛИ МА СР БИ ЈЕ – ЗА БО ЉИ ЖИ ВОТ НА СЕ ЛУ

Услу ге на кућ ном пра гу

Ми лан Кр ко ба бић и Ми ра Пе тро вић у се лу Дра ји нац

ПРЕ ВЕН ТИ ВА ПРЕ РА НИХ РОМ СКИХ БРА КО ВА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Ро ди те љи су та ко хте ли

Мла ди Роми рано сту па ју у брак
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Се ми нар на те му „До ступ-
ност пре во за за осо бе са 
ин ва ли ди те том у ту ри стич-

ким услу га ма” одр жан је сре ди-
ном но вем бра у Ни шу. Скуп су ор-
га ни зо ва ли Хен ди цен тар „Ко ло-
се ум” из Бе о гра да и град Ниш под 
по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња. Ка ко осо бе са 
ин ва ли ди те том да ис ко ри сте сво-
је пра во и го ди шњи од мор про-
ве ду у не ком од ле то ва ли шта, ко-
ли ко су им  објек ти у ту ри стич ким 
ме сти ма до ступ ни, ка ко да стиг ну 
до ода бра них де сти на ци ја, али и 
ко ји су на чи ни, са мо је део пи та-
ња и про бле ма о ко ји ма се го во-
ри ло на ску пу у Ни шу.

Се ми нар је имао за да так да 
ука же на про бле ме са ко ји ма 
се сре ћу осо бе са ин ва ли ди те-
том ка да је у пи та њу ту ри зам, 
по чев од пре во за до ту ри стич-
ких обје ка та. Циљ је и еду ка ци ја 
свих укљу че них у ор га ни за ци ју 
ту ри стич ких ту ра. 

Дар ко Ивић, пот пред сед ник 
Хен ди цен тра „Ко ло се ум”, на гла-
сио је да је нај че шћи про блем 
то што ма ло хо те ла у Ср би ји има 

усло ве да у њи ма од се да ју осо-
бе са ин ва ли ди те том. За пра во, 
у чи та вој Ср би ји, на жа лост, не 
по сто ји ни јед на је ди на хо тел-
ска со ба ко ја је сто од сто при ла-
го ђе на по тре ба ма ових осо ба. 
До ду ше, по сто је ре пре зен та-
тив ни објек ти са пет зве зди ца, 
са со ба ма и то а ле ти ма до ступ-
ним ин ва лид ним ли ци ма, али то 
је све, јер њи ма ни су до ступ ни 
пра те ћи са др жа ји ко ји по сто је 
и под ра зу ме ва ју се у хо те ли ма 
та кве вр сте.

По се бан про блем за осо бе 
са ин ва ли ди те том пред ста вља 
пре воз до од ре ђе не де сти на-
ци је. У рас пра ви се чу ло и да 
не по сто ји ни јед на слу жба, ни-
је дан пре во зник ни ти ком би 
во зи ло за пре воз осо ба са ин-
ва ли ди те том од Бе о гра да до 
аеро дро ма, на при мер, или од 
Ни ша до аеро дро ма, а да не го-
во ри мо о пу то ва њу до не ке ба-
ње или дру гих од ма ра ли шта. То 
зна чи на не по сто ји на чин да се 
осо бе са ин ва ли ди те том пре-
ве зу до од ма ра ли шта а да то не 
бу ду ко ла хит не по мо ћи. Ја сми-
на Ба раћ Пе ро вић, пред сед ни-

ца ор га ни за ци је на на ци о нал-
ном ни воу „Из кру га”, сма тра да 
осо бе са ин ва ли ди те том увек 
има ју про блем ка да се ра ди о 
ту ри зму.

– Хо те ли не во де ра чу на о то-
ме да бу ду до ступ ни осо ба ма 
са ин ва ли ди те том. Ако и има ју 
рам пу на ула зу, он да по сто ји ба-
ри је ра на пу ту до лиф та. Слич но 
је и са пре во зом јер не мо же мо 
да ко ри сти мо ауто бу се. Ово је 
те ма о ко јој је ва жно да се го во-
ри јер мо ра мо и ми да пу ту је мо, 
да се дру жи мо и жи ви мо пу ним 
жи во том – на гла си ла је Ја сми на 
Ба раћ Пе ро вић.

Ниш не ће оста ти глув за по-
тре бе ОСИ и кад се ра ди о ту ри-
зму, по твр ди ла је град ска већ-
ни ца Ти ја на Ђор ђе вић Илић. 
Она је на ја ви ла укла ња ње ар-
хи тек тон ских ба ри је ра да би 
сви ту ри стич ки објек ти би ли 
до ступ ни осо ба ма са ин ва ли ди-
те том, али и не сме та ни при ступ 
аеро дро му и све му оно ме што 
би њи хов жи вот учи ни ло  ква-
ли тет ни јим. Са се ми на ра је по-
те као и пред лог да се озбиљ но 
раз ми сли о то ме да је дан ва гон 
у во зу од Бе о гра да до Ни ша бу-
де при ла го ђен овим осо ба ма. 

Љ. Гло го вац

У на ме ри да за при вре ду и дру-
штве не де лат но сти обез бе ди по-
тре бан ви со ко о бра зо ва ни ка дар, 
ло кал на са мо у пра ва у Ужи цу је 
де це ни ја ма до де љи ва ла сти пен-
ди је сту ден ти ма ра зних фа кул те-
та. У про те клих не ко ли ко го ди на 
у ак ци ју су се укљу чи ва ле и не ке 
ужич ке фир ме, али све то ни је да-
ло оче ки ва не ре зул та те, јер су се 
сти пен ди сти ве о ма рет ко вра ћа-
ли у за ви чај. 

Град Ужи це ће и да ље сти-
пен ди ра ти сту ден те, али на 
дру га чи јим осно ва ма. За те ку ћу 
школ ску го ди ну кри те ри јум ће 
би ти тај што ће се у сти пен ди-
ра ње укљу чи ти и при вред ни ци, 
а сти пен ди је ће би ти усме ре не 
пре ма ја сно де фи ни са ним по-
тре ба ма ужич ких фир ми. По за-
вр шет ку шко ло ва ња, сти пен ди-
сти ће од мах до би ти и по сао у 

пред у зе ћу ко је је уче ство ва ло у 
њи хо вом обра зо ва њу. Парт нер-
ски од нос је ја сно де фи ни сан 
кроз оба ве зе уго вор них стра на, 
гра да, сту де на та и при вред них 
су бје ка та. 

– Пред у зе ћа би тре ба ло да се 
од лу че ко ји им је ка дар по тре бан, 
све је ре гу ли са но пра вил ни ком, а 
сти пен ди је ће би ти ис пла ћи ва не 
у 2017. го ди ни. У за ви сно сти од 
фа кул те та и го ди не сту ди ја, по-

је ди не сти пен ди је ће би ти ве ће 
од ми ни мал не за ра де у Ср би ји. 
Ва жно је и то што за ове сти пен-
ди је мо гу кон ку ри са ти и сту ден ти 
ко ји ни су на бу џе ту, а услов је да 
по сле за вр ше ног фа кул те та ра де 
у пред у зе ћу ко је је уче ство ва ло 
у њи хо вом сти пен ди ра њу нај ма-
ње дво стру ки пе ри од од пе ри о да 
сти пен ди ра ња – из ја вио је Не ма-
ња Не шић, за ме ник гра до на чел-
ни ка Ужи ца.   

Пре ма ре чи ма Мо ми ра Пе тро-
ви ћа, чла на Град ског ве ћа Ужи ца, 
за ду же ног за при вре ду, но вим 
на чи ном сти пен ди ра ња оства-
ру је се још јед на бит на ствар, 
вра ћа ње у за ви чај обра зо ва них, 
мла дих љу ди ко ји су го ди на ма 
из ужич ког кра ја од ла зи ли да 
сту ди ра ју а ма ли број се вра ћао 
ка да ди пло ми ра. Сти му ла тив ним 
на чи ном сти пен ди ра ња Ужи ча-
ни оче ку ју да ће убла жи ти ову 
не га тив ну по ја ву, а при вре да ће 
обез бе ди ти на пре до ва ње, уз фа-
кул тет ски обра зо ва не струч ња ке.   

Сту ден ти Зла ти бор ског окру-
га има ју по зи тив но ми шље ње о 
но вом на чи ну сти пен ди ра ња. На-
гла ша ва ју да се по сле ди пло ми-
ра ња ни су вра ћа ли у за ви чај јер 
су пре ви ше че ка ли на за по сле ње, 
по је ди ни чак и по де се так го ди на. 

М. Па вло вић

ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ И ТУ РИ ЗАМ

Да пу то ва ња бу ду до ступ на сви ма

ПРИ ВРЕД НИ ЦИ УЖИ ЦА ПО МА ЖУ ШКО ЛО ВА ЊЕ ВИСОКОШКОЛАЦА

Сти пен ди је га ран ту ју за по сле ње

Сту ден ти оче ку ју сти пен ди је 

За ин ва лид на ли ца пре пре ке на сва ком ко ра ку
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погледи

ГЛО БАЛ НИ АЛАРМ ЗА АН ТИ БИ О ТИ КЕ

Но ви рат про тив ми кро ба
Зло у по тре ба до ве ла до 
сма ње не ефи ка сно сти 
и, без по ја ве пот пу но 
но вих ле ко ва на ко је 
бак те ри је још ни су 
сте кле от пор ност,  
ре а лан је страх да ће 
се по но во уми ра ти  
од до ско ра  
из ле чи вих бо ле сти

Лон дон 2036. го ди не. Па-
ни ка и ха ос вла да ју гра-
дом. Љу ди ту ма ра ју ули-

ца ма са за штит ним ма ска ма 
пре ко ли ца. Сва ко се пла ши 
сва ког, сва ко је по тен ци јал но 
опа сан. Жи вот је по стао ску по-
це на при ви ле ги ја, док ми ли о ни 
уми ру од ба нал них ин фек ци ја. 
До ба ан ти би от ске апо ка лип се...

Ово је оквир за стри по ва ну 
при чу „Док тор Икс” бри тан ске 
аутор ке Са ре Ке ни, мрач ну ви-
зи ју бли ске бу дућ но сти у ко јој 
здрав стве ни си стем до жи вља-
ва слом, у не до стат ку сред ста ва 
за шти те од бак те ри ја от пор них 
на ан ти би о ти ке, а ма ло број ни 
пре о ста ли ле ко ви по ста ју оруж-
је у ру ка ма ауто ри тар не вла сти. 

По ја вљи ва ње стри па ко ји ће 
из ла зи ти у штам па ном и ди ги-
тал ном из да њу слу чај но се по-
ду да ри ло са тре нут ком ка да се 
ова те ма, у ре ал ном вре ме ну и 
са ре ал ним по да ци ма, на шла на 
днев ном ре ду сеп тем бар ског 
за се да ња Ге не рал не скуп шти-
не УН.

Гло бал ни аларм по диг нут 
је за ме ди ка мен те ко ји пред-
ста вља ју основ са вре ме не ме-
ди ци не и без ко јих се не мо же 
за ми сли ти ле че ње не бро је но 
мно го бо ле сти и ста ња свих 
ових го ди на по сле Дру гог свет-
ског ра та от ка ко су ан ти би о ти-
ци ушли у ма сов ну упо тре бу.

У ат мос фе ри ко јој је тон из у-
зет но сти да ва ла и чи ње ни ца да 
се са свим рет ко пред скуп на 
нај ви шем ни воу из но си здрав-
стве на про бле ма ти ка (по след-
њи пут у слу ча ју ебо ле, а пре 
то га ХИВ ви ру са), пред став ни-
ци 193 др жа ве чла ни це до не ли 

су де кла ра ци ју о бор би про тив 
та ко зва них су пер бак те ри ја, от-
пор них на ве ћи ну ан ти би о ти ка.

До ку мент оба ве зу је вла-
де, фар ма це ут ску ин ду стри ју, 
здрав стве не рад ни ке и агро ин-
ду стриј ски ком плекс да за јед-
нич ки де лу ју у си ту а ци ји ка да 
свет убр за но иде ка „по стан ти-
би от ској ери”, а смрт 700.000 
љу ди го ди шње до ла зи као ис-
ход не у спе шне те ра пи је, јер 
при ме ње ни ан ти би о ти ци ни су 
де ло ва ли.

Свет ска здрав стве на ор га ни-
за ци ја упо зо ра ва да по вра так у 
до ба пре от кри ћа пе ни ци ли на 
зна чи да би обич не ин фек ци је и 
ма ње по вре де, де це ни ја ма ру-
тин ски тре ти ра не, мо гле да се 
пре тво ре у смр то но сне ри зи ке.

На ве де ни број од се дам сто 
хи ља да је са мо оквир ни. Пре ма 
ис тра жи ва њу аген ци је Рој терс, 
ствар ни би ланс је дра стич ни ји, 
јер се де се ти не хи ља да слу ча-
је ва умр лих под во де под дру ге 
узро ке.

Не за ви сно од ста ти сти ке по-
сле ди це су ви дљи ве у сва ко-
днев ној ле кар ској прак си, као и 
у ис ку ству па ци је на та. Све је ви-
ше бо ле сни ка ко ји ма ме ди ци на 
да нас ни је у ста њу да по мог не 
или им се ле че ње про ду жа ва у 
не до глед, јер јед ни, дру ги, тре-
ћи ле ко ви не ма ју деј ства, па се 
у не до стат ку из бо ра при бе га-
ва крај њим ре ше њи ма. Да ју се 
пре ва зи ђе ни, ста ри ји ле ко ви 

не по вољ ни због про прат них 
ток сич них ефе ка та. 

Свет ска здрав стве на ор га-
ни за ци ја апе лу је на ле ка ре да 
бу ду оба зри ви ји у про пи си ва-
њу ан ти би о ти ка и да то чи не 
са мо ка да је за и ста нео п ход но. 
Исто вре ме но, ле ко ви не сме ју 
да бу ду ро ба ко ја се мо же ла ко 
на ба ви ти. У из ве шта ју из 2014. 
го ди не СЗО на во ди по да так да 
су не ки ан ти би о ти ци у сло бод-
ној про да ји у 19 од 43 европ ске 
зе мље.

И Ср би ја се до пре не ку го-
ди ну на ла зи ла ме ђу њи ма. Уве-
де на је за бра на (ко ја ни је би ла 
баш стрикт но по што ва на) па са-
да ни код при ват ни ка ни је ви ше 
мо гу ће узе ти лек без ре цеп та. 
То ме су сва ка ко до при не ле ви-
со ке ка зне и стро га кон тро ла, 
као и да ље по о штра ва ње ме ра 
ко је је сре ди ном но вем бра на-
ја вио ми ни стар здра вља. 

Ства ри би сва ка ко би ле јед-
но став ни је ка да би кри ви ца 
би ла са мо до ле ка ра ко ји ола ко 
про пи су ју ан ти би от ску те ра пи-
ју и па ци је на та ко ји се ле че на 
сво ју ру ку и, што је још го ре, 
пре ки да ју трет ман кад са ми од-
лу че, не узев ши це лу до зу.

У све му ово ме не мо же се 
пре не брег ну ти ни окол ност да 
је ре зи стен ци ја у по је ди ним 
слу ча је ви ма плод при род не се-
лек ци је и му та ци је ге на. Као и 
сву да у жи вом све ту, са мо нај-
ја чи оп ста ју. Ме ђу тим, ка да та-

ква бак те ри ја до ђе у кон такт са 
ма њом до зом ан ти би о ти ка, то 
под сти че ја ча ње ње не от пор-
но сти, по ма же јој да пре жи ви, 
на ста вља да ра сте и раз мно жа-
ва се. 

Упра во због то га ле ка ри ма 
се пре по ру чу је да не про пи су-
ју ан ти би о тик ши ро ког спек тра 
кад год то ни је ап со лут но нео п-
ход но, већ ци ља ни лек про тив 
од ре ђе не ин фек ци је, а па ци јен-
ти се не пре кид но упо зо ра ва ју 
да ни кад не пре ки да ју те ра пи ју 
и кад се већ са свим до бро осе-
ћа ју и да не сма њу ју про пи са ну 
до зу.

Али, не мо ра чо век да бу де 
бо ле стан па да узме ан ти би о-
тик. Не мо ра да иде ни код ле-
ка ра ни у апо те ку, већ на пи ја цу 
или са мо по слу гу. Ко ри шће ње 
ан ти би о ти ка у агро ин ду стри-
ји ши ром Евро пе и све та ве ће 
је не го што се мо же за ми сли ти. 
Пре ма по да ци ма за Сје ди ње не 
Др жа ве, у укуп ној по тро шњи 
са мо 30 од сто од ла зи на људ ску 
упо тре бу, а глав ни на се ко ри сти 
у сто чар ству. И, на рав но, лан-
цем ис хра не опет до спе ва и у 
чо ве ков ор га ни зам.

На кра ју или на по чет ку до-
ла зи фар ма це ут ска ин ду стри ја. 
Мно ги по ста вља ју пи та ње ка ко 
је мо гу ће да у вре ме то ли ких 
про до ра у ге не ти ци, би о хе ми ји, 
ми кро би о ло ги ји, фар ма ко ло ги-
ји... ни је за бе ле жен озбиљ ни ји 
по мак на по љу ис тра жи ва ња 
ан ти би о ти ка. Ни је дан но ви лек 
већ де це ни ја ма се ни је по ја вио. 
По след ња кла са от кри ве на је 
по чет ком осам де се тих го ди на.

По сто ји јед но став но об ја-
шње ње. Ин ду стри ја ни је за ин-
те ре со ва на јер ан ти би о ти ци не 
до но се ве ли ки про фит, узи ма ју 
се на од ре ђе ни, по пра ви лу кра-
так рок, па је мно го уно сни је ис-
пи ти ва ти и про из во ди ти пре па-
ра те за хро нич не бо ле сти.   

Ако је то ствар но та ко, тек се 
он да тре ба за ми сли ти над прог-
но зом да ће до 2050. го ди не 
ре зи стен ци ја на ан ти би о ти ке 
ко шта ти 10 ми ли о на људ ских 
жи во та го ди шње и 100.000 ми-
ли јар ди до ла ра.

Д. Дра гић

Мрач на ви зи ја: Илу стра ци ја из стри па „Док тор Икс” 
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Јаз у ду го веч но сти 
из ме ђу оних ко ји  
има ју пре ви ше и оних 
ко ји не ма ју до вољ но 
ра сте на пла не тар ном 
ни воу, са очи глед ним 
де мо граф ским  
по сле ди ца ма

За ми сли мо си ту а ци ју да 
не ка фар ма це ут ска ла бо-
ра то ри ја про на ђе лек ко ји 

обез бе ђу је ду го веч ност, жи вот-
ни век од нај ма ње 120 го ди на. 
За ми сли мо та ко ђе да је тај лек 
ве о ма скуп: ми ли он, па мо жда и 
ви ше до ла ра за нео п ход ну до зу. 

Шта би био ко нач ни ре зул тат? 
Од го вор на ово пи та ње је, су де-
ћи по пре о вла ђу ју ћим еко ном-
ским и по сле дич ним де мо граф-
ским трен до ви ма, већ по знат: 
про ду би ће се „јаз ду го веч но-
сти” из ме ђу гло бал них бо га та-
ша и гло бал не си ро ти ње. Јаз у 
оче ки ва ном жи вот ном ве ку из-
ме ђу оних ко ји не ма ју до вољ но 
и оних ко ји има ју пре ви ше.

Бо га ти да кле „ку пу ју го ди не” 
и то је чи ње ни ца са очи глед ним 
де мо граф ским по сле ди ца ма. То 
је за сад нај о чи глед ни је у нај бо-
га ти јој зе мљи све та, Аме ри ци, 
где се, од 1975, на ра чу не и у џе-
по ве 10 од сто нај бо га ти јих сли-
ло 80 од сто бла го де ти еко ном-
ског ра ста и по ве ћа ња при хо да. 
То је за крај њи ре зул тат има ло 
да је јаз у оче ки ва ном жи вот-
ном ве ку из ме ђу ове две кла се 
да нас до сти гао 12,2 го ди не. 

Да је ду жи жи вот ни век, од-
но сно про сек ду го веч но сти 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних 
чи ње ни ца, по твр ди ла је и сту-
ди ја Аме рич ке ме ди цин ске асо-
ци ја ци је чи ји су ре зул та ти об ја-
вље ни ове го ди не. Глав ни на лаз 
је да су ви ши при хо ди кључ ни 
фак тор ду жег жи вље ња.

Ре а ли за то ри ове сту ди је, про-
фе со ри по зна тог Стен форд уни-
вер зи те та, про у ча ва ли су по ре-
ске при ја ве, укуп но 1,4 ми ли јар-
де ових до ку ме на та ко ји су та мо 
сво је вр сне еко ном ске лич не кар-
те свих по је ди на ца, из ме ђу 1999. 
и 2014. Ра ди ло се о љу ди ма у до бу 
из ме ђу 14 и 76 го ди на, а све то је 
по том упо ре ђи ва но са ма тич ним 
књи га ма умр лих. Овом ме то до-
ло ги јом до шло се до мно го за ни-
мљи вих и ва жних на ла за, а је дан 
од глав них је да му шкар ци ко ји 
при па да ју јед ном про цен ту оних 
са нај ви шим при хо ди ма, жи ве 
про сеч но 87,3 го ди не, док се је-
дан од сто оних са дна еко ном ске 
пи ра ми де од жи во та опра шта са 
са мо 72,7 го ди на.

Исто вре ме но, нај бо га ти је же-
не жи ве у про се ку 88,9 го ди на, 
пре ма 78,8 го ди на кад су у пи та-
њу оне нај си ро ма шни је.

На лаз де мо гра фа са Стен фор-
да омо гу ћио је увид у не ке не-
при јат не ре ал но сти аме рич ког 
дру штва и сва ка ко је и до бра 
при зма за ту ма че ње и аме рич-
ких по ли тич ких ре ал но сти, сво-
је вр сне по бу не та мо шњих „гу-
бит ни ка гло ба ли за ци је” – оних 
ко ји ма су при хо ди сма ње ни, 
или су чак оста ли и без по сла, 
због се о бе це лих рад них про це-
са, про из вод них и ад ми ни стра-
тив них, у зе мље Ази је и дру где, 
где су тро шко ви рад не сна ге 
ни жи. То обез бе ђу је да кор по-
ра тив ни про фи ти бу ду ве ћи и 
омо гу ћа ва оно што је већ ви ше 
од три де це ни је аме рич ка ре ал-
ност: да бо га ти по ста ју све бо га-

ти ји, док сред ња кла са, они ко ји 
жи ве са мо од сво је пла те, стаг-
ни ра, па и на за ду је.

Го то во исто ве тан тренд уочен 
је и са ове стра не Атлан ти ка, у 
Ве ли кој Бри та ни ји, где је, за ви-
сно од ре ги о на, јаз ду го веч но-
сти из ме ђу 16,9 и 13,7 го ди на.

У Бри та ни ји је со ци јал но не-
за до вољ ство нај ви ше по го-
ђе них, оних ко ји су за вр ши ли 
са мо сред њу шко лу, па су због 
то га мо ра ли да ра де на ма ње 
пла ће ним рад ним ме сти ма од 
оних ко ји су сте кли ди пло му 
не ког уни вер зи те та – по ка за но 
то ком „Брег зи та”, ре фе рен ду ма 
о остан ку или из ла ску Ве ли ке 
Бри та ни је из ЕУ. На ве ли ко из-
не на ђе ње, ве ћи на је би ла за из-
ла зак, да кле про тив по сто је ћег 
ста ња.

У Аме ри ци, исти дру штве ни 
сло је ви из гла са ли су за пред-
сед ни ка чо ве ка из ван еста бли-
шмен та, кон тро верз ног тај ку на 
До нал да Трам па.

Ку да ће се ода тле кре ну ти и 
где ће се све за вр ши ти, то се у 
овом мо мен ту не ви ди, али оно 
што је већ очи глед но, то је да 
та лас не за до вољ ства по рет ком 
сву где ра сте, што ко ри сте де-
ма го зи свих вр ста, ну де ћи бр за 
ре ше ња за ком пли ко ва не про-
бле ме.

Мо же се оче ки ва ти да ће се 
„по бу ње ни ци” ре ла тив но бр-
зо раз о ча ра ти у во ђе ко ји ма су 
по кло ни ли по ве ре ње, јер ла ких 
ре ше ња не ма; це ло куп на ци ви-
ли за ци ја је у не кој вр сти тран-
зи ци је и на ва жној рас кр сни ци, 

при че му се бо ље ви ди ка ко је 
са да не го ка ко тре ба да бу де и 
ко јим пу тем до тле сти ћи.

Та ко је на та ко зва ном ши-
рем пла ну. На оном са да шњем, 
све ве ћа па жња се усме ра ва на 
етич ке ди ле ме по во дом не ких 
но вих от кри ћа о то ме ка ко се 
ду го веч ност мо же обез бе ди ти 
на прет ком ме ди цин ских на у ка 
– под усло вом да се има нов ца.

Нај но ви ја ис тра жи ва ња на-
и ме упу ћу ју да су екс трем ни 
слу ча је ви ду го веч но сти, 100 го-
ди на и ви ше, ре зул тат не здра-
вог на чи на жи во та и до брих 
на ви ка, већ пр вен стве но ге на. 
Раз у ме се, то је под ста кло но-
ве на уч не про јек те да се тач но 
утвр ди ко јих ге на, с ци љем да се 
њи ма мо же ма ни пу ли са ти.

Да се да кле до ђе до ску пих 
про це ду ра ко ји ма би се обез-
бе ди ле до дат не го ди не здра вог 
жи во та – по од го ва ра ју ћој це ни. 
Што опет зна чи да ће на пре дак 
тех но ло ги је не из бе жно про ду-
би ти иона ко зја пе ћи јаз ду го веч-
но сти из ме ђу дру штве них кла са.

Сли ка бу дућ но сти све та у 
овом кон тек сту сва ка ко је дис-
то пиј ска и на лик оним су мор-
ним фил мо ви ма из жан ра на уч-
не фан та сти ке где су у глав ним 
уло га ма при пад ни ци „здра ве 
ели те” и јад ни ци ко ји јој не при-
па да ју.

Ис ку ство ста ре ња по чи ње 
да кле да се ме ња, и по од ма кле 
го ди не, уме сто да љу де збли жа-
ва ју, по чи њу да их још дра стич-
ни је раз два ја ју.

М. Бе кин

ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Бо га ти  
ку пу ју 
го ди не
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Про гра мом ко ји су из ве ли 
хор, фол клор, гру па пе-
ва ча, во кал ни со ли сти и 

ор ке стар КУД-а „Сун ча на је сен” 
све ча но је обе ле же но 70 го ди-
на по сто ја ња и ра да Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Ки кин да. 
Осно ва но је у је сен 1946. го ди-
не као по дру жни ца, и то јед на 
од 20 пр во на ста лих у Вој во ди-
ни. Ки кинд ска је ди ни ца је та да 
оку пи ла 298 чла но ва да би са-
да, по сле се дам де це ни ја не-
пре кид ног де ло ва ња, има ла у 
сво јим ре до ви ма око 7.000 чла-
но ва што је ви ше од по ло ви не 
ки кинд ских пен зи о не ра. 

Јед ну од нај ве ћих те ко ви-
на Удру же ња пред ста вља Дом 
пен зи о не ра у Ки кин ди, у де лу 
при зе мља ви ше спрат ни це у ко-

јој су 1975. го ди не из гра ђе ни и 
ста но ви за ко ри сни ке пен зи је. 
Ве ли ка са ла мо же исто вре ме-
но да уго сти око 150 по се ти ла-
ца. Ту се пен зи о не ри оку пља ју 
то ком да на, а уве че сво је про-
гра ме уве жба ва КУД „Сун ча на 
је сен”. 

Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, 
на све ча но сти је ис та као да су 
ор га ни за ци је пен зи о не ра увек 
у по тра зи за нај бо љим за јед-
нич ким од го во ром на иза зо ве 
ко је но си ста рост. За хва љу ју ћи 
ис тра ја ва њу и са мо пре го ру са-
мих чла но ва, убла жа ва ју свој 
по ло жај уз пот по ру дру штве не 
за јед ни це.

Ло кал на са мо у пра ва пре по-
зна је за ла га ња пен зи о нер ске 

ор га ни за ци је и по ма же ње на 
на сто ја ња, ука зао је Ми о драг 
Бу ла јић, члан Град ског ве ћа Ки-
кин де. Он је по но сан на то што 
Удру же ње пен зи о не ра успе шно 
ре пре зен ту је свој град при ли-
ком го сто ва ња у дру гим сре ди-
на ма.

Влад Ни ку, пред сед ник Асо-
ци ја ци је се ни о ра из Те ми шва-
ра, на гла сио је да што се го ди не 
ни жу, са рад ња се мно жи но вим 
по ду хва ти ма. Ми шље ња је да 
та кав мо дел тре ба да бу де узор 
и бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

Го сти све ча но сти у Ки кин ди 
би ли су и Ве лин ка На крај ку ћин, 
ди рек тор ка фи ли ја ле Фон да 
ПИО у Ки кин ди, чла но ви ру ко-
вод ста ва ме сних ор га ни за ци ја 
и при ја те љи Удру же ња. На кра ју 

су до де ље не за хвал ни це за слу-
жни ма. 

Ме ђу њи ма је Цвет ко Тер зин, 
ко ји је са сво јих 86 го ди на нај-
ста ри ји ак тив ни члан „Сун ча не 
је се ни”, а за хвал ни це су до де-
ље не и Ол ги Пај тин за нај ду жи 
стаж у КУД-у, а Зор ки Илић у 
Удру же њу. До бит ни ци ју би лар-
ног при зна ња су још и: Град ска 
упра ва Ки кин де, Са вез пен зи о-
не ра Вој во ди не, но ви нар ка ло-
кал не ра дио-те ле ви зи је ВК Ве-
сна Бо јић, КУД „Сун ча на је сен” 
и Ве ли зар Сил ве стер, пред сед-
ник Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра, ко ји је на тој функ ци ји 
не пре кид но од 2001. го ди не. 
Ода то је пост хум но при зна ње 
прет ход ним пред сед ни ци ма. 

Са ва За ви шић

Го ди шњем ску пу ме сних од-
бо ра Удру же ња пен зи о не ра По-
жа ре вац, одр жа ном 19. но вем-
бра у По жа рев цу, при су ство ва-
ло је ви ше од 150 чла но ва.

Су ми ра не су ак тив но сти у 
2016. го ди ни, са за јед нич ком 
оце ном да су ско ро сви ме сни 
од бо ри би ли вр ло ак тив ни. 

Сво јим ан га жо ва њем ме сни 
од бо ри су до при не ли да 609 
пен зи о не ра до би је ле ко ве о 
тро шку удру же ња, а обез бе ђен 
је и бес пла тан пре воз за 153 
пен зи о не ра уз фи нан сиј ску по-
моћ гра да По жа рев ца. Пен зи о-
не ри са нај ни жим при ма њи ма 
(њих 657) два пу та ове го ди-
не до би ли су па ке те по мо ћи у 
вред но сти од по 1.200 ди на ра. 
Уз по моћ ме сних од бо ра, на 
де сет ло ка ци ја пен зи о не ри су 
на ру чи ли око 13.000 то на угља. 

Ор га ни зо ва на су број на пу то ва-
ња и дру же ња.

По ред то га, ме сни од бо ри у 
се о ским на се љи ма на сто је да 
са ми сво јим ра дом и до бр о-
вољ ним при ло зи ма обез бе де 
про сто ри је за рад. На ро чи то је 
био ак ти ван Ме сни од бор се ла 
Тр ња не, ко ји је за крат ко вре ме 
ство рио усло ве за оку пља ње и 
дру же ње пен зи о не ра у на пу-
ште ном објек ту ко ји су ре но ви-
ра ли.

– Удру же ње пен зи о не ра гра-
да По жа рев ца за до вољ но је 
ре зул та ти ма Ме сног од бо ра Тр-
ња не, уз же љу да и да ље сви за-
јед но ис тра ја ва мо у на по ри ма 
за олак ша ва ње усло ва жи во та 
пен зи о не ра – ка же Сте ван Са бо, 
се кре тар Удру же ња пен зи о не-
ра гра да По жа рев ца ко је бро ји 
око 4.200 чла но ва. С. С.

Удру же ње пен зи о не ра „Хе-
рој Ми ло је За кић” из Ма лог 
Го ло во да код Кру шев ца оства-
ри ло је ве ли ку ак тив ност у 
овој го ди ни. Ху ма ни тар ни рад 
и кул тур но-за бав ни жи вот су 
осно ва њи хо вог ве ли ког ан га-
жо ва ња. Соп стве ним сна га ма 
и из по моћ пред у зет ни ка из 
ло кал не сре ди не обез бе ди ли 
су и по де ли ли 20 па ке та жи-
вот них на мир ни ца за нај си ро-
ма шни је чла но ве. 

Пре ма ре чи ма Сло бо да на 
Па вло ви ћа, чла на Управ ног 
од бо ра Удру же ња, бри га о нај-
ста ри ји ма је стал ни за да так.

– Ре дов но оби ла зи мо ста ре 
и бо ле сне и соп стве ним сред-
стви ма им по ма же мо у сва ком 
по гле ду. Одр жа ва мо и род ну 

ку ћу на род ног хе ро ја Ми ло ја 
За ки ћа, ко ман дан та Ра син ског 
пар ти зан ског од ре да у Дру гом 

ПО ЖА РЕ ВАЦ

Ак тив ни ме сни од бо ри

СЕ ДАМ ДЕ ЦЕ НИ ЈА РА ДА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У КИ КИН ДИ 

За јед нич ки 
од го вор 
иза зо ви ма 
ста ро сти

Ми о драг Бу ла јић у име гра да Ки кин де по здра вља оку пље не

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА „ХЕ РОЈ МИ ЛО ЈЕ ЗА КИЋ”          ИЗ МА ЛОГ ГО ЛО ВО ДА

Ху ма ност и кул ту ра  у пр вом пла ну



ПЕН ЗИ О НЕ РИ ЛЕ СКОВ ЦА И 
КА ВА ДА РА ЦА ПОТ ПИ СА ЛИ 
ПО ВЕ ЉУ О БРА ТИ МЉЕ ЊУ

Наступитоком
новембра

Ле ско вач ко Удру же ње пен зи о не-
ра бро ји око 15.000 ак тив них чла-
но ва. Не дав но је обе ле жи ло ју би леј, 
70 го ди на по сто ја ња, а го сти су им 
би ли пен зи о не ри из де се так гра до-
ва Ср би је, као и пред став ни ци удру-
же ња пен зи о не ра из ма ке дон ских 
Ка ва да ра ца и бу гар ског гра да Пер-
ни ка. Том при ли ком је са Ма ке дон-
ци ма и Бу га ри ма пот пи са на по ве ља 
о са рад њи и бра ти мље њу.

То ком но вем бра одр жа ни су и пр-
ви за јед нич ки на сту пи фол кло ра ца 
и дру гих сек ци ја Ка ва дар ча на и Ле-
сков ча на, ко ји су уго во ре ни то ком 
за јед нич ке сед ни це два ју ру ко вод-
ства у Ле сков цу.

Од лич на при ред ба Ма ке до на ца у 
пре пу ној ве ли кој са ли „Пен зи о нер-
ског до ма” у Ле сков цу при ву кла је 
мно штво пен зи о не ра из Ле сков ца, 
али и дру гих оп шти на Ја бла нич ког 
управ ног окру га. Из вор ни фол клор 
ове ле пе ма ке дон ске ва ро ши на и шао 
је на ве ли ке сим па ти је ле ско вач ке пу-
бли ке. Го сте из Ка ва да ра ца и су сед ног 
Ни шког окру га по здра вио је ин же-
њер Бра ти слав Здрав ко вић, пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца.

Овом при ли ком на ја вље на је уз-
врат на по се та Ле сков ча на Ка ва дар-
ци ма кра јем но вем бра и но ви за јед-
нич ки на ступ му зич ко-по ет ских и 
драм ских сек ци ја пен зи о не ра Ка ва-
да ра ца, Ле сков ца и Охри да. 

– На ша ве за са Удру же њем пен-
зи о не ра Ка ва да ра ца не за сни ва се 
са мо на кул тур но-умет нич кој са рад-
њи, већ ће мо за јед но по ра ди ти и 
на по ди за њу со ци јал ног стан дар да 
на ших нај си ро ма шни јих чла но ва и 
на њи хо вом здрав стве ном збри ња-
ва њу у ме ди цин ским и РХ цен три ма 
у Ма ке до ни ји и Ср би ји – ис ти че Бра-
ти слав Здрав ко вић.   Т. Сте ва но вић
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У про с то-
р и  ј а  м а 
Удру же-

ња пен зи о не-
ра гра да Ни ша 
при ре ђе на је 
из ло жба руч-
них ра до ва 
чла ни ца пен-
з и  о  н е р  с к е 
ор га ни за ци је 
Ме сне за јед-
ни це „Бо жи-
дар Аџи ја” из 
ни шке оп шти-
не Ме ди ја на 
и Ак ти ва же-
на Удру же ња 
п е н  з и  о  н е  р а 
Свр љи га. Ово 
је пр ва за јед-
нич ка ак тив ност же на ова два 
гра да и по све му су де ћи пред-
ста вља по че так са рад ње у мно-
гим обла сти ма жи во та нај ста ри-
је по пу ла ци је. 

На из ло жби је при ка за но мно-
го екс по на та ме ђу ко ји ма има и 
пра вих ма лих умет нич ких де ла. 
Ве ри ца Спа сић из Ме сне ор га-
ни за ци је „Бо жи дар Аџи ја” ка же 
да је циљ да се ова квим и слич-
ним ма ни фе ста ци ја ма са чу ва од 

за бо ра ва бо га то на сле ђе до ма-
ће ра ди но сти и по ка же мла ђим 
ге не ра ци ја ма спо соб ност же на 
са овог под не бља ко је су ка дре 
„да што очи ма ви де, то ру ка ма 
ура де”. По себ ну па жњу и вред-
ност има ју екс по на ти ста ри не-
ко ли ко де це ни ја. Хе кла ни стол-
ња ци, из ве зе не ку ва ри це, пле-
те ни одев ни пред ме ти, са мо су 
део ру ко тво ри на ко је су пен зи-
о нер ке по ка за ле мно го број ним 

по се ти о ци ма 
у Ни шу.

Го шће из 
Свр љи га су 
се пред ста-
ви ле у нај бо-
љем све тлу. 
Осим стан-
дард них ра-
до ва до не ле 
су и руч но 
ра ђе ну на-
род ну но шњу 
из свог кра ја 
и та ко зва ни 
де вер ски пе-
шкир, не из-
о став ни део 
тра ди ци је и 
с в а д  б е  н о г 
оби ча ја у 

Свр љи гу и мно гим кра је ви ма 
Ср би је. Сев ди ја Ив ко вић, пред-
сед ни ца Ак ти ва же на Удру же ња 
пен зи о не ра Свр љи га, ка же да 
им са рад ња са пен зи о нер ском 
ор га ни за ци јом Ни ша мно го зна-
чи и да се на да ју да је ово са мо 
по че так дру же ња јер, ка ко ре-
че, осим ру ко тво ри на и до ма ће 
ра ди но сти има ју још мно го за-
јед нич ких те ма за раз го вор и 
су сре те. Љ. Г.

Пот пи си ва ње по ве ље 

СА РАД ЊА ПЕН ЗИ О НЕР КИ НИ ША И СВР ЉИ ГА

Из ло жба руч них ра до ва

Ру ко тво ри не из ло же не у Ни шу

свет ском ра ту, ор га ни зу је мо 
кул тур но-за бав не и дру ге ак-
тив но сти. Као јед ној од нај бо-

љих ор га ни за ци ја на те ри то ри-
ји гра да сти гло нам је и при зна-
ње Удру же ња пен зи о не ра гра-
да Кру шев ца – ка же Па вло вић.

Ми ло рад Ми ја то вић, се-
кре тар Удру же ња, ис ти че да 
се по но се и деч јом ли ков ном 
ко ло ни јом у ко јој сва ке го ди-
не уче ству ју уче ни ци ОШ „Јо-
ван Јо ва но вић Змај” и њи хо ви 
вр шња ци из Кур шу мли је, а 
не дав но су њих ше сто ро ура-
ди ли по јед ну сли ку и по кло-
ни ли пен зи о не ри ма Ма лог 
Го ло во да.

Пен зи о не ри из Ма лог Го ло-
во да одр жа ва ју по бра тим ску 
са рад њу са пен зи о не ри ма Кур-
шу мли је, са ко ји ма се дру же и 
ор га ни зу ју за јед нич ке ак тив-
но сти јед ном до два пу та го-

ди шње. У стар ту их је по ве за ла 
суд би на на род ног хе ро ја НОБ 
Ми ло ја За ки ћа, ко ји је ро ђен 
у Ма лом Го ло во ду, а по ги нуо у 
Кур шу мли ји. За јед но су по се ти-
ли Кур шу млиј ску ба њу, Ђа во љу 
ва рош, Кња же вац, Бе лу Па лан-
ку, Алек сан дро вац и Вр њач ку 
Ба њу и при су ство ва ли њи хо-
вим по зна тим ту ри стич ким ма-
ни фе ста ци ја ма.

На се ље Ма ло Го ло во де бро-
ји бли зу 8.000 ста нов ни ка, а у 
Удру же њу пен зи о не ра ак тив но 
ра ди 150 чла но ва, ко ји има ју 
свој ку так у про сто ри ји Ме сне 
за јед ни це. За про ши ре ње овог 
про сто ра, ко ји је не а де ква тан 
и не до во љан, оче ку ју по др шку 
Град ске упра ве.

Ж. Ми лен ко вић
Род на ку ћа 

Ми ло ја За ки ћа

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА „ХЕ РОЈ МИ ЛО ЈЕ ЗА КИЋ”          ИЗ МА ЛОГ ГО ЛО ВО ДА

Ху ма ност и кул ту ра  у пр вом пла ну
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пензионерски кутак

БЕ РА НО ВАЦ КОД КРА ЉЕ ВА

Пен зи о не ри обележили 
месец ста рих

У Днев ном цен тру за ста ре у Бе ра нов цу код Кра ље ва кра-
јем ок то бра је обе ле жен ме сец ста рих. За кул тур но-умет нич-
ки про грам би ла је за ду же на жен ска пе вач ка гру па „Риб ни ца” 
а пен зи о нер ке су пред ста ви ле свој руч ни рад у окви ру ра ди-
о ни це пле те ња. 

Ак тив но сти ма у Днев ном цен тру за ста ре ру ко во ди Цен тар 
за со ци јал ни рад ко ји сва ко днев но по се ћу је око 50 љу ди. У 
ње му пен зи о не ри игра ју шах, чи та ју днев ну штам пу и ба ве 
се руч ним ра дом. Сва ког по не дељ ка, сре де и пет ка у Днев ни 
цен тар до ла зе док тор ка и ме ди цин ска се стра, а јед ном ме-
сеч но до ла зе и ле ка ри спе ци ја ли сти.

– Ста ри ма је по треб на сва ко днев на по др шка а не са мо кад 
је ме сец ста рих. Ве о ма им зна чи да им се по мог не, да ис ко-
ри сте сво је пре о ста ле ка па ци те те ка ко би што ду же мо гли да 
функ ци о ни шу. Осо бље ко је ра ди ов де је за и ста див но и пле-
ме ни то – ка жу ко ри сни ци Днев ног цен тра за ста ре. И. Ш.

Пен зи о нер и ко лек ци-
о нар Пет ко По по вић (на 
слици), ко ји се са ку пља-
њем пред ме та из ру дар-
ства, књи га и ста ри на ба ви 
пу них 55 го ди на, отво рио 
је пре не ко ли ко го ди на 
при ват ни му зеј у сво јој 
ку ћи у Ко стол цу. Одав но у 
пен зи ји, не ка да шњи ру дар 
же лео је да за бу ду ћа по-
ко ле ња са чу ва за ни мљи ве 
пред ме те ко ји су упо тре-
бља ва ни у ње го вом по слу, али и мно го дру гих за ни мљи вих 
ства ри за ко је ми сли да их тре ба са чу ва ти их од за бо ра ва. По-
се ти о ци мо гу пет ком, су бо том и не де љом од 10 до 18 ча со ва 
да раз гле да ју око 3.500 екс по на та ко ли ко је тре нут но из ло же-
но у овом при ват ном му зе ју. Уз му зеј, По по вић је обез бе дио и 
сме штај за по се ти о це ко ји же ле да оста ну дан-два. 

Нај ве ћа же ља овог ко лек ци о на ра и вла сни ка му зе ја је сте 
да свој дра го це ни на род ни му зеј пре да, уз сим бо лич ну на-
док на ду, не ко ме ко има мо гућ но сти и же ље да се овим ба ви 
убу ду ће, јер су ње га већ су сти гле го ди не и не мо же ви ше као 
не ка да да се о све му ста ра. Г. О. 

ЗЕ МУН

Про сла ви ли  
Аран ђе лов дан

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Зе мун са пред-
сед ни ком Шпи ром Без бра ди цом на че лу обе ле жи ли су 21. 
но вем бра сво ју го ди шњи цу, а ујед но и сла ву. 

Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла пен зи о не ри су про сла ви ли у скла-
ду са тра ди ци јом и оби ча ји ма. Об ред ре за ња слав ског ко ла ча 
оба вљен је у про сто ри ја ма Удру же ња у Зе му ну. Све ча ном руч ку 
при су ство ва ли су го сти из де се так гра до ва, Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је, мно го број ни чла но ви и оста ли го сти.  Д. Г. 

КО СТО ЛАЦ

При ват ни му зеј 
ру дар ства

АПА ТИН

Из ло жба у До му 
за ста ре 

У апа тин ском До му за ста ре и пен зи о не ре отво ре на је из ло-
жба фо то гра фи ја ко ри сни ка уста но ва со ци јал не за шти те. Тим 
по во дом у Апа ти ну су бо ра ви ли др Не над Ива ни ше вић, 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, као и 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. Из ло жба но си на зив „Тре ну ци ствар но сти 2”, а за 
кон курс је при ја вље но ви ше од 160 ра до ва из 21 уста но ве со-
ци јал не за шти те. При сут ни су има ли при ли ку да по гле да ју 20 
нај у спе шни јих фо то гра фи ја.

У свом обра ћа њу др Ива ни ше вић је, из ме ђу оста лог, обе-
ћао да ће њи хо во Ми ни стар ство на ста ви ти да да је по др шку 
До му за ста ре и пен зи о не ре Апа тин ко ји је пра ви при мер до-
бро ор га ни зо ва не уста но ве. Г. О. 
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КУР ШУ МЛИ ЈА

Је дин стве на 
ор га ни за ци ја

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра Кур шу мли је обе ле жи ла је не-
дав но Дан удру же ња. 

– У за јед нич кој ак ци ји по кре ну тој 2010. го ди не два удру-
же ња, удру же ње пен зи о не ра и ин ва ли да ра да, ор га ни зо ва на 
су у јед ну је дин стве ну ор га ни за ци ју. Би ла је то же ља и јед них 
и дру гих и већ пу них се дам го ди на ми би ти ше мо као јед на 
це ли на. Ми смо ето ус пе ли што мно ги дру ги ни су мо гли. За-
јед нич ки успе шно ра ди мо се дам го ди на и на да мо се да ће и 
на да ље та ко би ти, јер нам је је дин стве ни циљ да де лу је мо за 
до бро бит свих на ших чла но ва – об ја шња ва пред сед ник пен-
зи о не ра ове то плич ке оп шти не Вла ди мир Ја ко вље вић.

До са да је до ста ура ђе но у овој је дин стве ној ор га ни за ци ји. 
По себ но на пру жа њу по мо ћи со ци јал но угро же ним и бо ле-
сним чла но ви ма. Та ко је не дав но из дво је но 300.000 ди на ра 
и та по моћ је уру че на они ма ко ји ма је та да би ла нај не оп ход-
ни ја.

Ина че, пен зи о нер ска ор га ни за ци ја Кур шу мли је бро ји око 
две и по хи ља де чла но ва. Ж. Д.

Град ско удру же ње пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца не дав-
но је ор га ни зо ва ло већ тра ди ци о нал но пр вен ство пен зи о не-
ра Сре ма у ку гла њу.

У Срем ској Ми тро ви ци оку пи ли су се пен зи о не ри так ми ча-
ри из Ру ме, Ши да, Ин ђи је и гра да до ма ћи на.

У екип ној кон ку рен ци ји по бе ди ли су ку гла ши Срем ске Ми тро-
ви це, док су по је ди нач но нај бо љи би ли Ан ге ли на Ми ћић ме ђу 
пен зи о нер ка ма, и Аца Ма ти је вић у кон ку рен ци ји пен зи о не ра.

Нај бо ље еки пе су до би ле пе ха ре а так ми ча ри ме да ље.
Циљ ова квих су сре та је пр вен стве но са рад ња и за ба ва 

пен зи о не ра, па су на кон так ми че ња до ма ћи ни и го сти на ста-
ви ли не фор мал но дру же ње. Д. К.

СВР ЉИГ

Ро ђен дан ска дру же ња 
Ак тив же на удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг сва ког 

ме се ца ор га ни зу је ро ђен дан ска дру же ња. У Клу бу пен зи о не-
ра ме сеч но се обе ле же два до три ро ђен да на, а од по чет ка 
го ди не на да тум ро ђе ња под се ти ло се око 30 сла вље ни ка. По 
тра ди ци ји, бо га та тр пе за, ро ђен дан ски по кло ни и ро ђен дан-
ска тор та. Ба ке су и да ље вред не и ве ште за су ка ну ги ба ни цу, 
раз не са ла ти це, сал чи ће, а ту је сир, бел муж, јаг ње ти на и ро-
штиљ. Увек се по ја ви не ки но ви ба кин изум и ре цепт се пре-
пи су је за не ка но ва сла вља.

Сев ди ја Ив ко вић, пред сед ни ца Ак ти ва же на удру же ња, 
ка же да је обе ле жа ва ње ро ђен да на за по је дин ца не што по-
себ но и да је, по ред је ла и пи ћа, нај ва жни је дру же ње. Ове 
про сла ве су за пам ће ње и пре при ча ва ју се до на ред них ро-
ђен дан ских дру же ња. С. Ђ.

ВЛА ШКА

Јед но гла сно нај бо љи
На ме ђу на род ном фе сти ва лу фол кло ра ко ји сва ке го ди не ор-

га ни зу је Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Бу гар ске КУД „Шу ма-
ди ја” из Вла шке јед но гла сном од лу ком жи ри ја осво јио је пр во 
ме сто. Ово је дру го уче шће ан сам бла из Вла шке на пре сти жном 
так ми че њу у Ми кре ву, а пре осам го ди на би ли су дру ги.

На сту па ли су у гру пи фол клор них ан сам ба ла ста ри јих од 
18 го ди на. У так ми чар ском де лу на сту па ли су са игра ма Цр не 
Го ре и Бач ке, а на отва ра њу и у ре ви јал ном де лу фе сти ва ла 
пред ста ви ли су вла шке, шу ма диј ске и врањ ске игре.

Осим КУД-а из Вла шке, у так ми чар ском де лу су на сту па ли и 
го сти из Укра ји не, Мол да ви је, Грч ке, Ма ке до ни је, Тур ске.

КУД „Шу ма ди ја” одр жао је тра ди ци о нал ни го ди шњи кон церт 
26. но вем бра у До му кул ту ре у Вла шкој, а го сти су им би ли чла-
но ви КУД „Из вор” из Је гу нов ца код Те то ва у Ма ке до ни ји. Б. М.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Так ми че ње пен зи о не ра 
Сре ма у ку гла њу

КУД „Шу ма ди ја” 

Љи ља, Се ве рин ка, Зла та и Ва ра дин ка
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Пред лог За ко на о ста но ва њу, о ко ме 
би уско ро тре ба ло да се рас пра вља 
у Скуп шти ни Ср би је, уве шће ред у 

згра де, утвр ди ти одр жи ви на чин ста но ва-
ња, а гра ђа ни ма омо гу ћи ти ква ли тет ни ји 
жи вот у згра да ма, из ја ви ла је не дав но за 
ме ди је по моћ ни ца ми ни стра гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре Ср би је 
Јо ван ка Ата нац ко вић.

Јо ван ка Ата нац ко вић је у из ја ви Тан ју гу 
ре кла да је јед на од но ви на ко ју за кон до но-
си на чин упра вља ња згра да ма, од но сно то 
што ће са ми ста на ри бри ну ти о спољ ном и 
уну тра шњем уре ђе њу згра да, ко је ће на тај 
на чин би ти си гур не, без бед не и не ће пра-
ви ти ште ту за тре ћа ли ца.

– Си гур но је ин те рес сва ког гра ђа ни на 
Ср би је да ко ра ча ули ца ма гра да сло бод-
но и да не стра ху је да ће део не ке фа са де 
па сти на ње га или да му оште ти имо ви ну. 
Згра де не сме ју да угро жа ва ју тре ћа ли ца, 
ни ти имо ви ну тре ћих ли ца – ре кла је Ата-
нац ко ви ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, за кон пред ви ђа 
по сто ја ње управ ни ка згра да, ко га ће ста на-
ри би ра ти и чи ји по сао не ће би ти пла ћен.

Ка ко је об ја сни ла, ње го ве над ле жно-
сти су ја сно утвр ђе не за ко ном, од но сно 
он је тај ко ји тре ба да оба ве сти над ле жне 
ор га не да оба ве не ку хит ну ин тер вен ци-
ју уко ли ко је по треб на, да во ди ра чу на о 
олу ци ма, за кљу чи уго во ре у име ста на ра 
са јав ним пред у зе ћи ма, од но сно да за сту-
па за јед ни цу ста на ра у свим прав ним по-
сло ви ма.

– То ни је но ви на, јер већ по сто је пред сед-
ни ци скуп шти не ста на ра. Ми са мо же ли мо 
да за ко ном на гла си мо ме на џер ску уло гу 
управ ни ка, ко ји је у ства ри је дан од на ших 
ком ши ја. Сва ка згра да мо ра да бу де ускла-
ђе на са за ко ном и ми мо ра мо да зна мо с 
ким да раз го ва ра мо ка да се не што де си – 
ре кла је Ата нац ко ви ће ва.

Она је ка за ла и да ако ни ко од ста на ра не 
же ли да се ба ви управ нич ким по слом, он да 
има ју мо гућ ност да унај ме про фе си о нал ног 

управ ни ка, ко ји ће са мо ти ме што га ста на-
ри пла ћа ју има ти ви ше оба ве за.

– Уко ли ко се згра де не ор га ни зу ју и не иза-
бе ру управ ни ка би ло ме ђу ста на ри ма би ло 
про фе си о нал ног, оп шти на ће уве сти при-
нуд ну упра ву и ан га жо ва ти про фе си о нал ног 
управ ни ка са ли сте ко ју ће во ди ти При вред-
на ко мо ра Ср би је. Ње га ће пла ћа ти ста на ри, 
али са мо док се не ор га ни зу ју у скла ду са за-
ко ном – ре кла је Ата нац ко ви ће ва.

Ако не ко од ста на ра не бу ду же лео да 
пла ћа на кна ду за одр жа ва ње згра де, управ-
ник ће има ти пра во да до ка зе о не пла ће-
ној на кна ди под не се при ват ним из вр ши-
те љи ма, ре кла је она и до да ла да то да ли 
ће одр жа ва ње згра де пла ћа ти вла сник или 
за ку пац ста на за ви си од њи хо вог до го во ра.

– Ве ћи на за ку па ца и да нас пла ћа ин фо-
стан у ко ме су пред ви ђе ни тро шко ви одр-
жа ва ња – на гла си ла је Јо ван ка Ата нац ко вић.

Пре ма ње ним ре чи ма, за кон ће ко нач но 
по сле 70 го ди на ре ши ти пи та ње за шти ће-

них ста на ра, јер ће сви ста но ви у ко ји ма та 
ли ца жи ве би ти вра ће ни пра вим вла сни-
ци ма.

– За шти ће ни ста на ри би ће пре се ље ни у 
ста но ве у јав ној сво ји ни и има ће мо гућ ност 
от ку па тих ста но ва као и сва дру га ли ца де-
ве де се тих го ди на ко ја су жи ве ла у јав ним 
ста но ви ма. Оно што је бит но је сте да за-
шти ће ни ста на ри има ју оба ве зу да пла ћа ју 
одр жа ва ње ста но ва – ре кла је по моћ ни ца 
ми ни стра.

Ви си на на кна де за одр жа ва ње за ви си ће 
од ни воа одр жа ва ња и спољ ног из гле да 
згра де ко ји ста на ри же ле – ко ли ко ће би ти 
чи ста, ко ли ко пу та ће се чи сти ти, кре чи ти, 
одр жа ва ти фа са де.

Ата нац ко ви ће ва је ка за ла да су ло кал не 
са мо у пра ве те ко је ће од ре ди ти ми ни ма лан 
из нос ко ји ће мо ра ти да се пла ћа, а ко ји ће 
би ти од ре ђен пре ма со ци јал ном ста њу и 
стан дар ду гра ђа на.

Овај за кон ће пр ви пут ло кал ној са мо у-
пра ви да ти прав ни основ да по мог не гра-
ђа ни ма, јер ће од ре ди ти сред ства за фи нан-
си ра ње од ре ђе них ра до ва, или та ко што ће 
пла ти ти не ке ра до ве уна пред, а он да да ти 
мо гућ ност от пла те на ра те и раз не про гра-
ме, ре кла је по моћ ни ца ми ни стра гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре Ср-
би је.

Вла да Ср би је до ста ви ла је Пред лог за ко-
на у скуп штин ску про це ду ру по хит ном по-
ступ ку, а Ата нац ко ви ће ва ка же да се на да 
да ће до кра ја го ди не би ти и усво јен.

Г. О.
(Из вор: РТС)

ПРЕД ЛОГ ЗА КО НА О СТА НО ВА ЊУ 

Згра де ће до би ти управ ни ке

Згра да у Бу ле ва ру де спо та Сте фа на 68б има нај леп ше сре ђе ни улаз у Бе о гра ду

Станариодговарајузаштету
Мно ге згра де тре нут но не ма ју ни скуп шти ну ста на ра, а ка мо ли пред сед ни ка, па се не 
зна ко је од го во ран за ште ту ко ја на ста не због не а де кват ног одр жа ва ња ви ше спрат-
ни це. Но вим за ко ном ће ста на ри са ми бри ну ти о спо ља шњем и уну тра шњем уре ђе њу 
згра да. Уко ли ко до ђе до ште те на ста ле не а де кват ним одр жа ва њем згра де, од го ва ра-
ју сви ста на ри.
На осно ву но вог за ко на, ста но дав ци ће мо ра ти по дат ке о за куп ци ма да до ста ве 
управ ни ку згра де, што зна чи да не ће ви ше мо ћи да из бег ну пла ћа ње по ре за на из-
најм љи ва ње ста на.
Је дин стве ну еви ден ци ја по да та ка о стам бе ним за јед ни ца ма во ди ће Аген ци ја за при-
вред не ре ги стре и би ће јав но до ступ на на ин тер нет стра ни ци аген ци је. Рок за фор ми-
ра ње ре ги стра свих стам бе них згра да у Ср би ји је 12 ме се ци.

поводи
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ВИ ПИТАТЕ 
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ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?О. Ж., Алек си нац: Го ди не 2010. има ла сам пре кид ста жа у 
тра ја њу од три ме се ца и за то вре ме сам при ма ла на док-
на ду са На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Ин те ре су је 

ме да ли се тај пе ри од при зна је као стаж оси гу ра ња. 

?Т. Л., Ја го ди на: Не дав но сам се за по сли ла и ви ше не же лим 
са мо стал но да упла ћу јем до при нос за пен зиј ско оси гу ра-
ње. Ко ја је про це ду ра за то?

?П. М., Ћу при ја: При мам по ро дич ну пен зи ју по сле смр ти 
су пру га. По што имам рад ни стаж од 25 го ди на у Ср би ји 
и шест го ди на сам ра ди ла у Хр ват ској, за ни ма ме да ли 

имам пра во на при ма ња из Хр ват ске по што ни сам ста ро сни 
пен зи о нер? Не дав но сам на пу ни ла 58 го ди на. 

?А. Ђ., Про ку пље: Пен зи о ни сао сам се у ок то бру 2009. го-
ди не по осно ву ста ро сне гра ни це на ба зи бе ни фи ци ра ног 
рад ног ста жа. Имам уго вор о ра ду на три го ди не. Ко ји су 

усло ви за ре ва ло ри за ци ју и ка кав је на чин об ра чу на пен зи је? 

?Н. С., Но ва Ва рош: Рад ни од нос сам за сно вао 1987. го ди не, 
а 1996. сам до жи вео те жак ин фаркт (у 26. го ди ни жи во та). 
Ре ше њем Фон да ПИО раз вр стан сам у тре ћу ка те го ри ју 

ин ва лид но сти са 70 од сто те ле сног оште ће ња и осло бо ђен сам 
фи зич ког на по ра, ду гог хо да ња и др.

И по ред то га и да ље оба вљам исти по сао на ко ји сам рас по-
ре ђен. Го ди не 2012. до жи вео сам дру ги ин фаркт, а 2015. по-
сло да вац ми уру чу је ре ше ње о ума ње њу ко е фи ци јен та.

Мо лим вас да ми про ту ма чи те за кон ске про пи се, тј. да ли је 
по сло да вац имао пра во на ума ње ње ко е фи ци јен та ко ји се од-
но си на ин ва ли де ра да.

?Р. Ђ., Про ку пље: Мој се стрић има 21 го ди ну по љо при-
вред ног рад ног ста жа и 50 го ди на ста ро сти. Не пи смен 
је, ни је слу жио вој ни рок, а ре ше њем ле кар ске ко ми си је 

утвр ђе но му је де бил ство на до њој гра ни ци од де се те го ди не 
жи во та.

Но си лац по љо при вред ног до ма ћин ства био је ње гов отац 
до смр ти (2015. го ди не). Мај ка је пре ми ну ла 2013, и он жи ви 
сам без сред ста ва за жи вот и без здрав стве ног оси гу ра ња.

Ко ри сни ку нов ча не на кна де НСЗ 
при зна је се стаж оси гу ра ња

Пре ста нак оси гу ра ња по чла ну 15

О ста жу из Хр ват ске од лу чу је ХЗМО

По нов но од ре ђи ва ње пен зи је

Ума ње ње ко е фи ци јен та

Исту па ње из по љо при вред ног 
оси гу ра ња

Од го вор: Ко ри сник нов-
ча не на кна де На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње има 
пра во на пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње за вре ме док 
при ма нов ча ну на кна ду и тај 

пе ри од се ра чу на у стаж оси-
гу ра ња. До при но си за ПИО, 
ко је об ра чу на ва и упла ћу је 
НСЗ, об ра чу на ва ју се на из нос 
нов ча не на кна де утвр ђе не ре-
ше њем НСЗ.

Од го вор: Ли це ко је ви ше не 
же ли да бу де укљу че но у оси-
гу ра ње по чл. 15 За ко на о ПИО 
под но си зах тев за пре ста нак 
оси гу ра ња фи ли ја ли над ле жној 
пре ма ме сту пре би ва ли шта под-
но си о ца зах те ва. С об зи ром на 
то да се не мо же би ти оси гу ран 

по два осно ва, оси гу ра ње по чл. 
15 ауто мат ски пре ста је ако се 
ра ди по уго во ру о де лу или по 
дру гом уго во ру ко јим се при ма-
ју уго во ре не нов ча не на кна де. 
Уко ли ко се то де си, мо же се под-
не ти зах тев за по вра ћај до при-
но са ко је сте са ми упла ти ли.

Од го вор: С об зи ром на то да 
се пи та ње од но си на оства ри ва-
ње пра ва по осно ву ста жа оси-
гу ра ња оства ре ног у Хр ват ској, 
о пра ву на пен зи ју по том осно-
ву од лу чу је Хр ват ски за вод за 
ми ро вин ско оси гу ра ње (ХЗМО) 

у скла ду са сво јим за кон ским 
про пи си ма. Са на вр ше них 58 
го ди на жи во та, Ви не ис пу ња-
ва те услов јер је по хр ват ском 
за ко ну у 2016. го ди ни за ста ро-
сну пен зи ју по треб на 61 го ди на 
и шест ме се ци жи во та.

Од го вор: Пре ма чла ну 121 
За ко на о ПИО, ко ри сник ста-
ро сне пен зи је или пре вре ме не 
ста ро сне пен зи је ко ји се за по-
сли на те ри то ри ји Ре пу бли ке, 
од но сно оба вља са мо стал ну 
де лат ност по осно ву ко је је оба-
ве зно оси гу ран на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке, има пра во по пре-
стан ку тог за по сле ња, од но сно 
оба вља ња те са мо стал не де лат-
но сти, на по нов но од ре ђи ва ње 
пен зи је ако је био у оси гу ра њу 
нај ма ње го ди ну да на. На ви си ну 

ста ро сне пен зи је ути че ду жи-
на пен зиј ског ста жа и оства ре-
на за ра да. Да би из нос пен зи је 
био по вољ ни ји са уве ћа њем 
ста жа оси гу ра ња, по треб но је 
да у том пе ри о ду оства ре на за-
ра да бу де при бли жно на ни воу 
за ра да пре пен зи о ни са ња или 
ве ћа. Ра ди по нов ног од ре ђи ва-
ња пен зи је ко ри сник тре ба да 
под не се зах тев над ле жној фи-
ли ја ли Фон да, а Фонд је ду жан 
да ко ри сни ку пра ва утвр ди по-
вољ ни ји из нос пен зи је.

Од го вор: Пре ма про пи си ма 
о ПИО из 1996. го ди не, оси гу ра-
ник код ко га на ста не III ка те го-
ри ја ин ва лид но сти имао је пра-
во да бу де рас по ре ђен на дру ги 
од го ва ра ју ћи по сао под усло-
ви ма и на на чин ко ји су утвр ђе-
ни оп штим ак том по сло дав ца, 
од но сно ко лек тив ним уго во-
ром у скла ду са за ко ном. Уко-
ли ко је ин ва лид ра да рас по ре-
ђен на дру ги по сао у скла ду са 

ре ше њем Фон да це ни ла су се и 
дру га пра ва из ПИО по осно ву 
овог рас по ре ђи ва ња као што 
је пра во на на кна ду уко ли ко на 
но вом по слу оства ру је ма њу за-
ра ду. Ка ко из Ва шег пи сма мо-
же мо за кљу чи ти да Ви све вре-
ме ра ди те на истим по сло ви ма, 
то пра вил ност про ме не ко е фи-
ци јен та за об ра чун пла те на Ва-
шем рад ном ме сту ни је пи та ње 
из над ле жно сти Фон да.

Од го вор: Има ју ћи у ви ду 
ње го во здрав стве но ста ње на 
ко је нам ука зу је те, оси гу ра ник 
би мо гао да под не се зах тев 
за ин ва лид ску пен зи ју, и том 
при ли ком ће му ле ка ри ве шта-
ци Фон да це ни ти рад ну спо-
соб ност. Уко ли ко се на ла зом, 
оце ном и ми шље њем ле ка ра 
ве шта ка кон ста ту је по сто ја-
ње пот пу ног гу бит ка рад не 
спо соб но сти, оси гу ра ник има 

нео п хо дан прав ни услов – ми-
ни мал но пет го ди на ста жа оси-
гу ра ња – да би оства рио пра во 
на ин ва лид ску пен зи ју. Уз по пу-
њен зах тев и обра зац ор ди ни-
ра ју ћег ле ка ра, по треб но је да 
Фи ли ја ли Про ку пље до ста ви те 
ком плет ну ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју ко јом рас по ла же, не 
ста ри ју од шест ме се ци и да са-
че ка по зив из Фон да са тер ми-
ном ве шта че ња.

Ро ди те љи су му док су мо гли упла ћи ва ли стаж оси гу ра ња 
пре ко по љо при вре де. Од 2008. го ди не, ка да су се раз бо ле ли, 
би ли су при ну ђе ни да пре ста ну са упла том до при но са.

Го ди не 2015. под но си зах тев РФ ПИО по осно ву пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју по сле смр ти ро ди те ља. Пр во сте пе на и дру го-
сте пе на ко ми си ја га од би ја ју. 

Да ли мој се стрић има пра во на осно ву го ди на ста жа и го ди-
на ста ро сти да под не се зах тев за пен зи ју да би од не че га мо гао 
да жи ви, јер ја као ње гов ујак пла ћам ње го ве пре гле де и ле ко-
ве? Да ли смо не што про пу сти ли да ура ди мо?
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА

ТРОСТРУКИ АНАГРАМ

ВОДОРАВНО: 1. Човек који воли своју домовину, 
родољуб, 2. Град у Италији, 3. Сладак, 4. Учесници у 
неком догађају, 5. Индонежанска новинска агенција, 
6. Звук, глас – килопонд (скр.), 7. Место у Црној Гори, 
код Жабљака – Ознака за реомир, 8. Иницијали руског 
баснописца Крилова – Велика држава у Азији, 9. 
Хемијски симбол сумпора – Ознака за север – Дугачак и 
дубок прокоп у земљи, 10. Обрадити земљу мотиком, 11. 
Ранија светска оперска певачица, Марија – Међународна 
ознака за Луксембург, 12. Трећа река по величини у 
Јужној Америци.
УСПРАВНО: 1. Поморско-обалски сектор (скр.) – 
Међународна ознака Аустрије – Велико у висину, 2. 
Уобичајени назив за Атлантски океан – Удубљење у 
ледњаку, 3. Пољопривредна вучна машина – Једињење 
настало дејством киселина на базе, нитрати, 4. Растава, 
растајање – Пољска академија наука (скр.), 5. Италијански 
фудбалски клуб из Милана – Врста ликера, 6. Крпа за 
брисање – Јужни ветар старих Грка – Хемијски симбол за 
калијум, 7. Име глумца Кертиса – Пропис, закон.

На очиглед много људи 
у СТАРОЈ ДРЖАВИ СРБИЈЕ, 

једну врсту речне рибе 
прогутала врста змије.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

РЕШЕЊА- СКАНДИНАВКА: заранак, Аретино, додатак, умак, ка, жар, Пон, бт, трн, и, среда, напитак, ала, р, р, ре, мапа, плажа, а, Атина, 
самоток, Ита Рина, рано, ип, атш, Кју, цу, воал, реис, к, окомито. БЕЛЕ УКРШТЕНЕ РЕЧИ: патриот, Отранто, сластан, актери, Антара, 
тон, кп, Вирак, р, ик, Кина, с, с, ров, окопати, Калас, л, Ориноко. ТРОСТРУКИ АНАГРАМ: Рашка, караш, шарка.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

КТИТОР   
МАНАСТИРА

МИРИШЉАВО 
СРЕДСТВО

ОДРЖАВАТЕЉ   
РЕДА

НАПАД, 
ЈУРИШ

КОНАЦ, 
ВЛАКНО

ВЕЛИКА  
ЗМИЈА

ИМЕ 
РЕЖИСЕРА 
РАКОЊЦА

ВРЕМЕ 
ПРЕ ЗАЛАСКА 

СУНЦА

ИТАЛИЈАНСКИ 
КОМЕДИОГРАФ  

ПЈЕТРО

ОНО ШТО 
ЈЕ ДОДАТО

СОС, 
УМОКАЦ

ПРЕДЛОГ:    
ПРЕМА

ИЗВРШИТИ 
ПРЕТРАГУ

ЖЕРАВИЦА   
ВАТРЕ

ГРАД У    
ФРАНЦУСК.

ПРОСТ 
БРОЈ

БРУТО  
ТОНА (СКР.)

БОДЉА НА 
ГРАНИ

БАЊА У   
БЕЛГИЈИ

ГЛАВНИ 
ГРАД ГАНЕ

ОЗНАКА    
ИТАЛИЈЕ

ДАН У 
НЕДЕЉИ

ГРАД У 
СИРИЈИ

ПИЋЕ

НЕМАН,      
АЖДАЈА

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

ОСТАРЕЛО

 РУБЉА

АНТ.ОБЛАСТ 
КРАЈ ДУНАВА

СИМБОЛ 
РЕНИЈУМА

ГЕОГРАФ.  
КАРТА

ЕНГЛЕСКИ 
КАНАЛ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ДЕО 
КУПАЛИШТА

СТАНОВНИК    
АСИРИЈЕ

ГРАД И ЛУКА У     
МЕКСИКУ

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ГРАД У ГРЧКОЈ

ТУРСКИ 
ДРЖАВНИК, 

КЕМАЛ

ВРСТА  
ХЕРЦЕГОВАЧ.

ВИНА

НАША ПРВА     
ГЛУМИЦА

ПРЕВРЕМЕНО
ИЗДАВАЧ.  

ПРЕДУЗЕЋЕ

ИСКОШЕНИ

АРХИТЕК-
ТОНСКА 

ТЕХНИЧКА   
ШКОЛА

ГРАД У ЗАП. 
АУСТРАЛИЈИ

ВРСТА 
ДЕТЕРЏЕНТА

СИМБОЛ 
ЗА БАКАР

ТАНАК 
ВЕО

ЕКОНОМ.   
ОДСЕК

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

АРАПСКИ 
СТАРЕШИНА

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

УСПРАВНО,   
СТРМО



Да ли сте зна ли ... Без ма на
Ја сам есте та и во лим све оно што је ле по. Ле по је, на при мер, има ти 

ми ли он до ла ра.
Ни је умро у не зна њу. За жи во та је ку пио ди пло му. 
Кад је цр на мач ка ви де ла да ћу да јој пре ђем пут, по бе ле ла је.
До ра та је до шло ка да је ме ђу брат ским на ро ди ма еска ли рао 

па три о ти зам.
Ку пио је гроб но ме сто. Пла тио је свој мир.
Он у жи во ту не ра ди ни шта. То је ве ли ка оба ве за.
Ја не мам ни јед ну ма ну. Све су скри ве не.

Зо ран Т. По по вић 

Мо зга ли це
Чо век је ни шта ако не по ста не чо век. 
Ко чвр сто ве ру је у се бе, пра ви је вер ник.
Све ру жно ће ово га све та у јед ну реч ста ну. Ле по те је то ли ко да 

јој је и свет ма ште ма ли.
Са мо ако тра жи те ра дост, сти ћи ће те на пут сре ће.
Где год да вам је име, ту сте и ви.
Ви ши сте за оно ли ко ко ли ко сте за ки ну ли се би, а да ли дру ги ма.
Сре ћан је са мо онај ко ужи ва у ма лом.
За љу де ве ли ког ср ца, ве ли ки је и свет ле по те.

Пе ко Ла ли чић

Мо лим за реч
У бор би за ве ћи на та ли тет мо жда би по мо гао про је кат „Бе о-

град на ро ди“.
Ле ка ри ми сле да би па ци јен ти тре ба ло њих да пи та ју: „На шта се жа-

ли те?“
Имам јед ну у уу же љу у у у уу... Али, јед но су же ље, а дру го мо гућ-

но сти.
У мо јој ку ћи же на но си пан та ло не са мо за то што пра ти мод не трен-

до ве.
За вр шио си ме ди ци ну, док то ри рао, спе ци ја ли зи рао и шта ти 

фа ли? Па сош.
Пен зи ја ми је ма ла, али је тех ни чар.
Обо жа вам ај вар. На ро чи то кад га пра вим с ком ши ни цом.
Ако је смех лек, за што је мо ја апо те ка ри ца увек мрач на и на мр ште на?

Де јан Па та ко вић

Те ра зи је
Ка ко ства ри сто је, те ра зи је прав де мо ра ју хит но на ба жда ре ње.
Кри ми нал је цве тао и пре цве тао. Са да је на ре ду бер ба са зре-

лих пло до ва.
Пу сти ко су, пу сти бра ду, пу сти мо зак на ота ву.
Ла ко је ко њи ма вра ни ма да се игра ју ка да ни су пот ко ва ни.
Те же је скре ну ти с пу та, лак ше је скре ну ти с па ме ти.
Мај мун ни ка ко да пре жа ли што је си шао са др ве та и по стао чо-

век.
Окре нуо је ћу рак на о па ко и по стао лич ност.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Пред но во го ди шње па ху љи це
Већ сам на ба вио но во го ди шњу слам чи цу. Са мо ми не до ста је – 

ви но!
Це не за до чек Но ве го ди не су мек си кан ске. П а п р е н е.
Не идем на Но во го ди шњи ва шар. Ва шар ми је био то ком це ле 

го ди не.
На до чек Но ве мо гу да кре нем пу ном па ром, иако не мам пу но па ра.
Но ва го ди на је као кре дит. Јед ном је сла ви мо, а це ле го ди не 

от пла ћу је мо.
Ре зер ви сао сам ме сто за до чек Но ве. По ред те ле ви зо ра!

Ду шан Стар че вић
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– да је Да нил Ива но вич Ју ва чов, по зна ти-

– да је Ан то ни Га у ди умро од 

и „Ели за ве та Бам” су не ка од ње го вих нај ап сурд ни јих де ла, 

он од био. Умро је два да на ка сни је, 10. сеп тем бра 1926, у 74. 

ко ја не спа да ју у деч ју ли те ра ту ру.

го ди ни. Ње го ва са хра на је био из у зе тан до га ђај. Са хра њен је 

ји под псе у до ни мом Да нил Хармс, био са ти-

по сле ди це удар ца трам ва ја док 

ри чар ра не со вјет ске ере, ко ји је ко ри стио 

је уоби ча је но ишао ка цр кви? 

над ре а ли стич ки и ап сурд ни стил? Пи сао је 

Због за пу ште ног из гле да и не-

углав ном за де цу, иако их ни је во лео. На пи-

до стат ка нов ца код се бе, од ве ли 

сао је све га шест књи га за де цу, ве о ма до-

су га у бол ни цу за си ро ма шне, јер га ни ко ни је пре по знао. 

брих, ма да му то ни је пред ста вља ло за до вољ ство. „Слу чај” 

При ја те љи су же ле ли да га пре ме сте у бо љу бол ни цу, али је 

у крип ти свог не до вр ше ног ре мек-де ла, Са гра де фа ми ли је.

– да је Сал ва дор Да ли имао ве о ма нео-

– да је ди ни му зеј ко се на све-

– да на Но вом Зе лан ду по сто ји џи нов ско 

бич не и не сва ки да шње кућ не љу бим це? 

ту по сто ји у аме рич кој др жа ви 

др во – Agat his austra lis (на ма ор ском – ка-

По зна то је да је Да ли тво рац мно гих над-

Ми су ри? У „Леј ли ном му зе ју ко-

у ри), ко је мо же да до стиг не ви си ну и до 50 

ре а ли стич ких де ла, па је ве ро ват но да 

се” на ла зи се на сто ти не ве на ца 

ме та ра? Преч ник ње го вог де бла је то ли ки 

је у том сти лу би рао и кућ не љу бим це. 

и хи ља де ко ма да на ки та на пра-

да мо же да па ри ра ка ли фор ниј ској се кво ји. 

Умет ник је још од мла ђих да на по се до-

вље них од ко се. То ком вик то ри јан ског до ба би ло је уоби ча-

Мно га ста бла овог др ве та мо гу да до жи ве и 

пра вље ни од ко се кра љи це Вик то ри је, аме рич ких пред сед-

вао нај не у о би ча је ни је жи во ти ње – од 

је но да и му шкар ци и же не но се на кит пра вљен од ко се, а 

ви ше од хи ља ду го ди на.

сле пог ми ша, па до оце ло та (вр ста ле о-

по себ но од ко се нај дра жих. Му зеј по се ду је бо га ту ко лек ци ју 

пар да) и мра во је да.

ове вр сте на ки та, као и ве на ца ко се из вик то ри јан ске ере и 

ни ка и глу ми це Ме ри лин Мон ро.

ра ни је, све до 1680. го ди не. Ту се на ла зе и ко ма ди на ки та на-


