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про сла ва Но ве го-
ди не за сва ког чо-
ве ка има по себ ну 

вред ност. мно ге овај до га-
ђај асо ци ра на шкри па ње 
сне га под но га ма, ми рис 
по мо ран џи, су вог во ћа и 
јел ке, то плу по ро дич ну ат-
мос фе ру, от ку ца ва ње са та, 
ва тро мет и пе тар де, по кло-
не и бо га ту тр пе зу... Кра так 
из лет у исто ри ју по мо ћи 
ће нам да се при бли жи мо 
тра ди ци ји на шег и дру гих 
на ро да.

Да на шња Но ва го ди-
на у Ру си ји обе ле жа ва се 
од 1699. ка да је цар пе тар 
пр ви на ре дио да се овај 
пра зник про сла вља истог 
да на као у Евро пи. Он је 
из дао де крет пре ма 
ко ме сви ста нов-
ни ци Ру си је до че-
ку ју Но ву го ди ну 
уочи 1. ја ну а ра. 
На род но сла вље 
тра ја ло је се дам 
да на, а у том пе-
ри о ду сва ке ве че-
ри у бли зи ни Кре-
мља то по ви су гр ме ли. 
вра та ку ћа укра ша ва на су је-
ло вим гран чи ца ма. На ста бли-
ма су ви си ла бу рад пре ма за на 
ка тра ном ко ја су се па ли ла и 
ти ме је пра зни ку при да ван све-
ча ни ји ка рак тер. До та да Но ва 
го ди на се обе ле жа ва ла у сеп-
тем бру, у вре ме при ку пља ња 
по ре за од же тве. 

Но ва го ди на у мо скви и 
Санкт пе тер бур гу да нас се 
про сла вља на ро чи то спек та ку-
лар но. Ор га ни зу ју се ма сов ни 
до че ци на отво ре ном, углав-
ном на тр го ви ма и дуж глав них 
град ских ули ца. Не за о би ла зан 
је тра ди ци о нал ни ру ски шам-
па њац, као и ве ли чан стве ни 
ва тро мет у по ноћ.

У Ин ди ји Но ву го ди ну нај-
све ча ни је до че ку ју у ре ги о ни-
ма у ко ји ма жи ве пре вас ход но 
хри шћа ни. ви ше од че твр ти не 
ста нов ни штва ин диј ске са ве-
зне др жа ве Гоа чи не ка то ли ци. 
та мо тог да на про ла зе кра љев-
ске по вор ке, по свом оби му 
свој стве не за Ин ди ју. На ули ца-

ма се одр жа ва ју так ми че ња 
у стре ља штву, сај мо ви, пу-

шта ју се зма је ви, хо да 
се по угљу и пре ска-

че пре ко ва тре... 
Уло гу но во го ди-
шње јел ке пре у-
зи ма др во ман га 
или ба на не. Уочи 

пра зни ка мно ги 
Ин диј ци спа љу ју и 

ба ца ју ста ру оде ћу ка-
ко би до че ка ли Но ву го ди-

ну у но вој гар де ро би. 
За пад њач ки оби чај ки ће ња 

но во го ди шњег др ве та ни је за-
о би шао ни африч ки кон ти нент. 
Уме сто тра ди ци о нал них јел ки, 
та мо се ки те углав ном пал ме 
ко је се по ре де са др ве том жи-
во та. Афри кан ци сма тра ју да 
што је ви ше укра са на др ве ту, 
то ће чо ве ку би ти бо ље у на-
ред ној го ди ни. Код ста нов ни-
штва зе ма ља ју жне Афри ке 
по сто ји ве ро ва ње да ће, ако 
на пра зник сме не ка лен да ра 
ус пе ју да се ис ку па ју или по-
то пе ша ке у во ду, опра ти све 
сво је гре хе и у но вој го ди ни 
кре ну ти из по чет ка. Афри кан-
ци има ју по себ ну Но ву го ди ну 
ко ју про сла вља ју сви там но-
пу ти ста нов ни ци кон ти нен та. 
За хва љу ју ћи ма у ла ни Ка рен ги, 
бор цу за пра ва африч ког ста-
нов ни штва, она се обе ле жа ва 
од 1965. го ди не. пра зник тра је 
од 26. де цем бра до 1. ја ну а ра, 
а тих да на, од но сно но ћи па ли 
се се дам све ћа раз ли чи те бо је.

Због кли ме и ју жне хе мис фе-
ре, у Аустра ли ји те шко мо гу да 
се оче ку ју јел ка, сне жни и хлад-
ни да ни за но во го ди шњу ноћ. 
Ста нов ни ци Аустра ли је мно го 
ве ћи зна чај при да ју Бо жи ћу. 
Оми ље но ме сто за про сла ву 
Но ве го ди не у Аустра ли ји је 
парк „вик то ри ја” ко ји се на ла зи 
у цен тру Кан бе ре, глав ног гра-
да. вре ле но во го ди шње но ћи 
ста нов ни ци Аустра ли је и мно-
ги ту ри сти про во де под отво-
ре ним не бом. 

Бо жић Ба та, или мо дер ни је 
Де да мраз, глав ни је лик но во-
го ди шњих пра зни ка у Ср би ји. 
За ни мљи во је да још у 19. ве ку 
у Ср би ји ни је био оби чај да се 
укра ша ва јел ка, а за но во го ди-
шње и бо жић не по кло не био је 
за ду жен Све ти Ни ко ла. по сле 
Дру гог свет ског ра та овај пра-
зник је до био зва ни чан ста тус, 
јер се у вре ме ко му ни зма по ку-
шао су зби ти ути цај ре ли ги је и 
зна чај Бо жи ћа. Сва ке на ред не 
го ди не Но ва го ди на се обе ле-
жа ва ла све ви ше и све ча ни је. 

Ср би ја је до 1919. го ди не ра-
чу на ла вре ме пре ма ју ли јан-
ском ка лен да ру, та ко да је Но ву 
го ди ну обе ле жа ва ла две не де-
ље ка сни је од остат ка Евро пе. 
та тра ди ци ја се за др жа ла до 
да на шњих да на, па се на про-
сто ри ма на ше др жа ве пра зну-
ју две но ве го ди не. Ипак, уло га 
нај ва жни јег по ро дич ног пра-
зни ка и да ље при па да Бо жи ћу.

Д. Гру јић

ТРА ДИ ЦИ ЈА ПРО СЛА ВЉА ЊА НО ВО ГО ДИ ШЊИХ ПРА ЗНИ КА 

Све ча но ши ром све та

Величанствени ватромет у Москви
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Бо љом на пла том до при но-
са при хо ди Фон да пИО у 
2016. го ди ни ве ћи су за 

15 ми ли јар ди ди на ра у од но су 
на 2015, а ре зул тат то га је да је 
Фонд пИО на име до та ци ја из бу-
џе та по ву као ма ње сред ста ва за 
13,26 ми ли јар ди ди на ра, из ја вио 
је 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 на кон фе рен-
ци ји за но ви на ре одр жа ној кра-
јем де цем бра у вла ди Ср би је.

том при ли ком ми ни стар ву-
лин је, пред ста вља ју ћи рад 
ми ни стар ства за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња у 2016. го ди ни, ре као да је 
то ре зул тат опо рав ка при вре де, 
јер би дру га чи је др жа ва мо ра ла 
да до да тих 13,26 ми ли јар ди ди-
на ра. ми ни стар ву лин је овом 
при ли ком из ја вио и да је у пе-
ри о ду ја ну ар-но вем бар ове го-
ди не са еви ден ци је НСЗ по сао 
до би ло 232.245 ли ца. та ко ђе, 
и да је у Фонд пИО ове го ди не 
упла ће но 15 ми ли јар ди ди на ра 
ви ше не го ла не. Као ва жну чи-
ње ни цу на вео је уна пре ђе ње 
ра да Фон да уво ђе њем но вих 
елек трон ских сер ви са и за гра-
ђа не и за по сло дав це. Оси гу ра-
ни ци и ко ри сни ци са да мо гу да 
са сво јих ра чу на ра елек трон-
ским пу тем под но се зах те ве за 
оства ри ва ње сво јих пра ва, да 
пра те кре та ње свог пред ме та и 
да по мо ћу кал ку ла то ра на сај-
ту из ра чу на ју ка да сти чу услов 
за пен зи о ни са ње. по сло дав-
ци су пр ви пут ове го ди не мо-
гли елек трон ски да до ста вља ју 
Фон ду обра зац м-4 са по да ци-
ма о за ра да ма и ста жу сво јих за-
по сле них и ни су мо ра ли да због 
то га че ка ју у ре до ви ма пред 
шал те ром. пре ма ре чи ма ми ни-
стра Алек сан дра ву ли на, то ком 
2016. го ди не у Фон ду је при-
мље но 35.000 м-4 обра за ца ви-
ше не го у 2015 (ка да је при мље-
но 120.000). За хва љу ју ћи про-
ме ни на чи на при ја ве, ове го ди-
не до каз о упла ће ним по ре зи ма 
и до при но си ма по сло дав ци су 

до ста ви ли за ви ше од два ми-
ли о на оси гу ра ни ка, тач ни је за 
2.003.575 оси гу ра ни ка, за раз-
ли ку од про шле го ди не ка да 
је при ја вље но 1.935.730, што 
зна чи да је ви ше при ја вље но 
67.845 оси гу ра ни ка. Елек трон-
ска раз ме на по да та ка успе шно 
је ор га ни зо ва на и са пет др жа ва 
из ре ги о на, а у то ку је те сти ра-
ње елек трон ске раз ме не по да-
та ка и са аустриј ским, не мач-
ким и ита ли јан ским фон до ви ма 
пен зиј ског оси гу ра ња. И по ред 
оби ма по сла ко ји је уве ћан за 
око 30 од сто (ре ше ва ње зах-
те ва за ван суд ско по рав на ње 
за ускла ђи ва ње пен зи ја вој них 
ко ри сни ка, ис пла та раз ли ке по-
греб них тро шко ва за по љо при-
вред не пен зи о не ре, по ве зи ва-
ња ста жа), 92 од сто свих зах те ва 
ре ша ва се у за кон ском ро ку од 
два ме се ца, ис та као је ми ни стар 
ву лин на кон фе рен ци ји за но-
ви на ре. пре ко Кон такт цен тра 
је у овом пе ри о ду од го во ре на 
сво ја пи та ња у ве зи са оства-
ри ва њем пра ва из пИО до би ло 
ви ше од 65.000 гра ђа на. Усво-
јен је и но ви пра вил ник о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја ко јим су уве де ни и но ви 
ви до ви по мо ћи пен зи о не ри-
ма: бес плат на ре ха би ли та ци ја 
у ба ња ма, со ли дар на по моћ... 

Одр жа ни су ме ђу на род ни са ве-
то дав ни да ни са се дам др жа ва 
на ко ји ма је ви ше од 900 гра ђа-
на до би ло ди рект ну струч ну по-
моћ и са вет. Да би услу ге Фон да 
би ле још до ступ ни је гра ђа ни ма, 
отво ре на је но ва ис по ста ва бе-
о град ске Фи ли ја ле на Чу ка ри-
ци, у Обре нов цу је отво ре на 
но ва згра да у ко јој је сме штен и 
РФ пИО, Бач ка па лан ка је до би-
ла ор ди на ци ју за оба вља ње ме-
ди цин ског ве шта че ња, ле ка ри 
Фон да су пре гле да ли ко ри сни-
ке у ге рон то ло шким цен три ма 
у Ки кин ди и Ја го ди ни. Ни су за-
бо ра вље не ни осо бе са ин ва ли-
ди те том па су плат фор ме за њи-
хов лак ши при ступ по ста вље не 
у фи ли ја ла ма ва ље во, Кра ље во 
и Сом бор, док су у За је ча ру и 
Сом бо ру у то ку при мо пре да је 
оба вље них ра до ва. 

ми ни стар Алек сан дар ву лин 
је на вео и да је по пре по ру ци 
ми ни стар ства, вла да до не ла и 
За кљу чак о јед но крат ној ис пла-
ти 5.000 ди на ра пен зи о не ри ма, 
пре ци зи ра ју ћи да је за то то ком 
но вем бра из дво је но 8,55 ми ли-
јар ди ди на ра.

Ду го ви пре ма вој ним пен зи-
о не ри ма, на гла сио је ми ни стар 
ву лин, ре ше ни су. До кра ја 2016. 
го ди не за кљу че но је 45.453 уго-
во ра о ван суд ском по рав на њу 

са ко ри сни ци ма вој них пен зи-
ја и за то су из дво је на укуп на 
сред ста ва од 6,94 ми ли јар ди 
ди на ра, док је 6.336 ко ри сни ка 
од у ста ло од ту жби. 

ми ни стар је но ви на ри ма пре-
до чио и да ће од на ред не го ди не 
ми ни мал на це на ра да из но си ти 
130 ди на ра по не то ча су. 

На кон фер ци ји за но ви на ре 
ми ни стар Алек сан дар ву лин је 
го во рио и о свим дру гим ин-
сти ту ци ја ма из де ло кру га ра да 
овог ми ни стар ства и том при-
ли ком на гла сио да је сле де ћа, 
2017, про гла ше на за Го ди ну 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње и 
со ли дар но сти. Ина че, ка ко је 
на вео Алек сдан дар ву лин, ми-
ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 
ди рект но обез бе ђу је оства ри-
ва ње пра ва и пру жа ње услу га 
за око 3.300.000 гра ђа на Ср би је. 
Све ис пла те ми ни стар ство вр ши 
ре дов но и ни јед но да ва ње ни је 
ума ње но. За рад ми ни стар ства 
за на ред ну го ди ну пла ни ра на су 
сред ства у из но су од 101 ми ли-
јар ду ди на ра и од тог нов ца 98 
од сто је на ме ње но ко ри сни ци-
ма пра ва и услу га, на гла сио је 
ми ни стар Алек сан дар ву лин на 
прес кон фе рен ци ји о ра ду овог 
ми ни стра ства у 2016. го ди ни.

Ве сна Ана ста си је вић

Са кон фе рен ци је за но ви на ре у Вла ди РС

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН ПРЕД СТА ВИО РЕ ЗУЛ ТА ТЕ РА ДА У 2016. ГО ДИ НИ

Ви ше нов ца од до при но са, 
но ви е-сер ви си
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актуелно

У по след њем бро ју „Гла са 
оси гу ра ни ка” за ову го ди-
ну већ по пра ви лу об ја-

вљу је мо и раз го вор са Дра га-
ном Ка ли но вић, ди рек тор ком 
РФ пИО. Од нај по зва ни је осо бе 
у Фон ду же ли мо да чу је мо шта 
се све у овој ин сти ту ци ји до га-
ђа ло то ком го ди не на из ма ку, 
шта се пла ни ра за на ред ну и 
шта то Фонд чи ни да би се при-
бли жио сво јим ко ри сни ци ма и 
оси гу ра ни ци ма. 

Бу ду ћи да је Фонд пИО ин-
сти ту ци ја ко ја се ба ви оства-
ри ва њем пра ва из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња и 
ис пла том тих пра ва, за ње го во 
успе шно по сло ва ње нај ва жни ји 
су ста бил ни фи нан сиј ски по ка-
за те љи и ажур ност у ра ду. У том 
кон тек сту, то ком це ле го ди не 
се по ми ња ла бо ља на пла та до-
при но са, што је, с дру ге стра не, 
ути ца ло на сма ње ње до та ци ја 
из бу џе та за ис пла ту пен зи ја. Са 
ди рек тор ком Фон да пИО Дра-
га ном Ка ли но вић раз го ва ра мо 
о то ме ка кво је ста ње при хо да и 
рас хо да у овој го ди ни у од но су 
на прет ход ну.  

– то ком це ле 2016. го ди не 
има ли смо бо љу упла ту до при-
но са за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње и ка да се по сма тра 
у од но су на план ске ве ли чи не, 
као и у од но су на оства ре ње у 
истом пе ри о ду про шле го ди не. 
при хо ди Фон да пИО у 2016. го-
ди ни ви ши су за 15 ми ли јар ди 
ди на ра у од но су на 2015. го ди ну 
и зна чај на је чи ње ни ца да је по-
ве ћа ње на пла те би ло кон стант-
но, што зна чи да су осно ви ко ји 

то омо гу ћу ју ста бил ни, од но сно 
да је при вред на ак тив ност по-
ја ча на и да је број за по сле них 
по ве ћан. пла ни ра но уче шће из-
вор них при хо да у укуп ним при-
хо ди ма Фон да за 2016. го ди ну 
би ло је у ни воу 62,64 од сто, али 
је већ по де ве то ме сеч ним фи-
нан сиј ским из ве шта ји ма би ло 
на ни воу око 64,7 про це на та, а 
си гур но је да ће до кра ја го ди-
не би ти 65 од сто. Исто вре ме но, 
по ве ћа њем из вор них при хо да 
сма њу је се ни во уче шће до та-

ци ја у укуп ним при хо ди ма, та ко 
да ће мо од пла ни ра них 37,19 
про це на та, го ди ну за вр ши ти са 
35 од сто. то ком 2016. го ди не 
Фонд пИО је, на име до та ци ја из 
бу џе та, по ву као ма ње сред ста-
ва за 13,26 ми ли јар ди ди на ра. 

Ка кав је фи нан сиј ски план 
за сле де ћу го ди ну?

– 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. 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 су до та ци је из бу џе та, 
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, од 
че га ће се за ис пла ту пен зи ја и 
оста лих пра ва из пИО из дво-
ји ти 583,97 ми ли јар ди ди на ра, 
од но сно 96,75 по сто укуп них 
рас хо да. На гла си ла бих 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, ко је ће би ти 
по ве ћа не за 1,5 од сто.  

Крај го ди не је при ли ка за 
су ми ра ње ре зул та та ра да. 
Шта би сте из дво ји ли као по-
мак у ра ду РФ ПИО у 2016. го-
ди ни, а шта као нај ве ћи про-
блем?

– У 2016. го ди ни на ста ви ли 
смо тренд при бли жа ва ња ко-
ри сни ци ма. та ко смо већ по чет-
ком го ди не отво ри ли ис по ста ву 
на Чу ка ри ци, што је гра ђа ни ма 
олак ша ло ко му ни ка ци ју са на-
шом ин сти ту ци јом, у Бач кој па-
лан ци ор ди на ци ју за ме ди цин-
ско ве шта че ње, у Обре нов цу 
је отво ре на но ва згра да где се 
осим ис по ста ве Фон да пИО на-
ла зе и оста ле срод не ин сти ту-
ци је, од но сно РФ ЗО, НСЗ, цен-
тар за со ци јал ни рад и Ин спек-
то рат за рад. На ши ле ка ри су 
на ста ви ли са прак сом оби ла ска 
ге рон то ло шких цен та ра, да би 
нај ста ри јим гра ђа ни ма омо гу-
ћи ли пре гле де на ли цу ме ста и 
олак ша ли им мо гућ ност оства-
ри ва ња не ког од пра ва ко је им 
при па да.

про блем се и да ље пре по-
зна је у чи ње ни ци да је ве ли ки 
број оси гу ра ни ка ко ји има ју 
пе ри о де оси гу ра ња за ко је им 
ни су пла ће ни до при но си. Ови 
про бле ми се у пу ној ме ри по ја-
вљу ју у мо мен ту оства ри ва ња 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, што ути че и на 
услов и на ви си ну пен зи је и на 
рок за до но ше ње ре ше ња. На-
рав но, утвр ђи ва ње по да та ка о 
ста жу оси гу ра ња у управ ном 
по ступ ку под ра зу ме ва про ду-
же ње ро ка за до но ше ње ре ше-
ња, та ко да уз све на по ре да по-
диг не мо ни во ажур но сти Фон-
да, успе ва мо да на 92-93 од сто 
зах те ва од го во ри мо ре ше њем у 
за кон ском ро ку.
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И сле де ће го ди не си гур не     и ре дов не пен зи је

Јед но крат на ис пла та  
свим пен зи о не ри ма
По пре по ру ци Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Вла да РС je до не ла За кљу чак о јед но крат ној 
ис пла ти из но са од 5.000 ди на ра, ко ји је то ком но вем бра ис пла ћен 
свим ко ри сни ци ма са пре би ва ли штем у Ср би ји (1.694.554 пен зи-
о не ра), а у де цем бру и пен зи о не ри ма ко ји има ју пре би ва ли ште 
у дру гој др жа ви (57.814 ко ри сни ка). Ово је пр ви пут да се по моћ 
ис пла ћу је свим пен зи о не ри ма, без об зи ра на ви си ну пен зи је, и 
Фонд се у крат ком ро ку тех нич ки при пре мио да ис пла ту ор га ни-
зу је на нај бо љи на чин и да је нај ве ћи број пен зи о не ра до би је већ 
пр вог ис плат ног да на, 23. но вем бра, а ко ри сни ци ко ји при ма ју 
пен зи је на кућ ну адре су по ште ђе ни су по штан ских тро шко ва.  

Драгана Калиновић
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Фонд се на још је дан, са-
вре мен на чин, при бли жа ва 
сво јим ко ри сни ци ма. Реч је, 
на рав но, о раз во ју елек трон-
ске услу ге.

– Што се ти че елек трон ског 
по сло ва ња Фон да, на ста ви ли 
смо да раз ви ја мо ову услу гу и 
по сто је ће сер ви се уна пре ђу је-
мо, та ко да је гра ђа ни ма омо-
гу ће но да елек трон ски под-
не су зах тев за раз не по твр де 
и уве ре ња, омо гу ћи ли смо им 
да пра те кре та ње пред ме та, да 
пре ко веб-сер ви са из ра чу на ју 
да тум ка да мо гу оства ри ти пра-
во на ста ро сну и пре вре ме ну 

ста ро сну пен зи ју, као и услу гу 
елек трон ског уви да у по дат ке 
ма тич не еви ден ци је, ко ја им је 
до ступ на већ 6-7 го ди на. 

ме ђу тим, нај ве ћи по мак 
оства ри ли смо у елек трон ској 
услу зи за по сло дав це – тзв. 
е-м4, омо гу ћу ју ћи им да под-
не су зах тев и до ста ве при ја ву 
м-4 пре ко елек трон ског сер-
ви са. Ову услу гу је ис ко ри сти-
ло 75 од сто од пре ко 154.800 
по сло да ва ца, ко ли ко их је у 
овој го ди ни до ста ви ло при-
ја ве м-4 за 2015. прак тич но, 
омо гу ћи ли смо по сло дав ци ма 

да при пре ме и пре да ју зах тев 
и при ја ву м-4 у елек трон ском 
фор ма ту пре ко ин тер не та, без 
до ла за ка на шал тер Фон да 
пИО и без че ка ња у ре до ви ма, 
да кроз елек трон ски сер вис 
прет ход но си стем ски ис кон-
тро ли шу ис прав ност при пре-
мље них при ја ва, да до ста ве 
м-4 без до дат не, ина че вр ло 
обим не, фи нан сиј ске до ку мен-
та ци је, уз ди ги тал ни пот пис 
овла шће ног ли ца. На тај на чин 
смо по сао, ко ји је не ка да тра-
јао ви ше са ти или да на, са да 
све ли на не ко ли ко ми ну та и 
омо гу ћи ли по сло дав цу да сво-

је за по сле не ан-
га жу је на дру гим, 
про дук тив ни јим 
по сло ви ма, уме-
сто да че ка ју у 
ре до ви ма ра ди 
пре да је м-4.

циљ нам је 
да, кроз све ове 
услу ге, омо гу-
ћи мо гра ђа ни ма 
ла год ни је и бр-
же оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња 
и то смо, пре ма 
свим по ка за-
те љи ма, то ком 
2016. го ди не и 
по сти гли. 

Ко је би сте још 
ак тив но сти из-
дво ји ли, а ко је 
су обе ле жи ле 
рад Фон да ПИО 
у 2016. го ди ни?

– по ред основ не де лат но-
сти, про те клу го ди ну су обе-
ле жи ле и до дат не ак тив но сти 
ко је је Фонд оба вљао у скла-
ду са не ким дру гим за ко ни ма 
и за кључ ци ма вла де, а ко је су 
од из у зет не ва жно сти за оси-
гу ра ни ке и ко ри сни ке. про це-
њу је мо да је за 30 про це на та 
уве ћан обим по сла до дат ним 
по сло ви ма, као што су ре ша ва-
ње зах те ва за ван суд ска по рав-
на ња за ускла ђи ва ње вој них 
пен зи ја, ре а ли за ци ја ис пла те 
по греб них тро шко ва, по ве зи-
ва ње ста жа, кон вер зи ја и сл.

ви ше го ди шњи дуг пре ма вој-
ним пен зи о не ри ма ре шен је си-
стем ски, кроз За кљу чак вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и ре гу ли са но 
је пра во на ван ред но ускла ђи-
ва ње вој них пен зи ја и ис пла ту 
об ра чу на те раз ли ке. До кра ја 
2016. го ди не за кљу че ни су уго-
во ри о ван суд ском по рав на њу 
са 45.453 ко ри сни ка, од 57.737 
ко ји су има ли пра во, а 6.336 их 
је од у ста ло од ту жби.  

по За кључ ку вла де РС из мар-
та 2016. го ди не про ду жен је рок 
за по ве зи ва ње ста жа до кра ја 
го ди не и по том до ку мен ту из-
вр ше но је по ве зи ва ње ста жа у 
168 при вред них су бје ка та (75 
су бје ка та при ва ти за ци је, пет 
пред у зе ћа за про фе си о нал ну 
ре ха би ли та ци ју и за по шља-
ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
и 88 пред у зе ћа у сте ча ју), за 
15.960 рад ни ка, у укуп ном тра-
ја њу од 47.261 го ди ну, 11 ме се-
ци и 20 да на ста жа.

Фонд је, то ком ове го ди не, 
оба вљао и по сло ве кон вер зи је 
по тра жи ва ња на осно ву пра во-
сна жних ре ше ња су да о усва-
ја њу Уп пР-а (уна пред при пре-
мље ног пла на ре ор га ни за ци је) 
за пред у зе ћа у по ступ ку при-
ва ти за ци је и ре струк ту ри ра ња, 
за пред у зе ћа за про фе си о нал-
ну ре ха би ли та ци ју и за по шља-
ва ње осо ба са ин ва ли ди те том 
и оста ла пред у зе ћа у про це су 
при ва ти за ци је, ко ја су би ла об-
у хва ће на за кључ ци ма вла де РС.

На рав но, по себ ну па жњу 
за слу жу ју и ме ђу на род не ак-
тив но сти ко је је Фонд имао у 
про те клој го ди ни. Са ве то дав ни 

да ни су ор га ни зо ва ни са се дам 
др жа ва па је ви ше од 900 ко ри-
сни ка и оси гу ра ни ка ко ји, осим 
ста жа у Ср би ји, има ју стаж и у 
дру гој др жа ви на тај на чин ре-
ши ло свој про блем, до би ло ди-
рект ну струч ну по моћ и са ве те. 
Успе шно се ре а ли зу ју спо ра зу-
ми о елек трон ској раз ме ни по-
да та ка од зна ча ја за пра ва из 
пИО са пет др жа ва ре ги о на, а у 
то ку је те сти ра ње елек трон ске 
раз ме не са но си о ци ма оси гу ра-
ња Аустри је, Ита ли је и Не мач ке. 
Би ла те рал ни рад ни су сре ти са 
пред став ни ци ма дру гих фон-
до ва и за во да, као и су сре ти ди-
рек то ра фон до ва зе ма ља бив-
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И сле де ће го ди не си гур не     и ре дов не пен зи је
Ко лек тив ни 
уго вор
Још јед на од зна чај них 
ства ри ко ја се де си ла у го-
ди ни за на ма је сте и пот пи-
си ва ње но вог Ко лек тив ног 
уго во ра РФ ПИО, пр ви пут 
по сле не ко ли ко де це ни ја. 
– Та ко је. Но ви Ко лек тив ни 
уго вор Ре пу блич ког фон да 
ПИО пот пи сан је у мар ту ове 
го ди не и део је до го во ра, са-
рад ње и ком про ми са из ме-
ђу Фон да, као по сло дав ца, и 
за по сле них, а уз са гла сност 
и по др шку ре сор ног ми-
ни стар ства и Вла де. Овим 
ко лек тив ним уго во ром у 
пот пу но сти су уре ђе на сва 
пра ва, од го вор но сти и оба-
ве зе за по сле них. По ред то га 
што је ко лек тив ни уго вор ту 
да обез бе ди да на ши рад ни-
ци, за по сле ни у Фон ду, бу ду 
за до вољ ни и мо ти ви са ни, и 
исто та ко да има ју и оба ве зе 
ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју, 
он је и сво је вр сна га ран ци ја 
на шим ко ри сни ци ма да ће 
сва њи хо ва пра ва у ве зи са 
пен зиј ским и ин ва лид ским 
оси гу ра њем би ти оства ре на 
у Фон ду на нај бр жи и нај е-
фи ка сни ји на чин. Да кле, и 
за по сле ни и ру ко вод ство 
Фон да, све сни смо сво је од-
го вор но сти и оба ве зе пре ма 
4,5 ми ли о на гра ђа на, чи ја 
пра ва утвр ђу је мо сво јим 
ра дом. Уве ре на сам да ће 
овај Ко лек тив ни уго вор, као 
ре зул тат здра вог со ци јал ног 
ди ја ло га ко ји по сто ји из ме-
ђу за по сле них и ру ко вод-
ства, до при не ти још бо љим 
ре зул та ти ма у ра ду Фон да.

О имо ви ни Фон да
Опре де ље ње Фон да је увек би ло да упра-
вља ње сво јом имо ви ном ускла ди са ин те-
ре си ма др жа ве и др жав ном стра те ги јом 
раз во ја бањ ског ту ри зма, при пре ма ју ћи се 
за сва по тен ци јал на ре ше ња (при ва ти за ци-
ју, стра те шко парт нер ство, јав но-при ват но 
парт нер ство, за јед нич ко ула га ње...), ко ја 
ће обез бе ди ти при лив ин ве сти ци ја, за по-
шља ва ње у ве ћем оби му, раз вој по ве за них 
при вред них гра на на ни воу ло кал не са мо-
у пра ве и уна пре ђе ње оп штег по слов ног 
ам би јен та, што ди рект но ути че на по ве ћа-
ње из вор них при хо да Фон да.
Фонд ПИО, као вла сник обје ка та, уче ству-
је у сва ком по тен ци јал ном ре ше њу ко је се 
иза бе ре као нај а де кват ни је, а у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, оста лим 
над ле жним ми ни стар стви ма и Вла дом 
Ре пу бли ке Ср би је, у на ред ном пе ри о ду 
до го во ри ће се по је ди но сти ко је ће би ти 
нај по вољ ни је за ба ње, за Ре пу бли ку Ср би-
ју, а ти ме и за Фонд.
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ше СФРЈ, и ове го ди не су да ли 
кон крет не до при но се бо љем 
спро во ђе њу кон вен ци ја и ква-
ли тет ни јој услу зи ко ју ну ди мо 
гра ђа ни ма при оства ри ва њу 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња. 

Фонд ПИО је и ове го ди не 
био за сту пљен на не ко ли ко 
сај мо ва, не по сред но се кон-
так ти ра ло са пен зи о нер ским 
удру же њи ма... Шта је циљ та-
квих ак тив но сти?

– Број не су ак тив но сти ко је 
Фонд ор га ни зу је или се по ја-
вљу је као уче сник за јед но са 
ре сор ним ми ни стар ством, као 
што су уче шћа на сај мо ви ма. И 
ове го ди не смо има ли свој ин-
фо пулт на ме ђу на род ном бе о-
град ском сај му књи га у окви ру 
штан да ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња. Уче ство ва ли смо 
и на Сај му „тре ће до ба“ у Бе о-
гра ду, где смо има ли за па же но 
ме сто и услу гу. при су ство ва-
ли смо и но во сад ском сај му за 
нај ста ри је, јер су по се ти о ци 
тог сај ма би ли углав ном на ши 
ко ри сни ци. то је био још је дан 
од на чи на да се што ви ше при-
бли жи мо гра ђа ни ма и кроз не-
по сре дан кон такт пре ва зи ђе мо 
фа му о Фон ду као шал тер ској 
уста но ви.

Не по сре дан кон такт са пен-
зи о не ри ма ор га ни зо ва ли смо 
ви ше пу та ове го ди не, ра ди 
њи хо вог упо зна ва ња са но вим 
пра вил ни ком о дру штве ном 
стан дар ду, ко јим су им, осим 
бес плат не ре ха би ли та ци је у ба-
ња ма, а на њи хов зах тев, омо-
гу ће ни и но ви ви до ви по мо ћи, 
као што је со ли дар на по моћ за 
нај у гро же ни је пен зи о не ре и фи-
нан си ра ње со ци ја ли за ци је и ин-
те гра ци је ко ри сни ка у дру штво. 

До бро смо се по зи ци о ни ра-
ли у јав но сти са услу гом ко ју 
гра ђа ни ма ну ди наш Кон такт 
цен тар. Ин сти ту ци ја као што је 
Фонд мо ра да ко ри сти све рас-
по ло жи ве на чи не да се при бли-
жи гра ђа ни ма и пру жи им тач ну 
ин фор ма ци ју о пра ви ма ко ја 
мо гу оства ри ти у Фон ду. Си гур-
но је да би се ових 65.000 гра ђа-
на ко ји су се са мо у овој го ди ни 
обра ти ли Кон такт цен тру и до-
би ли ва ља не од го во ре, по ја ви-
ло на шал те ри ма Фон да.    

Свим чи та о ци ма „Гла са оси-
гу ра ни ка” же лим без бри жне 
пред сто је ће пра зни ке!

Г. О. 

ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња у са рад њи са при вред-
ном ко мо ром Ср би је и Ре ги о нал ном при вред-
ном ко мо ром (РпК) Но ви Сад ор га ни зо ва ло је 
22. де цем бра окру гли сто на те му „Со ци јал ни 
ди ја лог из ме ђу син ди ка та и по сло да ва ца у 
Ср би ји и уло га Ре пу блич ке аген ци је за мир-
но ре ша ва ње рад них спо ро ва”. 
Скуп је ор га ни зо ван с ци љем да 
се уна пре ди со ци јал ни ди ја лог у 
Ре пу бли ци Ср би ји са по себ ним 
освр том на ус по ста вља ње и раз вој 
со ци јал ног ди ја ло га у при вред ним 
дру штви ма.  

Алек сан дар ву лин, ми ни стар за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, уче ство вао је са 
сво јим нај бли жим са рад ни ци ма из 
ми ни стар ства на овом окру глом 
сто лу. том при ли ком је из ја вио да 
је све у ве зи са со ци јал ним ди ја-
ло гом што је у над ле жно сти вла де 
Ре пу бли ке Ср би је ре зул ти ра ло са 
ви ше од 20 ко лек тив них уго во ра.  

– Ишли смо на ко лек тив но пре-
го ва ра ње јер смо сма тра ли да на 
тај на чин тре ба да по ја ча мо уло гу син ди ка та. 
Да ли смо пре по ру ку и при ват ним по сло дав-
ци ма и удру же њи ма по сло да ва ца да из ла зе 
у су срет син ди кал ци ма и да ства ра ју ко лек-
тив не уго во ре јер сма тра мо да је то нај бо љи 
на чин да се уми ри про цес про из вод ње и да 
пра ва и оба ве зе уна пред бу ду по зна ти, и да 
јед но став но бу ду оства ри ви – об ја снио је бли-
же уло гу вла де ми ни стар ву лин. 

том при ли ком ми ни стар је ис та као и да је 
ово пр ва вла да ко ја је ус пе ла да и са по сло дав-
ци ма и са син ди ка ти ма по стиг не нај ши ри мо-
гу ћи кон сен зус ка да је реч о ми ни мал ној це ни 
ра да та ко да ће од 1. ја ну а ра ми ни мал на це на 
ра да би ти по ве ћа на за ско ро осам про це на та 
и из но си ће 130 ди на ра. та ко ђе, ре као је да ће 
ко лек тив ни уго во ри, чи је деј ство уско ро ис ти-
че, би ти об но вље ни, али да не по сто ји ни јед-
на зе мља на све ту у ко јој је ко лек тив но пре-
го ва ра ње оба ве зно, те да је у Ср би ји За ко ном 
о ра ду пред ви ђе на оба ве за пре го ва ра ња, а да 
др жа ва не мо же ути ца ти на то да ли ће до ћи до 
пот пи си ва ња уго во ра. ми ни стар ву лин је из ја-
вио и да је вла да ус пе ла да ство ри је дан успе-
шни ји при вред ни ам би јент, јер је од ја ну а ра 
до но вем бра ре ги стро ва но 7.810 при вред них 
дру шта ва што је по ве ћа ње у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не за 3,66 про це на та, а у 
истом пе ри о ду ре ги стро ва но је 31.314 пред у-
зет ни ка, што је по ве ћа ње од два од сто. Го во-
ре ћи о ре зул та ти ма су зби ја ња ра да на цр но, 
Алек сан дар ву лин је ре као да је ин спек ци ја 
ра да до сад по сти гла нај бо ље ре зул та те, јер је 
про на шла 16.000 љу ди ко ји су ра ди ли „на цр-
но”, а сво јим ре ше њи ма је за по сли ла ви ше од 

12.000 та квих ли ца ове го ди не. Он је ис та као и 
да је из бри са но из АпР 19.144 пред у зет ни ка, 
што је за 49,25 по сто ма ње не го у истом пе ри-
о ду ла не и да је и то до каз да др жа ва ства ра 
бо љи по слов ни ам би јент, да су по сло ви одр-
жи ви ји и да је то раз лог што има мо по ве ћа ну 
за по сле ност.   

До ма ћин овог ску па био је проф. др Дра ган 
Лу кач, пред сед ник Ре ги о нал не при вред не ко-
мо ре Но ви Сад, а мо де ра тор окру глог сто ла био 
је Зо ран Ла зић, по моћ ник ми ни стра за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. У ди-
ску си ји су, из ме ђу оста лих, уче ство ва ли Иван 
Ђо ко вић, пот пред сед ник по кра јин ске вла де и 
по кра јин ски се кре тар за при вре ду и ту ри зам, 
љу би сав Ор бо вић, пред сед ник Са ве за са мо-
стал них син ди ка та Ср би је, проф. др Зо ран Сто-
јиљ ко вић, пред сед ник Ује ди ње них гран ских 
син ди ка та „Не за ви сност”, Не бој ша Ата нац ко вић, 
пред сед ник Уни је по сло да ва ца Ср би је, и ми ро-
слав ми ле тић, пот пред сед ник при вред не ко мо-
ре Ср би је. мо же се ре ћи да су се сви они, укљу-
чу ју ћи и ми ни стра Алек сан дра ву ли на, сло жи ли 
да со ци јал но-еко ном ски са ве ти на ре пу блич ком 
и по кра јин ском ни воу и у ма њем бро ју ло кал них 
са мо у пра ва функ ци о ни шу до бро, али да је по-
треб но да се фор ми ра ју и у оста лим ло кал ним 
са мо у пра ва ма ка ко би со ци јал ни ди ја лог у Ре пу-
бли ци Ср би ји за жи вео у пу ном ка па ци те ту.  

У дру гом де лу овог окру глог сто ла Је сен ка 
Чво ро, шеф Од се ка за со ци јал ни ди ја лог, ко лек-
тив но пре го ва ра ње и за ра де у ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та-
ња, из ло жи ла је при сут ни ма те му „За ко но дав ни 
оквир за со ци јал ни ди ја лог у Ре пу бли ци Ср би-
ји”. На кон то га је ми ле Ра ди во је вић, ди рек тор 
Ре пу блич ке аген ци је за мир но ре ша ва ње рад-
них спо ро ва, пред ста вио над ле жно сти, рад 
и до бре ре зул та те ове др жав не ин сти ту ци је 
(успе шно ре ше но ви ше од 5.000 ин ди ви ду ал-
них и ко лек тив них рад них спо ро ва).  

 М. Мек те ро вић

ОКРУ ГЛИ СТО О СО ЦИ ЈАЛ НОМ ДИ ЈА ЛО ГУ ИЗ МЕ ЂУ СИН ДИ КА ТА И ПО СЛО ДА ВА ЦА 

Вла да по шту је рад нич ка пра ва

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин у Но вом Са ду
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по кра јин ски Со ци јал но-
еко ном ски са вет (пСЕС) 
ор га ни зо вао је 16. де-

цем бра Кон фе рен ци ју на те му 
„За раз вој при вре де – оку пља-
ње око про је ка та” на ко јој је би-
ло око 180 уче сни ка.

Кон фе рен ци ји су осим Алек-
сан дра ву ли на, ми ни стра за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, при су ство-
ва ли и дру ги пред став ни ци 
вла де Ре пу бли ке Ср би је. Игор 
ми ро вић, пред сед ник по кра-
јин ске вла де, ко ја је би ла и по-
кро ви тељ ове кон фе рен ци је, 
пред во дио је број не чла но ве и 
пед став ни ке вла де Апв. Уни ја 
по сло да ва ца Ср би је и вој во ди-
не, при вред на ко мо ра, a та ко ђе 
и Ује ди ње ни гран ски син ди ка-
ти „Не за ви сност” и Са вез са мо-
стал них син ди ка та уче ство ва ли 
су на Кон фе рен ци ји са сво јим 
нај у жим ру ко вод стви ма, ка ко 
на ни воу ре пу блич ких, та ко и 
на ни воу по кра јин ских ор га ни-
за ци ја. На овом ску пу при сут ни 
су би ли и пред став ни ци ра зних 
над ле жних ин сти ту ци ја и аген-
ци ја са свих ни воа вла сти, али и 
ис так ну ти при вред ни ци, пред-
став ни ци ве ли ких мул ти на ци-
о нал них и до ма ћих ком па ни ја, 
пред у зет ни ци и екс пер ти ко ји 
су сви за јед но до при не ли успе-
шном ра ду Кон фе рен ци је. 

пре ма на во ди ма Го ра на ми-
ли ћа, пред се да ва ју ћег пСЕС 
(из ССС вој во ди не), мо тив за 
одр жа ва ње ова квог ску па би-
ла је по тре ба да при вред ни ци 
и пред став ни ци за по сле них, на 
осно ву про гра ма по кра јин ске 
вла де, из не су сво је пред ло ге и 
оче ки ва ња у ве зи са ства ра њем 
што по вољ ни јих усло ва за раз-
вој при вре де оку пља њем око 
про је ка та, чи ме ће се обез бе ди-
ти прет по став ке за по бољ ша ње 
рад но-прав ног, ма те ри јал ног и 
со ци јал ног по ло жа ја за по сле-
них и свих гра ђа на у Ап вој во ди-
ни и у це лој Ре пу бли ци Ср би ји.

Игор ми ро вић је у свом обра-
ћа њу при сут ни ма, из ме ђу оста-

лог, ис та као да је три пар тит ни 
со ци јал ни ди ја лог део укуп не 
ста бил но сти ко ја нам је нео п-
ход на у оства ри ва њу ци ље ва 
ко ји су по ста вље ни за бр жи 
раз вој на ше при вре де. том при-
ли ком је ре као и да не ка по ла-
зна гле ди шта мо гу би ти раз ли-
чи та, али ци ље ви не мо гу, јер 
је за јед нич ки циљ ин тен зи ван 
еко ном ски раз вој, укљу чу ју ћи и 
обез бе ђи ва ње што бо љих усло-
ва за пред у зет ни ке, што ве ћу 
за по сле ност и нај пра вич ни је 
усло ве ра да за све за по сле не.

ми ни стар Алек сан дар ву лин 
ре као је да су со ци јал но-еко-
ном ски са ве ти по треб ни да би 
се кроз ди ја лог до шло до бо љег 
раз у ме ва ња из ме ђу пред став-
ни ка удру же ња по сло да ва ца 
и за по сле них. Из ме ђу оста лог, 
он је ис та као да је у свим пред-
у зе ћи ма у ко ји ма је др жа ва по-
сло да вац пот пи сан ко лек тив ни 
уго вор и да др жа ва под сти че и 
по др жа ва пот пи си ва ње ко лек-
тив них уго во ра и у ком па ни ја ма 
са при ват ним ка пи та лом, јер по-
сло дав ци и син ди ка ти тре ба да 
бу ду парт не ри. Као по зи ти ван 
при мер на вео је да се пот пи са ни 
ко лек тив ни уго вор у сег мен ту 
пут не ин ду стри је по шту је и да 
ни ко од пот пи сни ка не же ли да 
се од рек не тог уго во ра.

ми ни стар ву лин је овом при-
ли ком из ја вио и да је од 11. ја ну-

а ра до 10. де цем бра ове го ди не 
у ре ал ном сек то ру при ја вље-
но око 70.000 но во за по сле них. 
та ко ђе, и да је у Фонд пИО ове 
го ди не упла ће но 15 ми ли јар ди 
ди на ра ви ше не го ла не. Као ва-
жну чи ње ни цу на вео је и да од 
ове го ди не по сло дав ци пр ви пут 
мо гу елек трон ски до ста вља ти 
Фон ду пИО обра зац м-4 са по-
да ци ма о за ра да ма и ста жу сво-
јих за по сле них и не мо ра ју због 
то га че ка ти у ду гим ре до ви ма 
пред шал те ром. то је са да мо гу-
ће ура ди ти елек трон ским пу тем 
за све га не ко ли ко ми ну та. пре-
ма ре чи ма ми ни стра Алек сан-
дра ву ли на, то ком 2016. го ди не 
при мље но је 154.849 обра за ца 
м-4, а за хва љу ју ћи по ме ну тој 
про ме ни на чи на при ја ве ове 
го ди не има ви ше при ја вље них, 
од но сно, укуп но при ја вље них је 
не што ви ше од два ми ли о на, за 
раз ли ку од про шле го ди не ка да 
је тај број из но сио 1.900.000. 

Не бој ша Ата нац ко вић, пред-
сед ник Уни је по сло да ва ца Ср-
би је, ис та као је да је те ма кон-
фе рен ци је ве о ма зна чај на за 
на шу др жа ву и дру штво, та ко-
ђе, и да је по след њи мо ме нат 
да со ци јал но-еко ном ски са ве-
ти по ста ну функ ци о нал ни ји и 
да се фор ми ра ју и у ло кал ним 
са мо у пра ва ма. С дру ге стра-
не, Стан ко Кр стин, пред сед ник 
Уни је по сло да ва ца вој во ди не, 

пре зен то вао је пред ло ге Упв 
за уна пре ђе ње при вред ног ам-
би јен та. та ко ђе, по звао је при-
сут не да за јед нич ки по др же 
ини ци ја ти ву да вла да Ср би је 
про гла си „Де це ни ју пред у зет-
ни штва и ино ва ци ја”. 

Го ран ми лић је из ла гао на те-
му „Раз вој при вре де уз рад ну и 
со ци јал ну си гур ност”. проф. др 
Зо ран Сто јиљ ко вић, пред сед ник 
Ује ди ње них гран ских син ди ка та 
„Не за ви сност”, го во рио је уче-
сни ци ма „о европ ским пер спек-
ти ва ма Ср би је – по зи ци ји син-
ди ка та”. пред ло жио је и да на ша 
вла да при о ри тет но ини ци ра за-
кљу чи ва ње „со ци јал ног пак та о 
за по шља ва њу и раз во ју” ко ји би 
пред ста вљао је дан од кључ них 
сту бо ва одр жи вог при вред ног 
раз во ја и тран зи ци је ка мо дер-
ној европ ској со ци јал но од го-
вор ној тр жи шној при вре ди у пе-
ри о ду од сле де ћих пет го ди на. 
Рат ко Фи ли по вић, пред сед ник 
при вред не ко мо ре вој во ди не, 
из ла гао је те му „Но ва уло га при-
вред не ко мо ре вој во ди не у са-
рад њи са по кра јин ском вла дом 
по но вом За ко ну о при вред ним 
ко мо ра ма”.

Уче сни ци Кон фе рен ци је су на 
кра ју утвр ди ли за кључ ке ко је ће 
до ста ви ти по кра јин ском СЕС-у 
као ор га ни за то ру Кон фе рен ци-
је, ра ди да љег по сту па ња. 

Ми ро слав Мек те ро вић

ПО КРА ЈИН СКИ СЕС ЗА РАЗ ВОЈ ПРИ ВРЕ ДЕ – ОКУ ПЉА ЊЕ ОКО ПРО ЈЕ КА ТА

Ства ра ње бо љих усло ва 
за еко ном ски раз вој

Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,  
го во ри на Кон фе рен ци ји
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Ђер дап:  
про из вод ња
из над  
пла ни ра не за 
ову го ди ну

Хи дро е нер гет ски и пло-
вид бе ни си стем „Ђер дап 1” 
на ста вља са про из вод њом 
ко ја је већ из над пла ни ра не 
за ову го ди ну бу ду ћи да је 
још 21. но вем бра, са про из-
ве де них 4.975.000 ме га ват 
ча со ва, оства рен пла ни ра ни циљ за 2016. тренд је на ста вљен и у де цем бру, па се мо же оче ки ва ти 
да се про из ве де још око 500 ми ли о на ки ло ват ча со ва, чи ме би го ди шњи план про из вод ње био пре-
ба чен за око 10 про це на та. 

пре ма ре чи ма Дра га на мак си мо ви ћа, ди рек то ра ХЕ „Ђер дап 1” стан дард ни и не стан дард ни ре мон-
ти за ову го ди ну су за вр ше ни. Елек тра на, пре лив на бра на и брод ска пре вод ни ца, ком плет но су при-
пре мље не за рад у зим ским усло ви ма. У су срет пра знич ном пе ри о ду пр ва 
ђер дап ска елек тра на је пот пу но спрем на за мак си мал на оп те ре ће ња. У 
слу ча ју да се по ја ви лед, ле до ло мац „Гре бен” је спре ман за ин тер вен ци је.

Скуп шти на СПВ
На не дав но одр жа ној сед ни ци 

Скуп шти не Савезa пен зи о не ра 
вој во ди не ми лан Не на дић, пред-
сед ник Спв, го во рио је о те шком 
со ци јал ном по ло жа ју пен зи о не-
ра у 2016. го ди ни, по во дом че га 
је Са вез упу тио пи сма вла ди Ре-
пу бли ке Ср би је и ми ни стар ству 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња.

На сед ни ци је при хва ће на 
Ин фор ма ци ја о спро во ђе њу ре-
ха би ли та ци је ко ри сни ка пен зи-
ја у здрав стве но-ста ци о нар ним 
уста но ва ма и бањ ско-кли мат-
ским ле чи ли шти ма о тро шку 
Фон да пИО то ком 2016. го ди не. 
Од укуп ног бро ја пен зи о не ра у 
вој во ди ни ко ји су ис пу ња ва ли 
усло ве, на опо ра вак је упу ће но 
2.868 ко ри сни ка од че га је 2.364 
то пра во оства ри ло до кра ја ок-
то бра ове го ди не.

При мер 
про фе со ра 
из Мај дан пе ка 

про фе со ри тех нич ке шко-
ле из мај дан пе ка од ре кли 
су се хо но ра ра од ис пи та 
за ван ред не уче ни ке и на 
тај на чин при ку пи ли око 
250.000 ди на ра ко је су на ме-
ни ли за ку по ви ну опре ме за 
ма шин ску ра ди о ни цу.

Ово је на ста вак ак ци је 
про фе со ра ко ју су за по че ли 
про шле го ди не ка да су на-
ба ви ли де вет ра чу на ра, а на 
исти на чин су же ле ли да се 
и ове го ди не по бри ну за на-
став на сред ства за ма шин ску 
гру пу.

Ка ко об ја шња ва Дра ган 
Јан ко вић, ди рек тор тех нич-
ке шко ле мај дан пек, по ред 
опре ме за ма шин ску ра ди о-
ни цу, на ба вље на је и ин тер-
ак тив на елек трон ска та бла, 
пр ва те вр сте у мај дан печ-
ким шко ла ма. У на ста ви ће 
мо ћи да ко ри сте и апли-
ка ци ју mo za Bo ok по што су 
пла ти ли јед но го ди шњу ли-
цен цу за тај обра зов ни пре-
зен та ци о ни софт вер, што 
ће про фе со ри ма омо гу ћи-
ти кре а тив ни ју и мо дер ни ју 
на ста ву, као и лак шу об ра ду 
гра ди ва.

Ор хан Па мук у СА НУ
Слав ни тур ски пи сац и но бе ло вац Ор хан па мук 19. 

де цем бра био је гост Срп ске ака де ми је на у ке и умет-
но сти. 

том при ли ком он је у окви ру ци клу са „Гост СА НУ” 
одр жао пре да ва ње „За пи си о мом све ту” а раз го ва рао 
је и са срп ским пи сци ма и од го ва рао на не ка од пи та-
ња но ви на ра. Ре као је да Ср би и тур ци де ле ре чи, хра-
ну, ма шту и тур бу лент ну про шлост.

Ор хан је ис та као да ве ли ки пи сци по пут Ан дри ћа, До сто јев ског, та ни за ки ја по кла ња ју па жњу тра-
ди ци о нал ној кул ту ри, кул ту ри Ис то ка, али су усред сре ђе ни на са вре ме ност, као и он. На гла сио је да 
Ан дри ћа, на не ки на чин, сма тра сво јим прет ход ни ком, јер је био до вољ но хра бар, отво ре но ху ман да 
са гле да сву пу но ћу жи во та му сли ма на на овим про сто ри ма. по кла њао је па жњу де та љи ма, та ко нам је 
по ка зао да смо сви на пра вље ни од истог ма те ри ја ла, из ја вио је па мук.

У огран ку СА НУ у Но вом Са ду дан ка сни је Ор ха ну па му ку све ча но је уру че на ме ђу на род на књи жев-
на на гра да ,,ми ло ван ви да ко вић” ко ју до де љу је ме ђу на род ни фе сти вал про зе про се фест.

Нај леп ша фо то гра фи ја при ро де из Ср би је
Фо то гра фи ја Че до ми ра Жар ко-

ви ћа ко ја при ка зу је би гре не ка-
де Сто пи ћа пе ћи не на Зла ти бо ру 
про гла ше на је за нај леп шу сло-
бод ну свет ску фо то гра фи ју за шти-
ће ног при род ног до бра за 2016. 
го ди ну на ме ђу на род ном фо то-
кон кур су ви ки ме ди је „ви ки во ли 
Зе мљу”. Фо то гра фи ја ка њо на Ра че 
вла ди ми ра ми ја и ло ви ћа за у зе ла 
је 15. ме сто, што је још је дан успех 
за на шу зе мљу.

На при год ној све ча но сти у про-
сто ри ја ма ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Ср би је, пла ке ту свет ском 
по бед ни ку уру чио је пред сед ник 
ви ки ме ди је Ср би је Фи лип маљ ко вић, а два осво је на ме ста на свет ском так ми че њу по здра ви ли су 
и пред став ни ци За во да за за шти ту при ро де Ср би је и тОС-а.

На гра ђе на фо то гра фи ја: Сто пи ћа пе ћи на
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Про сеч на за ра да 45.767 ди на ра
про сеч на не то за ра да ис пла ће на у Ср би ји у но вем бру 2016. из но си-

ла је 45.767 ди на ра (372 евра), и но ми нал но је би ла виша за 1,1 од сто, а 
ре ал но за 1,2 про цен та од ок то бар ске, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку.

Но вем бар ска про сеч на бру то за ра да из но си ла је 63.061 ди нар, што 
је у од но су на прет ход ни ме сец но ми нал но ви ше за 1,0 а ре ал но за 1,1 
од сто.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, про сеч на но вем бар ска 
не то пла та је но ми нал но ско чи ла за 3,6 про цена та, а ре ал но за 2,1 од сто, 
док је бру то за ра да за бе ле жи ла но ми нал ни раст од 3,5 по сто, а ре ал ни за 
2,0 про цена та.

За бо љи по ло жај же на у дру штву
Оп шти на Алек си нац јед на је од де сет ло кал них са мо у пра ва у Ср-

би ји ко је су укљу че не у про је кат „Осна жи ва ње же на у од лу чи ва њу 
кроз ак тив но ан га жо ва ње у ло кал ним жен ским од бор нич ким мре-
жа ма”, чи ји је циљ по бољ ша ње и уна пре ђе ње ка па ци те та и ути ца ја 
од бор ни ца у скуп шти на ма оп шти на. 

про је кат спро во ди Аген ци ја Ује ди ње них на ци ја за род ну рав но прав ност и осна жи ва ње же на у Ср-
би ји, уз фи нан сиј ску по др шку Европ ске уни је и вла де Швај цар ске кроз про грам Европ ски про грес.

Ре а ли за ци ја про јек та по че ла је сеп тем бра ове го ди не, а крај је пла ни ран за јун 2017. У том пе ри о-
ду би ће спро ве де не раз не ак тив но сти, по чев од осни ва ња Жен ске од бор нич ке мре же и ан га жо ва-
ња ње них чла ни ца у раз ли чи тим ак тив но сти ма, а све у ци љу по бољ ша ња жи вот них усло ва у сво јој 
сре ди ни.

Ми ни мал на це на ра да 
 – 130 ди на ра по са ту

Од 1. ја ну а ра 2017. по сло дав ци ће при ме њи ва ти но ву 
ми ни мал ну це ну ра ду. Без по ре за и до при но са за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње, за пе ри од ја ну ар – де цем-
бар 2017. го ди не она ће из но си ти 130 ди на ра „не то” по 
рад ном ча су.

Од лу ка о о ви си ни ми ни мал не це не ра да за пе ри од 
ја ну ар – де цем бар 2017. го ди не об ја вље на је у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 77/2016.

Е-бе ба у це лој Ср би ји
пре ма на ја ва ма др жав ног се кре та ра у ми ни стар ству 

др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве Жељ ка Оже го ви-
ћа, од 1. ја ну а ра 2017. го ди не у свим по ро ди ли шти ма у 
Ср би ји ро ди те љи ма ће би ти омо гу ће но да елек трон ски 
при ја ве бе бе.

На кон фе рен ци ји „е-Упра ва Ср би ја без ре до ва и шал-
те ра” Оже го вић је из ја вио да је за хва љу ју ћи про јек ту „Бе-
бо, до бро до шла на свет” и услу зи „е-бе ба” до са да при ја-
вље но 19.000 бе ба у 45 по ро ди ли шта у Ср би ји и да ће се 
тај број по ве ћа ва ти.

У ма тич ним слу жба ма ка жу да је за елек трон ско при-
ја вљи ва ње бе ба по треб на са мо са гла сност ро ди те ља и 
њи хо ва ажу ри ра на лич на до ку мен та. Ро ди те љи ће СмС-
ом до би ти по ру ку да је но во ро ђен че упи са но у ма тич ну 
књи гу ро ђе них, да му је при ја вље но пре би ва ли ште, као 
и оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње, а до ку мен та ће им 
по том сти за ти по штом на кућ ну адре су.

Кикинда: за куп  
об ра ди вих 
по вр ши на

У ки кинд ској оп шти ни је ли ци та-
ци јом од око де вет хи ља да хек та ра 
др жав ног зе мљи шта из да то у јед но-
го ди шњи за куп око 3.200 хек та ра. 
Бу ду ћи да је то учи ње но тек у де цем-
бру, ре зул тат за до во ља ва, оце ње но 
је. Оче ку је се дру ги круг ли ци та ци је 
за пре о ста лу об ра ди ву по вр ши ну.

Ра ко ви ца  
отворе ног ср ца

пр вог да на но ве 2017. го ди-
не, на пла тоу код мек до налд са 
на ви ди ков цу, оп шти на Ра ко-
ви ца ор га ни зу је тра ди ци о-
нал ну ма ни фе ста ци ју „Ули ца 
отво ре ног ср ца“. ма ли ша ни 
и ро ди те љи ће тог да на од 11 
ча со ва мо ћи да ужи ва ју у дру-
штву ани ма то ра, ма ђи о ни ча-

ра, Де да мра за, обез бе ђе не су 
пред ста ве за де цу. У пе ри о ду 
од 11 до 13 ча со ва ма ли ша ни 
ће мо ћи бес плат но да ко ри сте 
кли за ли ште ко је је по ста вље-
но на пла тоу код мек до налд-
са. пр вих 500 ма ли ша на ко ји 
до ђу, до би ће бес плат не но-
во го ди шње па ке ти ће. тог да-
на је ор га ни зо ва на и про да ја 
то плих на пи та ка и но во го ди-
шњих „цр ве них но си ћа“, а сав 
но вац ће ићи у ху ма ни тар не 
свр хе. по зи ва мо све су гра-
ђа не да са ма ли ша ни ма пр ви 
дан но ве 2017. го ди не про ве-
ду у до број ат мос фе ру у Ули ци 
отво ре ног ср ца у Ра ко ви ци.

Оства ре ни при ход од за ку па би-
ће као и ра ни је утро шен за уре ђе ње 
атар ских пу те ва, по шу мља ва ње ве-
тро за штит них по ја се ва и за дру ге за-
хва те у ве зи са одр жа ва њем ора ни ца.
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Од мах по ства ра њу усло-
ва да се пу тем сер ви са 
на ин тер нет пор та лу 

е-Упра ва мо же под не ти при ја ва 
за за ме ну здрав стве них књи жи-
ца, за по сле ни у ва љев ској Фи-
ли ја ли Фон да пИО до шли су на 
иде ју да по мог ну су гра ђа ни ма. 
под фор мал ним окри љем Град-
ског удру же ња пен зи о не ра, бр-
зо и ла ко су по сти гли за јед нич-
ки до го вор са од го вор ни ма фа-
кул те та „Син ги ду нум” у ва ље ву 
да ове по сло ве за пен зи о не ре и 
у њи хо во име оба вља ју сту ден-
ти као део струч не прак се. 

Ре до ви на шал те ри ма фи ли-
ја ле РФ ЗО у ва ље ву, као и у ве-
ћи ни гра до ва, по след њих да на 
би ва ли су све ду жи. Бу ду ћи да 
ве ли ки број пен зи о не ра не ма 
елек трон ску опре му и по треб-
но ин фор ма тич ко зна ње за ње-
но ко ри шће ње, на ме ра је би ла 
да им се по мог не у пре ва зи ла-
же њу на ста ле си ту а ци је.

– Ис ко ри сти ли смо по год ност 
на ше по слов не згра де ко ја је 
део До ма пен зи о не ра у ва ље-
ву и на ла зи се у стро гом цен тру 
гра да. Ис пла ни ра ли смо да се 
ови по сло ви за на ше нај ста ри је 
су гра ђа не оба вља ју у про сто ру 
клуп ске би бли о те ке Град ског 
удру же ња пен зи о не ра. Ипак, и 
по ред до бре во ље, нај те же је 
би ло обез бе ди ти опре му. по-

сле не ко ли ко да на ин ста ли ра ли 
смо два по зајм ље на лап то па за 
по тре бе ових по сло ва. Наш ин-
фор ма ти чар мар ко љу би чић 
ус по ста вио је ин тер нет ве зу и са 
про фе со ром фа кул те та крат ко 
об у чио сту ден те – за до во љан 
је ини ци ја ти вом сво јих рад ни-
ка ди рек тор ва љев ске фи ли ја ле 
љу би ша Дам ња но вић.

Озбиљ но, од го вор но и бр зо 
кре ну ло се са кон крет ним при-
ја ва ма, по пу ња ва њем уплат ни-
ца, упла та ма у обли жњем тре-
зо ру и про ве ром да су оне и 
ве ри фи ко ва не пре ко пор та ла. 
Од мах се по ка за ло да је по кре-

ну та пра ва ствар. пр ве по хва ле 
су до шле од ру ко вод ства фи ли-
ја ле здрав стве ног оси гу ра ња и 
ру ко вод ства удру же ња пен зи-
о не ра ко је је на по чет ку би ло 
ре зер ви са но у по гле ду ре а ли-
за ци ји ове иде је. Исто вре ме но, 
еви дент но је сва ко днев но за-
до вољ ство ко ри сни ка пен зи ја 
ко ји су на овај на чин елек трон-
ски апли ци ра ли за но ву здрав-
стве ну књи жи цу ко ју ће до би ти 
на кућ ну адре су или је пре у зе ти 
на шал те ру ва љев ске фи ли ја ле 
РФ ЗО. На овај на чин пен зи о не-
ри су из бе гли ду га ста ја ња у ре-
до ви ма пред шал те ри ма. 

– Док сту ден ти вред-
но ра де од 10 до 14 ча-
со ва, на ши ко ри сни ци 
пен зи ја мо гу да по се де 
у клу бу, да по пи ју не-
ки од то плих на пи та ка, 
про чи та ју днев ну штам-
пу, од гле да ју не што на 
тв-у или од и гра ју пар-
ти ју ша ха, до ми на. Сва-
ко днев но се ме ња ју гру-
пе сту де на та на обу ци, а 
на спрам њих је све ве ћи 
број нај ста ри јих су гра-
ђа на ко ји на овај ком-
фо ран на чин до би ја ју 
услу гу уз по моћ мла дих. 
по но сни смо што се ова 
ак тив ност од ви ја под 
кро вом на ше ку ће и што 
смо у овој ак ци ји ло ги-

сти ком да ли ма ли до при нос на 
оп ште за до вољ ство свих уче-
сни ка – ис ти че Дам ња но вић.

планиранo je да се овај сер-
вис пру жа до кра ја го ди не, а по 
по тре би и по сле тог ро ка.

Г. О.

На сед ни ци Град ског од бо ра 
Удру же ња вој них пен зи о не ра 
у Чач ку, одр жа ној 13. де цем-
бра, ди рек тор ки Фи ли ја ле Ре-
пу блич ког фон да пИО у Чач ку 
Крин ки Лу кић уру че на је пла-
ке та Удру же ња вој них пен зи о-
не ра Ср би је. Ово при зна ње, као 
знак за хвал но сти за до бру са-
рад њу, ди рек тор ки Лу кић уру-
чио је ми лан ко Ба ња нац, члан 
Глав ног од бо ра удру же ња вој-
них пен зи о не ра Ср би је.

Ди рек тор ки ча чан ске фи ли ја-
ле Фон да ово при зна ње до де ље-
но је, по ред оста лог, због да ва ња 
пу ног до при но са у ре а ли за ци ји 

п р о  г р а м -
ских ци ље ва 
и за да та ка 
Уд р у  ж е  њ а 
вој них пен-
з и  о  н е  р а 
гра да Чач ка 
и пру жа ња 
по мо ћи да 
ње го ви чла-
но ви оства-
ре сво ја пра ва, због по себ ног до-
при но са у ре а ли за ци ји на пла те и 
ван суд ског по рав на ња за чла но-
ве овог удру же ња, као и због раз-
у ме ва ња за про бле ме и при хва-
та ња пред ло га и су ге сти ја.

– До де ље но при зна ње сма-
трам не са мо као лич но при-
зна ње, већ и као при зна ње 
Фи ли ја ли Ча чак. Од пре ла ска 
ко ри сни ка вој них пен зи ја из 
си сте ма Фон да СО вО у си стем 
пИО Ср би је, ус по ста вље на је 

ве о ма ле па са рад ња са вој ним 
пен зи о не ри ма, а нај ва жни је од 
све га је да су ко ри сни ци за до-
вољ ни – на во ди Крин ка Лу кић, 
ди рек тор ка Фи ли ја ле Фон да 
пИО у Чач ку.

В. К. 

У ВА ЉЕ ВУ ПО МА ЖУ КО РИ СНИ ЦИ МА ПЕН ЗИ ЈА

Бр же до но ве здрав стве не књи жи це

Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност: сту ден ти по ма жу пен зи о не ри ма  
да лак ше за ме не здрав стве не ле ги ти ма ци је

ПРИ ЗНА ЊЕ УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ ФИ ЛИ ЈА ЛИ ЧА ЧАК

До бра са рад ња

Крин ка Лу кић
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Све ча ност по во дом обе ле жа ва ња де-
се то го ди шњи це по сто ја ња и ра да 
по кра јин ског за во да за со ци јал ну 

за шти ту одр жа на је 6. де цем бра у про сто-
ри ја ма Јвп „во де вој во ди не” у Но вом Са ду. 
про сла ви овог ју би ле ја За во да при су ство-
ва ли су, из ме ђу оста лих број них зва ни ца, 
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, Ја дран ка Но ва ков, по-
моћ ни ца се кре та ра за со ци јал ну по ли ти ку, 
и па ли мир тот, под се кре тар у овом се кре-
та ри ја ту.

пре драг ву ле тић је че сти та ју ћи за по сле-
ни ма у За во ду ју би леј, по хва лио и њи хо ву 
хра брост, јер су се у прет ход них 10 го ди на 
успе шно но си ли са про бле ми ма со ци јал не 
за шти те на те ри то ри ји Ап вој во ди не, на ро-
чи то, ако се зна да је на овом под руч ју нај-
ве ћи број ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи у 
Ре пу бли ци Ср би ји. 

– Оно што мо рам да ка жем је сте да ће 
на ред на го ди на би ти пре све га го ди на со-
ци јал не за шти те и го ди на ме ђу ге не ра циј-
ске са рад ње. На та кав на чин по ку ша ће мо 
да убе ди мо на ше при ја те ље из по кра јин-
ског за во да за со ци јал ну за шти ту да бу ду 
у пра вом сми слу еду ка тив ни цен тар свим 
уста но ва ма со ци јал не за шти те ко јих има 27 
на те ри то ри ји вој во ди не – ре као је из ме ђу 
оста лог по кра јин ски се кре тар пре драг ву-
ле тић. 

та тја на Грн чар ски, в.д. ди рек тор ка За во-
да, освр ну ла се овом при ли ком на до стиг-
ну ћа по кра јин ског за во да за со ци јал ну 
за шти ту у прет ход них де сет го ди на, то ком 
ко јих су они одр жа ли ве ли ки број са ве то ва-
ња, окру глих сто ло ва, струч них ску по ва а и 
ре ши ли су мно го про бле ма тич них пред ме-
та. О зна ча ју За во да у си сте му со ци јал не за-
шти те ди рек тор ка Грн чар ски је ре кла.

– Зна ча јан је за си стем со ци јал не за шти те 
јер та ква јед на уста но ва је по треб на на шим 
дру гим уста но ва ма у си сте му со ци јал не 
за шти те, пре све га цен три ма за со ци јал ни 
рад и уста но ва ма за сме штај ко ри сни ка, да 

би се уна пре дио струч ни рад у си сте му со-
ци јал не за шти те. На ша уста но ва мо ра увек 
да бу де ко рак или два ис пред свих оста лих 
уста но ва ко је по сто је у си сте му, ка ко би смо 
мо гли да уна пре ди мо њи хов рад, да им бу-
де мо по др шка, под сти цај, да ра де бо ље и 
ква ли тет ни је, а све на за до вољ ство на ших 
ко ри сни ка – ис та кла је ди рек тор ка.

по кра јин ски за вод за со ци јал ну за шти ту 
је на овом ску пу пред ста вио при сут ни ма и 
свој стра те шки план за пе ри од од 2016. до 
2020. го ди не, од но сно ци ље ве За во да у том 
пе ри о ду. 

М. Мек те ро вић 

пре ма Го ди шњем про гра му 
ин тер них про ве ра у Фон ду за 
2016. го ди ну ин тер не про ве-
ре су по че ле у мар ту ме се цу. У 
скла ду са ИСО 9001 и ИСО 27001 
у Ди рек ци ји Фон да 4. мар та 
2016. го ди не одр жа на је ре дов-
на го ди шња обу ка ин тер них 
про ве ри ва ча. 

У то ку 2016. го ди не, спро ве-
де но је 47 ин тер них про ве ра 
ко јим су об у хва ће не све ор га-
ни за ци о не је ди ни це Фон да ка-
ко у фи ли ја ла ма та ко и у Ди рек-
ци ји Фон да и Ди рек ци ји пФ.

– За спро во ђе ње пла ни ра-
них ин тер них про ве ра ор га ни-
зо ва но је 47 ти мо ва у ко ји ма је 
уче ство ва ло око 100 ин тер них 
про ве ра ва ча. пре ма За вр шним 
из ве шта ји ма спро ве де них ин-
тер них про ве ра сти че се ути сак 
да им пле мен ти ра ни си стем ква-

ли те та и без бед но сти ин фор ма-
ци ја до бро функ ци о ни ше и да 
су за по сле ни ком пе тент ни, до-
бро об у че ни и мо ти ви са ни да 
до бро оба вља ју свој по сао и по-
др жа ва ју за дат ке и по ста вље не 
ци ље ве. Утвр ђе не  не у са гла ше-
но сти су по свом ка рак те ру ма-
ле и пред у зе те су пред ло же не 
ко рек тив не ме ре ка ко би се што 
пре от кло ни ле – за до вољ на је 
ма ри ја Бал тић, во ђа Опе ра тив-
ног ти ма.

Ин тер на про ве ра си сте ма 
ква ли те та/без бед но сти ин-
фор ма ци ја је са мо и спи ти ва-
ње сво јих про це са ра ди бо љег 
функ ци о ни са ња си сте ма ква-
ли те та и си сте ма без бед но сти 
ин фор ма ци ја на на чин ка ко је 
де фи ни са но у до ку мен та ци ји, 
и ефек тив ног ис пу ња ва ња ци-
ље ва стан дар да. ме ђу на род-

ни стан дар ди ИСО 9001 и ИСО 
27001 ис ти чу ва жност ин тер них 
про ве ра као ала та ру ко вод ства 
за упра вља ње и раз вој ка ко си-
сте ма ква ли те та, та ко и си сте ма 
без бед но сти ин фор ма ци ја. Ре-
зул та ти ин тер них про ве ра да ју 
сле де ће ин фор ма ци је: у ко јој 
ме ри је уса гла шен си стем (да ли 
је до ку мен то ван, да ли за до во-
ља ва зах те ве стан дар да, да ли 
су до ку мен та ура ђе на, ажур на 
и ди стри бу и ра на са гла сно зах-
те ви ма стан дар да, да ли се до-
след но при ме њу ју итд.), ко ја су 
сла ба ме ста у си сте му, да ли је 
по треб но по кре та ње пре вен-
тив них и ко рек тив них ме ра, ко-
ли ка је ефи ка сност си сте ма, по-
сто ји ли мо гућ ност уна пре ђе ња 
про це са ра да, по сто је ли узро-
ци не у са гла ше но сти, у ко јој ме-
ри је успе шно ру ко вод ство, итд. 

– Ин тер не про ве ре се не спро-
во де ра ди утвр ђи ва ња гре ша ка, 
од го вор но сти и ка жња ва ња, већ 
на про тив њи хов циљ је пре све га, 
при ку пља ње по треб них ин фор-
ма ци ја за уна пре ђе ње и раз вој, 
ка ко си сте ма упра вља ња ква ли-
те том, та ко и си сте ма без бед но-
сти ин фор ма ци ја. ва жно је да ру-
ко вод ство исто та ко обез бе ди да 
се пред у зи ма ју ме ре по бољ ша ва-
ња као од го вор на ре зул та те ин-
тер не про ве ре. Ин тер не про ве ре 
да ју ве ли ки до при нос ре а ли за ци-
ји ИСО стан дар да, и по сте пе ном 
при хва та њу љу ди за њи хо ву при-
ме ну, с јед не, а и сти му ли шу но ву 
обу ку и уче ње за по сле них, као и 
све кон крет ни ју ре а ли за ци ју зах-
те ва ко је тра жи стан дард, с дру ге 
стра не – об ја шња ва Зо ра Кан ка-
раш, во ђа Гру пе за ин тер не про-
ве ре. М. Б. 

ИСО СТА НА ДАР ДИ У РФ ПИО

Ин тер не про ве ре

ПО КРА ЈИН СКИ ЗА ВОД ЗА СО ЦИ ЈАЛ НУ ЗА ШТИ ТУ ОБЕ ЛЕ ЖИО ДЕ ЦЕ НИ ЈУ РА ДА

По др шка цен три ма за со ци јал ни рад

По кра јин ски се кре тар Пре драг Ву ле тић за го вор ни цом
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За вр шно ве че пе снич ке ма ни-
фе ста ци је „Да ни Гор да не то-
до ро вић” са по де лом на гра-

да и при зна ња одр жа но је по чет-
ком де цем бра у са ло ну цен тра за 
ту ри зам, кул ту ру и спорт Свр љиг.

У пре див ном ам би јен ту љу би-
те љи пи са не ре чи ка зи ва ли су 
сти хо ве Гор да не то до ро вић, а 
пе снич ко до стиг ну ће пред ста ви-
ли су ово го ди шњи по бед ник 33. 
Књи жев них су сре та Ан ђел ко Ану-
шић из Но вог Са да и свр љи шки 
пе сни ци. 

На гра ду у ви ду штам па ња књи-
ге и ди пло му Ан ђел ку Ану ши ћу 
уру чио је мар ко мла де но вић, ди-
рек тор цен тра за ту ри зам, кул ту-
ру и спорт Свр љиг. Исте ве че ри, 
про шло го ди шњем по бед ни ку ми-
ро сла ву Јо зи ћу из Сме де рев ске па-
лан ке уру че на је од штам па на књи га „У олу ји 
слам ка”. пред сед ни ца оп шти не Свр љиг Је-
ле на три фу но вић по здра ви ла је све уче сни-

ке кон кур са, че сти та ла по бед ни ку и на гла си-
ла да оп шти на пре по зна је и ула же у ова ка ве 
кул тур не ма ни фе ста ци је. У окви ру ма ни фе-

ста ци је пред ста вљен је и нај но ви-
ји ју би лар ни, 50. број ча со пи са за 
књи жев ност, умет но сти и кул тур ну 
ба шти ну „Бде ње” о ко ме је го во рио 
уред ник Ра до слав вуч ко вић. 

пе снич ки да ни у Свр љи гу одр-
жа ва ју се у знак се ћа ња на ра но 
пре ми ну лу пе сни ки њу ово га кра-
ја Гор да ну то до ро вић (1933-1979), 
ро ђе ну у свр љи шком се лу Дра ји-
нац, ко ја је би ла са вре ме ник Бран-
ка миљ ко ви ћа. по сле ње не смр ти 
у ње ном род ном се лу Дра јин цу 
1985. го ди не одр жа но је пр во Гор-
да ни но књи жев но ве че, по све ће-
но ње ном ства ра ла штву. Град ска 
би бли о те ка но си име „Гор да на то-
до ро вић” и за хва љу ју ћи Гор да ни, 
мно ги мла ди пе сни ци су се афир-
ми са ли и ушли у свет по е зи је. Ову 

ма ни фе ста ци ју фи нан сиј ски по ма жу 
оп шти на Свр љиг и ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке  Ср би је.

С. Ђор ђе вић

пред став ни ци Швај цар ске Аген ци је за 
раз вој ко је је пред во дио ди рек тор ми ло-
мир ту цо вић,об и шли су пче лар ску за дру гу 
„Рој“ у ме две ђи код тр сте ни ка,као и мла де 
пче ла ре ко ји су до би ли по моћ у ко шни ца ма 
за по кре та ње пче лар ске про из вод ње.

– У са рад њи са пче лар ском за дру гом 
„Рој“ од про шле го ди не по кре ну ли смо 

пи лот про је кат по мо ћи бу ду ћим мла дим 
пче ла ри ма. Са да у дру гој фа зи за јед нич ког 
парт нер ства ре а ли зу је мо ак тив но сти у ко-
је је укљу че но 110 љу ди. по де ље но је 15 
ко шни ца са пче ли њим дру штви ма. 
Оп шти на тр сте ник је пре по-
зна ла на шу ини ци ја ти ву 
и укљу чи ла се у про је-

кат соп стве ним сред стви ма у из но су од три 
ми ли о на ди на ра. На да мо се да ће мо на шу 

са рад њу про ши ри ти у на ред ном пе-
ри о ду про из вод њом ор ган ског ме да. 

Са на ма за јед но пЗ „Рој“ ће 
отво ри ти по гон за про из-
вод њу ко шни ца у тр го ви-

шту где по сто је из у зет-
ни при род ни усло ви 

јер не ма за га ђи ва ча 
жи вот не сре ди не – ре као 

је тим по во дом ми ло мир ту цо вић.
У ци љу ор ган ске про из вод ње ме да пЗ 

„Рој“ је ор га ни зо ва ла пре да ва ње за мла де 
пче ла ре. Ди рек тор за дру ге Ра до мир Бра-
дић ка же да од по љо при вред не про из вод-
ње у тр сте нич ком кра ју не ма ве ли ке вај де 
јер су ула га ња ве ли ка а при хо ди ма ли на 
кра ју и да је пче лар ство ве ли ка шан са за 
мла де љу де пре све га.

– Да нас у све ту по сто ји по тра жња ор-
ган ске хра не и ме да и то на рав но тре ба 
ис ко ри сти ти да бу де мо кон ку рент ни и при-
сут ни ји на тр жи шту. Усло ва има мо, ин те ре-
со ва ња исто та ко, би ће још пре да ва ња и 
оче ку јем да ће мо сви за јед но ус пе ти да ре-
а ли зу је мо наш за јед нич ки пи лот про је кат – 
опи ти ми ста је ди рек тор Бра дић.

Дра ган Ива но вићПче лар ска за дру га Рој

ТР СТЕ НИК 

Пи лот про је кат по мо ћи мла дим пче ла ри ма

СВР ЉИГ: ЗА ВР ШЕ НИ ДА НИ ГОР ДА НЕ ТО ДО РО ВИЋ 

Ин спи ра ци ја за мла де пе сни ке

Анђелко Анушић са дипломом
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Ре зул та ти про је ка та „Из-
град ња парт нер ства за 
од го вор но упра вља ње 

от па дом” ко ји су за јед нич ки од 
1. сеп тем бра до 30. но вем бра 
ре а ли зо ва ли Уни ја по сло да ва-
ца вој во ди не, Са вез удру же ња 
„мла ди ра де”, че ти ри основ не 
шко ле из Но вог Са да, Ки кин де, 
Зре ња ни на и Бе че ја, и ком па-
ни је ко је се ба ве ре ци кла жом, 
пред ста вље ни су 30. но вем-
бра у Но вом Са ду. про је кат је 
са 656.000 ди на ра по др жа ло и 
ми ни стар ство по љо при вре де 
и за шти те жи вот не сре ди не. 
циљ про јек та био је да кроз 
ин фор ми са ње и еду ка ци ју до-
при не се из град њи од го вор но-
сти за по сту па ње са от па дом и 
по ве зи ва њу раз ли чи тих ак те-
ра у за јед ни ци – при вред них 
су бје ка та, струч ња ка, ор га-
ни за ци ја ци вил ног дру штва и 
гра ђа на (пр вен стве но мла дих). 
ме ђу ди рект ним ко ри сни ци-
ма про јек та би ло је ви ше од 
1.200 уче ни ка основ них шко ла 
(и на став ни ка) и око 230 пред-
став ни ка ком па ни ја, ло кал них 
са мо у пра ва, ин сти ту ци ја, уни-
вер зи те та и дру гих ак те ра ко ји 
игра ју ва жну уло гу у за шти ти 
жи вот не сре ди не и упра вља-
њу от па дом.

ми ља на Стој шић Сто ја нов-
ска, ди рек тор ка Уни је по сло да-

ва ца вој во ди не, по зи тив но је 
оце ни ла ефек те про јек та.

– На ша оче ки ва ња су у ве ли-
кој ме ри ис пу ње на. Ди рект но 
је еду ко ва но 125 по сло да ва-
ца, као и још сто ти нак дру гих 
ло кал них ак те ра. Ин ди рект но, 
кроз до дат но сла ње ин фор ма-
ци ја и од го во ра на по ста вље на 
пи та ња, још де се ти не по сло да-
ва ца. Ко му ни ка ци ју са њи ма на-
ста ви ли смо и на кон ин фо се си-
ја и при ме ти ли смо по зи тив ну 
про ме ну у на чи ну њи хо вог раз-
ми шља ња, а уоч љи во је и њи-
хо во ве ће по зна ва ње про пи са 
из ове обла сти. та ко ђе, кроз 

овај про је кат по сло дав ци су до-
би ли парт не ре ко ји ма мо гу да 
се обра те за струч ну по моћ и 
упут ства у ре ци кла жи опа сног и 
нео па сног от па да. Сма тра мо и 
да је по треб но на ста ви ти са ин-
фор ми са њем и еду ка ци јом, али 
да уче сни ци у бу дућ но сти бу-
ду по де ље ни по де лат но сти ма, 
од но сно, пре ма вр сти оба ве за 
ко је су ду жни да ис пу не, у скла-
ду са за ко ни ма из ове обла сти 
– об ја сни ла је ди рек тор ка Стој-
шић Сто ја нов ска.

С дру ге стра не, вла ди мир 
Ба бић из Еко хе ми ка из нео је 
по да так да су уче ни ци из све 

че тири вој во ђан ске шко ле у то-
ку тра ја ња про јек та при ку пи ли 
ви ше од две то не от па да. 

На овој ин фо се си ји у Но вом 
Са ду уче сни ци су за кљу чи ли 
да је, због из у зет не за ин те ре-
со ва но сти свих циљ них гру па, 
по треб но и пре по руч љи во на-
ста ви ти ова кве про јект не ак-
тив но сти и у 2017. го ди ни, али 
на те ри то ри ји це ле Ср би је.

М. Мек те ро вић

Спас у Си гур ној ку ћи у Ни шу 
про шле го ди не про на шло је 89, 
а то ком ове го ди не 126 же на и 
де це. по во дом Да на људ ских 
пра ва – 10. де цем бра ову уста-
но ву по се ти ле су пред став ни це 
Жен ске од бор нич ке мре же гра-
да и Ко ми си је за род ну рав но-
прав ност. том при ли ком је ре-
че но да је нео п ход на са рад ња 
свих ин сти ту ци ја да би се на си-
ље за у ста ви ло. 

Од укуп ног бро ја же на сме-
ште них у Си гур ној ку ћи по ло ви-
на на ста вља са мо ста лан жи вот, 
док се оста ле, због не мо гућ-
но сти да на ђу по сао, вра ћа ју 

на сил ни ку. Све је то раз лог да 
др жа ва по сло дав ци ма по ну ди 
суб вен ци је за за по шља ва ње 
угро же них же на.

– Нео п ход но је ра ди ти на 
еко ном ском осна жи ва њу же-
на жр та ва на си ља. мо ра мо им 
пру жи ти мо гућ ност да се за по-
сле и обез бе де ег зи стен ци ју за 
се бе и сво ју де цу јер је у ви ше 
од 80 од сто слу ча је ва реч о не-
за по сле ним же на ма – ре кла је 
Со ња Шће кић, ди рек тор ка Си-
гур не ку ће у Ни шу. Она је под-
се ти ла да је све ви ше ста ри јих 
од 60 го ди на ко ји тр пе на си ље 
соп стве не де це.

Ина че, све жен ске од бор нич-
ке мре же, пр ви пут фор ми ра не 
у овом ман да ту у оп шти на ма 
и град ском пар ла мен ту Ни ша, 
да ју пу ну по др шку Жен ском 
ауто ном ном по кре ту вој во ди-

не и Жен ском цен тру из Ни ша у 
при ку пља њу пот пи са да 18. мај 
бу де про гла шен за дан се ћа ња 
на све жр тве по ро дич ног на си-
ља у Ср би ји.  

Љ. Г.

ПАРТ НЕР СТВО УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА И МЛА ДИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Упра вља ње от па дом

 Ми ља на Стој шић Сто ја нов ска (сто ји) на ин фо се си ји у Но вом Са ду

СИ ГУР НА КУ ЋА НИШ

Збри ну те жр тве на си ља

Ре ци кли ра ти 
до 50 од сто 
от па да 
Пре ма ре чи ма Алек сан-
дра Ве си ћа, по моћ ни ка 
ми ни стра у Ми ни стар ству 
по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, у Ре пу-
бли ци Ср би ји се тре нут но 
ре ци кли ра од 10 до 15 од сто 
от па да – а из ко му нал ног 
от па да са мо пет про це на та. 
За цр та ни циљ је да се до 
2030. тај ни во по диг не на 50 
по сто. 

Ста кло нај те же 
раз гра ди ти
За раз град њу па пир ног 
от па да у при ро ди по треб но 
је од три до 12 ме се ци. За 
раз град њу „ли мен ки” од 10 
до 100 го ди на, за раз град-
њу пла сти ке од 10 до 1.000 
го ди на, а за от пад од ста кла 
4.000 го ди на.
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На вр ши ло се 150 го ди на од уте ме ље ња 
фа бри ке Сте фа на Бо на ко ја је за по че ла про-
из вод њу ци гле и цре па у Ки кин ди и де це ни-
ја ма би ла во де ћа у тој бран ши у он да шњој 
Угар ској. по том је пред во ди ла ову де лат-
ност и у Евро пи. Њен из да нак је од сеп тем-
бра 1946. го ди не, по сле на ци о на ли за ци је, 
по ста ло пред у зе ће за про из вод њу гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла од гли не „то за мар ко-
вић” ко је је на ста ви ло ли дер ску по зи ци ју, 
осва ја ју ћи но ве тех но ло ги је и уво де ћи у 
свој асор ти ман и про из вод њу ке ра мич ких 
пло чи ца.

У по чет ку тран зи ци је за па да у те шко ће. 
тек не дав но је ова нај ста ри ја ки кинд ска фа-
бри ка иза шла из сте ча ја по став ши дру штво 

са огра ни че ном од го вор но шћу, а ве ћин ски 
вла сник је „Ср би ја гас”. по сле ве ка и по тра-
ја ња ово је суд бо но сна пре крет ни ца за вра-
ћа ње на дав но сте че ну сла ву и у ино стран-
ству при зна ту про из вод ну тра ди ци ју. Са да 
„то за” из во зи у 16 др жа ва.

Све ча ном обе ле жа ва њу ју би ле ја при су-
ство ва ло је и 200 од укуп но 800 парт не ра. 
Оп ти ми зам је за вла дао по но во у ре до ви ма 
овог рад ног ко лек ти ва ко ји је у на по ну свог 
злат ног по сло ва ња про из во дио го ди шње 
100 ми ли о на цре по ва.

С. З.

при хва ти ли ште за жр тве 
по ро дич ног и парт нер-
ског на си ља у Ле сков-

цу по слу је од 2004. го ди не. За 
не пу них 12 го ди на кроз ње-
га је про шло око 400 жр та ва 
по ро дич ног и дру гог на си ља 
над же на ма и де цом. Ових да-
на ле ско вач ка Си гур на ку ћа је 
од ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, над ле жног за ову вр-
сту ак тив но сти, до би ла, ме ђу 
пр ви ма у Ср би ји, но ву ли цен цу 
за рад ко ја ће ва жи ти до кра ја 
2022. го ди не. то је мак си мал ни 
пе ри од ли цен ци ра ња, ис ти чу у 
ле ско вач ком цен тру за со ци јал-
ни рад.

по ред ре дов не де лат но сти, 
со ци јал ног збри ња ва ња око три 
хи ља де ко ри сни ка ра зних ви до-
ва со ци јал не по мо ћи, цен тар за 
со ци јал ни рад у Ле сков цу сво-
јом ак тив но шћу у ве зи са по ро-
дич ним и парт нер ским на си љем 
успе шно по кри ва це лу те ри то ри-
ју Ја бла нич ког управ ног окру га.

– то ком 2016. го ди не уто чи-
ште у Си гур ној ку ћи у Ле сков цу, 
ко ја се на ла зи у цен тру гра да 
и ви део-над зо ром је по ве за-
на са по ли циј ском упра вом, 
про на шле су 33 же не, 28 де це 
и три ста ри је ма ло лет ни це из 
ле ско вач ког кра ја. На ша си гур-
на ку ћа је углав ном опре мље-

на фи нан сиј ским сред стви ма 
ло кал не са мо у пра ве и до на то-
ра. Има ка па ци тет за све га 11 
ко ри сни ца, па је фре квен ци ја 
жр та ва ра зног на си ља уче ста-
ла што ће с вре ме ном усло ви ти 
евен ту ал но про ши ре ње си гур-
не ку ће – ка же Бо бан Илић, ди-
рек тор цен тра за со ци јал ни рад 
у Ле сков цу.

Да ва њем ли цен це ле ско вач-
ком цен тру за со ци јал ни рад, 
над ле жно ми ни стар ство у свом 
обра зло же њу про це ни ло је да 
овај цен тар има све ка дров ске 

и тех нич ке ка па ци те те да се 
успе шно но си са збри ња ва њем 
жр та ва по ро дич ног и парт нер-
ског на си ља у овом де лу Ср би-
је. У Си гур ној ку ћи је за по слен 
тим од пе то ро струч ња ка ко је 
успе шно пред во ди со ци јал ни 
рад ник ма ри ја Стан ко вић. при 
цен тру за со ци јал ни рад по слу-
ју и че ти ри ге рон то до ма ћи це за 
под руч је гра да и јед на за под-
руч је ле ско вач ких ва ро ши ца 
Гр де ли ца и пре де ја не. У 2016. 
го ди ни по моћ у ку ћи овог до-
дат ног ти ма до би ло је 130 осо-

ба и 27 ли ца са по себ ним по тре-
ба ма.

– Стал на бри га за ста ри је и 
бо ле сне су гра ђа не, и пре све-
га струч ни при ступ за по сле-
них, цен тар за со ци јал ни рад 
у Ле сков цу до во ди у врх свих 
цен та ра ју га Ср би је по ква ли-
те ту ак тив но сти у збри ња ва њу 
нај ста ри јих ко ри сни ка. У све му 
то ме све срд но нам по ма жу ов-
да шњи Ге рон то ло шки цен тар и 
ло кал на са мо у пра ва – ис ти че 
Бо бан Илић.

Т. Сте ва но вић

ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТЕ ЗА ЖР ТВЕ ПО РО ДИЧ НОГ НА СИ ЉА У ЛЕ СКОВ ЦУ РА ДИ ПУ НИМ КА ПА ЦИ ТЕ ТОМ

Но ва ли цен ца за си гур ну 
ку ћу

ФА БРИ КА „ТО ЗА МАР КО ВИЋ” КИ КИН ДА 

По сле ве ка и по – суд бо но сна пре крет ни ца

Гу жва пред ле ско вач ком Си гур ном ку ћом
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У До брин ци ма, се лу у рум ској 
оп шти ни, не дав но је по ло жен 
ка мен те ме љац за из град њу 
про из вод ног по го на ита ли јан-
ске ком па ни је „Ла Ли неа вер де”. 
Реч је о грин филд ин ве сти ци ји 
за про из вод њу и пре ра ду по вр-
ћа, тач ни је о оброк и опра ним 
са ла та ма спрем ним за кон зу ма-
ци ју.

пр ви про из вод ни по гон ове 
ита ли јан ске ком па ни је у Ср би ји 
за у зи ма ће око 5.600 ква драт них 
ме та ра и упо сли ће 150 рад ни ка.

– Спе ци фич ност на ших по-
го на је што смо јед ном но гом у 
по љо при вре ди, а дру гом у ин-
ду стри ји. Сва ко по љо при вред-
но га здин ство мо же би ти наш 

ко о пе рант, са га ран то ва ном це-
ном и от ку пом. при пре ма мо се 
и за из град њу мо дер ног еду ка-

тив ног цен тра, ко ји ће би ти на 
рас по ла га њу по љо при вред ни-
ци ма – ре као је у До брин ци ма 

Бра ни слав Иг ња то вић, ге не рал-
ни ди рек тор ита ли јан ске ком-
па ни је у Ср би ји.

У при су ству ме шта на и број-
них го сти ју, ка мен те ме љац су 
по ло жи ли Дра ган Сте ва но вић, 
др жав ни се кре тар у ми ни стар-
ству при вре де, Сла ђан ман чић, 
пред сед ник рум ске оп шти не, и 
ге не рал ни ди рек тор „Ла Ли неа 
вер де” у Ср би ји Бра ни слав Иг-
ња то вић.

про из вод ни по гон у До брин-
ци ма, чи ја је вред ност осам ми-
ли о на евра, тре ба ло би да бу де 
за вр шен до ма ја сле де ће го ди-
не. На ја вље но је и по ди за ње 
пла сте ни ка на око 20 хек та ра у 
бли зи ни фа бри ке.  Г. В.

Удру же ње за не го ва ње тра-
ди ци је „Из вор” из Кња жев-
ца пре 11 го ди на пр ви пут 

је ор га ни зо ва ло Су сре те удру-
же ња за не го ва ње тра ди ци је из 
це ле Ср би је.

– ма ни фе ста ци ја је по ве за ла 
кре а тив не љу де из це ле зе мље, 
а при дру жи ли су се и го сти из ре-
ги о на. С по но сом ис ти чем да је 
из го ди не у го ди ну све ви ше му-
шка ра ца и же на ко ји сво ју кре а-
тив ност и ма што ви тост ста вља ју 
у функ ци ју чу ва ња на род не ба-
шти не, оби ча ја и на ви ка пре да ка. 
Удру же ње „Из вор” као ор га ни за-
тор Су сре та, има сре ћу да по сто ји 
и ра ди у гра ду у ко ме се зна ко ли-
ко је ва жно про шлост са чу ва ти за 
бу дућ ност и ка ко тра ди ци ју ис ко-
ри сти ти за ства ра ње но вих вред-
но сти – на гла си ла је на отва ра њу 
11. су сре та, по чет ком де цем бра, 
љи ља на ми ха и ло вић, пред сед-
ни ца Удружења „Извор”. 

Бри га о кул ту ри и тра ди ци ји 
мо ра да бу де мост ко ји ће спа ја-
ти про шлост и бу дућ ност: 

– Гле да ју ћи сву ову де цу, све 
мла де љу де, све из ла га че у хо-

лу До ма кул ту ре сви ми за јед-
но мо же мо да схва ти мо ко ли ко 
су ова кви су сре ти ва жни. Они 
по ве зу ју про шлост са бу дућ но-
шћу, по ве зу ју љу де, гра до ве – 
на гла сио је пред сед ник оп шти-
не Књажевац ми лан Ђо кић.

На сто ти нак штан до ва удру-
же ња из 25 гра до ва и оп шти на 
Ср би је пред ста ви ла су сво-
је ру ко тво ри не, ста ре за на-

те, ку ли нар ска уме ћа, се о ска 
ту ри стич ка до ма ћин ства... 
Удру же ње мул ти пле скле ро зе 
Кња же вац при ка за ло је из ло-
жбу ра до ва сво јих чла но ва. У 
дру штве ном клу бу из ло же ни 
су об ред ни пе шки ри и об ред-
ни хле бо ви. Уче ство ва ле су све 
основ не шко ле, ко је су из ве ле 
и де мо стри ра ле оби ча је ве за-
не за сла ве, свад бе. 

про грам све ча ног отва ра ња 
ор га ни зо ван је у ве ли кој дво ра ни 
До ма кул ту ре, а пред пу ним гле-
да ли штем на сту пи ли су ан сам бли 
„ма ла ноћ на му зи ка”, на род ни 
пе сник Сла ђан Илић, шко ла фол-
кло ра „Ко ло”, уче ни ци тех нич ке 
шко ле. мод ним ре ви ја ма пред-
ста ви ла су се удру же ња „Ра ди-
ност” из Алек син ца и кња же вач ки 
„Из вор”. Дра гић Ђор ђе вић

СУ СРЕ ТИ УДРУ ЖЕ ЊА ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

На род на ба шти на, 
мост ко ји спа ја

ГРА ДИ СЕ НО ВА ФА БРИ КА У ДО БРИН ЦИ МА

Про из вод ња и пре ра да по вр ћа

По ла га ње ка ме на те мељ ца за из град њу по го на ита ли јан ске  
ком па ни је „Ла Ли неа Вер де”
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на лицу места

Чла но ви Удру же ња осо ба са ин ва ли-
ди те том и ин ва лид ских пен зи о не ра 
Ле сков ца и Ја бла нич ког управ ног 

окру га све ча но су обе ле жи ли ме ђу на род-
ни дан осо ба са ин ва ли ди те том и по себ ним 
по тре ба ма. то је ујед но и дан осни ва ња ове 
ле ско вач ке ор га ни за ци је на ста ле пре по-
ла ве ка. тим по во дом они су ор га ни зо ва ли 
све ча ну ака де ми ју и при јем го сти ју из ви ше 
гра до ва Ср би је, као и пен зи о нер ских удру-
же ња из су сед не ма ке до ни је и Бу гар ске. 
при су ство ва ли су и пред сед ник СИР Ср би-
је, Бо жи дар це кић, члан Са ве та вла де Ср би-
је и члан ве ћа са мо стал них син ди ка та Ср-
би је и пред сед ник СИР ма ке до ни је љуп че 
Ја нев. Два пред сед ни ка су раз ме ни ла сво ја 
ис ку ства о до са да шњем ра ду и до го во ри ли 
се о да љој са рад њи.

том при ли ком чла но ви Удру же ња об и-
шли су сво је чла но ве у ов да шњем Ге рон-
то ло шком цен тру и ор га ни зо ва ли му зич ко-
по ет ску при ред бу за пам ће ње.

– На под руч ју гра да Ле сков ца на ша ор га-
ни за ци ја бро ји не што ви ше од шест и по хи-
ља да чла но ва, раз ли чи тог сте пе на ин ва лид-
но сти. циљ нам је да ин ва лид ским пен зи о не-
ри ма, од но сно ин ва ли ди ма ра да омо гу ћи мо 

со ци јал но уре ђе ну бу дућ ност уз стал ну са-
рад њу са над ле жним ин сти ту ци ја ма и ло-
кал ном са мо у пра вом. Не пре кид но ра ди мо 
на здрав стве ном и еко ном ском збри ња ва-
њу на ших чла но ва, по себ но нај си ро ма шни-
јих, ка ко би они из бе гли че сто жи во та ре ње 
на мар ги на ма жи во та – ре кла је у раз го во ру 
за наш лист Гро зда на ми тић, пред сед ни ца 
ле ско вач ког Удру же ња ин ва лид ских пен зи-
о не ра и осо ба са ин ва ли ди те том.

– ве ли ки број ин ва ли да ра да и ин ва лид-
ских пен зи о не ра Ле сков ца да нас жи ви у 
ве о ма те шким усло ви ма. За ко но да вац им 
до са да ни је омо гу ћио до ква ли фи ка ци ју и 
до дат но за по сле ње сход но пре о ста лим рад-
ним мо гућ но сти ма, па су мно ги од њих на 
те ре ту по ро ди це или дру штва као со ци јал ни 
слу ча је ви – ис та кла је пред сед ни ца ми тић.

Овом при ли ком је и гра до на чел ник Ле-
сков ца др Го ран цве та но вић у град ској 
ку ћи гра да на оба ла ма ве тер ни це ор га ни-
зо вао при јем за ви ше ис так ну тих чла но ва 
удру же ња дис тро фи ча ра, глу вих и сла бо ви-
дих, као и дру гих осо ба са ин ва ли ди те том, 
по же лев ши им пу но успе ха у по слу као и на 
ша хов ском тур ни ру ко ји је тог да на ор га-
ни зо ван у ов да шњем цен тру за со ци јал ни 

рад. Ујед но им је по же лео још ве ће успе хе у 
већ до ка за ним ак тив но сти ма у еду ка ци ји и 
здрав стве но-еко ном ском збри ња ва њу сво-
јих чла но ва. 

– Има те не пре кид ну пу ну по др шку ло-
кал не са мо у пра ве и ме не лич но у ин тен-
зи ви ра њу сво јих ак тив но сти и пле ме ни тих 
те жњи да се што ви ше ва ших чла но ва укљу-
чи у дру штве ни жи вот, ка ко би до при не ли 
бо љем ими џу и раз во ју гра да у ко јем жи ве 
– ис та као је из ме ђу оста лог на при је му гра-
до на чел ник Ле сков ца.

Т. Сте ва но вић

Ко ло срп ских се ста ра у Ни шу 
обе ле жи ло је, сре ди ном де цем-
бра, че тврт ве ка од об на вља ња 
ор га ни за ци је. том при ли ком 
про мо ви са но је и осни ва ње де-
во јач ког Ко ла срп ских се ста ра, 
је дин стве ног у Ср би ји, чи је су 
чла ни це сред њо школ ке и сту-
дент ки ње, де вој ке од 17, 18 го-
ди на. Јед на од ја сних по ру ка са 
ма ле све ча но сти у Ни шу је сте 
да су у до бро чин ству на нај бо-
љи на чин спо је не го ди не пре-

пу не ис ку ства и мла дост ко ја 
увек до но си све же иде је. Скуп 
је исто вре ме но био и до на тор-
ског ка рак те ра, а но вац при ку-
пљен на до бро твор ној ве че ри 
на ме њен је де ци из не ко ли ко 
се о ских шко ла.

– На ша је же ља да не ред на го-
ди на бу де обе ле же на број ним 
ак ци ја ма а ове мла де де вој ке 
си гур но ће до при не ти да ре зул-
та ти бу ду зна чај ни и ви дљи ви. 
пре срећ на сам што смо ус пе ле 

да про дре мо до њи хо вих ср ца 
и што су се ода зва ле на шем по-
зи ву. Оне ће се раз ли ко ва ти од 
нас пре све га по мла до сти, али 
и по но вим иде ја ма, кре а тив-
но сти, по во љи и енер ги ји. На-
ше ис ку ство и њи хо ва мла дост 
су га ран ци ја за бу ду ћа зна чај на 
де ла, а Ниш ће у Ср би ји би ти 
пре по зна тљив и по ме шо ви том 
Ко лу срп ских се ста ра – ре кла је 
љи ља на Сто ја но вић, пред сед-
ни ца ни шког Ко ла срп ских се-
ста ра.

Број не су до бро твор не ак-
ци је ко је ор га ни зу је Ко ло. Ове 
же не бри ну о де ци, о ста ри ма, 
о си ро ма шни ма, на гра ђу ју и 
сти пен ди ра ју нај бо ље сред-
њо школ це, не гу ју пра во слав не 
оби ча је и тра ди ци ју. Ове го ди-
не, за хва љу ју ћи до на то ри ма, 
се стре су при ку пи ле но вац за 
вред не апа ра те на ме ње не де ци 
и да ри ва ле их ни шком Кли нич-
ком цен тру. 

Љ. Гло го вац

У бо жић ном ду ху то-
ле ран ци је и ху ма но сти, у 
Свр љи гу је 23. де цем бра 
по чео Бо жић ни фе сти вал, смо-
тра му зи ке, ига ра, ху ма но сти и 
мла до сти. по ред пе снич ких ве-
че ри, за бав них ига ра, аук циј ских 
про да ја, про грам фе сти ва ла обо-
га ти ће и на сту пи кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва и му зич ких 
гру па. Би ће, на рав но, и дру же ња 
са спор ти сти ма а пр ви пут је ор га-
ни зо ван и Бо жић ни ва шар. 

Ор га ни за ци о ни од бор фе сти-
ва ла рас пи сао је и ли те рар ни 
кон курс за уче ни ке основ них и 
сред њих шко ла на те му „У ре ду је 
би ти раз ли чит” и три нај бо ља ра-
да би ће на гра ђе на. За нај мла ђе је 
ор га ни зо ва но ки ће ње но во го ди-

ЛЕ СКО ВАЦ: ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛЕ СВОЈ ДАН

Бег са мар ги на жи во та

Бо жи дар Це кић у Ле сков цу

Љиљана Стојановић на про сла ви че тврт ве ка ра да

У НИ ШУ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО ЧЕ ТВРТ ВЕ КА ОД ОБ НА ВЉА ЊА СЕ СТРИН СТВА

Ко ло мла до сти и ис ку ства СВР ЉИГ

По чео
Бо жић ни
фе сти вал 
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У Не го ти ну је, у пра знич ној 
ат мос фе ри, за вр шен про јект 
„Ин клу зи ја ни је кон фу зи ја”. 
Асо ци ја ци ја за раз вој оп шти-
не Не го тин, на чи јем је че лу 
љи ља на Ђа ко вић, у парт нер-
ству са До мом за де цу и омла-
ди ну „Стан ко па у но вић” и уз 
фи нан сиј ску по др шку 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, би ла 
је но си лац про јек та. Све ча-
но сти одр жа ној тим по во дом 
при су ство вао је Дра ган то-
до ро вић, др жав ни се кре тар 
ре сор ног ми ни стар ства, са 
го сти ма из окол них гра до ва 
ти моч ког окру га. му зич ком про гра му уче ни ка 
дом ског ин тер на та прет хо ди ло је отва ра ње из-
ло жбе ра до ва де це ко ја су би ла укљу че на у три 
вр сте еду ка тив них про гра ма у окви ру про јек та 
„Ин клу зи ја ни је кон фу зи ја”. 

Осми шље ни ин клу зив ни про гра ми рад не те ра-
пи је у пе ри о ду од че ти ри ме се ца за 60 ко ри сни-
ка из ре до ва мла ђе по пу ла ци је, под ра зу ме ва ли 
су ко рек тив не и пре вен тив не ве жбе, игре и ли-

ков не ра ди о ни це. За 
про је кат ин клу зи је, 
Асо ци ја ци ји за раз вој 
оп шти не Не го тин ре-
сор но ми ни стар ство 
је опре де ли ло 550.000 
ди на ра али је, ка ко ис-
ти чу ње го ви но си о ци, 
од нов ца мно го ва-
жни ји од зив на ко ји је 
на и шао. 

– ми ни стар ство је 
пре по зна ло и по др жа-
ло оп шти циљ про јек-
та, ства ра ње усло ва 
за по бољ ша ње по ло-
жа ја и ква ли те та жи-
во та осо ба са ин ва ли-

ди те том, урав но те жен со цио-еко ном ски раз вој и 
јед на ке мо гућ но сти гра ђа на, у скла ду са Ло кал-
ном стра те ги јом одр жи вог раз во ја оп шти не Не-
го тин и Стра те ги јом уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба 
са ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји – ре као је 
из ме ђу оста лог у Не го ти ну, Дра ган то до ро вић, 
др жав ни се кре тар у ми ни стар ству за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

Ј. Ста но је вић

У клу бу Уста но ве Ге рон то ло-
шки цен тар Бе о град, у Све-
то гор ској ули ци, одр жа на је 

про мо ци ја ка лен да ра за 2017. го-
ди ну, чи ја је те ма „во ли мо све што 
во ле мла ди”.

Ино ва тив ни про грам ски са др-
жај осми шљен је та ко да у ње му 
ак тив но уче ству ју се ни о ри – ак-
ти ви сти, с ци љем да скре не па-
жњу јав но сти на то да ста ре ње и 
ста рост ни су ни шта стра шно и да 
је мо гу ће и у тре ћем до бу ужи ва-
ти у жи во ту. У сни ма њу ка лен да-
ра за 2017. уче ство ва ла су чак 72 
чла на цен та ра и клу бо ва Ге рон то-
ло шког цен тра Бе о град. 

– Ко ри сни ци днев них цен та ра 
и клу бо ва ко је мо же те да ви ди те 
у ка лен да ру, нај бо љи су про мо те-
ри кон цеп та ак тив ног ста ре ња и 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње. Они 
су до каз да је мла дост пре све га 
ста ње ду ха и све сти, без об зи ра 

на то ко ли ко за и ста има те го ди-
на. Ка лен дар по зи ва све пред-
став ни ке тре ћег до ба да по но во 
ожи ве де те у се би, кроз дру же ње 
и за ба ву, а из над све га ова квим 
ка лен да ром же ле ли смо да про-
мо ви ше мо љу бав пре ма жи во-
ту – из ја ви ла је ма риа мар ков, 
управ ни ца Днев них цен та ра и 
клу бо ва Ге рон то ло шког цен тра 
Бе о град, уз на по ме ну да је ка лен-
дар сни ман на де вет ло ка ци ја а да 
сви уче ни ци за јед но има ју 4.965 
го ди на.

Ка лен дар је за ми шљен та ко да 
ње го ву про дук ци ју чи не се ни о-
ри ак ти ви сти у спо ју са про фе-
си о нал ном фо то гра фи јом. те ма 
ка лен да ра су се ни о ри у уло зи 
мла дих у ра зним ак тив но сти ма 
ка рак те ри стич ним за мла ђу по-
пу ла ци ју. За си ту а ци је су ода бра-
не оне ко је нај ви ше пред ста вља ју 
да на шњу омла ди ну. 

– по зи ва мо све дру штве но од-
го вор не ком па ни је и по је дин це 
да ку по ви ном овог ка лен да ра 
по др же здрав и ак ти ван жи вот у 
тре ћем до бу. та ква вр ста фи нан-
сиј ске по др шке слу жи ће нам да 
по кри је мо тро шко ве из ра де ка-
лен да ра, док ће део сред ста ва 
би ти на ме њен за на бав ку ма те-
ри ја ла за број не бес плат не еду-
ка тив но-кре а тив не ра ди о ни це 
при клу бо ви ма. С об зи ром на то 
да је 2017. про гла ше на го ди ном 
ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, ка-

лен дар ко ји смо на пра ви ли има 
за циљ да мла ђим ге не ра ци ја ма 
пред ста ви се ни о ре на по зи ти ван 
на чин. мла ди ма ша ље мо по ру ку 
да ста ри ји је су део на шег дру-
штва – на ше ком ши је, при ја те-
љи, ро ди те љи, ба ке и де ке, ко ји 
уме ју да бу ду бес крај но за бав ни 
и кре а тив ни, ко ји има ју же ље и 
сно ве без об зи ра на број го ди на 
– по ру чи ла је Су за на ми шић, ди-
рек тор ка Уста но ве Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град.

Г. О.

Са сни ма ња за ка лен дар

Љи ља на Ђа ко вић из Асо ци ја ци је за раз вој  
и Дра ган То до ро вић, др жав ни се кре тар  
у Ми ни стар ству за рад

ЗА ВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ „ИН КЛУ ЗИ ЈА НИ ЈЕ КОН ФУ ЗИ ЈА”

Бо љи ква ли тет жи во та ОСИ

шње јел ке и до ла зак Де да мра за 
ко ји ће оби ћи сва ко де те у свр-
љи шком кра ју.

– Нај бо љу ма ско ту фе сти ва-
ла – „пин гви на Ра шу” осми слио 
је вла ди мир цвет ко вић ко ји је 
и по бе дио на кон кур су – ка же 
Сте фан Јо ва но вић, ко ор ди на тор 
Кан це ла ри је за мла де у Свр љи гу. 

Ор га ни за то ри фе сти ва ла су 
Кан це ла ри ја за мла де и цен-
тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт 
Свр љи га са во лон те ри ма. ма ни-
фе ста ци ја тра је до Бо жи ћа и сва 
сред ства при ку пље на од ула-
зни ца и аук циј ских про да ја оти-
ћи ће у ху ма ни тар не свр хе.

С. Ђор ђе вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРА ДА ПРЕД СТА ВИО МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКИ КА ЛЕН ДАР ЗА 2017. ГО ДИ НУ

Промоција љубави
према животу 
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Из ме ђу чи ње ни ца о по је ди ним 
дру штве ним аспек ти ма и оно га 
ка ко их ми ви ди мо сто ји ве ли ки 
рас ко рак, от кри ва ис тра жи ва ње 
спро ве де но у 40 зе ма ља 

Ко ли ко ста нов ни ка има Ср би ја, 6,4 ми-
ли о на, 7,1 или 7,8? У пра ву је сва ко ко 
ће ре ћи 7,1 ми ли он, али та квих, са та-

ко пре ци зним са зна њем, не ма мно го.
Уоби ча је но ста но ви ште је да нас има се-

дам ми ли о на, па је то био и про се чан од-
го вор ов да шњих ис пи та ни ка у ме ђу на род-
ном ис тра жи вач ком про јек ту ко јим је би ла 
об у хва ће на и на ша зе мља.

по ште но го во ре ћи, гре шка у овом слу-
ча ју ни је ве ли ка. Али, ка да је тре ба ло по-
гле да ти у бу дућ ност и за пи та ти се о по пу-
ла ци ји Ср би је у на ред ним де ка да ма, из ме-
ђу три по ну ђе на од го во ра, шест ми ли о на, 
7,3 и осам ода бран је пр ви ко ји би зна чио 
дра сти чан по пу ла ци о ни пад. Исто вре ме но, 
про јек ци ја УН за 2050. го ди ну ви ди Ср би ју 
са укуп но 7,3 ми ли о на жи те ља, што је ми ли-
он и две сто ти не хи ља да ви ше не го да нас.

На пи та ња истог про фи ла ве за на за чи тав 
низ со ци јал них по ка за те ља, али за сва ку зе-
мљу по је ди нач но, од го ва ра ло је, у пе ри о ду 
од кра ја сеп тем бра до по чет ка но вем бра, 
27.250 осо ба из 40 др жа ва (из на шег ре ги о-
на, осим Ср би је, са мо још цр на Го ра), у жи-
вот ној до би од 16 до 64 го ди не, про пра тио 
је оп се жно ову те му лон дон ски „Гар ди јан”.

Иза ис тра жи ва ња сто ји јед на од нај ве ћих 
свет ских ор га ни за ци ја за ис пи ти ва ње јав-
ног мње ња, бри тан ски Ип сос мО РИ, а ре-
зул та ти, об ја вље ни ових да на на из ма ку го-
ди не, оправ да ли су свр ху у пу ној ме ри, као 
и сам на зив про јек та „Ри зи ци пер цеп ци је”.

Су че ља ва њем ствар них чи ње ни ца са 
пред ста ва ма љу ди о њи ма по ка за ло се, и 
ста ти стич ки ис ка за ло, ко ли ки ту јаз по сто-
ји, а са мим тим и про стор за за блу де, по гре-
шна уве ре ња, пред ра су де и све оста ло што 
ода тле не ми нов но про ис ти че.

Што се ти че Ср би је и пер ци пи ра ног ума-
ње ња бро ја ста нов ни ка, за ни мљи во је (а 
сва ка ко би за вре ђи ва ло и по дроб ни ја из у-
ча ва ња) да она са ми ну сним про цен том од 
18 од сто убе дљи во од ска че од свих оста лих 
зе ма ља. по след ња је на ска ли чи ји гор њи, 

мно го број ни ји део за пре ма ју они са прог-
но зи ра ним (опет не ре ал ним) ра стом, од 
Ру са ко ји про це њу ју да ће их сре ди ном сто-
ле ћа би ти 160 ми ли о на, а не ће, већ 120, до 
цр но го ра ца ко ји су на пи са ли се дам сто хи-
ља да, а УН ка же не ви ше од пет сто се дам-
де сет хи ља да.  

И са мо још је дан слу чај на шег из у зет ка. 
За јед но са Ру си јом и Ки ном, Ср би ја је је ди-
на „гла са ла” за До нал да трам па. Ис тра жи ва-
ње је би ло ра ђе но не по сред но уочи аме-
рич ких из бо ра, па се пи та ње о мо гу ћем по-
бед ни ку про сто на мет ну ло, што ни је чуд но 
с об зи ром на тен зи је ко је су пра ти ле кам-
па њу, а по себ но у ве зи за јед ном од ан кет-
них став ки. На рав но, о му сли ма ни ма. Сви 
зна мо шта је кан ди дат трамп го во рио, на-
ја вљи вао, пре тио на те му му сли ма на. Шта 
ће пред сед ник трамп од све га то га ура ди ти, 
још не зна мо. Али, да ли бар зна мо, сва ко у 
сво јој зе мљи, ко ји део по пу ла ци је чи не му-
сли ма ни? Не зна ње је оп ште и за па њу ју ће.

Два су пи та ња би ла ди рект но ве за на за 
му сли ман ску по пу ла ци ју: пр во се од но си ло 
на са да шњу сли ку, а дру го на број ча но ста-
ње 2020. го ди не. У Ср би ји на то ко ли ко му-
сли ма на до ла зи на сва ких сто ста нов ни ка, 
три, се дам или пет на ест, про се чан од го вор 
је био 13, а та чан број је за пра во три, док  
де мо граф ски про ра чу ни за 2020. го ди ну го-
во ре о пет, а анек ти ра ни сма тра ју да ће их 
би ти 21 про це нат.

Још из ра зи ти је раз ли ке из ме ђу ствар не си-
ту а ци је и ин ди ви ду ал них про це на ко је ин ди-
рект но, али зна чај но, ути чу на јав но мње ње 
до ла зе из оста лих зе ма ља, по себ но За пад не 
Евро пе и Аме ри ке. У Сје ди ње ним Др жа ва ма 
му сли ма ни пред ста вља ју је дан про це нат ста-
нов ни штва, а у ан ке ти је „ви ђе но” 17 од сто, за 
на ред не че ти ри го ди не чак 23 про цен та.

У Ита ли ји (3,7), Бри та ни ји (4,8), Не мач кој (5), 
сву да је до жи вљај по сто је ћег ста ња про цен-
ту ал но по ја чан. У Не мач кој, уме сто ре ал ног 
по да тка, је дан на два де сет, иде се на до жи-
вље ни, је дан на пет. За че ти ри го ди не, му сли-
ман ска по пу ла ци ја ће по ра сти на 6,9, али у 
очи ма ан ке ти ра них то ће из но си ти 31 од сто.

Нај ек стрем ни ји је ипак слу чај Фран цу ске, 
где ће про це нат му сли ма на 2020. до сти ћи 

8,3 од сто, али пре о вла ђу је уве ре ње да ће 
тај од нос уства ри би ти 40 на 100.

У на ве де ним од го во ри ма пи шу се бро-
је ви, а чи та се страх. вре ме је ве ли ких ло-
мо ва, на свим стра на ма. Ра то ви, из бе гли це, 
стра шне људ ске не сре ће, те ро ри зам, не-
со лид ни, ко рум пи ра ни по ли ти ча ри, не ка-
жњи вост ла жи у јав ном по ли тич ком го во ру, 
од су ство истин ских др жав ни ка и др жав-
нич ке од го вор но сти, ег зи стен ци јал на не-
си гур ност, рас ту ће не по ве ре ње, су но врат 
тра ди ци о нал них ме ди ја, не кон тро ли са на 
моћ дру штве них мре жа, све то до ве ло је до 
осе ћа ја угро же но сти и ис по ља ва ња сум њи-
ча во сти пре ма све му што је дру га чи је, би ло 
да је у пи та њу ве ра, ет нич ка при пад ност, 
кул тур ни обра зац, бо ја ко же.

И све то се сте кло у две ре чи ко је су обе-
ле жи ле од ла зе ћу 2016. Јед на је „пост-исти-
на”, по из бо ру Окс форд ског реч ни ка, а 
дру га „ксе но фо би ја”, за ко ју су се од лу чи ли, 
ру ко во де ћи се бро јем пре тра жи ва ња, лек-
си ко гра фи у ин тер нет ском реч ни ку Dic ti o-
nary.com (лат.)

Ип со со во ис тра жи ва ње до не ло је, упр кос 
све му, и ре лак си ра ни је ре зул та те, ве за не за 
гле да ње на со ци јал не нор ме, при хва тљи во 
по на ша ње, мо рал, хо мо фо би ју. За не ке осе-
тљи ве те ме по пут пред брач них сек су ал них 
од но са или абор ту са, хо мо сек су ал не ве зе, 
од ис пи та ни ка је тра же но да од го во ре шта 
ми сле ко ли ки би про це нат њи хо вих су гра-
ђа на сма трао то мо рал но не до пу сти вим да 
би се у зби ру по ка за ло да не у по ре ди во ма-
њи број љу ди не го што се прет по ста вља ло 
има осу ђу ју ћи став.

И нај зад, као нај ве ће из не на ђе ње, сре ћа. 
Ис по ста вља се да су љу ди срећ ни ји не го 
што се ми сли. ве ћи ном се та ко из ја шња ва ју 
кад го во ре о се би. За дру ге већ ни су си гур-
ни, па се ја вља по при лич на раз ли ка из ме ђу 
то га шта ан ке ти ра ни сма тра ју да су дру ги 
од го во ри ли, а шта они са ми осе ћа ју.

У про се ку, из ву че ном за све зе мље, 44 
од сто је био ре зул тат про це не за дру ге, а 
њих 86 од сто су ре кли за се бе да су срећ-
ни. У Ср би ји је тај од нос 34 пре ма 77. мо жда 
ствар но та ко сто је ства ри.

Д. Дра гић

МА ЛО ЗНА МО О НА МА СА МИ МА

та ко 
не сто је 
ства ри



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2016. 19

САД: Под мла ђи ва ње 
се ни о ра

Све ви ше Аме ри ка на ца ста ри јих од 65 го-
ди на, под јед на ко же на и му шка ра ца, од лу-
чу је да ефек те ста ре ња убла жи – од ла ском 
„под нож”. пре ма по да ци ма Аме рич ког дру-

штва за естет ску пла стич ну хи рур ги ју, број 
ко ри сни ка ових про це ду ра удво стру чен је 
у по след ње две де це ни је, с тим што је нај ве-
ћи скок за бе ле жен у по след њих пет го ди на.

Ста рост оних ко ји су ра ди да се под мла де 
је из ме ђу 65 и 75, а ве ћи на се од лу чу је за 
про це ду ру за те за ња ли ца, док је дру ги нај-
тра же ни ји за хват по ди за ње оч них ка па ка. 
пре ма ста ти сти ци за 2015, ово ме се под вр-
гло око 80.000 же на и му шка ра ца. 

Јед но од об ја шње ња за ово је чи ње ни ца 
да се да нас ду же жи ви, као и све ве ћа дру-
штве на при хва тљи вост естет ске хи рур ги је 
ко ју по пу ла ри шу филм ске и те ле ви зиј ске 
зве зде. Сем то га, у Аме ри ци не по сто ји гра-
ни ца за пре ста нак рад ног ве ка, па они ко ји 
оста ју рад но ак тив ни до свог по зног до ба 
на сто је да оста ве ути сак да су мла ђи не го 
што има ју го ди на.  

НЕ МАЧ КА: Ује ди ње ње 
пен зи ја до 2025.

по ли тич ко и еко ном ско ује ди ње ње не-
ка да шње За пад не и Ис точ не Не мач ке оба-
вље но је ре ла тив но бр зо, али пен зи је у 
не ка да шњем со ци ја ли стич ком де лу зе мље 
ни по сле три де це ни је ни су до сти гле ни во 
сво јих за пад них ко ле га.

пре ма нај но ви јем пред ло гу ре фор ми, 
рав но прав ност у овом по гле ду тре ба да бу-
де до стиг ну та до 2025, да кле ви ше од три и 
по де це ни је од па да Бер лин ског зи да, што 
је до не ло окон ча ње „Хлад ног ра та” и ство-
ри ло усло ве за ује ди ње ње. Иако су пен зи је 
у ис точ ном де лу стал но по ди за не, раз ли ка 
је ипак би ла пре ве ли ка, што је глав но об ја-
шње ње за што до ујед на ча ва ња ни је до шло 
ра ни је. пре ма про це на ма, спро во ђе ње овог 
пла на би ко шта ло 3,9 ми ли јар ди евра. У пр-
вим ко мен та ри ма се ина че ука зу је да је ово 
са оп ште но у мо мен ту ка да по чи њу по ли тич-
ке при пре ме за но ве из бо ре (у сеп тем бру 
2017), у ко ји ма ко а ли ци ја кан це лар ке Ан ге ле 
мер кел ра чу на и на ста ри је би ра че.

ЈА ПАН: Но ва ре фор ма
Гор њи дом ја пан ског пар ла мен та је из гла-

сао за кон ко јим се за по чи ње но ва ре фор ма 
пен зиј ског си сте ма ка ко би се, у кон тек сту 
ра пид ног ста ре ња ста нов ни штва и сма њи-
ва ња укуп ног бро ја за по сле них, омо гу ћи ла 
ње го ва одр жи вост. Као и дру где, ре фор ма 
пред ви ђа ду го роч ну ста бил ност пен зи ја, 
али и сма њи ва ње не ких по год но сти ко је су 
пен зи о не ри до сад има ли.

Но ва ре фор ма се осла ња на прет ход ну, 
спро ве де ну 2004, и би ла је нео п ход на за то 
што се ни су оства ри ла не ка пред ви ђа ња на 
ко ји ма је уте ме ље на, пре све га она о из ла-
ску на ци о нал не еко но ми је из ре ла тив не 
стаг на ци је, пра ће не и фе но ме ном де фла-
ци је (опа да њем це на), што је ути ца ло и на 

пад на ци о нал ног про се ка пла та. по но вим 
пра ви ли ма, пре ма том про се ку убу ду ће би 
се рав на ле и пен зи је – што би, упр кос уве-
ра ва њи ма вла сти да се то не ће до го ди ти, у 
крај њем ис хо ду иза зва ло и пад пен зи о нер-
ског стан дар да. 

БРИ ТА НИ ЈА: Рад ни  
век до 70

Бри тан ска вла да, иако за о ку пље на уну-
тра шњим де ба та ма о ва ри јан та ма „раз во да” 
од ЕУ, раз ми шља и о но вом по ме ра њу гра-
ни це за за вр ше так рад ног ве ка и од ла зак 
у пен зи ју. пре ма до ку мен ти ма са чи ње ним 
у Де парт мен ту за рад и пен зи је, Бри тан ци 
ко ји су да нас у до бу из ме ђу 20 и 30 го ди на 
тре ба ло би да ра де док не на пу не 70.

До ово га би се сти гло „агре сив ни јом” про-
ме ном по сто је ћег пла на о по ди за њу жи вот-
ног до ба за пен зи о ни са ње, ко ји пред ви ђа 
да се са да шња гра ни ца од 65 нај пре, из-
ме ђу 2018. и 2020, по ме ри за јед ну го ди ну 
на ви ше, за тим на 67 из ме ђу 2026. и 2028, 
и на 68 из ме ђу 2044. и 2046. Ар гу мен ти за 
но ву ре ви зи ју су но ве број ке о про ду же њу 
оче ки ва ног жи вот ног ве ка, ко је по ка зу ју да 
љу ди већ тре ћи ну свог жи во та про во де у 
пен зи ји, и нео п ход ност да вла да бу де „тран-
спа рент ни ја” у сво јој стра те ги ји за ду го роч-
ну одр жи вост си сте ма.  М. Б.

ПлА НЕ тА ПЕН зи О НЕ РА

ГРЧ КА: По моћ за не за до вољ не 
пен зи о не ре

вла да пре ми је ра ци пра са сва ка ко је ра чу на ла да ће об-
ра до ва ти пен зи о не ре ко ји ма су пен зи је у по след њих шест 
го ди на сма њи ва не чак 11 пу та, али јед но крат ни бо жић ни 
бо нус у из но су од 300 до 500 евра са мо је рас плам сао њи-
хо во не за до вољ ство (и на љу тио грч ке кре ди то ре).

Око 5.000 пен зи о не ра је на и ме иза шло на ули це Ати не 
сма тра ју ћи да је по моћ ма ла на док на да за из ну ђе на од-
ри ца ња (мно ги ма су пен зи је пре по ло вље не) док са дру ге 
стра не кре ди то ри твр де да су грч ке пен зи је, ко је у БДп-у 
уче ству ју са 17 од сто – што је знат но из над про се ка ЕУ – 
пре ве ли ки фи скал ни те рет и да је бо жић ни бо нус пре кр-
шио до го вор о усло ви ма да љег кре ди ти ра ња зе мље. ци-
прас је, ме ђу тим, по моћ оправ дао број ка ма ко је по ка зу ју 
да је, по сле ше сто го ди шње ре це си је, грч ка еко но ми ја по-
че ла да ра сте – ове го ди не, до ду ше, са мо за ми ни мал них 
0,1 од сто, док се за иду ћу пред ви ђа раст од 2,5 про це на та.
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Кул тур но-умет нич ко дру штво 
„Сун ча на је сен“ од осни ва ња 
– 1972. го ди не у окри љу је Оп-
штин ског удру же ња пен зи о не-
ра у Ки кин ди и но си лац је дру-
штве ног и за бав ног жи во та ове 
ста ро сне по пу ла ци је. КУД је не-
дав но про сла вио 44. ро ђен дан 
и та да се мо гло чу ти да оку пља 
око 80 чла но ва, за хва љу ју ћи то-
ме што је сво је де лат но сти про-
ши рио ли те рар но-драм ском и 
спорт ском сек ци јом и кре а тив-
ном ра ди о ни цом.

Хор, фол клор, гру па пе ва ча, 
ор ке стар и во кал ни и ин стру-
мен тал ни со ли сти, пот по мог ну-
ти пи сци ма и глум ци ма при ре-

ди ли су при го дан сла вље нич ки 
про грам. У за вр шни ци уру че на 
су при зна ња чла но ви ма: ма ри 
три вун че вић за 20 го ди на на-
сту па ња у КУД-у „Сун ча на је сен“, 
љу би ци Га ври лов за 15, ма ри ји 
ву кић и цвет ку тер зи ну за по 10 
а Ка ти ци Иса ков, Би сер ки Гра-
стић, Зла тин ки Кри шан и Је ли 
ве лич ков за по пет го ди на. За 
ис пу ње не за слу ге дво је чла-
но ва – Ол га пај тин и во ји слав 
Ба јић про гла ше ни су по ча сним 
чла но ви ма. прет ход них го ди на 
та ква част је ука за на Је ли са ве ти 
Сан дић, пр вом до бит ни ку, а по-
том и Дра га ну Лу ки ћу и Зла тин-
ки па влов.  С. З.

Са вез ин ва ли да ра да вој-
во ди не обе ле жио је по-
чет ком де цем бра у Бач-

кој па лан ци ме ђу на род ни дан 
осо ба са ин ва ли ди те том. Све ча-
но сти су, из ме ђу оста лих, при-
су ство ва ли 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, па ли-
мир тот, под се кре тар по кра јин-
ског се кре та ри ја та за со ци јал ну 
по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав-
но прав ност по ло ва, Че до мир 
Фран цу ски, за ме ник ди рек то ра 
по кра јин ског фон да пИО, Стан-
ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Ср би је, ми та Ла чан ски, 
пред сед ник СО Бач ка па лан ка, 
и мно ги дру ги го сти. До ма ћин 
све ча но сти, Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца СИР вој во ди не, 
по здра вља ју ћи при сут не за хва-
ли ла је по кра јин ском се кре та-
ри ја ту на по др шци и ис та кла да 
су ин ва ли ди ра да нај број ни ја 
гру па осо ба са ин ва ли ди те том и 
да је СИР нај ве ћа ор га ни за ци ја 
у вој во ди ни ко ја оку пља осо бе 
са ин ва ли ди те том.

ми та Ла чан ски је на гла сио 
да оп шти на Бач ка па лан ка по-

др жа ва про јек те ко ји ма се про-
мо ви ше кул ту ра то ле ран ци је 
и да ће се из бу џе та и да ље из-
два ја ти сред ства за про грам ске 
ак тив но сти удру же ња ОСИ на 
те ри то ри ји оп шти не.

по кра јин ски се кре тар пре-
драг ву ле тић на ја вио је сле де ћу 
го ди ну као го ди ну со ци јал не за-
шти те.

– На ред не го ди не на сто ја ће-
мо, у са рад њи са НСЗ, да што ве-
ћи број рад но спо соб них ОСИ 

на ђе од го ва ра ју ће рад но ме сто. 
За јед но са СИР вој во ди не при-
пре ми ли смо и упу ти ли ре сор-
ном ми ни стар ству од ре ђе не 
пред ло ге за из ме ну и до пу ну 
За ко на о со ци јал ној за шти ти. У 
пр вих 150 да на ра да по ка за ли 
смо да смо до бар парт нер СИР 
вој во ди не, а је дан од по ка за те-
ља парт нер ства је и по моћ од 
800 па ке та су хо ме сна тих про из-
во да за чла но ве ООИР вој во ди-
не – на гла сио је ву ле тић.

Че до мир Фран цу ски че сти тао 
је, у име ди рек то ра пФ пИО, чла-
но ви ма Са ве за ме ђу на род ни дан 
ОСИ, и на гла сио да пФ пИО и СИР 
вој во ди не има ју већ го ди на ма 
плод ну и успе шну са рад њу.

Стан ко Ним че вић је ис та као 
да је 3. де цем бар ва жан дан за 
осо бе са ин ва ли ди те том, па и за 
ин ва ли де ра да, ко ји су у све те-
жем со ци јал ном по ло жа ју.

– За хва љу јем по кра јин ском 
се кре та ри ја ту на свој по др шци 
и на па ке ти ма по мо ћи ко ји су 
до бро до шли у овим хлад ним 
да ни ма. вла да Ср би је, ре сор но 
ми ни стар ство и ре сор ни Се-
кре та ри јат има ју слу ха за по-
тре бе ин ва ли да ра да и на дам се 
да ће учи ни ти још ви ше на за-
по шља ва њу мла дих са ин ва ли-
ди те том – ис та као је Ним че вић.

На све ча но сти се го во ри ло и о 
ду го го ди шњем ра ду Са ве за ин-
ва ли да ра да вој во ди не, ко ји да-
нас оку пља 34 град ске од но сно 
оп штин ске ор га ни за ци је, а том 
при ли ком је Ста на Сви ла ров уру-
чи ла при год не по кло не пре дра гу 
ву ле ти ћу, ми ти Ла чан ском и оста-
лим за слу жним го сти ма.

Дра ган Ко раћ

СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСИ

Сле де ћа го ди на, го ди на 
со ци јал не за шти те

хроника

Ру ко вод ство СИР и по кра јин ски се кре тар

КИ КИНД СКА „СУН ЧА НА ЈЕ СЕН“ ПРО СЛА ВИ ЛА 44. РО ЂЕН ДАН

Још два по ча сна чла на

Ол га Пај тин и Во ји слав Ба јић, у сре ди ни, са пред сед ни ком Удру же ња 
Ве ли за ром Сил ве сте ром и пред сед ни цом КУД Је лом Ве лич ков
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У ци љу до при но са про мо ци ји ак тив ног 
и до сто јан стве ног ста ре ња у Ср би ји, 
Удру же ње гра ђа на „Сна га при ја тељ ства“ 

– Amity и пор тал пен зин, тре ћу го ди ну за ре-
дом, по зи ва ју за ин те ре со ва не гра ђа не, ко ји 
има ју 60 го ди на или су ста ри ји, да уче ству ју на 
Кон кур су „Дра га но ва на гра да” за нај бо љи пу-
то пис ста ри јих осо ба. 

пу то пи сни ра до ви ко ји ула зе у из бор за на-
гра ду раз вр ста ни су у пет ка те го ри ја: нај бо-
ља жен ска пу то пи сна при ча, нај бо ља му шка 
пу то пи сна при ча, нај бо ља при ча о пу то ва њу 
по Ср би ји, нај бо ља при ча о пу то ва њу у ино-
стран ство и нај бо ља пу то пи сна пе сма.

Да би се при ја ви ли на кон курс и рав но-
прав но се бо ри ли за не ку од на гра да, кан ди-
да ти тре ба да ис пу не сле де ће усло ве: 

• аутор/ка пу то пи сног ра да тре ба да има 
нај ма ње 60 го ди на,

• у за гла вљу пр ве стра не по треб но је на ве
сти ко јој од пет ка те го ри ја рад при па да,

• пу то пи сни рад мо же да бу де до мак си мум 
пет ку ца них стра на,

• по жељ но је да фонт сло ва бу де Ti mes New 
Ro man, ве ли чи на сло ва 12, 

• онај ко пи ше ру ком, тре ба да пи ше чит ким 
штам па ним сло ви ма,

• мо же се по сла ти са мо је дан пу то пи сни 
рад,

• на кра ју ра да по треб но је на пи са ти по дат
ке о се би: име и пре зи ме, го ди не, адре са ста-
но ва ња, те ле фон фик сни или мо бил ни, имејл 
адре са (уко ли ко је аутор/ка има).

На гра ђе ни пу то пи сни ра до ви би ће об ја-
вље ни у по себ ној пу бли ка ци ји, а за јед но са 
ра до ви ма ко ји су до би ли по себ не по хва ле би-
ће об ја вље ни и на пор та лу Pen zin.rs и ин тер-
нет стра ни ци Удру же ња Amity. Сто га, уче сни-
ци кон кур са тре ба на кра ју пу то пи сног ра да 
да на зна че да ли су са гла сни да се, уко ли ко 
уђе у из бор, њи хов рад и об ја ви.

Ра до ви се мо гу сла ти од 1. ја ну а ра до 1. мар-
та 2017. го ди не, на адре су: Amity, па ри ске ко-
му не 1/12, 11070 Но ви Бе о град, са на зна ком: 
„За кон курс“ или елек трон ским пу тем на мејл 
адре су: mi ra @a mity-yu.org, та ко ђе са на зна-
ком у на зи ву пи сма „За кон курс“. 

Жи ри ће од лу ку о из бо ру нај бо љих пу то пи-
сних ра до ва са оп шти ти до 1. ма ја 2017. го ди-
не. За ауто ре нај бо љих ра до ва у свих пет ка те-
го ри ја и за њи хо ве при ја те ље, у ма ју 2017. го-
ди не би ће ор га ни зо ва но на град но пу то ва ње 
по Ср би ји. Уче сни ци кон кур са има ће при ли ку 
да чи та ју сво је пу то пи сне ра до ве на књи жев-
ним ве че ри ма ко је ће би ти ор га ни зо ва не у не-
ко ли ко гра до ва у Ср би ји. Г. О.

За Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Не-
го тин 2016. го ди на је би ла ве о ма успе шна. 
по че ла је из бо ри ма у пен зи о нер ској ор-
га ни за ци ји, а окон ча на је при па ја њем два 
по сто је ћа удру же ња, што је био је дан од 
нај ва жни јих за да та ка ре ша ва них то ком јед-
но го ди шњег ми ну лог пе ри о да. Не ка да шњи 
рас кол је пре ва зи ђен, а у су срет но вој го ди-
ни одр жан је и пр ви за јед нич ки са ста нак, на 
ко ме је озва ни че но ок то бар ско ује ди ње ње.

– У го ди ни ју би ле ја, ко ја је од свих нас 
зах те ва ла пу но ан га жо ва ње ка ко би смо је 
обе ле жи ли у скла ду са се дам де се то го ди-
шњим угле дом Удру же ња у сре ди ни у ко-
јој жи ви мо, но во ру ко вод ство, иза бра но у 
апри лу, по ста ви ло је као свој нај ва жни ји 
за да так – ује ди ње ње раз је ди ње них пен зи о-
нер ских ор га ни за ци ја. За не ко ли ко ме се ци 
у то ме смо ус пе ли и са да смо је дин стве на 
чла ни ца Асо ци ја ци је Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је. под бро јем је дан нам је по моћ свим 
ма те ри јал но угро же ним пен зи о не ри ма, као 
и по др шка ме сним од бо ри ма да ре ше не ке 
од про бле ма, у са рад њи са ме сним за јед ни-
ца ма и ло кал ном са мо у пра вом. пре ма пла-
ну и про гра му ак тив но сти до 2020. го ди не, 
ус пе ли смо да се ује ди ни мо, по ја ча мо мре-
жу ме сних од бо ра и број чла но ва – ис ти че у 
но во го ди шњем раз го во ру за „Глас оси гу ра-
ни ка” вла сти мир Абра ше вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Не го тин. 

У оп шти ни Не го тин ко ја има око 34.000 ста-
нов ни ка, ско ро 11.000 су пен зи о не ри. Реч је о 
јед ној тре ћи ни по пу ла ци о не струк ту ре. Због 
то га у Удру же њу сма тра ју да број чла но ва, са-
да их је око 2.000, мо ра знат но да се по ве ћа. 
Чла на ри на од са мо 200 ди на ра је сим бо лич на 
у од но су на све оно што при пад ни ци ста ри је 
до би до би ја ју као чла но ви удру же ња, а нај ва-
жни је је, ка ко ис ти чу, уна пре ђе ње дру штве-
ног и со ци јал ног по ло жа ја. 

по во дом ме ђу на род ног да на ста рих 
Удру же ње је до де ли ло за хвал ни це са рад-
ни ци ма и при ја те љи ма ко ји су да ли до при-

нос раз во ју и очу ва њу тра ди ци је по сто ја ња 
и ра да пен зи о нер ске ор га ни за ци је. ме ђу 
ви ше од пе де сет до бит ни ка на шли су се и 
го сти из Бре го ва у су сед ној Бу гар ској. по-
во дом се дам де це ни ја кон ти ну и ра ног ра да 
не го тин ски пен зи о не ри су из да ли мо но-
гра фи ју, а уочи но во го ди шњих пра зни ка 
у До му пен зи о не ра одр жа ли су но во го-
ди шње пен зи о нер ске спорт ске игре. Над-
ме та ли су се у три спорт ске ди сци пли не, у 
до ми на ма, ша ху и пи ка ду, а нај у спе шни ји су 
до би ли за слу же не ди пло ме. 

Јо ван ка Ста но је вић

ТРЕ ЋИ КОН КУРС ЗА НАЈ БО ЉИ ПУ ТО ПИС  СТА РИ ЈИХ ОСО БА

Дра га но ва на гра да 2017

ИЗ БОР НА И ЈУ БИ ЛАР НА ГО ДИ НА ЗА КРА ЈИН СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ује ди ње ни и са ви ше чла но ва

Но во го ди шње спорт ске игре не го тин скох пен зи о не ра
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пензионерски кутак

НО вИ САД

Па ке ти по мо ћи 
Са вез ин ва ли да ра да вој во ди не до био је не дав но од вла де 

вој во ди не 830 па ке та по мо ћи за ак ти ви сте 34 оп штин ске ор-
га ни за ци ја ин ва ли да ра да.

па ке те је уру чио 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. 

– по кра јин ски се кре та ри јат је у 150 да на свог ра да оства-
рио успе шну са рад њу са СИР вој во ди не, а уру че њем ових 
па ке та она се и кон кре ти зу је јер је ин ва ли ди ма ра да по треб-
на сва ка по моћ у са да шњој еко ном ској си ту а ци ји. На ред на 
го ди на је про гла ше на го ди ном со ци јал не за шти те на те ри то-
ри ји Ап вој во ди не, а ре сор но ми ни стар ство је 2017. го ди ну 
про гла си ло и го ди ном ме ђу ге не ра циј ске са рад ње. Да бри га 
о со ци јал ним ка те го ри ја ма и ко ри сни ци ма со ци јал не по мо-
ћи не ће оста ти са мо на па пи ру го во ри по да так да су ре сор но 
ми ни стар ство и вла да вој во ди не, у ових 150 да на, укуп но из-
дво ји ли 200 ми ли о на ди на ра за уста но ве со ци јал не за шти те 
на те ри то ри ји Ап вој во ди не, чи ји смо ди рект ни осни ва чи. 
До дао бих та ко ђе да ће сле де ћа го ди на би ти и го ди на род-
не рав но прав но сти и бор бе про тив на си ља над же на ма – за-
кљу чио је пре драг ву ле тић.   Д. К. 

У Кул тур ном цен тру „Дра и нац” у Бла цу ор га ни зо ва на је 
де ве та „Злат на свад ба”. том при ком оку пи ло се три де се так 
брач них па ро ва ко ји су се вен ча ли пре по ла ве ка, 1966. го-
ди не.

Би ла је то, при се ћа ју се они ко ји су та да за сно ва ли брач ну 
за јед ни цу, го ди на за пам ће ње јер скло пље но чак 120 бра ко-
ва. то се ви ше ни је по но ви ло. 

Да нас од то га бро ја и да ље је у срећ ном у бра ку око 60 па-
ро ва. На све ча ност у Бла цу при сти гло је 30 па ро ва. Злат ни 
ју би леј је обе ле жен за јед нич ким руч ком, ве се љем и при се-
ћа њем на све оно што су, са да љу ди тре ћег до ба до жи ве ли 
и пре жи ве ли. Ипак, ви ше је би ло при че о анег до та ма не го о 
те шким тре ну ци ма. А би ло их је, али су и пре ва зи ђе ни, јер 
љу бав их је во ди ла да до че ка ју злат ну свад бу.

ма ни фе ста ци ја „Злат на свад ба” у овој то плич кој оп шти ни 
је дин стве на је у Ср би ји, а је дан од ње них ци ље ва је про мо-
ци ја за јед нич ког жи во та мла ди ма.   Ж. Д.

КИ КИН ДА 

Око 500 из во ђа ча 
сла вље ни ка

Ака дем ско дру штво за не го ва ње му зи ке „Гу сле” у Ки кин ди 
обе ле жи ло је 140 го ди на по сто ја ња. Ју би леј је про пра ћен ни-
зом ма ни фе ста ци ја, а 11. де цем бра је одр жа на га ла при ред ба 
у пу ној спорт ској ха ли „Је зе ро”. пред ста ви ло се око 500 из во-
ђа ча рас по ре ђе них у ан сам бле, по чев о д нај мла ђих гру па па 
до ве те ра на.

Сви про гра ми ко је су сла вље ни ци ове го ди не при ре ди ли у 
знак ју би ле ја оце ње ни су као умет нич ки до га ђа ји за ужи ва ње 
и пам ће ње. С. З.

КО СтО ЛАц 

Осмех и у тре ћем до бу
Удру же ње пен зи о не ра Град ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра-

да Ко сто лац не дав но је ор га ни зо ва ло из лет у Срем ске Кар-
лов це. про грам је био ра зно вр стан, а оно што је пен зи о не ре 
по себ но ора спо ло жи ло и на шта су по но сни је сте оби ла зак 
гро ба Бран ка Ра ди че ви ћа на Стра жи ло ву. Од че тр де се то ро 
пут ни ка, чак два де сет и дво је у ле пим го ди на ма (и са ви ше од 
70) са вла да ло је успон до спо ме ни ка Бран ку Ра ди че ви ћу. Њи-
хо во за до вољ ство и сре ћа ви де се на фо то гра фи ји, као до каз 
да се и у тре ћем до бу мо же жи ве ти пу ним плу ћи ма. во дич 
екс кур зи је би ла је Сла ви ца Ђор ђе вић. А. Р.

За јед нич ка фо то гра фи ја сла вље ни ка

Ве ле леп ни при зор са га ле при ред бе „Гу са ла“

Пен зи о не ри са вла да ли успон до Стра жи ло ва

БЛА цЕ

Де ве та Злат на свад ба
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БЕ О ГРАД

Фонд со ли дар но сти 
ко ри стан сви ма

На го ди шњој Скуп шти ни Град ске ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
Бе о гра да раз ма тран је, као и кра јем сва ке го ди не, из ве штај о 
ра ду Фон да со ли дар но сти. том при ли ком је оце ње но да је овај 
фонд ве о ма за на ча јан и ви ше стру ко ко ри стан, не са мо за пен зи -
о не ре са ме, већ и за функ ци о ни са ње оп штин ских ор га ни за ци ја.

На Скуп шти ни је за кљу че но да ста ту ти свих ОО и ГОп тре ба 
да се уса гла се са Ста ту том Са ве за пен зи о не ра Ср би је и да је 
то при о ри те тан за да так за на ред ну го ди ну. А. Н 

Бе чеј ско удру же ње пен зи о не ра бро ји око пет хи ља да чла но-
ва, а са мо ове го ди не уве ћа но је за ви ше од 200 „при до шли ца”. 

Удру же ње бри не о сви ма, а по себ но о нај у гро же ни јим пен-
зи о не ри ма, ка же пред сед ни ца На да ми ло ва нов. Ове го ди не 
по де ли ли су 135 па ке та са основ ним жи вот ним на мир ни ца-
ма чла но ви ма са нај ни жим при ма њи ма, а но вац за ту на ме ну 
сти гао им је из РФ пИО, она ко ка ко је пред ви ђе но пра вил ни-
ком о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја.

Бе чеј ски пен зи о не ри су ве о ма ак тив ни. по ред пу то ва ња 
и дру же ња, про сла ви ли су тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју 
„Сун ча на је сен жи во та”, а ор га ни зо ва ли су и до чек обе но ве 
го ди не, по при год ним це на ма.

Упра ва удру же ња је при пре ми ла и штам па ла го ди шњи ка-
лен дар Удру же ња пен зи о не ра Бе чеј. Г. О.

пр вог де цем бра у До му на Ка ра бур ми го сто ва ли су чла но-
ви му зич ке и ли те рар не сек ци је До ма во ждо вац. Сво је сти хо-
ви чи та ли су Жи ва на Да мја но вић, пе тар пе тро вић и Не вен ка 
Бал тић. На овом сво је вр сном дру же њу мо гли су се чу ти рас-
пе ва ни ко ри сни ци ко ји су се сме њи ва ли у до бро ода бра ним 
пе сма ма. Г. О.

КРА љЕ вО 

Пен зи о нер ско 
дру же ње

Ко ри сни ци Днев ног цен тра за ста ре у Бе ра нов цу код Кра-
ље ва, њих пе де се так, сре ди ном де цем бра би ли су у по се ти 
пен зи о не ри ма у До му ста рих у ма та ру шкој ба њи.

БЕ О ГРАД

Во ждов ча ни на  
Ка ра бур ми

Пе вач ка гру па „Риб ни ца”

БЕ ЧЕЈ

Све број ни ји

Овај су срет је, на и ме, до го во рен још у ок то бру, при ли ком 
обе ле жа ва ња ме се ца ста рих у Бе ра нов цу, ка да им је у го сти-
ма би ла ди рек тор ка До ма ста рих из ма та ру шке ба ње. пре ма 
до го во ру и по зи ву, пен зи о не ри из Бе ра нов ца са пе вач ком 
гру пом „Риб ни ца” из Риб ни це по се ти ли су вр шња ке ко ји жи ве 
у До му ста рих у ма та ру шкој ба њи. пен зи о не ри из ма та ру шке 
ба ње одр жа ли су при ред бу за го сте, а по том су го сти из Бе ра-
нов ца са пе вач ком гру пом „Риб ни ца” при ре ди ли про грам за 
до ма ћи не. И. Ш.
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Нај ра до сни ји пра зник ме ђу свим пра-
зни ци ма је Бо жић. тог да на ова пло-
тио се Исус Хри стос и по стао чо век. 

пра зну је се три да на. пр ви дан Бо жи ћа пра-
во слав ни вер ни ци сла ве 7. ја ну а ра. На Бо-
жић ују тро, пре сви та ња, зво не сва зво на на 
хра мо ви ма и об ја вљу је се до ла зак Бо жи ћа 
и по че так бо жић ног сла вља.

До ма ћин и сви уку ћа ни на Бо жић обла че 
нај све ча ни је оде ло и од ла зе у цр кву на ју-
тре ње и Бо жић ну ли тур ги ју. по сле слу жбе у 
цр кви се при ма на фо ра и то је пр во што се 
по је де на Бо жић. љу ди се по здра вља ју ре-
чи ма: „Хри стос се ро ди!” и от по здра вља ју са: 
„ва и сти ну се ро ди!” и ова ко се по здра вља и 
го во ри све од Бо жи ћа до Бо го ја вље ња.

На Бо жић, ра но пре под не, у ку ћу до ла зи 
спе ци јал ни гост, ко ји се обич но до го во ри 
са до ма ћи ном, а мо же би ти и не ки слу чај ни 
на мер ник. Он се по себ но до че ку је у ку ћи и 
зо ве се по ло жај ник. по ло жај ник по здра ви 
дом бо жић ним по здра вом, љу би се са уку-
ћа ни ма и од ла зи код шпо ре та. Отва ра вра-
та на шпо ре ту или пе ћи, ра ни је на ог њи-
шту, џа ра ва тру и го во ри здра ви цу: „Ко ли ко 
вар ни ца, то ли ко сре ћи ца, ко ли ко вар ни ца 
то ли ко па ри ца (нов ца), ко ли ко вар ни ца то-
ли ко у то ру ова ца, ко ли ко вар ни ца то ли ко 
пра са ди и ја га ња ца, ко ли ко вар ни ца, то ли-
ко гу са ка и пи ла ди, а нај ви ше здра вља и ве-
се ља, амин, Бо же дај”.

по ло жај ник сим бо лич ки пред ста вља му-
дра це ко ји су пра ти ли зве зду са Ис то ка и 
до шли но во ро ђе ном Хри сту на по кло ње-
ње. До ма ћи ца по сле то га по слу жи по ло жај-
ни ка и да ру је га не ким при клад ним по кло-
ном. тај чо век на Бо жић и за це лу на ред ну 
го ди ну до но си сре ћу у ку ћу.

Ра но ују тро на Бо жић по сле Све те ли-
тур ги је, до ма ћи ца за ме си те сто од ко јег 
пе че по га чу, ко ја се зо ве че сни ца. У њу се 
ста вља злат ни, сре бр ни или обич ни нов-
чић, од о зго се бо де гран чи цом бад ња ка, и 
та че сни ца има уло гу слав ског ко ла ча на 
Бо жић. Ка да че сни ца бу де пе че на, из но-
си се на сто где је већ по ста вљен бо жић-
ни ру чак. До ма ћин од пе че ни це за Бо жић 
се че нај пре ле ву плећ ку, гла ву и део од 
ре ба ра. Ка да сви ста ну за сто, до ма ћин за-
па ли све ћу, узи ма ка ди о ни цу, ока ди ико-
не, кан ди ло и све при сут не, пре да не ком 
мла ђем ка ди о ни цу ко ји ка ди це лу ку ћу. 
пе ва се бо жић ни тро пар и чи та се „Оче 

наш”. Кад се мо ли тва за вр ши, при сту па 
се ло мље њу че сни це. Че сни ца се окре ће 
као слав ски ко лач и на кра ју ло ми. Она се 
ло ми на оно ли ко де ло ва ко ли ко има уку-
ћа на. Ка да се за вр ши ло мље ње че сни це, 
уку ћа ни јед ни дру ги ма че сти та ју пра зник 
и се да ју за тр пе зу.

(Из вор: зва нич ни сајт  
Срп ске пра во слав не цр кве)

БО ЖИЋ, НАЈ РА ДО СНИ ЈИ ПО РО ДИЧ НИ ПРА ЗНИК

Ко ли ко вар ни ца,
то ли ко сре ћи ца

Бо жић на че сни ца
У за ви сно сти од кра ја, че сни ца се 
не ка да пра ви без ква сца, а не кад са 
ква сцем. Ра зни су оби ча ји ве за ни за 
раз ли чи те кра је ве. У шу ма диј ском кра-

ју, на при мер, до ма ћи ца уста је 
ра но, пре зо ре, да уме си бо жић ну 
че сни цу. Но си чи сту блу зу, че сто и 
нај све ча ни ју ко ју има. У те сто ста-
вља ме тал ни нов чић (не ка да се 
ста вљао злат ник или сре бре њак), 
а за оног ко га про на ђе ве ру је се 
да ће има ти па ра то ком це ле сле-
де ће го ди не. 
У не ким кра је ви ма по ред нов чи-
ћа у че сни цу се за ме се и дру ги 
сит ни пред ме ти из ре за ни од дре-
но вог или не ког дру гог др ве та. 
Сва ки од тих пред ме та пред ста-
вља не ки део имо ви не: жи ви ну, 
во ло ве, кра ве, сви ње, пче ле, па 
ко про на ђе не ку од тих фи гу ра, 
у то ме ће има ти сре ће на ред не 

го ди не. На при мер, ако не ко про на-
ђе фи гу ру пче ле – има ће до ста ме да у 
на сту па ју ћој го ди ни, или фи гу ру во ла – 
би ће до бар орач. 
У да на шње вре ме, у гра до ви ма, све је 
ово ма ло про ме ње но и оса вре ме ње-
но, па сим бо ли из че сни це углав ном 
зна че до бро здра вље, успех на по слу, 
али че сни ца се оба ве зно ме си и у њу се 
ста вља нов чић, а за оног у чи јем се пар-
че ту „за ло ми”, ве ру је се да ће те го ди не 
нај ви ше па ра у ку ћу до не ти.

Бо го ро ди чин бу нар
У Ви тле је му, ме сту Хри сто вог ро ђе ња, 
по диг ну та је цр ква из над Бо го ро ди чи-
ног бу на ра са ко га је све та по ро ди ца 
чу де сно за хва ти ла во ду и по сле Сре-
те ња Го спод њег кре ну ла пут 
Егип та. У бли зи ни Ви тле је ма, 
где су па сти ри чу ли од ан ђе ла 
да се у гра ду Да ви до вом ро дио 
Спа си тељ све та, цр кву је по ди-
гла ца ри ца Је ле на, 326. го ди не, 
по све тив ши је обруч ни ку Јо си-
фу. Пре ко пу та је по ље Во аз, на 
ко ме је цар Да вид чу вао сво ја 
ста да као де чак, био по ма зан 
за ца ра од про ро ка Са му и ла, и 
на мег да ну убио фи ли стеј ског 
ди ва Го ли ја та. На овом по љу је 
и ста ро за вет ни па три јарх Ја ков 
чу вао сво ја ста да. Не да ле ко је 
и ма на стир по све ћен Све том 
Те о до си ју Ве ли ком у Је ру са лим-
ској, Ју деј ској пу сти њи, где су 
му дра ци са Ис то ка пре но ћи ли три но ћи, 
вра тив ши се дру гим пу тем, из бе гав ши 
та ко су срет са ца рем Иро дом у Је ру са-
ли му.
Ви тле јем је да нас град под па ле стин-
ском упра вом огра ђен од Је ру са ли ма 
де се то ме тар ским бе тон ским зи дом. 
Ипак, по кло ни ка ни ка да ви ше ни је би ло 
не го са да. У Све ту зе мљу се не иде због 
ге о гра фи је и исто ри је, ма да и то га та мо 
има, већ се на све та ме ста иде због са-
бор но сти Цр кве пра во слав не и ли тур-
гич ког је дин ства.
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Да ли сте зна ли ... пра пор ци
Јел ку имам од про шле го ди не, али од пра се ти не ни је оста ло ни шта.
До ста сам ја до че ки вао Но ву го ди ну. Не ка сад она до че ка ме не.
За што не по сто ји Ба ба мраз? За то што же не кри ју го ди не.
Да на шњи уну ци су за ви сни ци. Од де ди не пен зи је.
ме ди ци на је на пре до ва ла. ви ше вам ле кар не ће ре ћи да има те во-

ду у ко ле ну, не го ко ле но на во ди.
По сле сма ње ња пен зи ја, пен зи о нер пе ву ши сво јој за ра ђе ној 

пен зи ји ци: „Ко те има тај те не ма“.
У па ни ци сам. мо ја же на је с ком ши јом пот пи са ла спо ра зум о при-

дру жи ва њу.
Де јан Па та ко вић

Но во го ди шње па ху љи це
Ис тро шио сам се за Но ву, па ми је ја ну ар као јак за чин. три де сет и 

је дан дан ми је – за би бе рен.
Но ва го ди на 2017. на пред! Кри за стоп!
му шкар ци зах те ва ју сме ну Де да мра за. Не ка га за ме ни ле по ти ца 

мра зи ца.
Ње му је и по сле до че ка Но ве го ди не оста ла ма ска на ли цу!
Од др жав не тор те за Но ву го ди ну не ко до би је фил, не ко ко лач, а 

не ко ме оста не са мо – под ме тач за тор ту.
Нај леп ша но во го ди шња јел ка је би ла она на ко ју су ока че ни: 

пр шу та, ко ба си це, пе че ни це, кр ме на дле, шљив ка...
Кон фе те су слич не ра чу ни ма. Сти жу са свих стра на.

Ду шан Стар че вић

Дра ма
Ко ви со ко ле ти, има бо љи пре глед си ту а ци је на те ре ну.
Све је у на шим ру ка ма. За то смо у про бле му.
Пао ми је ка мен са ср ца. Сти гао је до бу бре га.
Увек игра мо на си гур ну кар ту. Ону из ру ка ва.
Срп ска дра ма је већ ду же вре ме на ре пер то а ру ме ђу на род не 

сце не.
Не мам ни основ ну шко лу, али умем да чи там из ме ђу ре до ва.
Што смо бли жи Евро пи, све ма ње ли чи мо на се бе.
Бог је је дан, али су се ма ли бо го ви на мно жи ли.

Ра де Ђер го вић

Си гу ран осло нац
Жи вот нас стал но уве ра ва да је мо гу ће и не мо гу ће.
плит ка па мет не ко па. Она пот ко па ва.
Нај бо ље је да вас из да се ћа ње кад и при ја те љи.
Жар при ја тељ ства не ис кре ност га си.
Ка кав сам вам ја при ја тељ, ако вам је мој при ја тељ нај ве ћи не-

при ја тељ?
Ако хва та те на сна гу, про блем је у ва ма.
По ра ни и одоц ни да стиг неш на вре ме.
Ако се осла ња те са мо на се бе, има те нај бо љи осло нац.
Не сво ја та ти. Свој би ти!
ти хост је нај у оч љи ви ја вр ли на му дрих.

Пе ко Ла ли чић

ви сок ни во
По што је Но ва го ди на на пра гу, као го сто љу би ви до ма ћи ни до-

че ка ће мо је код ку ће.
Ову Но ву го ди ну до че ка ће мо на ви со ком ни воу. За ту при ли ку сре-

ди ли смо пот кро вље.
Не тре ба де ци ви ше при ча ти бај ке. Има ју ту жан крај.
по при ро ди сам па три о та и са њар. Остао сам у до мо ви ни и са да у 

род ном ме сту.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

– да људ ски мо зак мо же да се при се ти ства ри ко је је слу шао 

– да је при ме рак књи ге „ма ли принц” 

– да љу ди по ред то га што има ју стра-

је на 250 је зи ка и про да та у 145 ми ли о на при ме ра ка, чи ме је 

би ја – страх од се де ња, ер го фо би ја – страх од по сла, па чак 

по ста ла јед на од нај про да ва ни јих књи га на све ту.

хро ме то фо би ја – страх од нов ца и др.

из ма те ри це? На уч на ис тра жи ва ња су по ка за ла да пам ће ње 

про дат не дав но на аук ци ји у па ри зу за 

хо ве од нај о бич ни јих пред ме та, до га-

по чи ње да „ра ди” 20 не де ља на кон за че ћа. Да је људ ски мо зак 

око 90.000 евра? Реч је о лич ном при-

ђа ја и по ја ва, има ју и не ке не ве ро ват не 

ха рд диск, имао би до 2,5 ми ли о на ги га бај та ме мо ри је. 

мер ку књи ге фран цу ског ави ја ти ча-

стра хо ве? Не ке од нај чуд ни јих фо би ја 

ра и пи сца Ан то а на де Сент-Ег зи пе ри-

су: па ле до фо би ја – страх од ће ла вих љу ди или ће ла вље ња, 

ја са че ти ри цр те жа и ње го вом по све том при ја те љу. „ма ли 

пен те ра фо би ја – страх од све кр ве, осмо фо би ја – страх од 

принц” је пр ви пут из дат у Њу јор ку 1943. го ди не. пре ве де на 

ми ри са, фро не мо фо би ја – страх од раз ми шља ња, ка ти зо фо-

– да се пла зма због сво јих је дин стве-

– да ин те ли ген ци ја не за ви си 

– да Но ва го ди на ни је од у век про сла-

них осо би на сма тра по себ ним агре гат-

од ве ли чи не мо зга? Аустриј ски и 

вља на на дан ко ји је у гре го ри јан ском 

ним ста њем? Уз чвр сто, теч но и га со ви то, 

хо ланд ски на уч ни ци су про у чи-

ка лен да ру озна чен као пр ви ја ну ар? 

пла зма пред ста вља че твр то и енер гет-

ли 88 по сто је ћих сту ди ја о то ме 

На и ме, мно ге кул ту ре су сме ну го ди на, 

ски нај ви ше агре гат но ста ње. по сто је 

и от кри ли да је ма ла ве за из ме ђу ве ли чи не мо зга и ин те ли-

пре не го што се уста лио да на шњи оби-

про це не да је 99 од сто ви дљи вог све ми ра у об ли ку га сне 

ген ци је. Уста но вље но је и да је код му шка ра ца мо зак ве ћи 

чај, обе ле жа ва ле у про ле ће или у је сен. 

пла зме. Сун це се на ла зи у ста њу га сне пла зме.

не го код же на. Нај ве ћи мо зак има ју љу ди мон го ло ид не ра-

У хри шћан ским сре ди на ма, пр ви ја ну ар је по знат као дан ка-
да је Исус Хри стос об ре зан. 

се, а нај ма њи ста нов ни ци ју жно па ци фич ких остр ва. Кит има 
огр о ман мо зак те жи не де вет ки ло гра ма, али не спа да у пре-
те ра но ин те ли гент не жи во ти ње.
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НОвОГОДИШЊА СКАНДИНАвКА

АНАГРАм

Наведене речи треба пронаћи у лику осмосмерке у 
свим смеровима. На крају ће остати шест слободних 
слова, која читана редом дају назив једног алкохолног 
пића.

АтАР, БОКСЕР, БОРАКС, вЕРКО, 
ГЛАвА, ГЛИНА, ДАРвИН, ЗДРАвИцА, 

КАОЛИН, КАРАт, КЛИНИКА, КРЗНАР, КОБРА, 
ЛИтАР, НАцРт, ОДЕЛО, ОЛИНт, 

ОРГАН, РЕвАНШ, СвРАБ, СвРАКА, СЕНИОР, 
СЕРДАР, УСтАв, ШвАРГЛА,ШИмШИР, 

ШЛАГЕР, ШтИРАК. 

Свако би ти рекао
да добро гађаш у мету,
кад БИ КРИЛО погодио

најмањој птици на свету.

ОСмОСмЕРКА
РЕШЕЊА- СКАНДИНАВКА: трстика, Каракас, одерати, ноћити, сно, цо, Станка, л, нир, с, доцент, ливадар, Ика, Еск, са, нта, т, Гоца, 
амонити, тада, ир, Ири, с, е, инатан, анатоми, рк, арак, копрена. ОСМОСМЕРКА: вино. АНАГРАМ: колибри.
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