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По чет ком го ди не Вла да Ср-
би је про гла си ла је 2017. 
го ди ном ме ђу ге не ра циј-

ске со ли дар но сти и са рад ње, а 
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 ис та као је тим 
по во дом да је же ља да се дру-
штво учи ни бо љим, си гур ни јим, 
без бед ни јим. То ни је мо гу ће без 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но-
сти, је дин ства и раз у ме ва ња по-
тре ба и ста ри јих и мла ђих.

– Со ли дар ност је реч ко ја мо ра 
да обе ле жи вре ме у ко ме жи ви-
мо. То је реч ко ја нас раз ли ку је, а 
2017. ће за нас би ти го ди на ме ђу-
ге не ра циј ске со ли дар но сти, ко је 
не ма без во лон те ра. Во лон те ри 
су ти ко ји увек по ка жу нај бо ље 
ли це ове зе мље ка да је нај те же 
– ре као је ми ни стар, ко ји је при-
су ство вао обе ле жа ва њу шест го-
ди на ра да Во лон тер ског сер ви са 
бе о град ске оп шти не Зве зда ра.

Ми ни стар је на гла сио да ће се 
вла да у овој го ди ни тру ди ти да 
про мо ви ше и во лон тер ство и 
да осми сли што ви ше ак ци ја, ко-
је ће жи вот у Бе о гра ду и зе мљи 
учи ни ти бо љим и си гур ни јим. 

Је дан од на чи на да се то по-
стиг не је сте ор га ни зо ва ње раз-
ли чи тих ак тив но сти и ме ра у 
окви ру си сте ма обра зо ва ња, 
кул ту ре, со ци јал не и здрав стве-
не по ли ти ке. Циљ та квих ак ци ја 
је про мо ви са ње вред но сти уза-
јам ног по што ва ња, раз у ме ва ња 
и то ле ран ци је за раз ли чи те по-
тре бе ге не ра ци ја, као и по што-
ва ње и по зи тив но вред но ва ње 
до при но са ста ри јих ге не ра ци ја у 
укуп ном раз во ју и функ ци о ни са-
њу за јед ни це.

Европ ска го ди на ак тив ног 
ста ре ња и ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти би ла је 2012. Циљ 
је био ја ча ње све сти на ни воу 
ЕУ, као и на на ци о нал ном ни воу, 
усме ре не не са мо на од го ва-
ра ју ће ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва, не го и на по је дин це. У 
мно гим европ ским зе мља ма ре-
а ли зо ва не су те и на ред них го ди-
на мно го број не ак ци је у ко ји ма 

мла ђи и ста ри ји јед ни дру ги ма 
на раз ли чи те на чи не по бољ ша-
ва ју жи вот дру же ћи се и уче ћи 
јед ни од дру гих. За Европ ски дан 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти 
иза бран је 29. април ко ји се обе-
ле жа ва сва ке го ди не.

И Фонд ПИО ће сво јим ак тив-
но сти ма по ку ша ти да до при не се 
по бољ ша њу по ло жа ја ста рих. 
То нај бо ље мо же да се по стиг не 
ди рект ном ко му ни ка ци јом са 
њи ма, ор га ни зо ва њем три би на, 
ба за ра здра вља, ле кар ских пре-
гле да...

Та кви ску по ви су при ли ка за 
пру жа ње ин фор ма ци ја о по тре-
ба ма и пра ви ма ста рих осо ба, 
на чи ни ма за шти те тих пра ва, о 
за ко но дав ном окви ру у Ср би ји и 
ме ђу на род ним за ко ни ма, о услу-
га ма со ци јал не за шти те за ста ре 
и на чи ни ма за под сти ца ње ин те-
гра ци је ста рих у дру штво.

По треб но је ука зи ва ти на це-
лис ход ност, еко но мич ност и бо-
га то рад но и жи вот но ис ку ство 
ста ри јих ли ца, сти му ли са ти по-
сло дав це и на тај на чин афир ми-
са ти по тре бу да се ста ри ја ли ца 
рад но ан га жу ју.

Сва та де ша ва ња су при ли ка 
да се по кре не ме диј ска кам па-
ња у ци љу про мо ви са ња пра ва 
ста рих и сен зи би ли са ња ши ре 
јав но сти о про бле ми ма и по тре-
ба ма ста рих ли ца.

Фонд ПИО ће по кре ну ти ху-
ма ни тар не ак ци је усме ре не на 

ста ри је осо бе, а уна пре ди ће се 
и са рад ња РФ ПИО са уста но ва-
ма оба ве зног со ци јал ног оси гу-
ра ња, со ци јал не и здрав стве не 
за шти те... (Са ве зом пен зи о не ра, 
ге рон то ло шким цен три ма, Цр ве-
ним кр стом и сл.).

Све те ак тив но сти тре ба ло би 
да до при не су по бољ ша њу ква-
ли те та жи во та, сма ње њу дру-
штве не ис кљу че но сти и по ве ћа-
њу ни воа оства ре них пра ва из 
обла сти со ци јал не за шти те ста-
рих ли ца. 

„Глас оси гу ра ни ка” ће се се ри-
јом на пи са о овој те ми при дру-
жи ти обе ле жа ва њу го ди не ме-
ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. 
По ку ша ће мо да пред ста ви мо 
што ви ше удру же ња пен зи о не ра 
и уста но ва ко је се ба ве збри ња-
ва њем ста рих и пру жа њем по-
мо ћи.

Сто га по зи ва мо на ше чи та-
о це да нам се и они при дру же 
сво јим при ло зи ма у ко ји ма ће 
ис та ћи до бре при ме ре ме ђу-
ге не ра циј ске са рад ње у сво јој 
по ро ди ци, ком ши лу ку, гра ду, 
се лу. Та ко ђе, апе лу је мо на на ше 
гра ђа не да соп стве ним укљу чи-
ва њем до при не су по бољ ша њу 
жи во та ста ри јих осо ба, сво јих 
ро ди те ља, ба ка и де ка, при ја-
те ља или чак не по зна тих љу ди. 
Јер, је ди но што је из ве сно је сте 
да ће мо сви јед ном би ти ста ри и 
не моћ ни. 

Г. О.

ГО ДИ НА МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СО ЛИ ДАР НО СТИ – 2017.

Нео п ход но уза јам но 
раз у ме ва ње
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актуелно

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

Алек сан дар Ву лин отво рио је у 
мар ту ове го ди не две ор ди на-
ци је за ме ди цин ско ве шта че ње 
– у Ра шки и у Бо си ле гра ду у ко-
ји ма ће ле ка ри Фон да ПИО оба-
вља ти спе ци ја ли стич ке пре гле-
де. Отва ра њу су при су ство ва ли 
и чел ни љу ди РФ ПИО: пред-
сед ник Управ ног од бо ра Бра-
ни слав Ми тро вић, ди рек тор ка 
Дра га на Ка ли но вић, за ме ник 
ди рек то ра др Алек сан дар Ми-
ло ше вић, ди рек тор Сек то ра за 
ме ди цин ско ве шта че ње др Ди-
ке Ка је вић, ди рек тор Фи ли ја ле 
Кра ље во Алек сан дар Ерац.

Ми ни стар је том при ли ком 
на вео да ми ни стар ство на чи-
јем је че лу по сто ји да би би ло 
на рас по ла га њу љу ди ма и што 
бли же ко ри сни ци ма. По ли ти-
ка ми ни стар ства ко је во ди је та 
да све услу ге бу ду при бли же не 
ко ри сни ци ма и да сва ко пра во 

ко је гра ђа ни има ју мо ра би ти 
за до во ље но, без тро шко ва или 
са ми ни му мом тро шко ва и без 
гу бит ка вре ме на, у скла ду са 
њи хо вим здрав стве ним мо гућ-
но сти ма.

Кон крет но, то зна чи да ће у 
Ра шки, у ко јој жи ви 5.160 пен зи-
о не ра и још бли зу 7.000 оси гу-
ра ни ка, мо ћи да се оба вља ве-
шта че ње за ту ђу по моћ и не гу. 
Они ко ји ма је по моћ по треб на 
ви ше не ће мо ра ти да пре ла зе 

сто ти нак ки ло ме та ра до Кра ље-
ва, већ ће све ове по тре бе мо ћи 
да за до во ље у свом ме сту.

– Ни је ни ху ма но ни мно го ло-
гич но да љу ди ко ји не мо гу без 
ту ђе по мо ћи и не ге мо ра ју да 
пу ту ју сто ти нак ки ло ме та ра да 
би то и до ка за ли, од но сно да би 

се то и про ве ри ло. Од да нас то 
ви ше не ће мо ра ти да ра де – ре-
као је ми ни стар Ву лин.

Алек сан дар Ерац, ди рек тор 
кра ље вач ке фи ли ја ле, на гла-
сио је да је за овај крај од ве-
ли ког зна ча ја то што ће ве шта-
че ња убу ду ће мо ћи да се оба-
вља ју и у Ра шки, јер ће то би ти 
од ви ше стру ке ко ри сти и за 
гра ђа не овог гра да и око ли не, 
али и за Кра ље во где ће би ти 
ма ње гу жве.

У ор ди на ци ји за ме ди цин ско 
ве шта че ње у Бо си ле гра ду јед ном 
ме сеч но ће се оба вља ти ве шта-
че ња по зах те ви ма за оства ри ва-
ње пра ва на по моћ и не гу дру гог 
ли ца, без об зи ра на то да ли се то 
пра во оства ру је пре ко Фон да или 
пре ко цен тра за со ци јал ни рад.

– По ли ти ка Фон да ПИО је 
упра во та ква и ми се тру ди мо 
да где год мо же мо сма њи мо ра-
сто ја ње из ме ђу по тре ба, пра ва 
на ших ко ри сни ка и ре а ли за ци је 
тих пра ва. Са да ће гра ђа ни зна-
ти где и ка да мо гу да до ђу. Сви 
ко ји ма је по треб на ту ђа по моћ 
и не га, сви ко ји оче ку ју да ко-
ри сте то пра во, са да ће мо ћи 
то да ура де, у скла ду са сво јим 
здрав стве ним мо гућ но сти ма и 
без ика квих тро шко ва. Ми ни-
стар ство ни је зна чај но по ве ћа-
ло тро шко ве за хва љу ју ћи то ме 
што је до би ло од го ва ра ју ћу 
про сто ри ју у До му здра вља – 
ис та као је ми ни стар Ву лин.

Др Ди ка Ка је вић је на отва ра-
њу ор ди на ци је у Бо си ле гра ду 
ис та као да је ово прак са са ко-
јом Фонд на ста вља из го ди не у 
го ди ну и да је на сто ја ње да се 
свим ко ри сни ци ма услу га Фонд 
мак си мал но при бли жи на и шло 
на ве ли ко одо бра ва ње гра ђа на.

При ли ком отва ра ња ових ор-
ди на ци ја ми ни стар Ву лин је го-
во рио и о упла та ма до при но са.

– У ка су Фон да ПИО, за кључ-
но са 21. мар том, упла ће но је 2,5 
ми ли јар ди ди на ра ви ше не го 
што је пла ни ра но за хва љу ју ћи 
по ве ћа ном бро ју за по сле них. 
То је знат но по ве ћа ње, не са мо 
у од но су на план већ и у од но су 
на исти пе ри од про шле го ди не 
– из ја вио је ми ни стар Ву лин. 

Алек сан дар Ву лин је ис та као 
да то по ве ћа ње зна чи да про-
цес опо рав ка на ше при вре де 
да је ре зул та те.

– При вре да ра ди, а ка да при-
вре да ра ди и упла ћу ју се до при-
но си, ми мо же мо да отва ра мо 
ова ква оде ље ња и мо же мо да 
до пу сти мо да гра ђа ни Ср би-
је осе те еко ном ски на пре дак. 
Ка ко се бу де по ве ћа ва ло за по-
шља ва ње, ка ко бу де мо има-
ли ви ше при ја вље них и ка ко 
се бу де мо ефи ка сни је бо ри ли 
про тив ра да на цр но, та ко ће-
мо има ти ви ше нов ца и за ова-
кве мо гућ но сти. Исто та ко ће мо 
има ти ви ше нов ца да тро ши мо 
за пен зи о нер ски стан дард и 
мо ћи ће мо да по бољ ша мо ква-
ли тет жи во та свих нас – ис та као 
је 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, при ли ком 
отва ра ње ор ди на ци ја за ме ди-
цин ско ве шта че ње РФ ПИО у 
Ра шки и Бо си ле гра ду.

Г. О. 

ЈОШ ДВЕ ОР ДИ НА ЦИ ЈЕ ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ РФ ПИО

Ве шта че ња у Ра шки
и Бо си ле гра ду

Министар Александар Вулин у Рашки

Обраћање новинарима у Босилеграду
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у жижи

Пен зи о не ри у Ср би ји 
не пред ста вља ју те рет, 
већ су то љу ди ко ји су 
ство ри ли на шу зе мљу  
и мо же мо са мо да им 
бу де мо за хвал ни,  
на гла сио је ми ни стар 
Алек сан дар Ву лин

Скуп по све ћен ре а ли за ци-
ји Пра вил ни ка о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка 

пен зи ја Фон да ПИО ко јим се 
обез бе ђу ју број не по год но сти 
у пру жа њу услу га нај ста ри јим 
гра ђа ни ма одр жан је 28. мар та 
ове го ди не у Срп ском на род-
ном по зо ри шту у Но вом Са ду. 
Том при ли ком су Мо мо Чо ла-
ко вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, 
и Ми лош Ву че вић, гра до на чел-
ник Но вог Са да, пред Алек сан-
дром Ву ли ном, ми ни стром за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Пре дра гом 
Ву ле ти ћем, по кра јин ским се-
кре та ром за рад, нај ви шим ру-
ко вод ством Ре пу блич ког фон да 
ПИО, мно го број ним чла но ви ма 
Удру же ња, су гра ђа ни ма и го-
сти ма, пот пи са ли Про то кол о 
са рад њи из ме ђу гра да Но вог 
Са да и Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да.

Алек сан дар Ву лин је, обра ћа-
ју ћи се при сут ни ма, по себ но ис-
та као да Ми ни стар ство на чи јем 
је он че лу кон ти ну и ра но ра ди на 
по бољ ша њу стан дар да пен зи о-
не ра у Ре пу бли ци Ср би ји.

– Укуп но 1.728.000 пен зи о-
не ра у Ср би ји не пред ста вља-
ју те рет већ су то љу ди ко ји су 
ство ри ли на шу зе мљу и мо же-
мо са мо да им бу де мо за хвал ни 
на то ме. Ове го ди не је за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
Фонд ПИО из дво јио око 394 
ми ли о на ди на ра, па ће у ба ње 
оти ћи 12.500 пен зи о не ра, што 
је за 1.500 љу ди тре ћег до ба ви-
ше не го про шле го ди не. Оче ку-

је мо да ће ове го ди не до ћи до 
ра ста пен зи ја и пла та у јав ном 
сек то ру, а у скла ду са еко ном-
ским ре зул та ти ма на ста ви ће мо 
да по бољ ша ва мо по ло жај нај-
ста ри јих. Од ре ди ли смо 2017. 
го ди ну го ди ном ме ђу ге не ра циј-
ске со ли дар но сти у ко јој ће мо 
ра ди ти на то ме да укло ни мо јаз 
ме ђу ге не ра ци ја ма ко ји је ве-
штач ки ство рен и да по ве же мо 
мла де и пен зи о не ре – на гла сио 
је ми ни стар Алек сан дар Ву лин.

Ми лош Ву че вић је на ја вио да 
ће град Но ви Сад, у ко ме жи ви 
ви ше од 60.000 пен зи о не ра, на-
ста ви ти да уна пре ђу је са рад њу 
са Удру же њем пен зи о не ра гра-
да Но вог Са да. Та са рад ња је и 
прет ход них го ди на би ла на за-
вид ном ни воу и уз по моћ гра да 
отва ра ју се но ви клу бо ви пен-
зи о не ра и по бољ ша ва ју усло ви 
у Ге рон то ло шком цен тру. 

– На шим ста ри јим су гра ђа-
ни ма обез бе ди ли смо број не 
по вољ но сти као што су по вла-
шће на це на кар те у јав ном град-
ском пре во зу, од ла сци у ба ње и 
на мо ре, а је дан смо од рет ких 
гра до ва ко ји има Кан це ла ри ју 
за ста ре. По но сан сам на ви ше 
од 60.000 пен зи о не ра и њи хо-
ва је за слу га огром на што са да 
има мо сред ства у бу џе ту за ин-

ве сти ци је, они су спа си ли на шу 
др жа ву од бан кро та – ис та као је 
гра до на чел ник Но вог Са да Ми-
лош Ву че вић. 

Дра га на Ка ли но вић, ди рек-
тор ка Ре пу блич ког фон да ПИО, 
по себ но је за хва ли ла при сут ни-
ма, јер сво јим стал ним ак тив но-
сти ма, бри гом, не се бич ном по-
др шком и лич ним при су ством 
до при но се уна пре ђе њу са рад ње 
Фон да ПИО са пен зи о не ри ма.

– Ти од но си су по ста вље ни 
на про фе си о нал ним и ду бо ко 
искре ним осно ва ма. У овим на-
шим за јед нич ким ак тив но сти ма 
пре по зна је мо со ли дар ност на 
де лу из ко је про из и ла зи спрем-
ност да се од го вор но и сход но 
мо гућ но сти ма по мог не и по-
др жи сва ко ко ме је по треб на 
по моћ. Фонд кроз сва ко днев-
ни рад бри не о пен зи о не ри ма 
и шти ти њи хов ма те ри јал ни 
по ло жај на за ко нит, пра ви чан 
и ху ман на чин, а не са мо кроз 
утвр ђи ва ње њи хо вих пра ва, ис-
пла ту пен зи ја и оста лих при на-
дле жно сти због че га и по сто ји-
мо, већ и до дат ним ак тив но сти-
ма на по бољ ша њу дру штве ног 
стан дар да пен зи о не ра – ре кла 
је Дра га на Ка ли но вић. 

Ди рек тор ка Ка ли но вић је из-
ра зи ла и за до вољ ство што је у 

по след њих не ко ли ко го ди на, 
због ве ћег бро ја при ја вље них 
на оси гу ра ње и ве ће упла те до-
при но са, Фонд ПИО у мо гућ но-
сти да из два ја ви ше сред ста ва 
за дру штве ни стан дард пен зи о-
не ра. Ти ме је омо гу ће но и да ве-
ћи број пен зи о не ра ко ри сти ова 
сред ства, као и да се уво де но ви 
ви до ви дру штве ног стан дард. 
Та ко од про шле го ди не Фонд 
обез бе ђу је нај у гро же ни јим пен-
зи о не ри ма и со ли дар ну по моћ у 
хра ни, ле ко ви ма, ме ди цин ском 
ма те ри ја лу, огре ву и сред стви ма 
за хи ги је ну, као и по моћ за кул-
тур не и спорт ско-ре кре а тив не 
ма ни фе ста ци је чи ји је циљ под-
сти ца ње ин те гра ци је ста рих ли-
ца у дру штве не ак тив но сти. 

Мо мо Чо ла ко вић је за хва лио 
свим пред став ни ци ма вла сти и 
ин сти ту ци ја, од ло кал не са мо у-
пра ве до Ре пу бли ке, на ве ли кој 
по мо ћи ко ју пру жа ју пен зи о не-
ри ма и на вео да ће ви ше од хи ља-
ду пен зи о не ра из Но вог Са да ићи 
ове го ди не на ре ха би ли та ци ју у 
ба ње, око 500 ко ри сни ка пен зи је 
до би ће јед но крат ну по моћ у ви-
ду па ке та и ле ко ва и ви ше од 200 
њих ће ко ри сти ти по вољ но сти у 
ве зи са ба вље њем спорт ским и 
кул тур ним ак тив но сти ма. 

М. Мек те ро вић

СКУП У НО ВОМ СА ДУ О ДРУ ШТВЕ НОМ СТАН ДАР ДУ ПЕН ЗИ О НЕ РА

За шти та ма те ри јал ног
по ло жа ја ста ри јих

Министар Вулин и челни људи Фонда ПИО са пензионерима
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Фи нан сиј ски план Фон да за 
2017. го ди ну омо гу ћио је 
да се за дру штве ни стан-

дард ко ри сни ка пен зи ја из дво је 
сред ства у из но су од 393,96 ми-
ли о на ди на ра, што је за ви ше од 
30 ми ли о на ве ћа су ма у од но су на 
про шлу го ди ну, од но сно за око 45 
ми ли о на ви ше не го у 2015. го ди-
ни. Све ви ши из но си сред ста ва 
по ка за тељ су до брих кре та ња, 
од но сно по ве ћа них из вор них 
при хо да Фон да, с об зи ром на 
то да се за дру штве ни стан дард 
пен зи о не ра из два ја са мо но вац 
од соп стве них при хо да Фон да. У 
скла ду с тим, ове го ди не ће би ти 
из дво је но ви ше сред ста ва не го 
прет ход не и за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју пен зи о не ра.

Од укуп ног из но са сред ста-
ва опре де ље них за дру штве ни 
стан дард ко ри сни ка пен зи ја, 93,3 
од сто, од но сно 367,6 ми ли о на 
ди на ра, из два ја се за ре ха би ли-
та ци ју ко ри сни ка пен зи ја у 2017. 
го ди ни, а на осно ву опре де ље-
них сред ста ва и про сеч них це на у 
бањ ским ле чи ли шти ма, пра во на 
бес пла тан опо ра вак у не кој од 25 
ба ња Ср би је ове го ди не ће, пре-
ма про це на ма, мо ћи да оства ри 
око 12.500 пен зи о не ра.

Рок за при јем зах те ва за упу ћи-
ва ње ко ри сни ка пен зи ја на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју о тро шку 
Фон да ПИО (кон курс је рас пи сан 
1. мар та), ове го ди не је тра јао 
укуп но 20 да на, уме сто уоби ча је-

них 15, а про ду жен је на осно ву 
од лу ке Управ ног од бо ра Фон да, 
ка ко би се иза шло у су срет по тре-
ба ма ко ри сни ка.

По себ но је ва жно под се ти ти 
на то да су кра јем фе бру а ра усво-
је не из ме не Пра вил ни ка о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја РФ ПИО. Јед на од из ме на 
од но си се на то да пра во на бес-
пла тан сме штај и пре воз, по ред 
пра ти о ца де те та, од са да има и 
пра ти лац сле пог ли ца. Та ко ђе, 
ко ри сни ци се у скла ду са од ред-
ба ма но вог пра вил ни ка упу ћу ју 
на ре ха би ли та ци ју пре ма ис ка за-
ној же љи, у скла ду са сме штај ним 
ка па ци те ти ма уста но ве ко ја ни је 
кон тра ин ди ко ва на њи хо вој ме-
ди цин ској до ку мен та ци ји. Да кле, 
ко ри сни ци пен зи ја се ове го ди не 
пр ви пут опре де љу ју за две уста-

но ве са под руч ја фи ли ја ле Фон да 
на ко јој има ју пре би ва ли ште и за 
тре ћу уста но ву са спи ска из Пра-
вил ни ка у ко јој же ле да оства ре 
пра во на ре ха би ли та ци ју. Пре ма 
до са да шњим по да ци ма, на ли ста-
ма же ља за ово го ди шњи бес пла-
тан опо ра вак нај че шће се на ла зе 
Вр њач ка Ба ња, Ни шка ба ња, Ба-
ња Ко ви ља ча и Ри бар ска ба ња.

Об ра да при мље них зах те ва је 
у то ку, а ка да се све фа зе у скла ду 
са Пра вил ни ком за вр ше, ко нач не 
ранг ли сте би тре ба ло да бу ду ис-
так ну те 26. апри ла, а пр ви ко ри-
сни ци да поч ну да ко ри сте сво је 
пра во на де се то днев ну ре ха би-
ли та ци ју о тро шку Фон да већ у 
ма ју.

Да под се ти мо, пра во на 10 да на 
бес плат ног опо рав ка у ба ња ма 
Ср би је то ком 2017. го ди не има ју 

ко ри сни ци свих ка те го ри ја – ста-
ро сни, ин ва лид ски и по ро дич ни 
пен зи о не ри, ко ји има ју пре би ва-
ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је и чи ја је пен зи ја до из но са 
од 23.799 ди на ра. Ово пра во има-
ју пен зи о не ри из ка те го ри је за по-
сле них, са мо стал них де лат но сти 
и по љо при вред ни ци, ко ји, осим 
пен зи је ко ја је ни жа или иста као 
на ве де ни из нос, не ма ју дру га 
лич на при ма ња, као и пен зи о-
не ри ко ји су то пра во оства ри ли 
при ме ном до ма ћих про пи са и 
на осно ву ме ђу на род них уго во-
ра, под усло вом да збир тих пен-
зи ја не пре ла зи на ве де ни из нос. 
Услов за оства ри ва ње овог пра ва 
је, та ко ђе, да ко ри сни ци у по след-
њих пет го ди на ни су ко ри сти ли 
пра во на бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју. В. К.

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА У 2017. ГО ДИ НИ

Пр ви пен зи о не ри у ба ња ма 
у ма ју

Пен зиј ски за вод Сло ве ни је по звао је сво-
је ко ри сни ке ко ји има ју пре би ва ли ште у 
Ср би ји да при ја ве из но се пен зи ја ко је им 
ис пла ћу је Фонд ПИО Ср би је, при мље не у ја-
ну а ру 2017. го ди не, ка ко би им био ис пла ћен 
го ди шњи до да так за ову го ди ну. На ви си ну 
при па да ју ћег до дат ка, осим ви си не сло ве-
нач ке пен зи је, ути че и ви си на пен зи ја ко ју су 
ко ри сни ци при ми ли у ја ну а ру 2017. го ди не 
из дру гих др жа ва. При ја ва се оба вља пре ко 
ин тер нет пор та ла Пен зиј ског за во да Сло ве-
ни је, http://www.zpiz.si/zpiz1034411, што је 

бес плат но, без бед но и јед но став но за ко ри-
сни ке. Ко ри сни ци мо гу да ко му ни ци ра ју са 
За во дом и пу тем по ште, та ко што ће по дат ке 
о ви си ни ино стра них пен зи ја до ста ви ти на 
обра сцу ко ји су до би ли од За во да.

Го ди шњи до да так за 2017. го ди ну би ће ис-
пла ћен у из но су од 140 до 390 евра, за ви сно 
од ви си не укуп не пен зи је ко ју ко ри сник при-
ма. При ма о ци ма сра змер ног де ла пен зи је го-
ди шњи до да так се пла ћа та ко ђе сра змер но. 
Пра во на го ди шњи до да так не ма ју ко ри сни ци 
ко ји ма пен зи ја из но си 750 евра и ви ше.

Ко ри сни ци ма ко ји За во ду до ста ве до ка зе о 
ви си ни ис пла ће не стра не пен зи је до 30. апри-
ла 2017. го ди не, го ди шњи до да так би ће ис пла-
ћен до 30. сеп тем бра 2017. го ди не, а ако За вод 
до каз о ви си ни стра не пен зи је при ми до 30. 
сеп тем бра 2017. го ди не, го ди шњи до да так би-
ће ис пла ћен до кра ја 2017. го ди не. Ко ри сни-
ци ма ко ји по да так о ви си ни пен зи је За во ду не 
до ста ве до 30. сеп тем бра 2017. го ди не, го ди-
шњи до да так за 2017. го ди ну, у скла ду са за ко-
ном, не ће би ти ис пла ћен.

Г. О.

Го ди шњи до да так за сло ве нач ке пен зи о не ре
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предлажемо

Ве ћи на ба ња  
омо гу ћа ва бо ра вак  
уз од ло же но 
пла ћа ње пу тем  
ад ми ни стра тив не 
за бра не од пен зи је  
или че ко ви ма гра ђа на

За све на ше ста ри је су гра-
ђа не ко ји ни су ме ђу оних 
око два на ест и по хи ља да 

пен зи о не ра ко ји ће ове го ди не 
у ба њу о тро шку Фон да ПИО, 
ко ји су пли ћег џе па а од мор им 
је и те ка ко по тре бан, и ове го-
ди не до но си мо спи сак ба ња у 
ко ји ма мо гу да ле ту ју уз мо гућ-
ност од ло же ног пла ћа ња. Фонд 
ПИО има пот пи са не уго во ре са 
ба ња ма о пла ћа њу на ра те, та ко 
да сва ко по је ди нач но тре ба да 
про ра чу на ко ли ки је из нос ра те 
ко ју мо же да из дво ји то ком пе-
ри о да от пла те и да пре ма сво-
јим мо гућ но сти ма, али и по тре-
ба ма, иза бе ре у ко јој ће ба њи 
овог ле та бо ра ви ти.

Уко ли ко зна те ко ја би вам ба-
ња нај ви ше при ја ла, овај текст 
вам ну ди мо гућ ност да се ин-
фор ми ше те о це на ма. Ако се 
це на укла па у ваш „кал ку ла тор”, 
тј. у су му ко ју мо же те да из дво-
ји те, ре до след за ре зер ва ци ју 
сме шта ја је сле де ћи: по зо ве те 
иза бра ну ба њу ра ди до го во ра о 
тер ми ну у ком би сте та мо бо ра-
ви ли, о те ра пи ја ма ко је би сте ко-
ри сти ли и ода бе ре те ка те го ри ју 
со бе чи ја вам је це на нај при сту-
пач ни ја. Из ба ње ће вам на кућ ну 
адре су сти ћи обра зац ко ји тре ба 
да ове ри те у ма тич ној фи ли ја ли 
Фон да (пре ко ко је при ма те пен-
зи ју) и по ша ље те у ба њу. 

При ли ком при ја ве на ре цеп-
ци ји иза бра ног од ма ра ли шта, 
уз лич ну кар ту тре ба при ло жи-
ти и по след њи чек од пен зи је. 
Не ке ба ње омо гу ћа ва ју и пла-
ћа ње че ко ви ма гра ђа на на ра-
те, о че му та ко ђе мо же те да се 
ин фор ми ше те ако по зо ве те ба-
њу за ко ју сте за ин те ре со ва ни. 

Це не у ба ња ма са ко ји ма је 
Фонд скло пио уго во ре о пла ћа-

њу на ра те углав ном се од но се 
на та ко зва ни бе о дан, што под-
ра зу ме ва пун пан си он са три 
обро ка днев но, но ће ње у дво-
кре вет ној со би, уз све вр сте те-
ра пи ја ко је ба ња ну ди. Мо гу ће 
је упла ти ти и са мо пун пан си он, 
без те ра пи ја, али љу ди углав-
ном во ле да, ка да су већ у ба њи, 
ис ко ри сте и све мо гућ но сти 
ко је им се ну де. На рав но да се 
те ра пи је, уко ли ко су по треб не, 
до го ва ра ју са бањ ским ле ка ром 
ко ји, по сле пре гле да и евен ту-
ал них ана ли за, са ве ту је шта би 
ко ме би ло по треб но и шта би 
нај ви ше од го ва ра ло сва ком по-
је дин цу. 

„Ре кре а турс”, ту ри стич ка 
аген ци ја ко ја ор га ни зу је од мор 
за пен зи о не ре и за по сле не, ове 
го ди не за ту ри стич ко на се ље 
„Би сер на оба ла” у Ча њу одо бра-
ва по пуст 10 од сто, за хо тел „Шу-
ма ди ја” у Бе чи ћи ма по пуст за 
бо ра вак у пр вој по ло ви ни ју на 
из но си та ко ђе 10 од сто, као и за 
бо ра вак у од ма ра ли шту „Сре бр-
но је зе ро” у Ве ли ком Гра ди шту 

то ком це ле се зо не. Пла ћа ње је 
пу тем ад ми ни стра тив не за бра-
не на ра те, до кра ја го ди не.

По тро шач ко-услу жна за дру га 
„Пен зи о нер” из Бе о гра да у свом 

ПЕН ЗИ О НЕ РИ И ОВЕ ГО ДИ НЕ МО ГУ ДА ЛЕ ТУ ЈУ НА РА ТЕ

На од мор и уз ва у чер

1.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бо ро Шко рић”, Ба ња Ба да ња
Беодан: од 1.890 до 1.990 динара (зависно од дужине боравка) и од 1.990 до 2.190 у новим собама. Беодан 
обухвата лекарски преглед, терапије у сумпорној кади, боравишну таксу и осигурање

015/863-190

2.
За вод за спе ци јал ну ре ха би ли та ци ју „Агенс”, Ма та ру шка ба ња. 
Бе о дан: 2.860 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та. 
Беодан обухвата прописане терапије (и суботом) и целодневни лекарски надзор

036/5412-124

3.
За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви, Ива њи ца
Беодан: око 2.800 динара. Цене обухватају и коришћење рекреативних садржаја (базен, сала за стони тенис, 
теретана, шетње, излети). Плаћање на шест до 12 рата. 

032/662-261
032/661-690

4. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ју на ко вић”, Апа тин
Беодан: 3.245 у старом делу бање, 4.010 динара у новим објектима. Могућност плаћања на шест месечних рата.

025/772-311

5.
Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња”, Со ко ба ња
Беодан: двокреветна соба 2.900 динара плус боравишна такса и осигурање 79 динара. Плаћање на шест 
месечних рата.

018/830-144

6. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча”, Ба ња Ко ви ља ча
Беодан: од 3.900 до 5.200 динара. Плаћање на шест месечних рата.

015/818-270

7. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Тер мал”, Врд ник
Беодан: 3.810 динара плус 1.500 динара за први лекарски преглед. Плаћање на шест месечних рата.

022/465-586

8. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња
Беодан: од 1. јула до 31. августа 2.800 динара. Од септембра 2.700 динара. Плаћање на шест месечних рата.

016/895-128

9. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Бу ја но вац”, Бу ја но вач ка ба ња
Беодан: 2.500 динара плус 60 динара боравишна такса. Плаћање на шест месечних рата.

017/7651-292

10. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња
Беодан: 3.030 динара. Плаћање на шест месечних рата.

019/450-447
019/450-444

11. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа”, Ка њи жа
Беодан: 4.400 динара. Плаћање чековима грађана на три месечне рате, са 20 одсто попуста.

024/875-163

12. Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња  „Ри бар ска ба ња”
Беодан: 3.890 до 4.640 динара. Плаћање на шест месечних рата.

037/865-270
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13.
Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња и пост тра у мат ска ста ња „Др Бо ри во је Гња тић”, Ста ри Слан ка мен
Беодан: 2.560 динара. Уколико је пацијенту потребна помоћ другог лица, комплетан беодан износи 3.150 дин. 
Плаћање на шест месечних рата.

022/2591-077

14. Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју, „Сел терс”, Мла де но вац
Беодан: од 3.200 до 4.000 динара (боравишна такса 146 динара). Плаћање на четири месечне рате.

011/824-1425
011/823-6898

15. Ин сти тут за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју ре у ма тич них и кар ди о ва ску лар них бо ле сти „Ни шка ба ња”
Беодан: 4.130 динара. Плаћање на шест месечних рата.

018/502-046
018/502 010

16.
Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти ор га на за ва ре ње и ше ћер не бо ле сти „Вр њач ка Ба ња”
Беодан: Св. Ђорђе: 3.710 + 155 (бор. такса), Шумадија: 4.125 + 155, Нови Меркур: 3.215 + 155. Плаћање на шест 
месечних рата.

036/611-624
036/618-870

17. За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма и пост тра у мат ских ста ња „Врањ ска ба ња”
Беодан: 2.130, 2.530 и 2.830, зависно од квалитета смештаја. Плаћање на шест месечних рата.

017/546-284

18. Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци
Беодан: 2.700 до 3.200. Плаћање на девет месечних рата.

023/315-0409

19. Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње про гре сив них ми шић них и не у ро ми шић них бо ле сти, Но ви Па зар
Беодан: 2.300 и 2.900 динара. Плаћање на шест месечних рата.

020/371-559
020/372-166

20. Спе ци јал на бол ни ца за плућ не и оч не бо ле сти и ту бер ку ло зу „Озрен”, Со ко ба ња
Бе о дан: 2.500 ди на ра. Пла ћа ње на шест ме сеч них ра та.

018/830-927

21. При род но ле чи ли ште „Ба њи ца”, Со ко ба ња
Беодан: до 1. октобра од 2.590 динара до 2.790. Плаћање на осам месечних рата.

018/830-224

22. Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња”, Про лом ба ња
Беодан: 3.810 и 10 одсто попуста за пензионере. Плаћање на шест месечних рата.

027/8388-111

23.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју  „Гор ња Треп ча”, Ча чак
Не постоји класичан беодан, већ се цене одређују индивидуално, у зависности од врсте смештаја и прописаних 
терапија, просечна цена 2.870. Плаћање на шест месечних рата.

032/822-063

24.
Лу ков ска ба ња
Беодан 3.810 динара, са четири терапије и коришћењем базена. Плаћање на шест месечних рата уз пет одсто 
попуста за пензионере.

027/385-999

са ста ву има ре ги стро ва ну ту-
ри стич ку аген ци ју „Тре ће до ба” 
ко ја за пен зи о не ре обез бе ђу је 
ре гре си ра не це не и од ло же но 
пла ћа ње за бо ра вак у ба ња ма. 

Услу ге аген ци је мо гу ко ри сти ти 
сви пен зи о не ри и чла но ви њи-
хо вих по ро ди ца.

По тро шач ко-услу жна за дру га 
„Пен зи о нер” из Бе о гра да у свом 

са ста ву има ре ги стро ва ну ту-
ри стич ку аген ци ју „Тре ће до ба” 
ко ја за пен зи о не ре обез бе ђу је 
ре гре си ра не це не и од ло же но 
пла ћа ње за бо ра вак у ба ња ма. 
Услу ге аген ци је мо гу ко ри стити 
сви ко ри сни ци пен зи ја и чла но-
ви њи хо вих по ро ди ца.

– Ми има мо уго во ре са по 
не ко ли ко хо те ла и ле чи ли шта 
у ско ро свим ба ња ма Ср би је 
та ко да од њих за сво је кли јен-

те, пен зи о не ре до би ја мо ре-
гре си ра не це не и мо гућ ност 
од ло же ног пла ћа ња. Ко ри сник 
пен зи је ко ји од лу чи да пре ко 
на ше аген ци је оде на од мор, 
ле че ње, опо ра вак у не ку од ба-
ња са ко ји ма са ра ђу је мо има ће, 
опет за ви сно од то га где иде, и 
до 20 од сто по пу ста у од но су на 
ко мер ци јал не це не. У по ну ди су 
Си ја рин ска, Вр њач ка, Со ко ба-
ња, Ри бар ска, Ни шка, ба ња Ју-
на ко вић, Про лом, Гор ња Треп-
ча, Врд ник, ба ња Вруј ци, за тим 

Ива њи ца, али и пла ни не Зла ти-
бор и Зла тар. За тим, у по ну ди 
има мо и ле то ва ња на Цр но гор-
ском при мор ју, кон крет но Пр-
чањ за ко ји се та ко ђе ка же да 
је ва зду шна ба ња, по ре гре си-
ра ним це на ма за пен зи о не ре. 
Пла ћа ње је од ло же но на шест 
ме сеч них ра та, или че ко ви ма 
гра ђа на или ад ми ни стра тив ном 
за бра ном од пен зи је – ка же за 
наш лист Сне жа на Ри стов ски из 

ту ри стич ке аген ци је „Тре ће до-
ба” за дру ге „Пен зи о нер”.

И на кра ју да под се ти мо: уко-
ли ко има те ва у чер Ми ни стар-
ства ту ри зма за од мор у Ср би ји 
у вред но сти од 5.000 ди на ра, 
це на сме шта ја ће вам би ти за 
то ли ко ума ње на. По треб но је 
са мо да при ли ком ре зер ва ци је 
сме шта ја оба ве сти те над ле жне 
у ода бра ној ба њи да по се ду је те 
ва у чер и да им до ста ви те до каз 
о то ме.

В. Ана ста си је вић

Це нов ник и те ле фо ни
Они ко ји ре ше да са ми ор га ни зу ју од ла зак у ба њу, без по сре-
до ва ња аген ци је, тре ба да по зо ву ба њу и од ма ра ли ште за ко је 
су се од лу чи ли, а са ко ји ма Фонд има уго вор. До но си мо та бе лу 
са це на ма бе о да на у про сеч ној дво кре вет ној со би.

Рибарска бања
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између два броја

Но ве ин фо-та бле у Бе о гра ду
Кра јем мар та у Бе о-

гра ду су по ста вље не 
но ве ин фо-та бле на 
ен гле ском, ки не ском 
и ру ском је зи ку ко је 
ту ри сти ма омо гу ћа-
ва ју лак ше сна ла же ње 
по Бе о гра ду.

До кра ја го ди не, ка-
ко је пла ни ра но, тре-
ба да бу де по ста вље-
но укуп но 150 но вих 
ин фо-та бли. Та бле са 
ин фор ма ци ја ма на ла-
зе се, за са да, у цен тру 
гра да – у Кнез Ми ха и ло вој, на Те ра зи ја ма, Сла ви ји, у Кра ља Ми ла на и дру гим цен трал ним град ским 
ули ца ма.

Ту ри стич ке та бле пр ви пут су ис пи са не на ки не ском и ру ском је зи ку јер се оче ку је ве ли ки број 
по се ти ла ца из ових зе ма ља.

До на ци ја шко ли 
Шко ла за основ но и сред ње 

обра зо ва ње „Ми лан Пе тро вић” у 
Но вом Са ду, ко ја се ба ви еду ка-
ци јом и ре ха би ли та ци јом де це 
са смет ња ма у раз во ју и осо ба 
са ин ва ли ди те том, не дав но је од 
При вред не ко мо ре Вој во ди не 
(ПКВ) до би ла ра чу на ре и штам-
па че нео п ход не за рад. Ова-
кве до на ци је омо гу ћа ва ју да ље 
обра зо ва ње и пот пу но укљу чи-
ва ње у дру штво де це са смет ња ма у раз во ју и ОСИ, али уна пре ђу ју и ква ли тет на ста ве, ре кла је том 
при ли ком мр Сла ви ца Мар ко вић, ди рек тор ка шко ле. 

Шко ли ће уско ро би ти уру че на и нов ча на до на ци ја од 81.840 ди на ра за на бав ку спе ци ја ли зо ва-
них та сте ра и та бле ко ји ће олак ша ти на ста ву уче ни ци ма.

ПКВ ће ус по ста ви ти кон ти ну и ра ну са рад њу са ШО СО „Ми лан Пе тро вић”, да би по мо гла уче ни ци-
ма шко ле да се, на кон за вр ше ног сред њег обра зо ва ња, лак ше укљу че у рад при вред них су бје ка та 
на те ри то ри ји Вој во ди не.

Обу ка мла дих са 
еви ден ци је НСЗ 

Цен тар за омла дин ски и дру-
штве ни раз вој „Res po lis” из Но-
вог Са да и Фи ли ја ла НСЗ Но ви 
Сад не дав но су у омла дин ском 
клу бу пред ста ви ли про је кат 
„De sign your job II”. Про је кат се 
од но си на обу ку за веб и гра-
фич ки ди зајн ода бра не гру пе 
мла дих не за по сле них ли ца са 
еви ден ци је НСЗ са те ри то ри је 
Ју жно бач ког окру га.

Циљ про јек та је по ве ћа ње 
мо гућ но сти за по шља ва ња мла-
дих, ко ји ће би ти об у че ни за 
тре нер ски рад у обла сти веб и 
гра фич ког ди зај на, и ко ји ће по-
том сте че но зна ње пре но си ти 
гру па ма ода бра них по ла зни ка 
са еви ден ци је НСЗ. 

Про је кат тра је 12 ме се ци, и 
већ се од 1. 3. 2017. го ди не ре-
а ли зу је у Ср би ји, Хр ват ској и 
Ал ба ни ји. 

Вра ње: до дат ни 
по пуст за 
пен зи о не ре 

Уго во ром ко ји је град Вра-
ње пот пи сао са Са о бра ћај ним 
пред у зе ћем „Ка вим Је дин ство”, 
око 18.000 пен зи о не ра са под-
руч ја врањ ске оп шти не има ће, 
по ред 30 про це на та по пу ста на 
пре воз, и још до дат них два де-
сет од сто.

Пред ност ће има ти ста нов-
ни ци из за ба че них се о ских ме-
сних за јед ни ца на под руч ју оп-
шти не, а за ове на ме не ло кал на 
са мо у пра ва је из дво ји ла око 1,1 
ми ли он ди на ра. 

Из Удру же ња пен зи о не ра у 
Вра њу ова кав по тез град ских 
вла сти про ко мен та ри са ли су 
као бри гу пре све га за оне ста-
нов ни ке оп шти не ко ји су при-
ну ђе ни да до ла зе из уда ље ни-
јих се о ских сре ди на у врањ ски 
Здрав стве ни цен тар због пре-
гле да и на бав ке ле ко ва.

Здрав стве не књи жи це
Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра-

ње од 28. мар та омо гу ћио је оси гу ра ни ци ма 
елек трон ски сер вис за про ве ру ста ту са из ра-
де здрав стве них кар ти ца.

Гра ђа ни ма се пру жа мо гућ ност да елек-
трон ским пу тем про ве ре да ли је из ра ђе на 
њи хо ва но ва здрав стве на кар ти ца без од ла-
ска на шал те ре РФ ЗО.

Сер вис је до сту пан на сај ту Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње, под оп-
ци јом „Про ве ри те да ли је ва ша здрав стве на 
кар ти ца про из ве де на”. Да би оси гу ра но ли це 
до би ло по врат ну ин фор ма ци ју о ста ту су из-

ра де здрав стве не кар ти це, по треб но је да уне се свој ЛБО број и да клик не на дуг ме „Про ве ри”.
Уко ли ко сер вис на сај ту пру жи ин фор ма ци ју да је здрав стве на кар ти ца ура ђе на, оси гу ра но ли це 

тре ба да се ја ви ма тич ној фи ли ја ли, од но сно ис по ста ви и пре у зме сво ју кар ти цу.
РФ ЗО ће на сто ја ти да и у на ред ном пе ри о ду раз во јем елек трон ских сер ви са уна пре ди ква ли тет 

услу га за оси гу ра на ли ца.

Организатори: Је ле на Шће кић, 
На та ша Игић, Бо рис Не ге ли

Дародавци са представницима школе
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Из ло жба сли ка Оље Ива њиц ки 
Кра јем мар та 2017. у Исто-

риј ском му зе ју Ср би је у Бе-
о гра ду отво ре на је из ло жба 
под на зи вом „За о став шти на 
Оље Ива њиц ки” на ко јој је 
пред ста вљен чи тав спек тар 
ње них ства ра лач ких де ла и 
лич них пред ме та. Исто вре-
ме но, из ло жба пред ста вља и 
под сет ник на то да ни по сле 
осам го ди на пи та ње ње ног 
ле га та ни је ре ше но.

На из ло жби је пред ста-
вље но го то во 200 умет нич-
ких сли ка, скулп ту ра, аква-
ре ла, цр те жа и пе са ма из свих пе ри о да ње ног ства ра ла штва, као 
и лич них пред ме та (фо то гра фи је, фо но те ка, на ме штај, ко лек ци ја 
ча ша, свећ ња ка, ци пе ла, мор ских шкољ ки итд.) ко ји су би ли део 
ње не сва ко дне ви це.

На кон Ољи не смр ти, 2009. го ди не, ње на де ла су до де ље на 
Исто риј ском му зе ју на при вре ме но чу ва ње до од лу ке о прав-
ном на след ни ку. Из ло жба је отво ре на до 1. но вем бра 2017. го-
ди не, а рад но вре ме Исто риј ског му зе ја Ср би је је од 12 до 20 
ча со ва, сва ког да на осим по не дељ ка.

Про сеч на пла та 46.990 ди на ра
Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у Ср би ји у фе бру а ру 2017. го ди не из но си ла је 46.990 ди на ра, и 

но ми нал но је ви ша за 13,2 од сто, а ре ал но за 12,4 од сто у од но су на ја ну ар, са оп штио је Ре пу блич-
ки за вод за ста ти сти ку.

У по ре ђе њу са фе бру а ром про шле го ди не, про сеч на не то пла та је но ми нал но ви ша за 5,7 а 
ре ал но за 2,4 про цен та. Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у фе бру а ру ове го ди не из но си ла је 
64.847 ди на ра, што је у од но су на прет ход ни ме сец но ми нал но ви ше за 13,3, а ре ал но за 12,5 
од сто.

На го ди шњем ни воу, про сеч на фе бру ар ска бру то за ра да ви ша је за 5,8, а ре ал но за 2,5 од сто.

Ки кин да: 
од ва ро ши 
до гра да

Ки кин да је ни зом ма ни фе-
ста ци ја обе ле жи ла го ди шњи-
цу по нов ног до би ја ња ста ту са 
гра да ко ји јој је ус кра ћен 2007. 
го ди не. Ла не 15. мар та вра ћен 
јој је ста тус гра да, а ове го ди не 

је под се ћа ње ожи ве ло зна чај не 
да ту ме ко ји су Ки кин ду уна пре-
ди ли од ва ро ши у град. Нај у пе-
ча тљи ви је је то при ка за но на 
из ло жби у На род ном му зе ју. 
Ки кин да је ста тус гра да до би-
ла још 1893. го ди не од та да шње 
Аустро у гар ске. Пр ви пут су на 
јед ном ме сту ста вље не на увид 
све при ви ле ги је ко је је Ки кин да 
сте кла, по чев од пр ве ко ју је до-
би ла од Ма ри је Те ре зи је 1774. 
го ди не.

У га ле ри ји Кул тур ног цен-
тра би ла је отво ре на из ло жба 
о ки кинд ским штам па ри ја-
ма ко је су ра ди ле од 1839. до 
1925. го ди не. Об у хва ће не су 
и књи ге ко је чу ва На род на 
би бли о те ка „Јо ван По по вић”. 
Град ска про сла ва про пра ће-
на је са не ко ли ко кон це ра та и 
пред ста ва.

Отва ра ње ту ри стич ке се зо не
На кон зим ске па у зе, од 1. 

апри ла сви објек ти на Бе о-
град ској твр ђа ви по но во су 
до ступ ни за по се ти о це, а ра-
ди и Ди но парк на Ка ле мег-
да ну.

Ула зни це за пет обје ка та (Ку-
ла Не бој ша, Ве ли ки ба рут ни 
ма га цин, Вој ни бун кер, Рим-
ски бу нар и Са хат ку ла) мо гу 
се ку пи ти на про дај ним ме сти ма на Бе о град ској твр ђа ви – у Га ле ри ји 
Стам бол ка пи је и у Ку ли Не бој ша. У сва ком од отво ре них обје ка та по се-
ти о це оче ку ју пре зен те ри Бе о град ске твр ђа ве, ко ји ће их упо зна ти са 
објек ти ма, исто риј ским окол но сти ма и раз ло зи ма њи хо вог на стан ка, 
као и са по став ком ко ја се на ла зи у њи ма. Осим по је ди нач них ка ра та, 
ЈП „Бе о град ска твр ђа ва” ну ди по се ти о ци ма и ку по ви ну об је ди ње не 
ула зни це за пет обје ка та по це ни од 450 ди на ра (пу на це на за пет по је-
ди нач них ка ра та је 700 ди на ра), а за сту ден те, ђа ке и пен зи о не ре це на 
је 350 ди на ра. Об је ди ње на ула зни ца ни је вре мен ски огра ни че на и не 
под ра зу ме ва по се ту свим објек ти ма у истом да ну.

Са хат ку ла, Рим ски бу нар, Ве ли ки ба рут ни ма га цин, Вој ни бун кер 
и Ка за ма ти Вој ног му зе ја отво ре ни су сва ко днев но од 11 до 19 ча-
со ва, а Ку ла Не бој ша ра ди од сре де до не де ље од 11 до 19 са ти.

Пет на е сти  
фе сти вал  
здра вља

Под сло га ном „Ни шта ни-
је ва жни је од здра вља” 5. и 6. 
апри ла од 10 до 20 ча со ва, у 
До му омла ди не Бе о гра да би ће 
одр жан ју би лар ни 15. Фе сти-
вал здра вља. 

Уче ство ва ће ви ше од 80 из-
ла га ча: до мо ви здра вља, при-
ват не ор ди на ци је, бол ни це и 
апо те ке, фар ма це ут ске ку ће, 
фит нес, вел нес и бањ ски цен-
три, про из во ђа чи здра вих 
про из во да и ко зме ти ке...

Ово го ди шњи Фе сти вал 
здра вља би ће по све ћен здра-
вим сти ло ви ма жи во та, бор би 
про тив не ра ци о нал не упо тре-
бе ан ти би о ти ка, зна ча ју са вре-
ме не ра ди о ло шке ди јаг но сти-
ке у ра ном от кри ва њу бо ле сти, 
упо тре би апли ка ци ја у слу жби 
ре кре а ци је и спорт ских ак тив-
но сти, а би ће пред ста вљен и 
про је кат за мла де „Бу дућ ност 
за 5”. 

На не ко ли ко пунк то ва би-
ће ор га ни зо ва ни бес плат ни 
здрав стве ни пре гле ди за гра-
ђа не, ну три ци о ни стич ки пре-
гле ди, итд. Ге не рал ни спон зор 
фе сти ва ла ди јаг но стич ки цен-
тар „Af  dea” де ли ће бес плат-
не пре гле де на ул тра зву ку и 
ма мо гра фу и ва у че ре са по пу-
стом за сни ма ње на маг нет ној 
ре зо нан ци и ске не ру.  

Би ће одр жа на број на пре-
да ва ња за гра ђа не из обла сти 
здра вља, а три би не ће има ти 
и ме ди ји и удру же ња па ци је-
на та.
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поводи

При вред на ко мо ра  
Ср би је има 27 ти мо ва 
ко ји су укљу че ни  
у 29 пре го ва рач ких 
по гла вља са ЕУ

Пред сед ник При вред не 
ко мо ре Ср би је Мар ко 
Ча деж пред ста вио је у 

Скуп шти ни АП Вој во ди не но ви 
ко мор ски си стем у Ре пу бли ци 
Ср би ји. Ску пу су при су ство ва-
ли Иштван Па стор, пред сед ник 
Скуп шти не АПВ, и по кра јин ски 
по сла ни ци, пот пред сед ни це 
Скуп шти не АПВ Алек сан дра 
Ђан ко вић и Сне жа на Се длар, 
пред став ни ци При вред не ко-
мо ре Ср би је и Фон да ци је Кон-
рад Аде на у ер ко ја је уче ство-
ва ла у ор га ни зо ва њу ове пре-
зен та ци је. Те ма ску па би ла је 
„Је дин стве ни ко мор ски си стем 
у функ ци ји ра ста срп ске при-
вре де”.

При вре ди Ср би је, ка ко је ре-
че но на ску пу, по треб на је за да-
љи раст и раз вој но ва, мо дер ни-
зо ва на и ефи ка сна ко мо ра ко ја 
ће би ти парт нер и ком па ни ја-
ма и ин сти ту ци ја ма у ства ра њу 
што под сти цај ни јих усло ва за 
по сло ва ње. То би тре ба ло да бу-
де ре гу ли са но но вим за ко ном 

о ко мо ра ма ко ји се при ме њу је 
од 1. ја ну а ра ове го ди не и ко ји 
пред ви ђа оба ве зно члан ство и 
је дин стве ни ко мор ски си стем у 
зе мљи. О то ме је де таљ ни је го-
во рио Мар ко Ча деж, ко ји је по-
себ но на гла сио да се на осно ву 
овог за ко на ор га ни зу ју ре ги о-
нал ни пар ла мен ти при вред ни-
ка чи ме се спу шта ју овла шће ња 
и услу ге на ре ги о нал ни ни во у 
ци љу при бли жа ва ња ме сту по-
сло ва ња при вред ни ка на ло ка-
лу, сма ње ња тро шко ва, и ефи-
ка сни јег по сло ва ња. Пред ви ђе-
но је, пре ма ње го вим ре чи ма, 
да по сле не по сред них из бо ра 
у ко ји ма мо гу да уче ству ју сви 
при вред ни ци, ови ре ги о нал ни 
пар ла мен ти поч ну да ра де сре-
ди ном го ди не.

– По себ но је ва жна осна же на 
уло га При вред не ко мо ре Ср-
би је у пре го ва рач ком про це су 
при сту па ња Ср би је Европ ској 
уни ји. Од су штин ског је зна-
ча ја да у скла ду са сво јим ин-
те ре си ма при вред ни ци бу ду 
део струч них ти мо ва ПКС за 
пра ће ње пре го во ра, да би би-
ли ин фор ми са ни о про ме на ма 
ко је нас оче ку ју у по слов ном 
окру же њу и да би смо мо гли да 
за шти ти мо при вред ни ке Ср би-
је. ПКС има 27 струч них ти мо ва 
ко ји су укљу че ни у чак 29 пре го-
ва рач ких по гла вља са ЕУ. Пред-
ност но вог за ко на о ко мо ра ма 
је и у то ме што при вред ни ци 
има ју ве ћи ути цај на кре и ра ње 
ам би јен та за по сло ва ње, еко-
ном ску по ли ти ку и ре гу ла тор ни 
оквир кроз уче шће у за ко но-
дав ном по ступ ку у Ре пу бли ци 
Ср би ји – по ја снио је пред сед-
ник Ча деж ову уло гу ПКС. 

По сла ни ци Скуп шти не АП Вој-
во ди не по ка за ли су ве ли ко ин-
те ре со ва ње за уво ђе ње ду ал ног 
обра зо ва ња у сред њо школ ски 
си стем, али и у си стем ви шег 
и ви со ког обра зо ва ња. За тим, 
за пред ста вља ње и про мо ци ју 
при вре де у ино стран ству, ини-
ци ја ти ве у про це су за сту па ња 
при вре де, уре ђе ње си сте ма па-
ра фи скал них на ме та и сма ње ње 
по ре ских оп те ре ће ња при вре де. 

Ми ро слав Мек те ро вић

За зна ча јан до при нос на пла ну за по шља-
ва ња у 2016. го ди ни На ци о нал на слу жба за 
за по шља ва ње Ср би је уру чи ла је оп шти ни 
Про ку пље по себ ну за хвал ни цу у ка те го ри-
ји ло кал них са мо у пра ва.

– Оп шти на Про ку пље је у про те клој го-
ди ни оства ри ла нај у спе шни ју са рад њу са 
На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње 
у ка те го ри ји ло кал них са мо у пра ва, оту да 
и ово ла ска во при зна ње на ко је смо ве о ма 
по но сни. Ми смо ло кал на са мо у пра ва ко ја 
је из дво ји ла нај ви ше нов ча них сред ста ва за 

под сти цај за по шља ва ња у 2016. го ди ни. У ту 
свр ху из дво ји ли смо укуп но око 40 ми ли о на 
ди на ра из оп штин ског бу џе та, као и 16 ми-
ли о на ко је смо до би ли од Ре пу бли ке Ср би-
је, што зна чи да је око 56 ми ли о на уло же но 
у спро во ђе ње ак тив них ме ра за по шља ва ња 
у про те клој го ди ни – на гла сио је пред сед ник 
оп шти не Про ку пље Алек сан дар Си мо но вић, 
ко ји је при мио ово при зна ње.

Пре ма ње го вим ре чи ма, сред стви ма ко-
је је обез бе ди ла ло кал на са мо у пра ва у ци-
љу сма ње ња не за по сле но сти у Про ку пљу, 

фи нан си ра на је обу ка око 600 ли ца ко ја су 
до би ла шан су за за по сле ње. Та ко ђе су фи-
нан си ра ни и јав ни ра до ви, као и про грам 
струч не прак са, та ко да су све по ме ну те ме-
ре ре а ли зо ва не у са рад њи са НСЗ Фи ли ја-
ла Про ку пље, у ци љу сма ње ња не за по сле-
но сти на те ри то ри ји оп шти не Про ку пље. 
До бра прак са фи нан си ра ња под сти цај них 
ме ра за за по шља ва ње на ста вља се и ове 
го ди не. За ту на ме ну у но вом бу џе ту пред-
ви ђе но је 35 ми ли о на ди на ра. 

Ж. Дим кић

ЗА ХВАЛ НИ ЦА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРО КУ ПЉУ

Под сти ца ње за по шља ва ња као до бра прак са

ПРЕД СТА ВЉЕН НО ВИ ЈЕ ДИН СТВЕ НИ КО МОР СКИ СИ СТЕМ 

Бли жи при вред ни ци ма на 
ре ги о нал ном ни воу

Осло бо ђе ни пла ћа ња чла на ри не
Пре ма ре чи ма Мар ка Ча де жа, од око 126.730 при вред них дру-
шта ва ко ја су чла но ви ПКС, ви ше од 70.000 их је осло бо ђе но 
пла ћа ња чла на ри не у ПКС због ма њег го ди шњег при хо да, као 
и свих 230.527 пред у зет ни ка ко ји су чла но ви пре ко оп штин-
ских удру же ња пред у зет ни ка.
Иштван Па стор и Мар ко Ча деж за јед нич ки су оце ни ли да је 
кључ успе шне са рад ње у кон струк тив ном и отво ре ном ди ја-
ло гу из ме ђу при вред ни ка и до но си ла ца од лу ка.  

Александра Ђанковић, Марко Чадеж, Иштван Пастор 
и Снежана Седлар
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Фон да ци ја со ли дар но сти за 
пре вен ци ју рад не ин ва лид но-
сти и ре кре а тив ни од мор рад-
ни ка, ко ја има 24 чла ни це са 
ви ше од 4.000 за по сле них, ор га-
ни зо ва ла је у са рад њи са сво јим 
осни ва чем, Са ве зом са мо стал-
них син ди ка та гра да Но вог Са-
да и оп шти на, 10. мар та у Но вом 
Са ду тра ди ци о нал ну „Пре зен та-
ци ју ба ња” за сво је чла но ве.

Том при ли ком ше сна ест ба-
ња, хо те ла, РХ цен та ра и ту ри-
стич ких аген ци ја пред ста ви ло 

је сво је мо гућ но сти и да ло кон-
крет не по ну де за ре кре а тив ни 
од мор, ре ха би ли та ци ју и пре-
вен ци ју рад не ин ва лид но сти по 
нај по вољ ни јим це на ма. 

Вла ди мир Гво зде но вић, пред-
сед ник ССС гра да Но вог Са да и 
оп шти на, при ли ком отва ра ња 
ово га ску па, из ме ђу оста лог, из-
ја вио је да оче ку је да ће све ви-
ше по сло да ва ца у на шој зе мљи 
схва ти ти да без за до вољ ног 
рад ни ка не ма за до вољ ног по-
сло дав ца, и обр ну то. Та ко ђе, ре-

као је и да је ово при ли ка да се 
сви под се ти мо ко ли ко је на ша 
Ср би ја ле па, и да ће при сут ни 
у окви ру по ну ђе них аран жма на 
про на ћи оно што је нај бо ље за 
ре ха би ли та ци ју и од мор чла но-
ва њи хо вих ор га ни за ци ја.  

Ја сна Пла ме нац, управ ни ца 
ове фон да ци је, ис та кла је да 
нам је рад ни дан све ду жи, а 
вре ме на за од мор је све ма ње, 
и да кроз ор га ни зо ва ње ова-
кве ма ни фе ста ци је Фон да ци ја 
со ли дар но сти ра ди на ис пу ња-

ва њу свог основ ног ци ља – пре-
вен ци је рад не ин ва лид но сти 
и ор га ни зо ва ња ре кре а тив ног 
од мо ра рад ни ка.

Ме ђу го сти ма на овој ма ни-
фе ста ци ји, из ме ђу оста лих, би-
ла је и Све тла на Ђу ре тић, са вет-
ни ца ди рек то ра По кра јин ског 
фон да ПИО, за тим Слав ко Но-
ва ко вић, пот пред сед ник Уни је 
по сло да ва ца Вој во ди не, и То ми-
слав Ста јић, се кре тар Ве ћа ССС 
Вој во ди не.

М. Мек те ро вић

На не дав но одр жа ном ску пу у Но вом 
Са ду же не струч не за жр тве на си ља 
у по ро ди ци из 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 пред ста ви ле 
су ко ле ги ни ца ма из ин сти ту ци ја и ор га ни-
за ци ја Кра гу јев ца вој во ђан ска ис ку ства у 
обла сти еко ном ског осна жи ва ња же на жр-
та ва на си ља у по ро ди ци. Одр жа ва ње са-

стан ка по др жао је и Про грам Ује ди ње них 
на ци ја за раз вој.

Го шћа ма из Кра гу јев ца пред ста вље не су 
ак тив но сти Се кре та ри ја та ко је су усме ре-
не ка за по шља ва њу же на са ис ку ством на-
си ља у по ро ди ци на те ри то ри ји АПВ, као и 
ре зул та ти и ефек ти ме ра ко је се ре а ли зу ју 
у окви ру по кра јин ског Про гра ма за за шти-
ту же на од на си ља у по ро ди ци. Про грам 
пред ста вља ме ру суб вен ци о ни са ног за по-
шља ва ња и ин тер вент ни про грам за же не 
са ис ку ством на си ља ко је су нај ма ње кон-
ку рент не на тр жи шту ра да и ко ји ма је нај-
те же да оства ре еко ном ску не за ви сност. У 
окви ру ове ме ре сред ства се одо бра ва ју 

по сло дав цу ко ји за сну је рад ни од нос на 
од ре ђе но вре ме у тра ја њу од 12 ме се ци са 
же ном ко ја је пре тр пе ла на си ље. Ме ром је 
пла ни ра но и ре фун ди ра ње укуп них бру то 
тро шко ва за ра де, као и тро шко ва пре во за.

Циљ са стан ка био је да се раз ме не ис ку-
ства и при ме ри прак се еко ном ског осна-
жи ва ња же на жр та ва на си ља на те ри то ри ји 
АП Вој во ди не и гра да Кра гу јев ца. Пред став-
ни ца ма град ске упра ве, Цен тра за со ци јал-
ни рад и не вла ди них ор га ни за ци ја („Оаза 
си гур но сти”) из Кра гу јев ца пред ста вље ни 
су ре зул та ти ак тив но сти, с ци љем еко ном-
ског осна жи ва ња же на ко је тр пе на си ље у 
АП Вој во ди ни, а раз мо тре на је и мо гућ ност 
при ме не овог мо де ла у Кра гу јев цу. Та ко ђе, 
и го шће из Кра гу јев ца го во ри ле су о сво јим 

ис ку стви ма осна жи ва ња же на кроз са мо-
за по шља ва ње. У окви ру овог ску па, оне су 
раз го ва ра ле и са по сло дав ци ма ко ји су до 
са да уче ство ва ли у про гра му еко ном ског 
осна жи ва ња у ре а ли за ци ји По кра јин ског 
се кре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку.  

Ре зул тат овог струч ног ску па ре ги о нал не 
раз ме не ис ку ста ва у за шти ти од на си ља у по-
ро ди ци је су и за кључ ци да су еко ном ска ста-
бил ност и ре ша ва ње стам бе ног пи та ња, као 
и кон ти ну и ра на пси хо-со ци јал на по др шка од 
кључ ног зна ча ја за пу ни опо ра вак же на ко је 
су има ле ис ку ство на си ља у по ро ди ци. Та ко-
ђе, да је за ства ра ње без бед ног и по др жа ва ју-
ћег окру же ња за жр тве на си ља по треб но да 
бу ду укљу че ни сви сек то ри дру штва.

М. Мек те ро вић

По сао за же не  
жр тве на си ља
По кра јин ски се кре та ри јат за со ци јал ну 
по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност 
по ло ва по др жао је ла не 16 по сло да ва-
ца из АПВ ко ји су за по сли ли 17 же на. 
За ре а ли за ци ју ове ме ре у 2016. го ди ни 
утро ше но је око 12.762.000 ди на ра. 

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ БА ЊА ЗА ЧЛА НО ВЕ СИН ДИ КА ТА

За до во љан рад ник – за до во љан по сло да вац

ЕКО НОМ СКО ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ЖЕ НА КО ЈЕ СУ ПРЕ ТР ПЕ ЛЕ НА СИ ЉЕ У ПО РО ДИ ЦИ

Кра гу јев чан ка ма пред ста вље на 
вој во ђан ска ис ку ства

Са струч ног ску па у По кра јин ској вла ди
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међугенерацијска солидарност

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

гла си ло је 2017. го ди ном ме ђу-
ге не ра циј ске со ли дар но сти. С 
об зи ром на то да про сеч ни ста-
нов ник Ср би је има 42,2 го ди не 
и да је ста ри ји за две го ди не 
не го што је био пре 10 го ди на, 
а да је на ша др жа ва са 17,5 од-
сто ста ри јих од 65 го ди на јед на 
од нај ста ри јих зе ма ља на све ту, 
ова ква ини ци ја ти ва је ви ше не-
го по треб на. И лист „Глас оси-
гу ра ни ка” при дру жи ће се (већ 
од овог бро ја) ре а ли за ци ји ове 
иде је та ко што ће мо не ко ли ко 
стра ни ца по све ћи ва ти пред ста-
вља њу удру же ња пен зи о на ра, 
ак тив но сти ма оп шти на, ор га ни-
за ци ја или уста но ва ко је пред у-
зи ма ју од ре ђе не ак тив но сти да 
би ова го ди на за и ста и по ста ла 
го ди на ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти. За по че так пре но-
си мо не ка ис ку ства из стра них 
зе ма ља из ме ђу оста лог и као 
иде ју шта се све на ову те му мо-
же ура ди ти.

Европ ска го ди на ак тив ног 
ста ре ња и ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти би ла је 2012. 
Све зе мље ЕУ име но ва ле су 
сво је на ци о нал не ко ор ди на то-
ре и на ци о нал не ам ба са до ре 
ове ини ци ја ти ве (ам ба са до ри 
су чла но ви уста но ва ви со ког 
обра зо ва ња, не вла ди них ор га-
ни за ци ја, но ви на ри и глум ци) 
с ци љем да се што ви ше љу-
ди упо зна са про бле ма ти ком 
и по кре ну ак тив но сти ко је би 
под ста кле ме ђу ге не ра циј ску 
со ли дар ност и са рад њу. Циљ је 
био ја ча ње све сти на ни воу ЕУ, 
као и на на ци о нал ном ни воу, 
усме ре не не са мо на од го ва-
ра ју ће ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва, не го и на по је дин це. 
По кре ну та је јав на рас пра ва 
о уза јам ном уче њу на те му ак-
тив ног ста ре ња и ме ђу ге не ра-
циј ске со ли дар но сти и на гла-
ше на по тре ба су зби ја ња дис-
кри ми на ци је ста ри јих осо ба. 
У мно гим европ ским зе мља ма 
ре а ли зо ва не су 2012. и на ред-
них го ди на мно го број не ак ци је 
у ко ји ма мла ђи и ста ри ји јед ни 
дру ги ма на раз ли чи те на чи не 
по бољ ша ва ју жи вот дру же ћи 
се и уче ћи јед ни од дру гих. За 
Европ ски дан ме ђу ге не ра циј-
ске со ли дар но сти иза бран је 
29. април ко ји се обе ле жа ва 
сва ке го ди не.

Та ко су, на при мер, у Не мач-
кој оформ ље не ви ше ге не ра циј-
ске ку ће, о че му у овом бро ју 
има мо по се бан текст (стр. 18). 

За про мо ци ју уче шћа ста ри-
јих у кул тур ном жи во ту На ци о-
нал ни по зо ри шни фе сти вал за 
ста ре Че шке Ре пу бли ке ор га-
ни зу је фе сти вал за ста ри је осо-
бе сва ке две го ди не на дру гој 
ло ка ци ји у зе мљи. Ми ни стар-
ство кул ту ре ну ди фи нан сиј ску 
по моћ оста ре лим ли ци ма за 
про мо ци ју ама тер ских ки не ма-
то граф ских ак тив но сти и тра ди-
ци о нал не на род не кул ту ре. На 
осно ву че шког за ко на о те ле ви-
зи ји, јав ни те ле ви зиј ски сер вис 
у Че шкој Ре пу бли ци при ла го ђа-
ва про гра ме по себ но на ме ње не 
ста ри ји ма. Ве ћи на про гра ма ко-
ји се пре но се мо ра да има титл, 
или да бу де пре ве ден на зна-
ков ни је зик за осо бе са оште ће-
ним слу хом.

Не ке зе мље сво јим ста ри јим 
гра ђа ни ма да ју по др шку за уче-

шће у кул тур ном жи во ту пре-
ко суб вен ци о ни са них ка ра та и 
ума ње ним да ва њи ма за дру ге 
кул тур не ак тив но сти и кур се ве. 

Во лон те ри мо гу да има ју ва-
жну уло гу у ста ра њу о ста ри ма 
без бли же род би не. Пре ко во-
лон тер ских ини ци ја ти ва ста ри-
је осо бе мо гу да се под стак ну на 
упо тре бу зна ња ко је по се ду ју, 
као и ве шти на та ко што ће и са-
ми по ста ти во лон те ри. Ста ри је 
осо бе да ју зна ча јан до при нос 
за сек тор пру жа ња не пла ће них 
услу га по др шке у по ро ди ци или 
њи хо вим за јед ни ца ма. Не ке од 
ових ини ци ја ти ва ну де ме ђу ге-
не ра циј ске кур се ве умет но сти 
(Ли тва ни ја) или под сти чу из да-
ва ње ме ђу ге не ра циј ских но ви-
на (Есто ни ја).

Шпан ска вла да пре по зна ла је 
да, осим код ку ће и у по ро ди ци, 
и шко ле спа да ју ме ђу при мар на 
ме ста где се на основ ном ни воу 
раз ви ја свест о ба зич ним вред-
но сти ма, као што су со ли дар-

ност, по што ва ње дру гих и во ђе-
ње бри ге ка ко о се би та ко и о 
дру ги ма. Циљ је по спе ши ва ње и 
раз вој по зи тив них ста во ва ме ђу 
де цом пре ма ста ри ји ма и осо-
ба ма са ин ва ли ди те том у ци љу 
спре ча ва ња дис кри ми на ци је. 
Де ца у пред школ ским и школ-
ским уста но ва ма по ста ју све сна 
пи та ња ко ја се ти чу оста ре лих 
осо ба и осо ба са ин ва ли ди те том. 

Да би се ре сур си и ком пе тен-
ци је рас по ло жи ви у дру штву 
про дук тив но ко ри сти ли, ста-
ри је осо бе тре ба да бу ду по зи-
тив но вред но ва не за до при нос 
ко ји да ју. Не тре ба ства ра ти 
сли ку о ста ри јим осо ба ма као о 
не ко ме ко пред ста вља гу би так 
за еко но ми ју у сми слу на гло ра-
сту ћих тро шко ва за здрав стве-
ну за шти ту и пен зи ју, већ као о 
не ко ме ко да је по зи тив ни до-
при нос ак тив ног и про дук тив-
ног чла на ста ри је по пу ла ци је. 
Ста ри је осо бе су ва жни чу ва ри 
дру штве не исто ри је и вред-
но сти. Та кве по ру ке мо гу да се 
пре но се на до га ђа ји ма као што 
су спе ци јал ни да ни или не де-
ље по све ће ни ста ри ји ма, пре ко 
ра зних кам па ња или пре ко по-
пу лар них фил мо ва и сред ста ва 
ма сов ног ин фор ми са ња. Но-
ви на ри мо гу да се об у ча ва ју и 
еду ку ју о то ме ка ко да из бег ну 
не же ље не сте ре о ти пе и ка ко да 
ко ри сте од го ва ра ју ћи је зик. На 
кра ју, ка ко се гле да на ста ри је 
осо бе за ви си ће и од по сту па ка 
њих са мих. 

За хва љу ју ћи ак тив но сти ма 
ко је су по кре ну те у ЕУ у 2012. 
го ди ни, по ве ћа ло се и ин те ре-
со ва ње за ак тив но ста ре ње, 
раз ви је на су на че ла о ак тив ном 
ста ре њу, ин декс ак тив ног ста-
ре ња, као и спо ра зум о де мо-
граф ским про ме на ма. Ак тив но 
и здра во ста ре ње по ста ло је 
је дан од при о ри те та ула га ња 
Европ ског со ци јал ног фон-
да у про грам ском раз до бљу 
2014–2020. У ве зи са јед ним од 
глав них ци ље ва ини ци ја ти ве – 
са мо стал ним жи во том, ис пи та-
но је ка ко се мо же пре мо сти ти 
јаз из ме ђу по ну де и по тра жње 
ду го роч не не ге по мо ћу од го ва-
ра ју ћих ула га ња у ме ре ко ји ма 
се сма њу је по тре ба за ду го роч-
ном не гом и по бољ ша ва ефи-
ка сност пру жа ња не ге, укљу чу-
ју ћи и пру жа ње услу га по мо ћу 
тех но ло ги је.

Г. О. 

ГО ДИ НА 2017. У СР БИ ЈИ

Мла ди
за ста ри је,

ста ри
мла ди ма
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Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Зве зда-
ра по кла ња ве ли ку па жњу сво јим чла но ви-
ма. Ак тив но сти удру же ња су усме ре не на 
то да се пен зи о не ри ма бар ма ло по бољ ша 
жи вот ни стан дард, као и да им се олак ша 
на бав ка основ них по треп шти на, али и на 
дру же ња и пу то ва ња.

На бав ка огре ва би ла је до ми нант на у 
про те клом пе ри о ду. Пре ма од лу ци ко ми си-

је, ко ја је прет ход но об и шла нај у гро же ни је 
пен зи о не ре да би до не ла ис прав ну од лу ку, 
по де ље на је и со ци јал на по моћ за око 100 
угро же них чла но ва.

Око 200 чла но ва пу то ва ло је на број не 
из ле те о тро шку удру же ња. Ор га ни зу ју се 
од мор и ре кре а ци ја ко ји су до ступ ни сви-
ма. УПО Зве зда ра сво јим чла но ви ма обез-
бе ђу је и нов ча не по зај ми це. Та ко ђе, ан га-

жо ва ни су на бес плат ној ре ха би ли та ци ји у 
ба ња ма, као и на од мо ри ма уз ва у че ре.

Све ове ак тив но сти до при но се да се број 
чла но ва стал но по ве ћа ва, а уз то и њи хо во 
по ве ре ње.

Удру же ње по се ду је два клу ба за дру же-
ње пен зи о не ра, у Трај ка Ста мен ко ви ћа 15 
и Љу би це Лу ко вић 2, ко ји се са ми фи нан-
си ра ју. С. Б. 

Оп шти на Зве зда ра се по-
бри ну ла да и ове го ди не 
по ну ди ве о ма бо гат про-

грам ак тив но сти за сво је нај ста-
ри је су гра ђа не. Ме ђу њи ма се ис-
ти чу во лон тер ске ак тив но сти за 
по моћ нај у гро же ни ји ма на ко ји-
ма се раз ви ја кул ту ра во лон ти ра-
ња бе о град ских су гра ђа на свих 
ге не ра ци ја. По моћ, по др шка, ра-
ди о ни це и еду ка ци је зве здар ских 
во лон те ра до ступ ни су то ком це-
ле го ди не. 

За по моћ и по др шку нај у гро-
же ни јим по је дин ци ма и њи хо вим 
по ро ди ца ма тре ба се обра ти ти 
Во лон тер ском сер ви су. По треб-
не ин фор ма ци је мо гу се до би ти 
у кан це ла ри ји Во лон тер ског сер-
ви са Зве зда ре, МЗ Зе ле но бр до, 
у Бу ле ва ру кра ља Алек сан дра 
395, утор ком и че тврт ком од 9 
до 14 ча со ва по зи вом на те ле-
фон 011/286-4426 и пу тем меј ла 
vo lon ter ski.ser vis@zve zda ra.org.
rs. Гра ђа ни ов де мо гу да се упу те 
у рад ин фо пул та за основ но ин-
фор ми са ње гра ђа на Зве зда ре, 
бу ду ћих во лон те ра и ко ри сни ка, 
као и о Про гра му ра да Во лон тер-
ског сер ви са Зве зда ре. Ов де мо гу 
да се рас пи та ју о пру жа њу прав не 
по мо ћи у оства ри ва њу пра ва из 
обла сти со ци јал не за шти те, за тим 
о те рен ским по се та ма во лон те-
ра ко ји пру жа ју услу ге у кућ ним 
усло ви ма, и то ста рим осо ба ма и 
ли ци ма са ин ва ли ди те том ко ји ма 
тре ба по моћ и по др шка у сва ко-
днев ном функ ци о ни са њу. „Мој 

мај стор” је опре де љен за ма ње 
по прав ке у ку ћа ма ста рих, не-
моћ них гра ђа на и оних сла би јег 
имо вин ског ста ту са. Услу га „Апо-
те ка на точ ко ви ма”, у са рад њи са 
До мом здра вља Зве зда ра, омо гу-
ћу је да во лон те ри Сер ви са пре у-
зи ма ју ре цеп те и ле ко ве (ре дов ну 
ме сеч ну те ра пи ју) и до ста вља ју 
је на кућ ну адре су ко ри сни ка. Ту 
је и „Би бли о те ка на точ ко ви ма”, у 
парт нер ству са би бли о те ком „Вук 
Ка ра џић”: уз по моћ во лон те ра 
оп шти не Зве зда ра би бли о те ка 
вр ши бес плат но учла ње ње и кућ-
ну до ста ву књи га. Са ве то ва ли шта 
за по је дин це и по ро ди це оба-
вља ју про грам пси хо со ци јал не 
по др шке у кућ ним усло ви ма, у 
про сто ри ја ма Во лон тер ског сер-
ви са и пу тем те ле фо на.

Обез бе ђен је и про грам ра ди-
о ни ца ко је укљу чу ју кре а тив не 
за нат ске и умет нич ке ра ди о ни це, 
вир ту ел на пу то ва ња, жур ке за се-
ни о ре, бон тон ста ре ња – еду ка-
ци ју сти ца ња со ци јал них ве шти-
на, итд. 

Це ле го ди не се одр жа ва ју оми-
ље не ра ди о ни це. Јед на од њих 
но си на зив „Ур ба ни ба што ва ни” 
где гра ђа ни мо гу да до би ју ин-
струк ци је и ин фор ма ци је о све му 
што их за ни ма у ве зи са раз ви ја-
њем ве шти не га је ња би ља ка. У 
„Ку ћи ле по те за се ни о ре” обез бе-
ђе не су бес плат не за нат ске услу-
ге фри зе ра, пе ди ки ра и ма ни ки ра 
за нај ста ри је, а у „Га ле ри ји на точ-
ко ви ма” – из ло жба ра до ва се ни-

о ра из ра ђе них раз ли чи тим умет-
нич ким и за нат ским тех ни ка ма.

Оп шти на пру жа ше сто ме сеч-
не обу ке у ви ду шко ле ра чу на ра 
и ен гле ског је зи ка за се ни о ре и 
сред ње ге не ра ци је. 

Пра во на ко ри шће ње услу га у 
кућ ним усло ви ма има ју ли ца ко-
ји ма је по треб на по моћ у сва ко-
днев ном функ ци о ни са њу и ко ја 
има ју ре гу ли са но пре би ва ли ште, 
тј. бо ра ви ште на те ри то ри ји оп-
шти не Зве зда ра.

Во лон тер ски сер вис не ко ли ко 
го ди на за ре дом ор га ни зу ју Да не 
се ни о ра на Зве зда ри по во дом 
Ме ђу на род ног да на ста ри јих – 1. 
ок то бра с ци љем да се уна пре ди 
жи вот нај ста ри јих су гра ђа на и 
про мо ви ше кул ту ра ста ре ња.

Ко ор ди на тор ка Во лон тер ског 
сер ви са Зве зда ра Рад ми ла Уро-
ше вић ка же да се тај сер вис већ 
шест го ди на тру ди да по бољ ша 
жи вот су гра ђа на, по себ но оних 
ко ји су ра њи ви и не за шти ће ни, 
а то су бо ле сни, не моћ ни, ста ри, 
осо бе са ин ва ли ди те том и по ро-
ди це ко је има ју про блем са сво-
јом де цом.

– Ми пру жа мо про грам по др-
шке у кућ ним усло ви ма су гра ђа-
ни ма ко ји су за то че ни ци у сво јим 
до мо ви ма и ко ји има ју про блем 

да на ба ве основ не жи вот не на-
мир ни це и ле ко ве за се бе, са-
ве то ва ли шта за по је дин це и по-
ро ди це и чи тав низ кре а тив них 
ра ди о ни ца и дру же ња, а све то 
ре а ли зу је мо то ком чи та ве го ди не 
– ка же Рад ми ла Уро ше вић.

На ме сеч ном ни воу, ова ор га-
ни за ци ја у про се ку има око 250 
ко ри сни ка, а од то га 40 у кућ ним 
усло ви ма.

– Све што ра ди мо за на ше су-
гра ђа не, уре ђе но је си сте мом и 
јед но став ним про це ду ра ма, а 
услу ге ко је пру жа мо пот пу но су 
бес плат не – ис та кла је Рад ми ла 
Уро ше вић.

По ред во лон те ра те оп шти не, 
на Зве зда ри во лон ти ра ју и су-
гра ђа ни из још 10 бе о град ских 
оп шти на, као и во лон тер ке из 
Пан че ва.

Пре ма еви ден ци ји Во лон тер-
ског сер ви са, са мо у 2016. го ди ни 
би ло је ви ше од 70 во лон те ра, од 
ко јих је са 49 оп шти на пот пи са ла 
уго во ре о во лон ти ра њу, а услу ге 
је ко ри сти ло око 3.000 ко ри сни-
ка. 

Тре ба на гла си ти да је Во лон-
тер ски сер вис Зве зда ра до бит ник 
број них при зна ња за до при нос 
ху ма ни јем жи во ту ста ри јих.

Д. Гру јић

УПО Зве зда ра: све ви ше чла но ва

БЕС ПЛАТ НИ ПРО ГРА МИ ЗА БЕ О ГРАД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Увек до ступ ни
зве здар ски
во лон те ри

Дан комшија на Звездари
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

Фон д со ли дар но сти 
при о ри тет

Бе о град ска оп шти-
не Во ждо вац има око 
35.000 пен зи о не ра. Од 
то га је у Удру же ње пен-
зи о не ра, са пред сед ни-
ком Љу би са вом Ми ли-
во је ви ћем (на слици) 
на че лу, учла ње но њих 
1.650.

Удру же ње је ор га ни зо ва ло 15 из ле та за 
сво је чла но ве у то ку 2016. го ди не. Јед но од 
тих пу то ва ња, ко је је ре а ли зо ва но о тро шку 
при ват не фир ме из Мо кри на, во ди ло је у Ко-
виљ, тач ни је у „Чар дак на кра ју све та”. Во ждо-
вач ки пен зи о не ри су об и шли и раз не ма ни-
фе ста ци је а не ке од њих су „Сла ни ни ја да” у 
Ка ча ре ву, „Ко ба си ци ја де” и дру ге.

До са да је удру же ње уче ство ва ло на де-
вет олим пи ја да са 52 чла на. УПО Во ждо вац је 
одво јио и 1.500 по зај ми ца за нај у гро же ни је, а 
мо гу да се по хва ле да су нај бо љи по учла ње-
њу у Фонд со ли дар но сти ГОП Бе о град.

Че сто до би ја ју по зив за са рад њу са ра зним 
оп штин ским ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра из 
раз ли чи тих гра до ва, као и са Охри дом из Ма-
ке до ни је, али не до ста так сред ста ва им за сад 
оне мо гу ћа ва по се те и оби ла ске ових ор га ни-
за ци ја. Љ. М.

Град ско удру же ње пен зи о-
не ра Кра гу је вац јед но је од 
нај ста ри јих у Ср би ји. Осно-

ва но је у ма ју дав не 1938. го ди-
не. Удру же ње, са ви ше од 7.000 
чла но ва, ор га ни зу је ве о ма ра-
зно вр стан про грам, уз стал не 
ино ва ци је, пу тем ко га пен зи о-
не ри мо гу да за до во ље сво је 
по тре бе и афи ни те те, са зна је-
мо од Да ни це Љу јић, се кре та ра 
ГУП Кра гу је вац.

Сва ке не де ље одр жа ва ју се 
по пу лар на дру же ња у про сто-
ри ја ма клу ба. По себ но тре ба 
ис та ћи про сла ву Но ве го ди не, 
па ре при зу Но ве го ди не, за тим 
Срп ску но ву го ди ну и Све то-
сав ски бал. Дан за љу бље них и 
Осми март про сла вља ју се уз 
ор га ни зо ва ни беч ки вал цер и 
оба ве зно да ро ва ње цве ћа да-
ма ма. Пен зи о не ри Кра гу јев ца 
по ка за ли су из ра зи то ин те ре-

со ва ње за ова кве об ли ке дру-
же ња.

Удру же ње је омо гу ћи ло и 
бес плат ну шко лу ра чу на ра за 
пен зи о не ре, за тим на бав ку 
огре ва на шест ме сеч них ра та и 

на мир ни ца од ме са на три ра те. 
Ло кал на са мо у пра ва обез бе ди-
ла је пет ми ли о на ди на ра за хи-
ља ду пен зи о не ра.

У клу бу по сто ји и ша хов ски 
клуб па је за Осми март ор га ни-

зо ван тур нир, а нај у спе шни ји су 
се пла си ра ли у да ље так ми че ње.

Сва ке не де ље одр жа ва ју се и 
јед но днев ни из ле ти по Ср би ји, 
Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп-
ској по нај по вољ ни јим це на ма 
за пен зи о не ре.

КУД „Ле пе ни ца” го сту је на ра-
зним ма ни фе ста ци ја ма у уста-
но ва ма, као што су Ге рон то ло-
шки цен тар и За вод за збри ња-
ва ње од ра слих „Ма ле пче ли це”, 
а та ко ђе су ра до ви ђе ни го сти 
и у ра зним се ли ма на ло кал ним 
при ред ба ма.

У мар ту је у удру же њу нај-
ак ту ел ни је би ло кон ку ри са ње 
пен зи о не ра за ре ха би ли та ци ју 
у 25 ба ња ши ром Ср би је. По-
здра вље на је но ви на да са ми 
пен зи о не ри би ра ју три ба ње 
ка ко би се омо гу ћи ло да сва ко 
од њих оде у ба њу ко ју же ли.

Д. Љ. 

Го ди шњој скуп шти ни Град ског удру же-
ње пен зи о не ра Су бо ти ца, одр жа ној 24. 
мар та, при су ство ва ло је око 120 чла но ва 
и го сти ју из зе мље и ино стран ства. Ме ђу 
број ним го сти ма ску пу су при су ство ва ли 
и др Не над Ива ни ше 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, Стан ко 
Ним че вић, пот пред сед ник СИР Ср би је и 
пред сед ник Град ске ор га ни за ци је СИР Су-
бо ти ца, Дра гу тин Ле кић, пот пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, Ти меа Хор-
ват, за ме ни ца гра до на чел ни ка Су бо ти це, 
и Или ја Ђу ка но вић, члан Град ског ве ћа за-
ду жен за област со ци јал не за шти те.

Др жав ни се кре тар др Не над Ива ни ше-
вић ис та као је да је Град ско удру же ње 
пен зи о не ра Су бо ти це ве о ма до бро ор-
га ни зо ва но и да ће као та кво увек има ти 
по др шку над ле жног ми ни стар ства, на ро-
чи то ка да је реч о бу ду ћим про јек ти ма 
ко ји су ве за ни за уна пре ђи ва ње ква ли те-
та жи во та ста ри јих осо ба. Дра ги ца Лу чев, 
пред сед ни ца Удру же ња, на ве ла је да је 
за до вољ на ре зул та ти ма ко је је оства ри-
ла ње на пен зи о нер ска ор га ни за ци ја у 
прет ход ној го ди ни и на гла си ла да је нај-
ва жни је да сво јим су гра ђа ни ма по мог ну 
ко ли ко год мо гу.

На сед ни ци Скуп шти не усво је ни су Из-
ве штај о ра ду и  За вр шни ра чун за 2016. 
го ди ну, као и План ра да ГУП Су бо ти ца и 
Фи нан сиј ски план за 2017. го ди ну.

М. М.

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ме ђу нај ста ри ји ма у Ср би ји

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА СУ БО ТИ ЦА

По моћ су гра ђа ни ма

Дра ги ца Лу чев и др Не над Ива ни ше вић

Осмомартовско славље
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На сед ни ци Скуп шти не Град ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра Бе о гра да (ГОП) усво-
је ни су Из ве штај о ра ду са фи нан сиј ским 
из ве шта јем о по сло ва њу у про те клој, као 
и План ра да за ову го ди ну. Ка ко је за кљу-
че но, пла ни ра ни за да ци ГОП-а за 2016. 
го ди ну успе шно су оства ре ни, уз по сте-
пе но про ши ри ва ње и уна пре ђи ва ње 
оби ма ак тив но сти. По себ но су по вољ но 
оце ње не ак тив но сти и ре зул та ти ГОП-а 
на функ ци о ни са њу До бро вољ ног фон да 
со ли дар но сти пен зи о не ра (чи ји је осни-
вач ГОП и у чи јем са ста ву де лу је). Фонд 
со ли дар но сти, ка ко је ре че но, ја ча из го-
ди не у го ди ну и као вид штед ње и као мо-
гућ ност за бес ка мат ну по зај ми цу. Ипак, 
оце ње но је да је све то знат но ис под ре-

ал них мо гућ но сти и ствар них по тре ба 
ко ри сни ка пен зи ја. 

По зи тив но је оце њен и рад на стал ном 
ши ре њу и уна пре ђи ва њу са др жа ја и ни-
воа Олим пи ја де спор та, здра вља и кул ту-
ре тре ћег до ба, и то ка ко на до ма ћем пла-
ну и ја ча њу ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, 
та ко и на пла ну ме ђу на род не са рад ње. ТВ 
еми си ја „Тре ће до ба” на Пр вом про гра му 
РТС-а (сва ке сре де у 14 ча со ва) још је дан 
је по зи ти ван по мак у ин фор ми са њу о нај-
ста ри ји ма.

Ис так ну то је да по сто ји до бра са рад ња 
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја са оп штин-
ским, град ским и ре пу блич ким ор га ни ма 
вла сти и ин сти ту ци ја ма.

М. С.

Удру же ње пен зи о не ра из Алек сан-
дров ца по све ћу је пу ну па жњу сво јим 
чла но ви ма и спа да ме ђу нај ак тив ни-

је ор га ни за ци је у Ра син ском окру гу. Из ме-
ђу оста лог, по вре ме но из да је сво је но ви не 
„Тре ће до ба” ко је су од лич но при хва ће не 
ме ђу пен зи о не ри ма Жу пе. Тре ба на гла си ти 
да ова кве но ви не за пен зи о не ре не ма ју ни 
мно го ве ће и на пред ни је оп шти не у Ср би ји, 
па је због то га ини ци ја ти ва жуп ских пен зи-
о не ра за по кре та ње та квог јед ног гла си ла 
за сва ку по хва лу.

Пен зи о не ри Жу пе ве о ма ак тив но уче-
ству ју то ком це ле го ди не у свим кул тур-
ним до га ђа ји ма ко ји се одр жа ва ју у оп-
шти ни Алек сан дро вац. По вре ме но су и 
ини ци ја то ри по је ди них кул тур них ак ци ја, 

па на од ре ђе ни на чин пру жа ју и зна ча-
јан до при нос афир ма ци ји чи та вог кра ја. 
То ком „Жуп ске бер бе”, тра ди ци о нал не ту-
ри стич ке ма ни фе ста ци је, уго шћа ва ју чла-
но ве ра зних удру же ња из це ле Ср би је. За 
го сте при пре ма ју за ни мљи ве про гра ме у 
цен тру гра да, као и оби ла зак Жу пе и ра зна 
дру же ња.

„Гли ши ће ви да ни” и „Да ни Бу це Мир ко ви-
ћа” не мо гу да се за ми сле без уче шћа пен-
зи о не ра, јер они по ма жу у кре и ра њу про-
гра ма и пред ста вља ју са став ни део ових 
ма ни фе ста ци ја. 

Не дав но је Ју го слав Стај ко вац, кул тур ни 
по сле ник, до био Ву ко ву на гра ду Кул тур-
но-про свет не за јед ни це Ср би је, а Бо бан 
Јо ва но вић Бла го дар је све тог Са ве ко је до-
де љу је Удру же ње књи жев ни ка из Бе о гра да. 
Пен зи о нер Дра ган Па јић чест је до на тор и 
ини ци ја тор мно гих кул тур них де ша ва ња у 
Жу пи, а и ши ре. 

Све ове чи ње ни це го во ре о то ме да су 
жуп ски пен зи о не ри ак тив ни на мно гим по-
љи ма кул ту ре, не са мо у свом кра ју већ и у 
це лој зе мљи.  Ј. Пеј чић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ОП ШТИ НЕ ТР СТЕ НИК

Број не и ра зно вр сне 
ак тив но сти

Пре ма ре чи-
ма Ми о дра га 
Сте ва но ви ћа (на 
слици), пред сед-
ни ка Удру же ња 
пен зи о не ра оп-
шти не Тр сте ник, 
у овој ор га ни за-
ци ји ко ја бро ји 
ви ше од три хи-
ља де чла но ва у 
2016. го ди ни ре а-
ли зо ван је ра зно-
вр стан про грам 
ак тив но сти. Нај-
ак тив ни ји су би ли у обла сти ма со ци јал не 
по ли ти ке и стан дар да: об и шли су бо ле сна и 
из не мо гла ли ца, обез бе ди ли ху ма ни тар не 
па ке те жи вот них на мир ни ца и дру гих по-
треп шти на за нај си ро ма шни је пен зи о не ре, 
као и нов ча не по зај ми це од по 10.000 ди на-
ра (уз вра ћа ње на пет ме сеч них ра та).

Удру же ње је сво јим чла но ви ма по ве-
о ма по вољ ним усло ви ма обез бе ди ло на-
бав ку су хо ме сна тих про из во да, ри бе и 
дру гих на мир ни ца (на пет ра та), а огрев-
но др во и угаљ на 12 ме се ци. Ов де ни је 
за по ста вљен ни кул тур но-за бав ни жи вот. 
Јед ном ме сеч но ор га ни зу је се дру же ње у 
про сто ри ја ма Удру же ња, као и јед но днев-
ни из ле ти пре ма же ља ма члан ства. До 
са да су об и шли кул тур но-исто риј ске зна-
ме ни то сти Но вог Са да, Ни ша, Си ће вач ке 
кли су ре, Па ра ћи на и Гр зе, а пла ни ра ју још 
пу то ва ња. Ж. М. 

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Кул тур ни по сле ни ци из Жу пе

СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА 

Успе шно оства ре ни пла но ви 

Пред сед ни штво ГОП Бе о град
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кроз Србију

У ор га ни за ци ји Клу ба при ја-
тељ ства, ко ји по сто ји при Удру-
же њу пен зи о не ра Ле сков ца, 
не дав но је одр жа на, по че твр ти 
пут, ма ни фе ста ци ја „Ево рукa, 
при ја те љу”. Го сти су би ли пен-
зи о не ри и при ја те љи из Про ку-
пља, Ни ша, Со ко ба ње и Кур шу-
мли је. На по зор ни ци ве ли ке са-
ле ле ско вач ког „До ма пен зи о не-
ра” сме њи ва ли су се фол клор ци, 
пе сни ци и пе ва чи. По кро ви тељ 
овог је дин стве ног су сре та кул-
тур них ства ра ла ца тре ћег до-
ба би ла је ло кал на са мо у пра ва 
гра да на оба ла ма Ве тер ни це уз 
по моћ број них спон зо ра. Су срет 
је отво рио ле ско вач ки гра до на-
чел ник др Го ран Цве та но вић.

– Ви сте нам увек би ли узор, 
ства ра ли сте фа бри ке и усло ве 

за бо љи жи вот. Не ки ка жу да је 
„тре ће до ба” ин те ре сант но, али 
ја вас не по сма трам као љу де 
ко ји су за вр ши ли рад ни век, јер 
сте ви ста ри оно ли ко ко ли ко 
има енер ги је, зна ња, дру же ња 
ме ђу ва ма. За то вам же лим још 
мно го ле пих тре ну та ка, дру же-
ња, ле по те, сре ће и здра вља – 
по ру чио је др Цве та но вић. 

Уче сни ке оку пља ња по здра-
ви ла је и Ми ро сла ва До бре но-
вић, пред сед ни ца Клу ба при ја-
тељ ства Удру же ња пен зи о не ра 
из Ле сков ца.

– Циљ ма ни фе ста ци је је сте 
да се упо зна мо, да ка же мо шта 
ра ди мо и да нам се пред ста ве 
и чла но ви удру же ња пен зи о не-
ра из дру гих гра до ва – ре кла је 
Ми ро сла ва До бре но вић.

Пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра Ле сков ца Бра ти слав 
Здрав ко вић на гла сио је да су 
увек би ли сло жни, о че му го во ри 
и сим бо лич ни на зив ове ма ни фе-
ста ци је – „Ево ру ка, при ја те љу”.

Су сре ти пен зи о не ра Ле сков-
ца и дру гих гра до ва из Ср би је 
на ја вље ни су и за на ред ну го-
ди ну, уз пе сму и при ја тељ ско 
дру же ње.

Д. Ко цић

Удру же ње ин ва ли да ра да из Ни ша 
осно ва но је 23. де цем бра дав не 1953. 
го ди не ен ту зи ја змом та да шњих ак ти-

ви ста ни шке фа бри ке „Ни текс”. Да нас бро ји 
5.250 стал них чла но ва оку пље них у 37 ме-
сних од бо ра у свих пет ни шких оп шти на. 

Ово ре ги о нал но удру же ње гра да на оба-
ла ма Ни ша ве у 2017. го ди ни по кре ће но ве 
ам би ци о зне про јек те ме ђу ко ји ма се по себ-
но из два ја за јед нич ки про је кат „Здра вље за 
све” у са рад њи са До мом здра вља у Ни шу и 
Не вла ди ном ор га ни за ци јом „Жи вот на сна-
га” са ти мом Да ни је ла Смре ка.

Овим је дин стве ним ни шким удру же њем 
са ве ли ким успе хом ру ко во ди тим ак ти ви-
ста пен зи о не ра ко је пред во ди Пе тар Сте ва-
но вић.

– На ше ре ги о нал но удру же ње је по 
бро ју чла но ва дру го у Ср би ји, од мах иза 
удру же ња на Но вом Бе о гра ду. Успе ва мо 
у по слу за хва љу ју ћи раз у ме ва њу ло кал не 
са мо у пра ве гра да Ни ша, али и дру гих оп-
шти на Ни шав ског окру га и спон зо ра. Сво је 
чла но ве че сто во ди мо у ба ње и на из ле те 
обра зов но-ре кре а тив ног ка рак те ра. Об и-
шли смо го то во све ма на сти ре у Ср би ји и 
зе мља ма у окру же њу, као и ту ри стич ке ма-
ни фе ста ци је у ре ги о ну. То ком го ди не на ши 
ак ти ви сти два пу та оби ђу сва ког чла на а то 
је око 11.000 по се та, где нај си ро ма шни јим 
чла но ви ма по не су при год не па ке те хра не 
и лич не хи ги је не. За ма ње по крет не чла но-

ве ку пи ли смо ор то пед ске шта ке и ко ли ца 
и до не кле им олак ша ли кре та ње – ис ти че 
Пе тар Сте ва но вић. 

За хва љу ју ћи раз у ме ва њу ди рек то ра ни-
шког До ма здра вља, у оби ла ску ин ва лид-
них ли ца и чла но ва њи хо вих по ро ди ца у 
два де се так се ла ни шког кра ја уче ство ва ла 
је и ле кар ско-па тро на жна еки па ове уста-
но ве. То ком 2017. го ди не ни шко Удру же-
ње ин ва лид ских пен зи о не ра пла ни ра да 
отво ри и клуб у се ди шту удру же ња где ће 
нај ста ри ји чла но ви ко ји жи ве са ми мо ћи 
бес плат но да ко ри сте ин тер нет и да пре ко 
скај па ко му ни ци ра ју са нај бли жи ма ко ји 

жи ве у ино стран ству, као и да за и гра ју шах 
и до ми не.

– Ове го ди не ин тен зи ви ра ће мо са рад њу 
са пен зи о нер ским и дру гим удру же њи ма у 
ни шком кра ју ко јих има 17, као и са дру гим 
ре ги о нал ним удру же њи ма, пре свих са на-
шим ком ши ја ма из Ле сков ца и Вра ња. По-
ку ша ће мо да за јед нич ким про јек ти ма уна-
пре ди мо ме ђу соб ну са рад њу, али и да по-
бољ ша мо усло ве жи вље ња на ших чла но ва 
и чла но ва по ро ди ца осо ба са ин ва ли ди те-
том – за кљу чу је Пе тар Сте ва но вић, пред-
сед ник ни шког Удру же ња ин ва ли да ра да.

То ма Сте ва но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У НИ ШУ 

Здра вље за све...

КЛУБ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКО ВАЦ

Ево рукa, при ја те љу

По здрав ни го вор на отва ра њу ма ни фе ста ци је

Петар Стевановић (лево) са сарадницима
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За хва љу ју ћи агил но сти Зо ра-
на Др че, ди рек то ра Ге рон то ло-
шког цен тра Сом бор, ста ри ји 
су гра ђа ни из Но ве Се лен че и 
тог де ла Сом бо ра до би ли су 21. 
мар та на Пр во мај ском бу ле ва ру 
у Сом бо ру но ви Клуб пен зи о не-
ра „Се лен ча”. На и ме, ГЦ Сом бор 
отво рио је овај клуб уз по др шку 
из Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, 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 и ло кал не са мо у пра ве, 
та ко што је адап ти рао део про-
сто ра у До му пен зи о не ра и обо-
га тио га но вим са др жа ји ма. 

Па ли мир Тот, под се кре тар у 
По кра јин ском се кре та ри ја ту за 
со ци јал ну по ли ти ку, де мо гра-
фи ју и рав но прав ност по ло ва, 
ко ји је уз пред став ни ке ло кал-
не са мо у пра ве Сом бо ра при-
су ство вао све ча ном отва ра њу 

Клу ба, ис та као је да је, на кон 
што је ре сор но ми ни стар ство 
про гла си ло 2017. го ди ном со-
ци јал не за шти те и ме ђу ге не ра-
циј ске со ли дар но сти, отва ра ње 
овог клу ба по твр да да се пла-

но ви у скла ду са том од лу ком и 
ис пу ња ва ју. 

Зо ран Др ча је ре као да ће у 
Клу бу би ти при ре ђи ва не из ло-
жбе сли ка, књи жев ни су сре ти 
и раз го во ри са љу ди ма из све-

та кул ту ре и умет но сти и раз не 
дру ге ма ни фе ста ци је. Ко ри сни-
ци ма Ге рон то ло шког цен тра, 
пен зи о не ри ма, али и сви ма ко ји 
свра те у клуб би ће на рас по ла-
га њу књи ге, шах, днев на штам-
па и ча со пи си. На ја вљен је и 
сле де ћи про је кат ГЦ Сом бор 
– отва ра ње днев ног бо рав ка за 
пен зи о не ре у ко ме ће сло бод но 
вре ме то ком да на мо ћи да про-
во де сви пен зи о не ри из гра да, 
и ако ни су кли јен ти Ге рон то ло-
шког цен тра.

У крат ком умет нич ком про-
гра му, при ли ком отва ра ња 
Клу ба пен зи о не ра „Се лен ча”, 
осим пред став ни ка удру же ња 
ли ков них умет ни ка ко ји су ве-
ћи ном би ли уче сни ци Ли ков не 
ко ло ни је „Сун ча на је сен жи во-
та”, уче ство ва ли су и књи жев ни-
ци Да вид Кец ман Да ко, Зден ка 
Феђ вер и Сто јан Бер бер.    

М. Мек те ро вић

Ор га ни за ци ја Европ ски 
Про грес и оп шти на Свр-
љиг успе шно су за вр ши-

ле про је кат Еко ном ско и еду-
ка тив но осна жи ва ње же на ко је 
се ба ве по љо при вре дом и том 
при ли ком 28 же на ста ро сти од 
25 до 60 го ди на до би ло је ма-
те ри јал за по кре та ње пла сте-
нич ке про из вод ње. Пр вен ство 
су има ле не за по сле не же не са 
се ла, со ци јал ни слу ча је ви, осо-
бе са ин ва ли ди те том, са мо хра-
не мај ке и осо бе чи ји брач ни 
друг ни је за по слен. Циљ овог 
про јек та је по бољ ша ње по ло-
жа ја же на, еко ном ско ја ча ње и 
оса мо ста ље ње у обла сти по љо-
при вре де. Про је кат је део ло-
кал ног ак ци о ног пла на за род ну 
рав но прав ност ко ји је усво јен 
2014. и тра је до 2018. го ди не.

– Же не су до би ле ком плет 
пла сте ни ке, шип ке, нај лон, мре-
жи це и овог про ле ћа мо ћи ће да 
кре ну са соп стве ном про из вод-
њом. У раз го во ру са на ма оне су 

се из ја сни ле за по вр тар ску про-
из вод њу за соп стве не по тре бе, 
а удру жи ва њем мо гу да иза ђу и 
на тр жи ште. Прет ход но, Европ-
ски Про грес је за све уче сни це 
на кон кур су ор га ни зо вао се ми-

на ре – пре да ва ња о кул ту ра ма 
ко је успе ва ју у пла сте ни ци ма и 
на чи ну њи хо вог уз га ја ња. Та ко 
су оне сте кле до бро пред зна ње 
да по кре ну соп стве ну про из-
вод њу – об ја шња ва Ми ро слав 

Мар ко вић, по моћ ник пред сед-
ни ка оп шти не Свр љиг.

Оп шти на Свр љиг је пре по зна-
ла сво је по тре бе, по го то ву што 
је по љо при вре да раз вој на шан-
са сре ди не и то да су у нај те жој 
си ту а ци ји же не на се лу те им је и 
ова ква по моћ до бро до шла. Ово 
је пи лот про је кат и ако се по ка-
же до брим оп шти на ће на ста ви-
ти да по ма же, ши ри про из вод њу 
и ко ри сти све по вољ но сти ко је 
ну ди Европ ски Про грес. Вред-
ност овог про јек та је 342.000 
ди на ра. Оп шти на је за до вољ на 
до са да шњом са рад њом са ЕУ 
Про гре сом. Ра ду ле Ри сто вић, ко-
ор ди на тор ЕУ Про гре са за ју го и-
сточ ну Ср би ју, по твр ђу је до бру 
са рад њу са оп шти ном Свр љиг 
и то да су спрем ни да уз по моћ 
ЕУ и Вла де Швај цар ске по др же 
сва ки но ви про грам ко ји до при-
но си одр жи вом и бр жем раз во ју 
ло кал не за јед ни це и бо љем жи-
во ту гра ђа на.

С. Ђор ђе вић

У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ СОМ БОР ОТВО РЕН НО ВИ КЛУБ 

Оства ру ју се пла но ви 

ЕКО НОМ СКО ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ЖЕ НА KO JE СЕ БА ВЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДОМ 

Ни чу пла сте ни ци у Свр љи гу

Стигла опрема за повртарску производњу

Са отва ра ња клу ба Се лен ча
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погледи

Но ви ви до ви 
ко му ни ци ра ња и  
дру штве ног  
ан га жма на  
омо гу ћа ва ју  
рав но прав ни је,  
при сни је од но се  
уну тар за јед ни це

Сви зна мо да је „ба кин ко-
лач” нај мек ши и нај у ку-
сни ји, „ба ки на тај на” кри је 

нај бо ље ре цеп те за џе мо ве и 
ај ва ре, док де да при ча нај у збу-
дљи ви је при че. 

Кад год тре ба про мо ви са ти 
не што ле по, до бро, по у зда но, 
ква ли тет но, они су ту. У на шим 

ми сли ма, успо ме на ма и, на рав-
но, тр го вач ким ре кла ма ма, али 
не увек и у жи во ту. 

Не ма ју сви сре ћу да од ра ста-
ју са ба ка ма и де ка ма, не ки их 
и не пам те, али с дру ге стра не 
по сто је ба ке и де ке ко ји су са-
ми и по ред сво је де це и уну ка, 
да ле ко од њих, у дру гој др жа ви 
или гра ду, или пак у истом гра-
ду, али без кон так та.

Ово је вре ме ис ки да них по-
ро дич них ве за, али људ ска по-
тре ба за то пли ном, му дро шћу, 
ис ку ством, стр пље њем ка кво 
по се ду ју осо бе са ду гим ве ком 
иза се бе, не је ња ва.

Пр ви ма не до ста је по др шка и 
по моћ, дру ги ма са зна ње да су 
не ком по треб ни и од ко ри сти. 

Чи ни се он да ни шта при род-
ни је од прак тич ног ре ше ња, 
„унајм ље них” ба ка и де да ко ји 
са „по том ством” ни су ни у ка-
квом срод ству, али вр ло до бро 
функ ци о ни шу у да тим уло га ма. 
И сви за до вољ ни.

При ме ре ове за ни мљи ве 
прак се ну ди не ко ли ко европ-
ских зе ма ља, али ре кло би се 
да је Не мач ка оти шла нај да ље у 
це ло ви том при сту пу про бле ма-
ти ци од но са раз ли чи тих ге не ра-
ци ја и из вла че ња ста ри је по пу-
ла ци је из на мет ну те изо ла ци је.

Тај ис ко рак пре по зна је се 
кроз „мул ти ге не ра циј ске ку-
ће”, ви ше на мен ски мо дел ко ји 
је фе де рал на вла да по кре ну ла 
2006. го ди не на ини ци ја ти ву 
Ур су ле фон дер Ле јен, та да-

шње ми ни стар ке за пи та ња 
по ро ди це, ина че мај ке сед мо-
ро де це.

Ши ром зе мље отво ре но је 
500 цен та ра, сва ки са бу џе том 
од 40.000 евра го ди шње, од 
че га три че твр ти не обез бе ђу је 
вла да у Бер ли ну, а оста так ло-
кал на власт. Про грам се по ка-
зао успе шним, па је об но вљен 
2012. а у на ред не три го ди не, 
од 2017. до 2020. пла ни ра но је 
отва ра ње још 50 ку ћа.

То су ме ста у ко ји ма су се пр-
ви пут за јед но на шле раз не ак-
ти ви стич ке гру пе за ра њи ве 
ка те го ри је (де цу, мај ке, мла де, 
ста ре), за тим пси хо ло шка са ве-
то ва ли шта, удру же ња и слич-
но. Не ра чу на ју ћи ма ло број но 

осо бље, це ло куп на ак тив ност 
по чи ва на до бро вољ но сти и во-
лон те ри ма.

Ту се де ша ва све. Мај ке до во де 
де цу ко ју ће „ба ке” са ра до шћу 
при чу ва ти, игра ти се са њи ма 
или, ако су у пи та њу шко лар ци, 
по мо ћи им у до ма ћим за да ци ма, 
адо ле сцен ти под у ча ва ју ста ри је 
у ком пју тер ским ве шти на ма или 
ко ри шће њу па мет них те ле фо на, 
ту су кур се ви из ра зних обла сти, 
стра них је зи ка или не мач ког за 
ми гран те, за тим умет нич ке ра-
ди о ни це, ча со ви ку ва ња, све за-
јед но сте ци ште за све уз ра сте. 
А оно што по себ но па да у очи 
је сте уза јам но раз у ме ва ње нај-
мла ђих и нај ста ри јих.

Но ви нар бри тан ског „Гар ди-
ја на” ко ји је по се тио цен тар у 

Па тен се ну, у око ли ни Ха но ве ра, 
опи су је си ту а ци је ка да днев-
ну со бу за у зи ма ју па ци јен ти 
са де мен ци јом, да би пе ва ли и 
игра ли дру штве не игре, а од-
мах им се спон та но, а да их ни ко 
не под сти че, при дру жу ју де ца. 
Ма ли ша ни, за раз ли ку од од ра-
слих, при хва та ју ове осо бе без 
за зо ра, а те ра пе у ти при ме ћу ју 
да су и па ци јен ти ре лак си ра ни-
ји не го ина че.

Мул ти ге не ра циј ске ку ће, 
ме ђу тим, ни су и не мо гу би ти 
за ме на за кла сич не уста но ве 
со ци јал ног ста ра ња и не ге. Ка-
ко се на зва нич ном сај ту об ја-
шња ва, свр ха ових цен та ра је 
„про мо ви са ње ди ја ло га и ја ча-
ње аутен тич ног гра ђан ског ан-

га жо ва ња, а ти ме и за јед ни штва 
ло кал ног ста нов ни штва”.

У Не мач кој, као и дру где, про-
ме ње на је со ци јал на струк ту ра. 
Рет ки су слу ча је ви да ви ше ге не-
ра ци ја жи ви под истим кро вом 
или у бли ском су сед ству. На пр-
ви по глед, ови про гра ми су кре-
и ра ни за ста ри је ко ји се осе ћа ју 
уса мље ним и бес ко ри сним, као 
и за мла де по ро ди це ко ји ма је 
по треб на по др шка, а не ма ју ро-
ди те ље, ба бе, де де у бли зи ни.

Али, цен три за пра во слу же 
ши рој свр си, да гра ђа ни би ло 
ко јих го ди на и по ре кла, кроз 
ан га жман, уче јед ни од дру гих 
и де ле осе ћа ње со ли дар но сти, 
ис пу ње но сти и ра до сти.

Д. Дра гић

СПА ЈА ЊЕ СВЕ ТО ВА МЛА ДИХ И СТА РИ ЈИХ

Ку ћа за све ге не ра ци је

Из цен тра у Па тен се ну: 
вре ме за бај ке

Не здра ва 
оту ђе ност
„По пи та њу ста ри јих и мла-
дих све до ци смо у по след-
њих 50 го ди на пра вог апарт-
хеј да, пот пу но одво је них 
жи во та јед них и дру гих. 
Ми ра ди мо и дру жи мо се у 
све то ви ма ста ро сне се гре-
га ци је. Та кво дру штво ни је 
здра во”, упо зо ра ва Гај Ро-
берт сон, аутор књи ге „Ка ко 
ста ри ти по зи тив но”.
Оту ђе њу је до при не ло ви ше 
фак то ра, ста ре ње по пу ла-
ци је, гло ба ли зо ва ње рад не 
сна ге, ре за ње со ци јал них 
да ва ња, еко ном ски пад, па 
та ко до ла зи мо до по да та ка 
ис тра жи ва ња ко је је сво је-
вре ме но на вео лон дон ски 
„Те ле граф”, да са мо пет 
од сто гра ђа на ста ри јих од 
65 го ди на има са мла ди ма 
„струк ту ри сан кон такт” би-
ло ког об ли ка.
Ме ђу ге не ра циј ска ко му ни-
ка ци ја до бро чи ни здра-
вљу не са мо ка да је реч о 
ста ри ји ма. Ро берт сон твр ди 
да то ду го роч но ва жи и за 
мла де. Увре же но ми шље-
ње о ста ре њу као спи ра ли 
здрав стве них не во ља и 
уса мље но сти фор ми ра се 
ра но у жи во ту и ако се то 
ве ро ва ње не по љу ља су сре-
та њем здра вих и ак тив-
них ста ри јих љу ди, ра ни је 
усво је ни мо дел по и ма ња 
ста ро сти оста је као ка ри ка 
ко ја во ди у не за до вољ ство 
и бо лест.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2017. 19

Они ро ђе ни у  
по след ње две де це ни је 
про шлог ве ка  
не до вољ но ми сле на 
оно што их че ка кад 
бу ду за вр ша ва ли  
свој рад ни век

Ге не ра циј ско име пр ви су 
до би ли „беј би бу мер си”, 
они ро ђе ни у пр вој де це-

ни ји по сле за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та и ста са ва ли у 
окол но сти ма ве ли ке еко ном ске 
об но ве, ка да се из го ди не у го-
ди ну жи ве ло све бо ље, и ка да 
је, из ме ђу оста лог, у за пад ним 
еко но ми ја ма ство рен и кон цепт 
„др жа ве бла го ста ња” – дру штва 
у ко јем је со ци јал на прав да под-
јед на ко ва жна као и раст БДП-а.

На сле ди ла их је „ге не ра ци ја 
икс”, они ко ји су на свет до ла-
зи ли од сре ди не 1960. до кра-
ја 1970. Би ло је то до ба пр вих 
енер гет ских, па да кле и еко-
ном ских кри за, али им је си стем 
одо ле вао. Као и „беј би бу мер си”, 
и „ге не ра ци ја икс” је мо гла да 
ра чу на да ће, кад јој се, у жи вот-
ном до бу из ме ђу 60 и 65, за вр ши 
рад ни век, са не што сма ње ним, 
али и да ље удоб ним стан дар дом 
мо ћи да про ве де јед ну до две 
пен зи о нер ске де це ни је.

Да нас се го во ри о „ге не ра ци-
ји ип си лон”, ко ја има и на ди мак 
– „ми ле ни јум ци”. Реч је о они ма 
ро ђе ним у за вр шне две де це ни-
је про шлог ве ка и у пр вим го ди-
на ма овог, зна чи они ма ко ји су у 
до бу из ме ђу 20 и 34 го ди не, што 
зна чи да се или тек су о ча ва ју са 
пр вим жи вот ним од го вор но-
сти ма или у том по гле ду не ка 
ис ку ства већ има ју.

Углав ном ло ши ја од оних 
при пад ни ка прет ход не ге не ра-
ци је. Иако ће у го ди на ма ко је 
до ла зе упра во они до ми ни ра-
ти на тр жи шту ра да, при ли ке у 
ко ји ма су са да не иду им у при-
лог. Сто па не за по сле но сти ме ђу 
њи ма је нај ви ша, а кад се и до-
мог ну не ког по сла, реч је са мо о 
ан га жма ни ма при вре ме ног или 
по вре ме ног ка рак те ра.

За раз ли ку од њи хо вих оче-
ва и де до ва ко ји су мо гли да 

ра чу на ју на по сто ја ну ка ри је ру, 
при пад ни ци „ге не ра ци је ип си-
лон” су углав ном при пад ни ци 
„пре ка ри ја та”, но ве кла се ко ја је 
за ме ни ла про ле те ри јат, а чи ја је 
глав на од ли ка упра во по ме ну та 
не си гур ност рад ног ме ста, због 
че га се све уче ста ли је на зи ва ју 
и „ге не ра ци јом ко јој је укра де на 
бу дућ ност”.

„Ми ле ни јум ци” се опи су ју и 
као „ге не ра ци ја ко ја је кри тич на 
пре ма си сте му, али без скло но-
сти ка ре во лу ци ји”. Дру жи се (и 
ко му ни ци ра) пре ко „дру штве-
них мре жа” и не вољ но се бу ни 
и де мон стри ра – ци ни ци ка жу 
за то да им од по ли циј ских шмр-
ко ва не стра да ју ску пи па мет ни 
те ле фо ни.

Али њен глав ни про блем је, 
ка ко у на пред ним, та ко и у оним 
дру гим, „тран зи ци о ним” еко но-
ми ја ма – што се не хај но од но си 
пре ма сво јој бу дућ но сти.

На и ме, због свог еко ном ског 
по ло жа ја, „ми ле ни јум ци” као да 
уоп ште не по ми шља ју да ће јед-
ног да на оста ри ти и да ће по ста-
ти пен зи о не ри. Њи хо ва штед ња 
за ту бу дућ ност сву где је не до-
вољ на. У САД, на при мер, у не ки 
пен зиј ски фонд из два ја тек сва-
ки дру ги при пад ник те ге не ра-
ци је ко ји је за по слен. О они ма 
ко ји су на по вре ме ним „га жа ма”, 
да се и не го во ри.

Глав ни про блем је, на рав но, 
еко ном ски, али у ве ли кој ме ри 

и пси хо ло шки: ни је ла ко да нас 
се од ри ца ти због не че га што 
пред сто ји тек за 30 или 40 го-
ди на. Ко ће да нас да раз ми шља 
о то ме шта ће би ти 2060, ка да 
је глав на бри га ка ко да нас са-
ста ви ти крај с кра јем, пла ти ти 
ра чу не и по кри ти основ не ег зи-
стен ци јал не тро шко ве.

Кад се с њи ма о то ме раз го ва-
ра ни су рав но ду шни. Али, про-
блем је што углав ном ни шта не 
пред у зи ма ју.

При ват ни сек тор при то ме 
ни је ре ше ње за овај про блем, 
јер он има дру ге при о ри те те. 
Онај јав ни сву где је пак из ло-
жен при ну ди да, у име фи скал-
ног урав но те жа ва ња, сма њу је 
тро шко ве, или, ка ко се то по пу-
лар но ка же, „сте же ка иш”.

Не где се, као у аме рич кој Си-
ли ци јум ској до ли ни, сре ди шту 
ин фор ма тич ке ре во лу ци је, ре-
ше ње тра жи у тех но ло ги ји. У 
апли ка ци ја ма за мо бил не те ле-
фо не ко је ће сва ког ме се ца из-
ра чу на ва ти ко ли ко тре ба да се 
упла ти у пен зиј ски фонд, и на то 
опо ми ња ти.

Прет ња је, та ко ђе, и до ла зе-
ћа „че твр та ин ду стриј ска ре во-
лу ци ја”, тех но ло шке про ме не 
ко је на ја вљу ју до ла зак ин те ли-
гент них ма ши на и ро бо та ко ји 
ће мно га тра ди ци о нал на рад на 
ме ста обе сми сли ти и ели ми ни-
са ти, што ће про блем са мо по-
гор ша ти.

Са вет да је „ово но ва еко но-
ми ја”, и пре по ру ка „ге не ра ци ји 
ип си лон” да ко ри сти сва ку при-
ли ку да за сво је ста ре да не на 
стра ну оста вља што ви ше, кад 
год мо же (и док мо же), ни је од 
по мо ћи. О то ме ће, ка жу, „ми-
сли ти су тра”.

Због ово га, али и због де мо-
граф ских дра ма – ста ре ња ста-
нов ни штва у свим де ло ви ма 
све та – у пи та ње се све ви ше 
до во ди и пен зи ја као ци ви ли за-
циј ско до стиг ну ће.

Под се ти мо се, пен зи о ни са ње, 
прак са да се у од ре ђе ном жи-
вот ном до бу пре ста не са ра дом, 
за по че то је у 18. ве ку, да би у 19. 
по ста ло и део рад ног за ко но-
дав ства мо дер них на ци о нал них 
др жа ва.

Док је на по чет ку про шлог ве-
ка до ми нант но уве ре ње би ло да 
сва ки чо век свој рад ни вр ху нац 
до сти же са 40 го ди на, а да би кад 
на вр ши 60 тре ба ло да се пен зи-
о ни ше, глав ни тренд на по чет ку 
овог је сте по ди за ње ста ро сне 
гра ни це за пре ста нак рад ног ве-
ка. Са 65 на 67, а по не где ће но ва 
нор ма, нај ве ро ват ни је пред крај 
сле де ће де це ни је, би ти и 70.

Мо жда ће до тле са сво јом 
пен зи о нер ском бу дућ но шћу 
озбиљ ни је не го у овом мо мен ту 
да се су о чи и „ге не ра ци ја ип си-
лон”. За сад, то јој, не сум њи во, 
ни је при о ри тет.

М. Бе кин  

ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА КО ЈОЈ ЈЕ УКРА ДЕ НА БУ ДУЋ НОСТ

Ис ку ше ња „ге не ра ци је ип си лон”
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хроника

ТО ПЛИ ЦА

Блач ки пен зи о не ри до би ли 
но во ру ко вод ство

Уме сто до са да шње пред сед ни це Ве ри це Шел мић, Бла-
ча ни су по ве ре ње ука за ли но вим љу ди ма. За пред сед ни-
ка је име но ван Слав ко Ра ко њац, ду го го ди шњи члан нај-
у жег ру ко вод ства, а за пот пред сед ни ка Пре драг Ла зић.

– На ста вља мо да ра ди мо на по бољ ша њу жи во та нај у-
гро же ни јих чла но ва, пре све га. На ша сред ства су ма ла, 
али ће мо све учи ни ти да их на том пла ну нај бо ље рас по-
ре ди мо. И све дру го што је у на шој мо ћи, учи ни ће мо да 
им по бољ ша мо стан дард. На рав но, као и до сад, ра ди ће-
мо и на дру гим ак тив но сти ма, на ро чи то на упо зна ва њу 
са при ја те љи ма из Ср би је – ка же пот пред сед ник Ла зић.

Нај ве ћи део по сла у мар ту ба зи ран је на при ку пља-
њу при ја ва за од ла зак чла но ва на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у ба ње. Кон ку ри са ло је ви ше од 250 пен зи о не ра, 
али ме ста има за ма ли број, та ко да тре ба до бро раз мо-
три ти ко ме је овај вид ре ха би ли та ци је нај по треб ни ји.

Из оп шти на То плич ког управ ног окру га ове го ди не у 
ба ња ма ће бо ра ви ти 131 пен зи о нер. Нај ви ше из Про ку-
пља, Кур шу мли је и Жи то ра ђе. Ж. Дим кић

Удру же ња пен зи о не ра Ни-
ша и Но вог Са да пот пи са-
ла су по ве љу о бра ти мље-

њу и ти ме на нај бо љи на чин 
озва ни чи ла и афир ми са ла ду го-
го ди шњу са рад њу пен зи о нер-
ских ор га ни за ци ја та два гра да. 
При год на све ча ност одр жа на 
је у Ни шу 8. мар та на Ме ђу на-
род ни дан же на, па је то би ла и 
при ли ка и раз лог ви ше да го сти 
и до ма ћи ни про ве ду не ко ли ко 
са ти у при јат ном дру же њу.

У име до ма ћи на го сти ма је по-
же лео до бро до шли цу Ми ро љуб 
Стан ко вић, пред сед ник Удру-
же ња пен зи о не ра Ни ша, уз обе-
ћа ње да ће су сре ти и раз ме на 
ис ку ста ва би ти убу ду ће че шћи и 
још ква ли тет ни ји. Но во сад ском 
удру же њу пен зи о не ра за се ћа ње 
на ову ма лу све ча ност до ма ћи ни 
су по кло ни ли ста ту е ту ца ра Кон-
стан ти на и ца ри це Те о до ре, обе-
леж је Ни ша као цар ског гра да.    

Пот пи су ју ћи по ве љу о бра ти-
мље њу, Мо ма Чо ла ко вић, пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Но вог Са да, на гла сио је да ће 

са рад ња би ти од обо стра не ко-
ри сти, да јед ни од дру гих има-
ју шта да на у че и да су нај ве ћи 
ква ли тет ова квих и слич них 
су сре та дру же ње и ат мос фе ра 
ко ја се ду го по сле пре при ча ва. 
Нај ре чи ти је о то ме све до чи по-
да так да је за ин те ре со ва них за 
до ла зак у Ниш би ло знат но ви-
ше од њих ше зде се так ко ли ко 
их је до шло јед ним ауто бу сом, 
ре као је Чо ла ко вић.

Пен зи о нер ска удру же ња ова 
два гра да оку пља ју ви ше од 
пе де сет хи ља да чла но ва. То је 
број ко ји ни је за за не ма ри ва ње 
тим пре, што је ве ћи на са дра го-
це ним ис ку ством ко је у ком би-
на ци ји са мла до шћу, но вим иде-
ја ма и енер ги јом пред ста вља 
га ран ци ју за бу ду ћа зна чај на 
де ла, сло жи ли су се уче сни ци 
ску па. Ина че, про бле ми нај ста-
ри јих су гра ђа на су углав ном 

исти и у Ни шу и Но вом Са ду. 
Убла жа ва ње те шког ма те ри јал-
ног по ло жа ја пен зи о не ра глав-
на је ак тив ност оба удру же ња. 
Јед но крат на по моћ, бес пла тан 
бо ра вак у ба ња ма и ре кре а-
тив ним цен три ма, по вре ме на 
по де ла па ке та са на мир ни ца-
ма, кон тро ла ви да и слу ха уз 
мо гућ ност на бав ке по ма га ла 
на од ло же но пла ћа ње, са мо су 
део ак тив но сти ко је се ор га ни-
зу ју. Удру же њи ма пред сто ји и 
озбиљ ни ја бор ба про тив дис-
кри ми на ци је ста рих. 

Мно ги Но во са ђа ни су пр ви 
пут би ли у Ни шу и оду ше вље ни 
су до че ком. Сма тра ју да ова ке 
и слич не при ли ке слу же да се 
ма кар на крат ко за бо ра ве сва-
ко днев не бри ге, не ма шти на и 
бо ле сти. 

До ма ћи ни су се по тру ди ли да 
го сти ма по се та оста не у ле пом 
се ћа њу, јер дру же ње, за ба ва и 
но ва по знан ства омо гу ћа ва ју 
да се лак ше ре ше про бле ми ко-
је ста рост са со бом до но си.

Љ. Гло го вац

Са вез пен зи о не ра Вој во ди не не-
дав но је у Но вом Са ду одр жао сед-
му сед ни цу Скуп шти не СПВ.

На сед ни ци су при хва ће ни Из ве-
штај о ра ду Са ве за и Го ди шњи ра-
чун за 2016. го ди ну, као и Про грам 
ра да и Фи нан сиј ски план за 2017. 
го ди ну.

Ми лан Не на дић, пред сед ник Са-
ве за, том при ли ком је го во рио о со-
ци јал но-еко ном ском по ло жа ју пен-
зи о не ра и о ини ци ја ти ви Са ве за да 
се тај по ло жај по пра ви.

– Наш зах тев да се пен зи је ускла-
де са ра стом ин фла ци је до не кле је 
при хва ћен по ве ћа њем пен зи ја у 
де цем бру про шле го ди не. Над ле-
жном ми ни стар ству и дру гим др-
жав ним ор га ни ма до ста ви ли смо 

по дат ке о ствар ном со ци јал но-еко-
ном ском по ло жа ју пен зи о не ра и 
на да мо се не ким по ма ци ма у том 
сми слу. Осим пен зи ја на ше пен зи-
о не ре та ко ђе бри не и здрав стве ни 
си стем, због не до вољ не ефи ка сно-
сти, ду гог че ка ња на пре гле де, и 
не до вољ не снаб де ве но сти по треб-
ним ле ко ви ма – ис та као је Не на дић.

Пред сед ник СПВ је го во рио та ко ђе 
и о дру штве ном жи во ту пен зи о не ра, 
као и о бес плат ној ре ха би ли та ци ји 
ко ри сни ка пен зи ја у ба ња ма Ср би је.

На сед ни ци је усво је на и Од лу ка 
о рас по де ли сред ста ва по фи нан-
сиј ском пла ну Са ве за за 2017. го ди-
ну, а би ло је ре чи и о ко лек тив ном 
оси гу ра њу пен зи о не ра.

Д. Ко раћ

БРА ТИ МЉЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НИ ША И НО ВОГ СА ДА 

Са рад ња озва ни че на
на нај бо љи на чин

Пот пи си ва ње по ве ље о бра ти мље њу

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По бољ ша ти по ло жај 
пен зи о не ра
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Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра 
Ру ма не дав но је одр жа ло Ре дов ну 
го ди шњу скуп шти ну. Скуп шти ни су 

при су ство ва ли Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не (СПВ), и 
Сте ван Ко ва че вић, пред сед ник Скуп шти не 
оп шти не Ру ма.

Сте ван Ко ва че вић је по хва лио рад ру-
ко вод ства и чла но ва Удру же ња и ис та као 
ме ђу соб ну од лич ну са рад њу у про те клом 
пе ри о ду. Та ко ђе је на гла сио да ће ло кал на 
са мо у пра ва и у на ред ном пе ри о ду на ста ви-
ти да фи нан сиј ски и на дру ге на чи не по др-
жа ва рад овог нај ве ћег удру же ња на те ри-
то ри ји оп шти не.

Ми лан Не на дић је том при ли ком го во-
рио о са рад њи СПВ и рум ског удру же ња, 
по хва лив ши рад и фи нан сиј ску ста бил ност 
Удру же ња. Би ло је ре чи и о пред ло гу Са ве-
за над ле жном По кра јин ском се кре та ри ја ту 
у ве зи са бо љом са рад њом ло кал них са мо-
у пра ва и пен зи о нер ских удру же ња. Не на-
дић је го во рио и о со ци јал но-еко ном ском 
по ло жа ју пен зи о не ра и ини ци ја ти ва ма Са-
ве за код над ле жних др жав них ор га на у ве-
зи са тим пи та њем.

На сед ни ци су усво је ни из ве шта ји о ра-
ду и фи нан сиј ском по сло ва њу Удру же ња у 
2016. го ди ни, као и План ра да и Фи нан сиј-
ски план Удру же ња за 2017. го ди ну.

Пе тар Ба бић, пред сед ник овог удру же ња, 
го во рио је, из ме ђу оста лог, и о снаб де ва њу 

чла но ва, о по мо ћи нај у гро же ни јим пен зи о-
не ри ма, о ра ду Клу ба пен зи о не ра, а за тим 
је пред ло жио да се ви шак сред ста ва утро-
ши за ку по ви ну опре ме и за уре ђе ње про-
сто ри ја МО Ви то јев ци, што је и при хва ће но. 

Дра ган Ко раћ

Ле ско вач ко удру же ње пен зи-
о не ра осно ва но je дав не 1946. 
го ди не на ини ци ја ти ву не ко ли ци-
не углед них Ле сков ча на, а да нас 
бро ји око 15.000 чла но ва са под-
руч ја Ја бла нич ког управ ног окру-
га ор га ни зо ва них у 90 ме сних 
ор га ни за ци ја. По чет ком мар та 
одр жа на је Скуп шти на овог удру-
же ња.

– Сва ке го ди не одва ја се ви ше 
од два ми ли о на ди на ра од чла на-
ри не, ко ја је на ме сеч ном ни воу 
20 ди на ра по чла ну, за по тре бе 
ма те ри јал не по мо ћи на шим чла-
но ви ма са нај ни жим пен зи ја ма. 
За хва љу ју ћи раз у ме ва њу град ске 
вла сти, у прет ход них 12 ме се ци 
из бу џе та ло кал не са мо у пра ве 
Ле сков ца до би ли смо до дат них 
се дам ми ли о на ди на ра ко је смо 
по де ли ли пре ко ва у че ра за хра ну 
нај си ро ма шни ји ма. Овом при ли-
ком око 4.500 пен зи о не ра до-
би ло је ва у че ре у вред но сти од 
око 1.500 ди на ра. Има мо и дру ге 
ви до ве со ци јал не по мо ћи као 

што је бес плат но бањ ско ле че-
ње, на бав ка огре ва и су во ме сна-
тих и по вр тар ских про из во да за 
зим ни цу и дру го. Ор га ни зу је мо 
јед но днев не из ле те у бањ ска ле-
чи ли шта Ср би је и раз не кул тур не 
на сту пе на ших чла но ва, по себ но 
фол клор не и драм ске сек ци је на-
шег КУД-а „Пен зи о нер” – ис ти че у 
раз го во ру за наш лист Бра ти слав 
Здрав ко вић, пред сед ник ле ско-
вач ког Удру же ња пен зи о не ра, ко-
ји је исто вре ме но и пред сед ник 
пен зи о не ра Ја бла нич ког управ-
ног окру га.

Ле ско вач ко удру же ње пен зи-
о не ра има из ван ред ну ме ђу на-
род ну са рад њу са удру же њи ма 
пен зи о не ра из Ма ке до ни је, из 
Ку ма но ва и Ка ва да ра ца, али и 
зна чај ну са рад њу са удру же-
њи ма пен зи о не ра из бу гар ског 
гра да Пер ни ка, са ко ји ма је пот-
пи са на по ве ља о бра ти мље њу. 
Хор ле ско вач ких пен зи о не ра 
уче ство вао је на го то во свим 
смо тра ма хо ро ва, а драм ска 
сек ци ја је за бе ле жи ла вр ло ква-
ли тет не на сту пе на кар не ва ли-
ма ста рих у Ле сков цу и Вр њач-

кој Ба њи. Удру же ње ко ри сти 
про сто ри је До ма пен зи о не ра, 
а успе шно са ра ђу је и са дру-
гим ре ги о нал ним удру же њи ма 
пен зи о не ра, по себ но са Удру-
же њем ин ва лид ских пен зи о не-
ра и осо ба са ин ва ли ди те том и 
вој ним пен зи о не ри ма. 

За јед нич ке ак тив но сти у те-
ку ћој 2017. го ди ни са ве ли ком 
на дом у успех на ја вљу ју бра ти-
мље не ор га ни за ци је пен зи о не ра 
Ле сков ца и Ка ва да ра ца. 

– На ше на ме ре су да са ко ле-
га ма са ју го и сто ка Ма ке до ни је 
по ра ди мо на бо љем кул тур ном 
и еко ном ском по ве зи ва њу на-
шег члан ства за јед нич ким на-
сту пи ма на ма ни фе ста ци ја ма 
кул ту ре, али и упу ћи ва њем на-
ших чла но ва на бањ ско ле че ње 
и ре кре а тив не од мо ре – под-
се ћа Бра ти слав Здрав ко вић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра Ле сков ца и Ја бла нич ког 
управ ног окру га. 

Т. Сте ва но вић

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКОВ ЦА

Се дам де це ни ја дру же ња

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

По др шка ло кал не са мо у пра ве

Пе тар Ба бић, сто ји, де сно Не на дић и Ко ва че вић
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КЊА ЖЕ ВАЦ

Пе смом да ти ка жем
Сек ци ја же на и КУД пен зи о не ра „Сун ча на је сен” Удру же ње 

пен зи о не ра Кња же вац (на слици) ор га ни зо ва ли су тра ди ци о-
нал ну ча јан ку по во дом Да на же на за све сво је чла но ве и оста-
ле гра ђа не Кња жев ца. Про грам на зван „Ти би хтео пе смом да 
ти ка жем” при ву као је ве ли ки број ма хом ста ри јих су гра ђан ки 
и су гра ђа на ко ји не сма тра ју да је Дан же на пре ва зи ђен пра-
зник. Свој про грам из ве ли су и у Ге рон то ло шком цен тру и До-
му ста рих за ко ри сни ке ко ји су га са оду ше вље њем пра ти ли.

НИШ

Осмо мар тов ска 
из ло жба и дру же ње

По во дом 8. мар та Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Ни ша ор га ни зо вао је из ло жбу руч них ра до ва сво јих чла ни ца. 
Из ло же но је сто ти нак хе кла них, ве зе них и пле те них ру ко тво-
ри на ко је је то ком три да на тра ја ња из ло жбе ви де ло и мно го 
мла ђих Ни шли ја. Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша је и ове 
го ди не за сво је чла ни це при ре ди ло осмо мар тов ску про сла-
ву. Би ла је то при ли ка за дру же ње и мо гућ ност да се уз му-
зи ку и ша лу бар на крат ко за бо ра ве сва ко днев ни про бле ми 
ко ји оп те ре ћу ју ста ру по пу ла ци ју. Љ. Г.

СВР ЉИГ

И по ле тар ци  
на из ло жби

Сек ци ја же на при Удру же њу пен зи о не ра оп шти не Свр љиг 
при ре ди ла је по во дом 8. мар та из ло жбу до ма ће ра ди но сти. 
Про сто ри је удру же ња кра си ле су ве зе не, пле те не и ис хе-
кла не ру ко тво ри не чла ни ца. Нај дра жи по се ти о ци из ло жбе 
и ове го ди не би ли су ма ли ша ни пред школ ске уста но ве „По-
ле та рац” у Свр љи гу. По во дом пра зни ка Ми лен ко Пе тро вић, 
пред сед ник Удру же ња уру чио је чла ни ца ма сек ци је ка ран-
фи ле, а у клу бу је у соп стве ној ре жи ји одр жа на осмо мар тов-
ска про сла ва.  

У По ве ре ни штву Са ве за са мо стал них син ди ка та Свр љи га 
уру че не су на гра де  по бед ни ци ма Осмо мар тов ског ли те рар-
ног кон кур са на те му „мај ка”. Нај леп ше сти хо ве на пи са ла је 
Мир ка То мић, уче ни ца дру гог раз ре да ОШ „До бри ла Стам бо-
лић” у Свр љи гу. С. Ђ.

ЗЕ МУН

Обе ле жен Дан же на 
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Зе мун, тач ни је пен зи о нер-

ке Зе му на све ча но су обе ле жи ле Ме ђу на род ни дан же на, 8. 
март.

Ви ше од 150 чла ни ца Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Зе-
мун и њи хо ви го сти оку пи ли су се у про сто ри ја ма До ма ва-
тро га са ца у Зе му ну, где су уз му зи ку и цве ће обе ле жи ле свој 
ве ли ки пра зник. На тај на чин, као и ра ни јих го ди на, под се ти-
ле су се ка ко се про те клих де це ни ја обе ле жа вао овај дан, уз 
нај леп ше же ље свим пен зи о нер ка ма Ср би је. Г. О.

МА ТА РУ ШКА БА ЊА

Сти хо ви мај ка ма за пра зник
У про сто ри ја ма До ма за ста ра ли ца у Ма та ру шкој ба њи и ове го ди не све ча но је про сла вљен Дан же на. У го сти ма су им би ли пред-

став ни ци Цр ве ног кр ста Кра ље во ко ји су до не ли по кло не и цве ће. Са њи ма је до шло не ко ли ко уче ни ка ко ји су чи та ли сво је пе сме 
по све ће не мај ка ма.

Го сто вао је и је дан са ти ри чар, ко ји је пред ста вио сво је афо ри зме и ша ле по све ће не Да ну же на. Би ла је ту и јед на глу мач ка еки па 
ко ја је до су за на сме ја ла све при сут не. Све у све му, ле по и не за бо рав но дру же ње. И. Ш.

Ге рон то ло шки цен тар Кња же вац и Удру же ње пен зи о не ра 
би ће го сти До ма ста рих на Бе жа ниј ској ко си у Бе о гра ду. Нај-
ста ри ји, али ве о ма ак тив ни ста нов ни ци кња же вач ке оп шти не 
оче ку ју и по зив за уче шће у еми си ји „Тре ће до ба” Ра дио Те ле-
ви зи је Ср би је јер, ка ко ка жу, има ју шта да по ка жу и чи ме да се 
по хва ле. Д. Ђ.
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КИ КИН ДА

При ље жно и ми ну ле 
зи ме

Чла но ви КУД „Сун ча на је сен” у са ста ву Удру же ња пен зи о не-
ра ки кинд ске оп шти не, па у зи ра ју са мо два де се так да на, и то 
то ком ле та. Све оста ле да не у го ди ни ис пу ња ва ју при ред ба ма 
и при пре ма ма за њи хо во одр жа ва ње. Све се зо не су под јед-
на ко оп те ре ће не ак тив но сти ма. 

И ми ну ле зи ме чла но ви су би ли при ље жно ан га жо ва ни. Од 
про сла ве но во го ди шњих пра зни ка, пре ко обе ле жа ва ња Све-
тог Три фу на, до по след ње ово го ди шње зим ске ма ни фе ста ци-
је – Да на же на. Око 130 при сут них је до би ло по кло не ко је су 
из ра ди ли чла но ви кре а тив не сек ци је.

Не де љом од 19 до 23 са та на ста вље но је дру же ње у са ли 
До ма пен зи о не ра у Ки кин ди уз му зи ку ужи во. Про лећ не ак-
тив но сти за по че ле су већ 23. мар та по утвр ђе ном пла ну за тај 
пе ри од. С. З.

КРУ ШЕ ВАЦ

Так ми че ње пле сних 
па ро ва

Удру же ње пен-
зи о не ра гра да 
Кру шев ца у овој 
го ди ни је за по че-
ло број не ак тив-
но сти и у обла сти 
кул тур но-за бав ног 
жи во та. Фор ми ра но је Кул тур но-умет нич ко дру штво, у то ку 
је опре де љи ва ње чла но ва за од ре ђе не сек ци је, а фол клор ци 
су по че ли и ре дов не про бе. У про сто ри ја ма До ма пен зи о не-
ра ор га ни зо ва на је и ве о ма успе шна про сла ва Осмог мар та.

– Ор га ни зо ва ли смо так ми че ње ме шо ви тих па ро ва у пле су 
у ко јем је уче ство ва ло 40 пен зи о не ра, што је пра ти ло ви ше 
од сто по се ти ла ца. У ве о ма оштрој кон ку рен ци ји по бе ди ли су 
Ду ши ца Бо јо вић и Зо ран Ми ло са вље вић, ко ји ће Кру ше вац 
пред ста вља ти на Ре пу блич ком так ми че њу у Бе о гра ду, ка же 
Ми ло је Бо ги ће вић, пред сед ник Град ске ор га ни за ци је пен зи-
о не ра Кру шев ца. Ж. М.

ЈА ГО ДИ НА

За јед но пра ви ли 
ва ни ли це

Го сти Ге рон то ло шког цен тра Ја го ди на би ли су уче ни ци 
шко ле за де цу оште ће ног го во ра и слу ха „11. мај” из Ја го ди-
не. У окви ру са рад ње ове две уста но ве, уче ни ци пе кар ског 
сме ра по ме ну те шко ле по чет ком мар та има ли су за јед нич ку 
ра ди о ни цу са ко ри сни ци ма ГЦ Ја го ди на. Ра ди о ни ца се са сто-
ја ла у из ра ди ва ни ли ца на на чин на ших ба ка. Пра вље ње ко-
ла ча уз дру же ње про шло је у опу ште ној ат мос фе ри а у укус и 
ква ли тет ове по сла сти це уве ри ли су се сви ко ри сни ци и рад-
ни ци ГЦ Ја го ди на.

Ова ра ди о ни ца је са мо јед на у ни зу за јед нич ких ак тив но-
сти у кон ти ну и ра ној са рад њи ове две уста но ве. Г. О.

МА ЛИ ИЗ ВОР КОД ЗА ЈЕ ЧА РА

Но во ру ко вод ство 
и но ви клуб

П е н  з и  о  н е  р и 
под ту пи жнич ког 
се ла Ма ли Из вор, 
али и Вр би це, 
Бо ров ца и Сту-
бла не дав но су 
из гла са ли но во 
ру ко вод ство ко је 
је обе ћа ло да ће 
за не ко ли ко ме се ци у овом се лу, у бив шој ка фа ни, отво ри ти 
пен зи о нер ски клуб у ко ме ће, осим окре пље ња, мо ћи по по-
вољ ни јим це на ма да на ба ве све што им је нео п ход но.

За пред сед ни ка је иза бран ду го го ди шњи ма ло при вред ник 
из овог се ла Сло бо дан Пе тро вић, се кре тар ће би ти про свет-
ни рад ник Ли мо на То до ро вић, док ће Вас тин ка Сте фа но вић 
оста ти бла гај ник МО пен зи о не ра Ма ла Вр би ца.

– Ду го нам је тре ба ло да се до го во ри мо и отво ри мо наш 
дом, или ти на шу ку ћу у ко јој ће мо мо ћи да се дру жи мо, али је 
то са да из ве сно. Са од го вор ним љу ди ма из оп шти не пот пи са-
ли смо уго вор о за ку пу бив ше ка фа не у на шем се лу где ће мо 
мо ћи да уго сти мо до 75 љу ди за све на ше по тре бе, од по ме на, 
до ро ђен да на, па и за сва ко днев но дру же ње – об ја снио је но-
ви пред сед ник Сло бо дан Пе тро вић, обе ћа ва ју ћи да то не ће 
би ти све по год но сти за љу де тре ћег до ба из ове ти моч ке за-
би ти. З. Ц.

Пе вај му шки, на Дан же на
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поводи

Ус крс или Вас крс (ре ђе и 
до не кле ар ха ич но Ве лик-
дан) нај ве ћи је хри шћан-

ски (цр кве ни) пра зник ко јим се 
про сла вља Ису сов по вра так у 
жи вот – вас кр се ње. 

Мно ги оби ча ји ве за ни су за 
обе ле жа ва ње овог пра зни ка. 

На Ве ли ки пе так фар ба ју се 
ус кр шња ја ја, нај ви ше цр ве ном 
бо јом, ко ја сим бо ли зу је Ису со-
ву крв. У не ким зе мља ма оби-
чај је да се уме сто фар ба них 
ја ја по кла ња ју чо ко лад на ја ја и 
дру ге фи гу ре од чо ко ла де. У за-
пад ним кул ту ра ма ја ја до но си 
ус кр шњи зец ко ји је пре у зет из 
па ган ских оби ча ја.

Ја је је сим бол об на вља ња 
при ро де и жи во та, ро ђе ња но-
вог про ле ћа. И као што бад њак 
ко ји го ри на ог њи шту да је по-
себ ну чар бо жић ној но ћи, исто 
та ко ус кр шње цр ве но ја је пред-
ста вља ра дост и за оне ко ји га 
да ју и за оне ко ји 
га при ма ју.  

Ја је се сма тра 
и уни вер зал ним 
сим бо лом но вог 
жи во та и плод-
но сти, а по сто ји 
и мит о по стан ку 
све та из ја је та, 
по знат код мно-
гих ста рих на ро-
да. По ве ро ва њу 
Ин ду са, из гор ње 
по ло ви не љу ске 
на ста ло је не бо, 
а од до ње – зе-
мља. Код хри-
шћа на сим бол ус кр шњег ја је та 
је у сле де ћем: као што пи ле ко је 
без ичи је по мо ћи, кад до ђе вре-
ме, соп стве ним мо ћи ма раз би је 
љу ску и из ла зи на све тлост да-
на, та ко и Хри стос соп стве ним 
сна га ма раз би ја око ве гро ба – 
смр ти, вас кр са ва и до но си но ви 
жи вот сви ма ко ји ве ру ју у ње го-
ву реч и бо жан ску моћ.

Фар ба ње ја ја за Ус крс је дан је 
од нај леп ших и нај ра до сни јих 
оби ча ја ко ји се ни је ис ко ре нио 
чак ни у гра до ви ма. Вред на до-

ма ћи ца, по уста ље ној тра ди-
ци ји, ус кр шња ја ја бо ји (фар ба) 
на Ве ли ки пе так, у дан ка да се, 
ина че, ни шта дру го не ра ди. Пр-
во обо је но ја је, ко је је оба ве зно 
цр ве но, оста вља се на стра ну 
и чу ва се у до му крај ико не до 
иду ћег Ус кр са. На зи ва се „чу-
вар ку ћа” или чу вар, стра жар 
или стра жник.

Уз ша ре на ус кр шња ја ја ве жу 
се број ни оби ча ји, од по кла ња-
ња де вој ци до по пу лар ног „ту-
ца ња”. Обо је на ја ја про на ђе на 
су још у ан тич ким гро бо ви ма, 
а тра ди ци ја бо је ња ме ђу иран-
ским на ро ди ма тра је око 2.500 
го ди на. 

За Вас крс ва ља уста ти ра но 
ују тру и не оти ћи на спа ва ње 
пре по но ћи. Уко ли ко би се оти-
шло на спа ва ње пре по но ћи, то 
би зна чи ло да ће до на ред ног 
Вас кр са осо ба да бу де по спа на 
и ле ња.

Ка жу да се ују тру ва ља уми ти 
во дом у ко јој је по то пљен дрен, 
здра вац, бо си љак и цр ве но ус-
кр шње ја је. На Ус крс су ра но 
ују тру љу ди од ла зи ли у цр кву 
на ју тре ње. У про шло сти, ако 
Ус крс пад не пре Ђур ђев да на 
ни је се је ло јаг ње ће ме со.

У не ким се ли ма ју жног Ба на-
та, Бач ке и Сре ма, по ули ца ма 
где је про ла зи ла ли ти ја па ли ли 
су ва тре или све ће у про зо ри-
ма. Ва тре за Ус крс су оба ве зно 
па ље не код ка то ли ка.

Први дан по сле То ми не не-
де ље (пр ва не де ља по сле Вас-
кр са), ко ји се зо ве По бу са ни 
по не де љак, иде се на гро бље 
и на сва ки гроб се оста вља по 
јед но цр ве но ја је (да би и пре-
ми ну ли пре ци ужи ва ли у вас кр-

се њу Ису са 
Хри ста). Овај 
дан се зо ве 
и Во де ни по-
не де љак, јер 
та да мом ци 
и мла ди љу-
ди по ли ва ју 
во дом де вој-
ке и мла де 
же не. На овај 
п о  н е  д е  љ а к 
ва ља оста ви-
ти раз би је но 
ус кр шње ја-
је у њи ви, да 
њи ва бу де 

плод на. Ус кр шње ја је се да је и 
сто ци да га по је де, да би це ле 
го ди не би ла здра ва. На Ус крс 
је не из о став но и ту ца ње ја ји ма. 
Ја ја се нај пре ту ца ју врх у врх, 
а по сле шот ку у шот ку. Онај ко 
раз би је ту ђе ја је узи ма га за се-
бе. Ина че, у Ба на ту ус кр шња ја ја 
ни су да ва на па сти ри ма (ов ча-
ри ма, сви ња ри ма) да не би сто-
ка бо ло ва ла 

Ме ђу тим, оби ча ји и на чин 
про сла ве Ус кр са раз ли ку ју се 
од зе мље до зе мље. 

У Ру си ји је био оби чај да ако 
се не ко успа ва и не до ђе на ју-
тре ње у цр кву, иду по ње га, по-
ли ва ју га во дом, или га ба ца ју у 
ре ку. У 17. ве ку Си нод Ру ске цр-
кве је по себ ним ука зом за бра-
нио овај оби чај, ко ји је имао и 
смрт не ис хо де. 

У Се вер ној Аме ри ци нај по-
зна ти ји је оби чај ло ва на ша ре-
на ја ја. Ро ди те љи са кри ју ја ја а 
по том их де ца, ко ја ве ру ју да их 
је зец пре ко но ћи оста вио за-
јед но са по кло ни ма, тра же. 

У ис точ ном де лу Хо лан ди је 
па ле се ус кр шње ва тре у су мрак. 
У око ли ни не мач ког гра да Маг-
де бур га де ча ци су до би ја ли по 
ту ру да би се из њих ис те ра ло 
ло ше по на ша ње. Тај оби чај по-
сто јао је и у Шкот ској где по сто ји 
из ре ка „ис ту чен као на Ус крс” – 
што зна чи да је за не ки пре ступ 
до би је на пре бла га ка зна. 

У Нор ве шкој се на Ус крс ре-
ша ва ју уби ства. На те ле ви зиј-
ским про гра ми ма еми ту ју се 
де тек тив ски фил мо ви, ча со пи-
си об ја вљу ју кри ми на ли стич ке 
при че, а чак се и на кар то ни ма 
мле ка штам па ју при че о не ре-
ше ним уби стви ма. 

У Бу гар ској и Ру му ни ји на Ве-
ли ку су бо ту се на про зо ре ста-
вља ју бра шно, со, ква сац и ша-
ре на ја ја, од че га се по сле ме си 
хлеб, итд. 

Д. Гру јић

ОВЕ ГО ДИ НЕ СВИ ХРИ ШЋА НИ ПРА ЗНУ ЈУ УС КРС ИСТОГ ДА НА, 16. АПРИ ЛА

Ја је – сим бол но вог жи во та 
и плод но сти

За што се фар ба ју ја ја
Фар ба ње ја ја на Вас крс спа да у нај ста ри је хри шћан ске оби ча-
је. За што је то та ко, го во ри нам сле де ћа при ча.
Ка да је Ма ри ја Маг да ле на до шла у Рим да про по ве да је ван ђе-
ље сти гла је и до ца ра Ти бе ри ја. Као по клон му је до не ла кор пу 
ја ја. Цар ни је ве ро вао у Хри сто во вас кр се ње и ре као је да би 
то би ло као ка да би бе ла ја ја у кор пи про ме ни ла бо ју. Ма ри ја 
Маг да ле на је на то ре кла: „Хри стос вас кр се”, и сва ја ја у кор пи 
су по ста ла цр ве на.
Пре ма дру гој ле ген ди, ста нов ни ци Је ру са ли ма су се ру га ли 
хри шћа ни ма да Хри стос ни је вас кр сао јер је то не мо гу ће, као 
што ни је мо гу ће да ко ко шке сне су цр ве на ја ја. Сле де ће го ди не, 
на дан Вас кр са, све ко ко шке у Је ру са ли му су сне ле цр ве на ја ја.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?Б. Ђ., Ва ље во: Ко ји про це нат те ле сног оште ће ња тре ба 

да има па ци јент да би оства рио фи нан сиј ску на кна ду 
и ко утврђује степен оштећења? 

?М. М., Кра ље во: Био сам у рад ном од но су 28 го ди на и 11 
ме се ци. Остао сам без по сла као тех но ло шки ви шак па сам 
на ста вио да упла ћу јем стаж пре ко по љо при вре де. У апри-

лу ове го ди не пу ним укуп но 40 го ди на ста жа и идем у пре вре-
ме ну пен зи ју. Да ли ћу ја би ти тре ти ран као по љо при вред ни 
пен зи о нер са пен зи јом од 10.600 ди на ра?

?Р. В., Бе о град: При мам пен зи ју на кућ ну адре су са ве ли ким 
ка шње њем у од но су на ис пла те пре ко ра чу на. Од по ште 
сам уда љен 800 до 900 ме та ра. Ода кле пра во по шти да 

пра ви рас по ред ис пла та за пет да на, а ПИО јој упла тио но вац 
10. или 11. у ме се цу? Шта они ра де са на шим нов цем? Зар ни је 
циљ до ста ве на кућ ну адре су да но вац бр же стиг не? Имам 82 
го ди не и овај на чин ис пла те ми је нај по год ни ји.

?С. Л., По же га: Од 2005. го ди не при мам 50 од сто ин ва лид-
ске пен зи је. Имам 26 го ди на и ме сец да на рад ног ста жа. 
Имам ли ја ста тус пен зи о не ра и мо гу ли да ко ри стим пра-

во на бес плат но бањ ско ле че ње?

?М. А., Но ви Сад: Ако се укљу чим у оси гу ра ње по чл. 15 и 
са мо стал но упла ћу јем до при но се, мо гу ли на тај на чин да 
ре гу ли шем и здрав стве но оси гу ра ње, од но сно да ли он да 

мо гу да из ва дим здрав стве ну књи жи цу?

?М. И., Ло зни ца: Пен зи ју сам за ра дио у Ср би ји као вој но 
ли це пре де се так го ди на. Ре шио сам да се вра тим у Цр ну 
Го ру, где сам ро ђен. На ко ји на чин ћу ре гу ли са ти ис пла ту 

пен зи је и ко ли ко ће та про це ду ра тра ја ти?

?В. В., Тр сте ник: На ме ра вам да одем у пре вре ме ну пен зи ју 
са 38 го ди на ста жа и 57 го ди на и шест ме се ци жи во та. Да 
ли ћу мо ћи да по но во за сну јем рад ни од нос у истом пред-

у зе ћу у ко јем ра дим?

Нов ча на на кна да за те ле сно  
оште ће ње

Ка те го ри ју пен зи је од ре ђу је 
пре те жни стаж

Ис пла та пен зи је на кућ ну адре су

Пра во на бес пла тан опо ра вак  
у ба њи

Здрав стве но оси гу ра ње

Ис пла та пен зи је у дру гој др жа ви

Пре вре ме на пен зи ја и по нов но 
за по шља ва ње

Од го вор: Пра во на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње 
мо же се оства ри ти за слу чај те-
ле сног оште ће ња про у зро ко ва-
ног по вре дом на ра ду или про-
фе си о нал ном бо ле шћу и ако то 
оште ће ње из но си нај ма ње 30 
од сто. Ви си на нов ча не на кна де 
од ре ђу је се у за ви сно сти од утвр-

ђе ног про цен та те ле сног оште-
ће ња, раз вр ста ног пре ма те жи-
ни у осам сте пе ни, од 30 до 100 
про це на та о че му од лу чу је над-
ле жна ле кар ска ко ми си ја. Основ 
за од ре ђи ва ње ви си не нов ча не 
на кна де за те ле сно оште ће ње је 
за ко ном пред ви ђен и ускла ђу је 
се на исти на чин као и пен зи је. 

Од го вор: Ка те го ри ја пен зи је 
се од ре ђу је пре ма по след њем 
оси гу ра њу. Ако се утвр ђу је За-
ко ном про пи са ни ми ни мал ни 
из нос пен зи је, оси гу ра ни ку 
ко ји има на вр шен стаж оси гу-
ра ња по раз ли чи тим осно ва-
ма, али има пре те жан стаж у 
оси гу ра њу по љо при вред ни-

ка, утвр ђу је се нај ни жи из нос 
пен зи је у оси гу ра њу по љо при-
вред ни ка. То зна чи да се нај-
ни жи из нос пен зи је, у слу ча ју 
ка да оси гу ра ник има стаж оси-
гу ра ња по раз ли чи тим осно ва-
ма, од ре ђу је пре ма пре те жном 
ста жу, а не пре ма по след њем 
оси гу ра њу. 

Од го вор: Ди на ми ку ис пла те 
пен зи ја по ка те го ри ја ма ко ри-
сни ка утвр ђу је Фонд на го ди-
шњем ни воу, са ма њим од сту-
па њи ма због ви кен да, др жав-
них или вер ских пра зни ка, и 
она се већ ду жи низ го ди на не 

ме ња. Ис пла та пен зи ја на кућ-
ну адре су увек се оба вља пет 
рад них да на, пре ма рас по ре ду 
ко ји пра ви по шта. Фонд не ма 
ин ге рен ци је да ути че на про-
ме ну по слов не по ли ти ке по-
ште.

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ПИО, чл 223, ко ри сни ку пра ва на 
при вре ме ну на кна ду по осно ву 
II и III ка те го ри је ин ва лид но сти, 
од но сно пре о ста ле рад не спо-
соб но сти, ко ји ни је за по слен, 
вр ши се пре во ђе ње при вре ме-
не на кна де у нов ча ну на кна ду у 
из но су од 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је. Ова нов ча на при ма ња 
не спа да ју у ка те го ри ју пен зи је 
јер се пра во оства ру је по осно ву 

II и III ка те го ри је ин ва лид но сти, 
а пра во на ин ва лид ску пен зи ју 
се сти че по осно ву пот пу ног гу-
бит ка рад не спо соб но сти. Пра-
во на бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
у здрав стве но-ста ци о нар ним 
уста но ва ма и бањ ско-кли мат-
ским ле чи ли шти ма има ју ко ри-
сни ци ста ро сних, ин ва лид ских 
и по ро дич них пен зи ја, са пре би-
ва ли штем на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је. 

Од го вор: Упла та до при но са 
по чл. 15 За ко на о ПИО не од но-
си се на здрав стве но већ са мо 
на пен зиј ско оси гу ра ње. Уко-

ли ко же ли те и здрав стве но да 
се оси гу ра те, обра ти те се Ре пу-
блич ком фон ду за здрав стве но 
оси гу ра ње.

Од го вор: Фонд ПИО Ре пу-
бли ке Ср би је ис пла ћу је пен зи-
је и оста ле при на дле жно сти за 
око 45.000 ко ри сни ка ко ји жи ве 
у др жа ва ма бив ше СФРЈ. Ме ђу 
њи ма је и ско ро шест хи ља да 
ко ри сни ка из Цр не Го ре. Ни је 

ком пли ко ва на про це ду ра да се 
поч не са ис пла том у дру гој др-
жа ви. По треб но је да се при ја-
ви но ва адре са и да се, ка сни је, 
ре дов но до ста вља по твр да о 
жи во ту. Пен зи ја се ис пла ћу је на 
ме сеч ном ни воу.

Од го вор: Ко ри сник ста ро сне 
пен зи је мо же без огра ни че ња 
по но во да уђе у оси гу ра ње (да 
се за по сли) по уго во ру о ра ду, 
уго во ру о де лу, аутор ском уго-
во ру, и да при ма пен зи ју. Да кле, 
уко ли ко не по сто је дру га за кон-
ска огра ни че ња (као, на при-
мер, За кон о на чи ну од ре ђи ва-
ња мак си мал ног бро ја за по сле-
них у јав ном сек то ру, уко ли ко 
сте за по сле ни у јав ном сек то-
ру), и ако се с по сло дав цем та ко 
спо ра зу ме те, мо же те по но во да 
се за по сли те у истом пред у зе ћу 
у ком сте ра ди ли.

Пре ма чла ну 121 За ко на о 
ПИО, ко ри сник ста ро сне пен зи је 
или пре вре ме не ста ро сне пен зи-

је ко ји се за по сли на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке, од но сно оба вља са-
мо стал ну де лат ност по осно ву 
ко је је оба ве зно оси гу ран на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке, има пра во 
по пре стан ку тог за по сле ња, од-
но сно оба вља ња те са мо стал не 
де лат но сти, на по нов но од ре ђи-
ва ње пен зи је ако је био у оси гу-
ра њу нај ма ње го ди ну да на.

По нов но од ре ђи ва ње пен-
зи је Фонд вр ши на зах тев ко-
ри сни ка. Зах тев се под но си на 
од го ва ра ју ћем обра сцу, ко ји се 
мо же до би ти на шал те ру фи ли-
ја ле Фон да или од штам па ти са 
сај та www.pio.rs. Фонд је ду жан 
да ко ри сни ку пра ва утвр ди по-
вољ ни ји из нос пен зи је.
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3x3 поља, бројеви не понављају.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ВРСТА 
БИЉКЕ

КОЈЕ СУ ПУНЕ 
ЕМОЦИЈА

ПРОПАГАНДНИ 
ЛИСТИЋ

АМЕРИЧКА   
КЊИЖЕВНИЦА

СТАРОГРЧКА   
БОГИЊА

ПРОТЕСТАНТ
ПРЕДЛОГ:   

ПРЕМА

ЈЕДАН ВЕЛИКИ 
ИНСЕКТ

УОБИЧАЈЕНИ 
НАЗИВ 
ЗА САД

ГОТСКО 
ПИСМО

ПРЕДЛОГ:   
ПОЗАДИ

ПРЕСИПАТИ   
ТЕЧНОСТ

ЖИВОТИЊСКИ 
УРЛИК

ОСИГУР.  
ЗАВОД

ЕНИГМАТ. 
НОВИНЕ

28. И 3. 
СЛОВО

ВРСТА  
ДРВЕТА

СПОРТСКА   
ОДЕЋА

ИМЕ АМЕРИЧ.   
ГЛУМЦА 
КВИНА

ИМЕ ГЛУМИЦЕ   
ШТРЉИЋ

ФРАНЦ.   
ПИСАЦ, 

ЖИЛ

ОЗНАКА 
КИКИНДЕ

ДРУГО, 
ИНО

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ЈА 
(ЛАТ.)

ЖЕНА 
ОРТАК

ОЗНАКА 
ЗА ВОЛТ

ВРСТА  
КОЛАЧА

ФРАНЦУСКА 
НЕГАЦИЈА

БАЊА У   
БЕЛГИЈИ

УПАКОВАТИ

ЗАТВОРИ, 
АПСАНЕ (ИТАЛ.)

ЈЕЗЕРО 
У ФИНСКОЈ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СИЛОМ 
СТАВЉАТИ

ИГРА СА 
КУГЛАМА

ВРСТА 
МОРСКЕ 

РИБЕ

БИЛО 
КАКО

ПРВО 
СЛОВО

ОЗНАКА 
ЗА ПОНД

СИМБОЛ 
ЗА ЛИТИЈУМ

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ЗАПАЉИВИ 
ГАС

ПРИМЕР 
(СКР.)

СИРЋЕ, 
КВАСИНА

МЕСТО У 
МАКЕДОНИЈИ

ОЗНАКА 
ЗА ИСТОК

ЈЕЗЕРО СЕВ.
АМЕР.

ПОМАГАЧИ   
ХАЈДУКА

ИЗВРШНИ 
САВЕТ (СКР.)

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ОПШТИН.   
ЗЕМЉЕ

ДЕСЕТО 
СЛОВО

УПАЛА 
СЛУЗОКОЖЕ    

НОСА

6 7 3

1 3 2 6

9 5 6 1

1 4 9

9 7 4 3

4 8 3 1

2 4 8 5 7

5 7 3

1 9 5 8

У лику са словима треба пронаћи све доле наведене речи 
у осам смерова. На крају неће остати ни једно слободно 
поље.
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Да ли сте зна ли ... Мо зга ли це
Не у пут но је упу ћи ва ти се са не у пу ће ни ма.
Ко има све тла у се би, и дру ги ма осве тља ва пут
За љу де ве ли ког ср ца, ве ли ки је и свет ле по те.
Чо ве ка уве ћа ва ју ле по та ду ха и ду би на ума.
Жи вот је чу до ко је чу ди све ко ји не уме ју да га жи ве.
Не бе жи те пред со бом. Са ве сти се не мо же уте ћи.
Ако све при ма те к ср цу, па шће вам бар је дан тас.
Ни сте сум њи ча ви ако про ве ра ва те се бе. 
Окре не те ли дру ги лист, ви де ће те и дру гу стра ну. 
Част сва ко ме, ко је са чу ва.
Бу дућ ност од нас тра жи да не умно жа ва мо про бле ме.

Пе ко Ла ли чић

Мо лим за реч
Про ђе још јед на Ба ба Мар та. Шта је с тим под мла ђи ва њем ка-

дро ва?
Од два зла, ми увек иза бе ре мо оба.
Ср би су не бе ски на род. Че ка ју да им све пад не с не ба.
Не во лим ша ле ни на свој фи скал ни ра чун.
Спре мам се за ле то ва ње. Ни је 2027. го ди на та ко да ле ко.
Пла ву ша би да на пум па уста па тра жи пре по ру ку за нај бо љег вул-

ка ни зе ра.
Да ни су све ду жи, па је те шко по сти ћи успех пре ко но ћи.
Клин ци су про тив дис кри ми на ци је же на. Узи ма ју џе па рац и од ба бе 

и од де де.
Не од го ва ра ми ТВ про грам. Та ман за спим, а про бу де ме ре кла-

ме.
Мо дер ни ша хи сти да нас има ју два лап то па.

Де јан Па та ко вић

Апри ли ли ли
Про свет ни рад ни ци при ми ли ви со ке пла те и ур ги ра ју да др жа-

ви вра те па ре.
Ауто мо би ли се уоп ште не пар ки ра ју на зе ле ним по вр ши на ма.
Сва ро ба ко ја је јеф ти ни ја, за и ста је и јеф ти ни ја.
Не ма ни јед них но ви на у ко ји ма се из но се тра че ви и абе ри.
Ста ри за на ти су злат ни и мла ди их ра до при хва та ју.
При мље ни смо у Европ ску уни ју чим смо ре кли да смо Ср би ја!

Ду шан Стар че вић

Жи ва зго да
Дво стру ки сам но си лац, уве ћа них го ди на и ума ње не пен зи је.
Ја ви ше ни сам ја. Ја сам као они.
У рај ској зе мљи и ба ти на је иза шла из ра ја.
У овој зе мљи има мно го то плих бањ ских во да, за тај ку не жи ва 

зго да.
На тр гу сам ви део про сја ка са ис пру же ном шај ка чом. Чо век на ци-

о на ли ста.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

Из ми шљо ти не
Не пр ко си ре ду ства ри, кад ства ри ни су у ре ду.
Во ли се бе као бли жњег свог.
Сто ре ше ња у про бле му дре ма.
Ни је про блем у про бле му, већ је про блем у ре ше њу.
Ја сам ате и ста. Ве ру јем у се бе!
Сва ког сво ја мр жња уби ја.
Те шко је би ти при ја тељ по ра же на чо ве ка.
Ла ска ње, сред ство за ма са жу по вре ђе не су је те.
Деч ја су за не пра ви мр ље.
Не ве ру јем ту ђим ре чи ма. Не ма ту шта да се ви ди.

Рад ми ло Мић ко вић
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– да је про ле ће на се вер ној по лу лоп-

– да је у гер ман ској тра ди ци ји бо ги ња 

– да се у из во ри ма нор диј ске ми то ло ги је по-

ну због не са вр ше но сти ка лен да ра и елип тич но сти Зе мљи не 

ор би те око Сун ца. По ме ра ње да ту ма по чет ка про ле ћа „пре-

ти по след њи пут у овом ве ку у Евро пи 

про ле ћа Оста ра или Еостра? Бо ги ња је зо-

ја вљу је Иду на, бо ги ња про ле ћа и веч не мла до-

по че ло 21. мар та 2007. у је дан час по сле 

ре, сви та ња, као и рим ска бо ги ња Ауро ра. 

сти? Опи су је се као Бра ги је ва же на ко ја га ји и 

по но ћи? Од 2008. го ди не то је дру ги дан 

Она је за штит ни ца мла до сти, ју тар ње зве-

чу ва злат не ја бу ке бе смрт но сти, а њих су бо го-

про ле ћа, а у Аме ри ци од 2016. го ди не чак тре ћи дан, с об зи-

зде, Ве не ре и ис то ка. Од ње ног име на по ти чу ре чи ко ји ма се 

ви је ли ка да су хте ли да об но ве мла дост. 

ром на то да на том кон ти нен ту пролеће по чи ње 19. мар та. 

на ен гле ском озна ча ва Ус крс – Easter и стра на све та – east, 

Да ту ми по чет ка го ди шњих до ба ва ри ра ју из го ди не у го ди-

као и у не мач ком Ostern и Ost.

но си се” са за па да ка ис то ку те ће, на при мер, у То ки ју про ле-

ће по чи ња ти 21. мар та до 2023. го ди не.

– да је у рим ско до ба го ди на по чи ња ла 

– да је Ве сна, бо ги ња про ле ћа у ста рој 

– да је про ле ће на се вер ној Зе мљи ној по лу-

у про ле ће, баш са про лећ ном рав но дне-

сло вен ској ре ли ги ји, оми ље на ме ђу на ро-

лоп ти ове го ди не по че ло 20. мар та у 11 са ти и 

ви цом? Иран ски ка лен дар, по знат и као 

дом? По ред Ла де сма тра се бо ги њом ко ја је 

28,6 ми ну та? У исто вре ме на ју жној по лу лоп-

пер сиј ски или „Џе ла лов” ка лен дар, је сте со лар ни ка лен дар 

оли че ње ве дрих и све тлих го ди шњих до ба 

ти по че ла је је сен. Про ле ће ће тра ја ти 93 да на, 

ко ји се да нас ко ри сти у Ира ну и Ав га ни ста ну. По чи ње сва-

јер до но си све тлост (ве дри ну). Реч „ве сна” на ру ском је зи ку 

тј. до 21. ју на 2017, ка да ће у 6 са ти и 24 ми ну та по че ти ле то.

ке го ди не на про лећ ну рав но дне ви цу пре ци зно од ре ђе ну 

зна чи про ле ће. У срп ском је зи ку се че сто упо тре бља ва из-

астро ном ским осма тра њи ма из Те хе ра на и Ка бу ла, што га 

раз ве сник про ле ћа. Ве сну су Сло ве ни до жи вља ва ли као 

чи ни пре ци зни јим од гре го ри јан ског ка лен да ра.

ле пу, на сме ја ну мла ду де вој ку оки ће ну вен ци ма и у бе лој ха-
љи ни. Ко са јој је би ла укра ше на цвет ним зво ни ма. Бо ги ња 
зи ме Мо ра на би ла је Ве сни не при ја тељ.


