

0700/017-017

по цени локалног позива

011/3060-680
за позиве са мобилног 

телефона и из иностранства

ТЕМА БРОЈА: Министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Зоран Ђорђевић, представио 
пензионерске картице које ће издавати Фонд ПИО 
за све кориснике права из ПИО

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLIX l БРОЈ 2 l БЕОГРАД, 28. ФЕБРУАР 2018. l ИЗЛАЗИ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО

КАРТИЦЕ БЕСПЛАТНЕ  
ЗА СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

КОНТАКТ ЦЕНТАР
Радним данима 

8-15h



2 28. фебруар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички  
фонд за пензијско 

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Весна Анастасијевић

РЕДАКЦИЈА:
Париска бр. 9,
11000 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs 

СЕКРЕТАРИЈАТ:
011/2030-745
факс: 2638-201

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК  
ЗА ВОЈВОДИНУ:
Мирослав Мектеровић
Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад
021/487-7754,
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: 
miroslav.mekterovic@pio.rs 

ШТАМПА:
Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2030-745

Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:
www.pio.rs/glasosiguranika


0700/017-017

по цени локалног позива

011/3060-680
за позиве са мобилног 

телефона и из иностранства

ТЕМА БРОЈА: Министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Зоран Ђорђевић, представио 
пензионерске картице које ће издавати Фонд ПИО
за све кориснике права из ПИО

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLIX  БРОЈ 2  БЕОГРАД, 28. ФЕБРУАР 2018.  ИЗЛАЗИ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО

КАРТИЦЕ БЕСПЛАТНЕ 
ЗА СВЕ ПЕНЗИОНЕРЕ

КОНТАКТ ЦЕНТАР
Радним данима 

8-15h

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

Зо ран Ђор ђе вић, све ча но је 
22. фе бру а ра у До му На род не 
скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је 
уру чио пр ве пен зи о нер ске кар-
ти це ди рек то ри ма фи ли ја ла РФ 
ПИО, у при су ству гра до на чел-
ни ка, пред сед ни ка и пред став-
ни ка оп шти на из це ле Ср би је, 
у ко ји ма Фонд има фи ли ја ле. 
До га ђа ју је при су ство ва ло и 
ру ко вод ство Фон да ПИО, на че-
лу са ди рек тор ком Дра га ном 
Ка ли но вић и пред сед ни ком 
Управ ног од бо ра Бра ни сла вом 
Ми тро ви ћем.

Ти ме је по че ла ре а ли за ци-
ја Од лу ке Управ ног од бо ра РФ 
ПИО о из ра ди и ди стри бу ци-
ји тих кар ти ца за све срп ске 
пен зи о не ре. Од лу ка је до не та 
де цем бра про шле го ди не на 
сед ни ци ко јој је при су ство-
вао и ми ни стар Зо ран Ђор ђе-
вић, ини ци ја тор из ра де ових 
кар ти ца. У ја ну а ру ове го ди не 
Управ ни од бор Фон да усво јио 
је Пра вил ник о пен зи о нер ској 
кар ти ци, чи ме је омо гу ће но да 
из ра да кар ти ца почне.

При ли ком уру чи ва ња пр-
вих пен зи о нер ских кар ти ца 
ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић је, 
по здра вља ју ћи при сут не, ре-
као да је иде ја о уво ђе њу ових 
бес плат них кар ти ца за пен зи-
о не ре на ста ла про шле го ди не, 
ко ја је обе ле же на као Го ди на 

ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но-
сти.

– Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња и Фонд ПИО же ле ли су 
да њи хо вим уво ђе њем пен зи о-
не ри ма пру же без бед ност ка да 
су у пи та њу по да ци о лич но сти, 

али и да омо гу ће број не по пу-
сте у са рад њи са дру штве но од-
го вор ним ком па ни ја ма. Ве ру-
јем да ће до кра ја апри ла сва ки 
пен зи о нер у ру ка ма има ти сво ју 
бес плат ну кар ти цу. Кар ти ца са 
пред ње стра не са др жи лич ни 
број, име, пре зи ме и фи ли ја лу 

у ко јој ли це при ма пен зи ју, док 
се на по ле ђи ни на ла зи на чин и 
упут ство за ње но ко ри шће ње. 
Из ра ђу је се у 1.750.000 при ме-
ра ка и до би ће је сва ки пен зи о-
нер у Ср би ји. За хва љу ју ћи из у-
зет ној са рад њи и екс пе ди тив-
но сти Фон да ПИО и ди рек тор ке 
Дра га не Ка ли но вић, овај по сту-
пак се спро во ди без про бле ма и 
у ро ку. Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
ра ди ће још ви ше и бо ље за на-
ше нај ста ри је гра ђа не, јер же ли 
да им на не ки на чин за хва ли на 
све му што су ура ди ли за сво ју 
зе мљу. Ово је са мо јед на у ни зу 
ства ри ко је пла ни ра мо да ура-
ди мо за њих и ве ру је мо да ће 
их и но ве иде је и пла но ви ко је 
има мо још ви ше об ра до ва ти, 
олак ша ти им жи вот и пру жи ти 
мир ну и ле пу ста рост – ис та као 
је ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић 
при ли ком уру чи ва ња пен зи о-
нер ских кар ти ца.

Пен зи о нер ска кар ти ца из ра-
ђу је се о тро шку ПИО фон да, а 
тро шко ви из ра де и ди стри бу-
ци је по јед ној кар ти ци износe 
55 ди на ра, ре кла је на пред ста-
вља њу кар ти це Дра га на Ка ли-
но вић, ди рек тор ка РФ ПИО.

Пен зи о нер ске кар ти це Фон-
да ПИО су до ку мент ко ји омо-
гу ћа ва пен зи о не ри ма да до ка-

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПРЕДСТАВИО ПР ВЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ КАР ТИ ЦЕ

Бес плат не за све пен зи о не ре у зе мљи

Министар Зоран Ђорђевић и директорка Фонда ПИО  
Драгана Калиновић
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у жижи

жу ста тус пен зи о не ра, а да при 
том не мо ра ју да по ка зу ју чек 
од пен зи је или ре ше ње о оства-
ре ном пра ву. Ове кар ти це су 
на ме ње не свим пен зи о не ри ма 
без об зи ра ко ју вр сту пен зи је 
ко ри сте (да ли су ста ро сни, по-

ро дич ни или ин ва лид ски пен-
зи о не ри) и без об зи ра на то 
ко ли ка им је пен зи ја и где им је 
пре би ва ли ште. Је дан од глав-
них раз ло га за ње но уво ђе ње 
би ла је за шти та лич них по да та-
ка ко ри сни ка јер се до са да ста-

тус пен зи о не ра до ка зи вао пен-
зиј ским че ком, од но сно из ве-
шта јем о пен зи ји, или ре ше њем 
о оства ре ном пра ву, а на овим 
ак ти ма се на ла зе лич ни по да ци 
о пен зи о не ру ко ји су ви дљи ви 
и до ступ ни ве ли ком бро ју ли ца. 

Ти ме се по ве ћа ва ри зик за зло-
у по тре бу лич них по да та ка, што 
је у су прот но сти са За ко ном о 
за шти ти по да та ка о лич но сти. 
Ко ри шће њем пен зи о нер ских 
кар ти ца пен зи о не ри ће јед но-
став ни је и без бед ни је до ка зи-

ва ти свој ста тус и ко ри сти ти 
по год но сти ко је им ста тус пен-
зи о не ра омо гу ћу је а да при том 
пот пу но за шти те лич не по дат ке.

Кар ти це су бес плат не и би-
ће до де ље не без на кна де свим 
ко ри сни ци ма пен зи ја и пра ва 
из ПИО. Уру чи ва ће се лич но, 
уз лич ну кар ту, а за по сто је ће 
пен зи о не ре ће се из ра ђи ва ти 
сук це сив но, и та ко ће им се и 
уру чи ва ти. Бу ду ћи пен зи о не ри 
ће од мах по до би ја њу ре ше ња 
и ис пла ти пр ве пен зи је до би-
ја ти и пен зи о нер ску кар ти цу. 
Сва ки пен зи о нер ће уз кар ти цу 
до би ти и оба ве ште ње од Фон-
да че му је кар ти ца на ме ње на, 
ка ко је мо гу ко ри сти ти, ко ме да 
се обра те у слу ча ју да је из гу бе 
и слич не ко ри сне ин фор ма ци је.

По што ни тех нич ки ни фи-
зич ки ни је из во дљи во да се 
1.750.000 кар ти ца пер со на ли зу-
је и по де ли свим пен зи о не ри-
ма исто вре ме но, пре ко ме ди ја, 
фи ли ја ла, слу жби и ис по ста ва 
Фон да, пре ко сај та Фон да, пу-
тем јав них оба ве ште ња и на све 
оста ле прак тич не на чи не пен зи-
о не ри ће би ти оба ве ште ни ка да 

и у ко јој фи ли ја ли по чи ње пре-
у зи ма ње кар ти ца. Про цес пре у-
зи ма ња ни је вре мен ски огра ни-
чен, да кле кар ти це ће мо ћи да 
пре у зму у сва ком тре нут ку ка да 
им то од го ва ра.

Ве сна Ана ста си је вић

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПРЕДСТАВИО ПР ВЕ ПЕН ЗИ О НЕР СКЕ КАР ТИ ЦЕ

Бес плат не за све пен зи о не ре у зе мљи
Изводиз
Правилника

• Ко ри сни ци ма пра ва 
оства ре ног од да на сту-
па ња на сна гу овог пра-
вил ни ка, пен зи о нер ска 
кар ти ца уру чу је се лич но, 
уз иден ти фи ка ци о ни до-
ку мент, у фи ли ја ли Фон да 
ко ја вр ши ис пла ту оства-
ре ног пра ва, од но сно у 
ор га ни за ци о ним је ди ни-
ца ма те фи ли ја ле (слу жба-
ма и ис по ста ва ма).

• При ли ком пре у зи ма-
ња пен зи о нер ске кар-
ти це, ко ри сник пра ва 
пот пи су је са гла сност са 
об ра дом по да та ка ко ји су 
ко ри шће ни за из ра ду кар-
ти це и по твр ђу је да је упо-
знат са ње ном упо тре бом. 
Пен зи о нер ска кар ти ца се 
из да је без на кна де, ко ри-
сти се за до ка зи ва ње ста-
ту са ко ри сни ка пра ва и 
ва жи са мо уз лич ни иден-
ти фи ка ци о ни до ку мент.

• По пре стан ку пра ва, 
Фонд об ја вљу је спи сак 
не ва же ћих кар ти ца на 
свом сај ту.

• Фонд во ди еви ден ци ју 
о свим из да тим кар ти ца-
ма. 

• При пр вој из ме ни За-
ко на о ПИО из да ва ње 
пен зи о нер ских кар ти ца 
би ће де фи ни са но За ко-
ном.

• У слу ча ју гу бит ка, од-
но сно оште ће ња пен зи о-
нер ске кар ти це, на зах тев 
ко ри сни ка пра ва Фонд 
из да је ду пли кат кар ти-
це, чи је тро шко ве из ра де 
сно си ко ри сник пра ва. На 
кар ти ци из да тој на ова кав 
на чин, на пред њој стра-
ни у гор њем де сном углу 
сто ји на зна ка „ду пли кат”. 
Фонд на свом сај ту об ја-
вљу је спи сак из да тих ду-
пли ка та пен зи о нер ских 
кар ти ца.

Министар Зоран Ђорђевић на седници Управног одбора РФ ПИО 
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У До му На род не скуп шти-
не Ре пу бли ке Ср би је, 21. 
фе бру а ра, одр жа на је 

кон фе рен ци ја под на зи вом „Ме-
ђу ге не ра циј ска со ли дар ност и 
до сто јан стве но ста ре ње”. Кон-
фе рен ци ју је ор га ни зо вао Ре пу-
блич ки фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње, у са рад њи 
са Ми ни стар ством за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња и Ка би не том ми ни стра 
без порт фе ља за ду же ног за де-
мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли-
ти ку.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 
2017. про гла си ла го ди ном ме-
ђу ге не ра циј ске са рад ње и 
со ли дар но сти, а Ре пу блич ки 
фонд ПИО, као ин сти ту ци ја чи-
је функ ци о ни са ње по чи ва на 
прин ци пи ма ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти, био је је дан од 
но си ла ца ак тив но сти ко је су се 
овим по во дом де ша ва ле про-
шле го ди не. Циљ кон фе рен ци-
је је упра во и био да за о кру жи 
ак тив но сти ко је су то ком 2017. 
пред у зе те на по љу ме ђу ге не-
ра циј ске са рад ње и со ли дар но-
сти, али и да под стак не и на гла-
си зна чај ан га жо ва ња свих ин-
сти ту ци ја и по је ди на ца ка ко би 
се са рад ња и со ли дар ност ме ђу 
ге не ра ци ја ма и убу ду ће про мо-
ви са ле и раз ви ја ле.

Кон фе рен ци ју је отво ри ла 
пред сед ни ца На род не скуп-
шти не Ре пу бли ке Ср би је, Ма ја 
Гој ко вић. Она је ис та кла да ни-
јед но дру штво не мо же и не сме 
да од ба ци ста ри је гра ђа не и 
на ве ла да је На род на скуп шти-
на пре по зна ла зна чај ове те ме 
ка ко би се скре ну ла па жња на 
иза зо ве са ко ји ма се су о ча ва ју 
ста ри ји гра ђа ни и ство ри ли још 
бо љи усло ви за ак тив но и до-
сто јан стве но ста ре ње.

– Про цес ста ре ња је по стао 
де мо граф ски не га тив ни тренд 
21. ве ка, и то у чи та вом све ту, не 
са мо у Ср би ји. Ово пи та ње пла-
не та Зе мља не сме ни ка ко да за-
не ма ри. На то ука зу ју и по да ци 
УН ко ји су за и ста алар мант ни, 
јер број ста ри јих од 60 го ди на у 
укуп ној по пу ла ци ји из но си ви-
ше од 900 ми ли о на, а пре ма по-

да ци ма и про це на ма, до 2050. 
го ди не тај број мо гао би да бу де 
ве ћи од две ми ли јар де – на ве ла 
је пред сед ни ца На род не скуп-
шти не.

Је дан од при о ри те та уну тра-
шње по ли ти ке, ис та кла је Ма ја 
Гој ко вић, је сте да се на пра ви 
ба ланс из ме ђу ра ђа ња де це и 
ста ре ња по пу ла ци је и вр ло су 
ва жни по чет ни на по ри и кам па-
ња за по ди за ње на та ли те та, ко-
ју је по кре ну ла Вла да Ср би је и 
ми ни стар ка без порт фе ља за ду-
же на за де мо гра фи ју и по пу ла-
ци о ну по ли ти ку, Сла ви ца Ђу кић 
Де ја но вић. Пред сед ни ца пар ла-
мен та је на ве ла да Ср би ја мо же 
да се угле да на до бре при ме ре 
раз ви је них европ ских зе ма ља у 
спро во ђе њу слич них кам па ња 
окре ну тих и же на ма и му шкар-
ци ма и из ра зи ла уве ре ња да ће 
Вла да Ср би је из на ћи нај бо ља 
ре ше ња, а сва ки за кон ски пред-
лог има ће по др шку На род не 
скуп шти не.

– По ред до но ше ња за ко на и 
кон тро ле њи хо ве при ме не, ва-
жно је су прот ста вља ње број-
ним сте ре о ти пи ма ко ји по сто је 
у мно гим сре ди на ма да су ста-
ри ји гра ђа ни сла би, не моћ ни и 
да су са мо те рет за око ли ну, што 
до во ди до њи хо вог по вла че-

ња из дру штве них ак тив но сти, 
а ова кав од нос мо же да бу де 
узрок дис кри ми на ци је, раз-
ли чи тих об ли ка зло ста вља ња, 
за не ма ри ва ња и на си ља. На су-
прот та квим сте ре о ти пи ма, ста-
ри је осо бе мо гу да бу ду из у зет-
но ак тив не и у тре ћој до би мо гу 
да до при не су сво јим зна њем, 
ис ку ством и ква ли те ти ма – ис-
та кла је пред сед ни ца На род не 
скуп шти не.

Ди рек тор ка Ре пу блич ког 
фон да ПИО, Дра га на Ка ли но-

вић, на гла си ла је да ста ри је 
осо бе пред ста вља ју огро ман 
дру штве но-еко ном ски ре сурс 
ко ји ће на ста ви ти да ра сте.

– Ми у Фон ду раз у ме мо да 
ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност 
зна чи ме ђу соб ну по др шку и 
са рад њу раз ли чи тих ге не ра ци-
ја у ства ра њу дру штва у ко ме 
љу ди свих го ди на има ју од ре-
ђе ну уло гу, али и то да је, по-
ред фи нан сиј ске по др шке, још 
зна чај ни ји ме ђу соб ни су жи вот, 
то ле ран ци ја и раз у ме ва ње. У 
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том ду ху и у ци љу пру жа ња до-
при но са ме ђу ге не ра циј ској со-
ли дар но сти и са рад њи, Фонд 
ПИО је ре а ли зо вао број не ак-
тив но сти по све ће не овој те ми и 
уче ство вао на свим ску по ви ма, 
окру глим сто ло ви ма и ма ни фе-
ста ци ја ма ко је су има ле за циљ 
ве ће усме ра ва ње па жње на 
про бле ме и по тре бе ста ри јих, 
као и на раз ви ја ње, раз у ме ва-
ње и то ле ран ци ју ме ђу ге не ра-
ци ја ма – на ве ла је ди рек тор ка 
Фон да ПИО.

Она је ис та кла да је до бро што 
се жи вот ни век про ду жа ва, јер 
се ти ме уве ћа ва ју по тен ци јал, 
ис ку ства и му дро сти дру штва и 
по зва ла на ства ра ње усло ва да 
сва ка осо ба про ве де ста рост у 
си гур но сти и до сто јан ству, ка ко 
би пру жи ла по зи ти ван до при-
нос ак тив ног и про дук тив ног 
чла на за јед ни це.

– Кроз све ак тив но сти сте-
кли смо дра го це но ис ку ство да 
нам је по треб на ме ђу ге не ра-
циј ска јед на кост, да би се бо ље 
ис ко ри стио ме ђу ге не ра циј ски 
ка пи тал, од но сно кроз пре нос 
зна ња из ме ђу ге не ра ци ја са чу-
ва ле дра го це не ве шти не и ис ку-
ства. Фонд ће увек уче ство ва ти 
и по др жа ва ти све ак тив но сти 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но-
сти са ве ли ким ела ном и за-
до вољ ством, ве ру ју ћи да је за 
успон јед не за јед ни це кључ но 
раз ви ја ти раз у ме ва ње, са рад-
њу и то ле ран ци ју. Јер – ви ше 
со ли дар но сти сва ко дру штво 
чи ни бо љим. У сва ком мо мен ту 
мо ра мо би ти све сни чи ње ни це 
да се раз вој дру штва, тех но ло-
ги је, кул ту ре, од но сно раз вој 
ци ви ли за ци је за сни ва упра во 
на ме ђу ге не ра циј ској са рад њи 
и со ли дар но сти, од но сно на 
спа ја њу ис ку ства и мла до сти – 

на гла си ла је ди рек тор ка Фон да 
ПИО Дра га на Ка ли но вић.

Ми ни стар ка без порт фе ља 
за ду же на за де мо гра фи ју и по-
пу ла ци о ну по ли ти ку, проф. др 
Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ис-
та кла је да сви, без об зи ра на 
жи вот но до ба, зва ње или обра-
зо ва ње, мо ра мо да ра ди мо за-
јед но и на при ме ру ме ђу ге не-
ра циј ског ува жа ва ња по ка же мо 
ко ли ко смо зре ли као дру штво.

– Де тињ ство и ста ре ње ни-
су изо ло ва ни про це си, а де ца, 
као ни ста ри је осо бе, ни су хо-
мо ге не гру пе. То су по је дин ци 
ко ји има ју пра во да њи хо ви 
по тен ци ја ли бу ду пре по зна ти 
и ува же ни, и то кроз пси хич ке, 
фи зич ке и са знај не спе ци фич-
но сти. У на шој зе мљи тек 14,4 
од сто ста нов ни штва чи не мла-
ђи од 15, а 19,2 од сто ста ри ји 
од 65 го ди на. На ни воу Евро пе, 
сма тра мо се ста ром на ци јом, 
са про сеч ном ста ро сти од 42,9 
го ди на. По ра сло је и оче ки ва-
но тра ја ње жи во та, па оно за 
му шкар це да нас из но си 73, а за 
же не 78 го ди на. Лич но, про ду-
же так жи во та и жи вот ног до ба 
ви дим као је дан вр ло зна ча јан 
ци ви ли за циј ски ис ко рак и знам 
да са да и од мах мо ра мо мно го 
да уло жи мо у на шу де цу да би 

она има ла дуг, успе шан и здрав 
жи вот, од но сно, јед ног да на до-
сто јан стве ну ста рост – ре кла је 
ми ни стар ка Ђу кић Де ја но вић.

Она је на ве ла и да је ме ђу ге-
не ра циј ска со ли дар ност ва жна 
те ма, као и да ни ко ме као ста-
ри јим осо ба ма не мо же би ти ва-
жни је да се мла ди за по шља ва ју, 
јер ће та ко пен зиј ски фон до ви 
би ти одр жи ви.

– На кра ју, ме ђу ге не ра циј ска 
со ли дар ност је јед но став на – за 
по че так, у сва ко днев ном жи-
во ту тре ба да бу де мо ту јед ни 
за дру ге. На рав но, уз по др шку 
др жа ве ко ја ће на ста ви ти да 
ства ра усло ве за то – ис та кла је 
ми ни стар ка Сла ви ца Ђу кић Де-
ја но вић, ко ја је и пред сед ни ца 
Са ве та за уна пре ђе ње ме ђу ге-
не ра циј ске са рад ње и со ли дар-
но сти чи ја је пр ва кон сти ту тив-
на сед ни ца одр жа на на кон кон-
фе рен ци је.

Го во ре ћи о иза зо ви ма са ко-
ји ма се свет су о ча ва у но вом 
ми ле ни ју му, ми ни стар за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Зо ран Ђор ђе вић, 
ука зао је и на де мо граф ске про-
ме не и гло бал но ста ре ње ста-
нов ни штва. Ми ни стар је под-
се тио да се са мо у дру гој по ло-
ви ни два де се тог ве ка број ста-
ри јих ли ца на пла не ти по ве ћао 
за ви ше од три пу та, од но сно са 
131 ми ли он по рас тао на 417 ми-
ли о на, а тренд на по чет ку овог 
ве ка ука зу је да се де мо граф ско 
ста ре ње од ви ја још бр же.

– Пред сед ник Алек сан дар Ву-
чић не дав но је ис та као по да так 
да Ре пу бли ка Ср би ја днев но 
гу би 99 ста нов ни ка услед не га-
тив ног де мо граф ског трен да. 
Не ма сум ње да ће сва ка на ред-
на др жав на стра те ги ја под ра-
зу ме ва ти ве ће ан га жо ва ње на 
ре ша ва њу про бле ма де мо гра-
фи је. Же лео бих да на гла сим да 
је у окви ру тог ве о ма ва жног пи-
та ња за наш др жав ни и на ци о-
нал ни оп ста нак бри га о ста рим 
и не моћ ним ли ци ма од нај ве ће 
ва жно сти, јер, као што зна мо, 
мир на ста рост нај ста ри је по пу-
ла ци је уско је по ве за на са без-
бри жним де тињ ством нај мла-
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ђих чла но ва дру штва – ре као је 
ми ни стар Ђор ђе вић.

Ми ни стар је на гла сио и да 
ми ни стар ство на чи јем је че лу 
раз ви ја по ли ти ку бри ге о ста-
ри ји ма на ин ди ви ду ал ном при-
сту пу, под сти чу ћи мо гућ но сти 
и ка па ци те те и обез бе ђу ју ћи 
по моћ у ме ри ко ја је по треб на.

– По себ но бих же лео да ис-
так нем да је Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је 2017. го ди ну про гла си ла 
го ди ном ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње и со ли дар но сти. Про гра-
ми за сно ва ни на стра те ги ја ма о 
ста ре њу и мла ди ма, Стра те ги ји 
о со ци јал ној си гур но сти гра-
ђа на, Стра те ги ји за сма ње ње 
си ро ма штва, под сти ца ње ме ђу-
ге не ра циј ског ди ја ло га, би ће и 
да ље при о ри тет Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња – ис та као је 
ми ни стар Зо ран Ђор ђе вић.

Ва жан део кон фе рен ци је био 
је ре зер ви сан и за струч ња ке 
из обла сти ко је се на раз ли чи-
те на чи не ба ве ста ри јом по пу-
ла ци јом. Ди рек тор ка Уста но ве 
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град, 
Су за на Ми шић, го во ри ла је о 
уна пре ђе њу ква ли те та жи во та 
ко ри сни ка УГЦБ кроз про грам 
уса вр ша ва ња лич них ком пе тен-
ци ја и ве шти на. Ова уста но ва се, 
ка ко је на ве ла, по сред но и не-
по сред но бри не о го то во 12.000 
ко ри сни ка. По ред оста лог, УГЦБ 
се ба ви и убла жа ва њем ме ђу ге-
не ра циј ског ја за и су зби ја њем 
не то ле ран ци је.

– Про гра ми су до бро кон-
ци пи ра ни, до бро мо ра ју да се 
про це не сна ге и мо гућ но сти, а 
по ла зна тач ка у ра ду ни је ста-
рост као бо лест и не моћ, већ 
ста рост као мо гућ ност, од но сно 
скуп ин фор ма ци ја и вред но сти 
ко је мо гу да се на пра ви на чин 
ка на ли шу и по кре ну успа ва ни 
по тен ци ја ли. За то се ак ти ви ра-
ју и ко ри сни ци УГЦБ и парт не-
ри у за јед ни ци, а про гра ми се 
ме диј ски про мо ви шу ка ко би 
би ли ви дљи ви – ре кла је Су за на 
Ми шић, ис та кав ши да је ви ше 
од 150 про гра ма за сно ва но на 
овим прин ци пи ма.

Ди рек тор ка УГЦБ је на ве ла и 
да је то ком 2017. го ди не 5.000 
уче сни ка уче ство ва ло у не ким 
од ак тив но сти Ге рон то ло шког 
цен тра Бе о град, као што су про-
да ја „Љу бав ног на пит ка”, из ра-
да оде ће у окви ру ра ди о ни це 
О’РУК за пре вре ме но ро ђе ну 

де цу на Ин сти ту ту за нео на то-
ло ги ју, за тим фе сти ва ли „Злат но 
до ба” и „О’КЕЈ”, Ал цхај мер ка фе, 
про грам „Злат на ка ши ка”, Са јам 
за тре ће до ба и дру ги.

УГЦБ у свим ак тив но сти ма 
има по др шку и из у зет но до бру 
са рад њу са дру гим уста но ва ма 

со ци јал не за шти те, про свет-
ним уста но ва ма, сту дент ским 
ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма 
и дру штве но од го вор ним ком-
па ни ја ма, ам ба са да ма, као и са 
гра дом Бе о гра дом и Ми ни стар-
ством за рад, уз по др шку са нај-
ви шег ни воа вла сти.

Гор да на Бје ло брк из Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти ку 
го во ри ла је о иза зо ви ма са ко ји-
ма се су о ча ва на ша зе мља ка да 
је у пи та њу ста ро сна струк ту ра 
ста нов ни штва. Ста нов ни штво 
Ср би је, пре ма свим обе леж ји-

ма де мо граф ске ста ро сти, мо-
же се свр ста ти у гру пу из ра зи то 
ста рих по пу ла ци ја, и то не са мо 
у европ ским, не го и свет ским 
окви ри ма. Ср би ја се свр ста ва 
у пет нај ста ри јих по пу ла ци ја 
Евро пи, по ред Бу гар ске, Не мач-
ке, Швед ске и Ита ли је. 

– Ре зул та ти по пи са из 2002. 
су пр ви пут за бе ле жи ли ве ћи 
удео осо ба ста ри јих од 65 го ди-
на, 16,5 од сто, не го оних ко ји су 
мла ђи од 15 го ди на, 15,7 од сто. 
У по след њих 50 го ди на удео 
мла де ста ро сне гру пе у укуп-
ном ста нов ни штву Ср би је го то-
во се пре по ло вио, а удео ста ри-
јег ста нов ни штва по ве ћан је 2,5 
пу та – ка же Гор да на Бје ло брк.

Оче ку је се да ће 2041. го ди не 
сва ки че твр ти ста нов ник Ре пу-
бли ке Ср би је би ти ста ри ји од 65 
го ди не, док ће про сеч на ста рост 

из но си ти 47 го ди на. Већ са да има 
на се ља у Ср би ји у ко ји ма удео 
ста нов ни штва ста ри јег од 65 го-
ди на из но си ви ше од 50 од сто.

– Де фи ни са не ме ре ко је се да-
нас до но се по треб но је стал но 
ажу ри ра ти и на до гра ђи ва ти, као 
и пре у зи ма ти и при ме њи ва ти 
до бра ис ку ства дру гих зе ма ља 
у де фи ни са њу ме ра, пра ће њу 
њи хо вих деј ста ва, али и њи хо ве 
оства ре не ре зул та те, с ци љем по-
ве ћа ња дру штве не уло ге ста рих 
– за кљу чи ла је Гор да на Бје ло брк.

По се бан део кон фе рен ци је 
пред ста вља ло је уру чи ва ње на-
гра да за из у зе тан до при нос на 
по љу ме ђу ге не ра циј ске со ли-
дар но сти. По што је не мо гу ће, 
чак ни на сим бо ли чан на чин, 
на гра ди ти све по је дин це ко-
ји сво јом ху ма но шћу обо га ћу-
ју жи во те дру гих и ко ји су на 
раз ли чи те на чи не гла сни ци и 
про мо те ри са рад ње ме ђу ге не-
ра ци ја ма, иза бра но је не ко ли ко 
ис так ну тих ко ји сва ка ко за слу-
жу ју да до би ју при зна ње. Ди-
рек тор ка Фон да ПИО уру чи ла је 
на гра ђе ни ма књи ге и по ве ље.

На гра ђе ни су Ран ка Је ли чић, 
во лон тер ка Во лон тер ског сер ви-
са Зве зда ре, Сла ви ша Пе тров, во-
лон тер Цр ве ног кр ста Па ра ћи на, 
Рад ми ла Пе ци ја Уро ше вић, осни-
вач и ко ор ди на тор Во лон тер-
ског сер ви са Зве зда ра, На де жда 
Ни ко лић, по ча сни пред сед ник 
клу бо ва Ге рон то ло шког цен тра 
Бе о град, Мом чи ло Пе ру но вић, 
члан Днев них цен та ра и клу бо ва 
за ста ри је, во лон тер, као и уче-
сни ци кон кур са ча со пи са „Глас 
оси гу ра ни ка” за нај леп шу пе сму/
при чу о со ли дар но сти ме ђу ге не-
ра ци ја ма: Пе тар Пе тро вић, пен-
зи о нер из Бе о гра да, до бит ник 
на гра де за нај бо љу пе сму, и Дра-
го љуб Ја ној лић, пен зи о нер из 
Сме де рев ске Па лан ке, до бит ник 
на гра де за нај бо љу при чу.

Кон фе рен ци ји су при су ство-
ва ли и ко ри сни ци Уста но ве Ге-
рон то ло шки цен тар Бе о град, 
као и ђа ци ОШ „Дрин ка Па вло-
вић” из Бе о гра да.

На кон из ла га ња уче сни ка и 
до де ле на гра да, сви при сут ни 
су има ли при ли ку да по гле да-
ју из ло жбу ра до ва ко ри сни ка 
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град и пла ка та са из ло жбе 
„По ру чи и при ми по ру ку” Во-
лон тер ског сер ви са Град ске оп-
шти не Зве зда ра.

В. Ка дић

Директорка РФ ПИО Драгана Калиновић уручује признања 
Славиши Петрову, Петру Петровићу и Радмили Пеција Урошевић
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На осно ву од лу ке Управ-
ног од бо ра Ре пу блич ког 
фон да ПИО о утвр ђи ва-

њу осно ви це до при но са за ли-
ца укљу че на у оба ве зно оси гу-
ра ње у РФ ПИО, пр ви пут од ове 
го ди не упла те до при но са ће се 
при ме њи ва ти од 1. ја ну а ра и ва-
жи ће це ле го ди не.

О раз ло зи ма ове из ме не, као 
и о оста лим по је ди но сти ма у 
ве зи са са мо стал ном упла том 

до при но са у скла ду са чла ном 
15 За ко на о ПИО, раз го ва ра ли 
смо са Вла ди ми ром Стан ко ви-
ћем, ди рек то ром Сек то ра за 
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
РФ ПИО.

– Ову из ме ну усло ви ла је из ме-
на За ко на о до при но си ма за оба-
ве зно со ци јал но оси гу ра ње, по 
ко ме, по чев од 1. ја ну а ра 2018. го-
ди не, нај ни жа осно ви ца из но си 
35 од сто про сеч не ре пу блич ке 

за ра де за прет ход них 12 ме се ци 
по чев од ме се ца но вем бра у го-
ди ни ко ја прет хо ди го ди ни за ко-
ју се утвр ђу ју и пла ћа ју до при но-
си – ка же Вла ди мир Стан ко вић.

Да под се ти мо, пре на ве де них 
из ме на, осно ви ца до при но са се 
утвр ђи ва ла на квар тал ном ни-
воу, тј. на сва ка три ме се ца, та ко 
да ће но ви на да иста осно ви ца 
ва жи за це лу го ди ну си гур но 
олак ша ти оси гу ра ни ци ма ко ји 
стаж упла ћу ју на овај на чин.

Ина че, у слу ча ју ова квог ви да 
оси гу ра ња, оси гу ра ни ци би ра-

ју јед ну од 13 осно ви ца на ко ју 
ће пла ћа ти до при но се. До при-
нос за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње из но си 26 од сто од 
осно ви це, а ко ју ће осно ви цу 
оси гу ра ник иза бра ти не за ви си 
од струч не спре ме, већ са мо од 
фи нан сиј ских мо гућ но сти.

– У оба ве зно оси гу ра ње у 
скла ду са чла ном 15 За ко на о 
ПИО мо гу да се укљу че ли ца ко-
ја ни су оба ве зно оси гу ра на, од-
но сно ко ја не ко ри сте пен зи ју, 
ни су за по сле на и не оба вља ју 
са мо стал ну, по љо при вред ну 

или дру гу де лат ност. Ову мо-
гућ ност за кон пред ви ђа за све 
гра ђа не ста ри је од 15 го ди на, а 
мла ђе од 65 го ди на – об ја шња-
ва Стан ко вић.

За кон пред ви ђа да се свој-
ство оси гу ра ни ка сти че да ном 
под но ше ња зах те ва, а из у зет но, 
на зах тев ли ца, свој ство се мо-
же сте ћи нај ра ни је 30 да на пре 
да на под но ше ња зах те ва.

Нај ни жа осно ви ца, као што 
смо већ на ве ли, из но си 35 од-
сто про сеч не ре пу блич ке за-
ра де за прет ход них 12 ме се ци 
по чев од ме се ца но вем бра у 
го ди ни ко ја прет хо ди го ди ни 
за ко ју се утвр ђу ју и пла ћа ју до-
при но си, што за ову го ди ну из-
но си 23.053 ди на ра, а нај ви ша 
пет про сеч них пла та, од но сно 
329.330 ди на ра. С об зи ром на 
то да до при нос за ПИО из но си 
26 од сто од осно ви це, оси гу ра-
ни ци ће за сво је ме сеч не упла те 
у 2018. из два ја ти од 5.993,78 до 
85.625,80 ди на ра.

У слу ча ју укљу чи ва ња у оба-
ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње кроз са мо стал ну 
упла ту, до при но си се мо гу упла-
ћи ва ти са пре ки ди ма и у скла-
ду са мо гућ но сти ма, од но сно 
из бо ром јед не од по ну ђе них 
осно ви ца оси гу ра ња. Уко ли ко 
оси гу ра ник из би ло ког раз ло га 
ни је у мо гућ но сти да упла ћу је 
до при нос, нео п ход но је да под-
не се зах тев за пре ста нак оси гу-
ра ња.

– Нај ве ћи број гра ђа на ко ји на 
овај на чин упла ћу је до при но се 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње, ви ше од 50 од сто њих, 
до при но се упла ћу је на нај ни жу 
осно ви цу, а то чи не углав ном у 
кра ћем пе ри о ду до за по сле ња 
или до мо мен та сти ца ња усло-
ва за од ла зак у пен зи ју. Од 2003. 
го ди не, ка да је за ко ном пр ви 
пут пред ви ђе на мо гућ ност са-
мо стал не упла те до при но са, 
до да нас, укуп но је око 270.000 
ли ца упла ћи ва ло до при но се по 
овом осно ву, док тре нут но има 
око 34.000 ак тив них упла ти ла ца 
– на во ди Вла ди мир Стан ко вић, 
ди рек тор Сек то ра за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО.

В. Ка дић

СА МО СТАЛ НА УПЛА ТА ДО ПРИ НО СА – ЧЛАН 15 ЗА КО НА О ПИО

Иста осно ви ца це ле го ди не

ОСНО ВИ ЦА ОСИ ГУ РА ЊА ДО ПРИ НОС МЕ СЕЧ НО
23.053 5.993,78
26.346 6.849,96
35.568 9.247,68
42.813 11.131,38
52.693 13.700,18
57.303 14.898,78
75.746 19.693,96
83.650 21.749,00

102.092 26.543,92
131.732 34.250,32
197.598 51.375,48
263.464 68.500,64
329.330 85.625,80

Од 2003. го ди не,  
ка да је за ко ном  
пр ви пут пред ви ђе на 
мо гућ ност  
са мо стал не упла те 
до при но са, до да нас, 
укуп но је око 270.000 
ли ца упла ћи ва ло 
до при но се по овом 
осно ву, док тре нут но 
има око 34.000  
ак тив них упла ти ла ца

Вла ди мир 
Стан ко вић
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актуелно

За ко ном о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о ра ду, ко ји је сту пио на 
сна гу 25. де цем бра 2017. го ди не, 
про пи са но је да је по сло да вац 
ду жан да је дин стве ну при ја ву на 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње 
под не се Цен трал ном ре ги стру 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, 
нај ка сни је пре сту па ња за по сле-
ног или дру гог рад но ан га жо ва-
ног ли ца на рад.

Од ја ва са оси гу ра ња и про ме-
не у то ку оси гу ра ња, у скла ду са 
За ко ном о Цен трал ном ре ги стру 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, 
мо ра ју се из вр ши ти нај ви ше три 
рад на да на од да на пре стан ка за-
по сле ња, од но сно да на на ста ле 
про ме не у оси гу ра њу. 

Еви дент но је да се ве ли ки 
број по сло да ва ца не при др жа-

ва ро ка про пи са ног из ме на ма 
За ко на о ра ду, ро ка про пи са-
ног За ко ном о Цен трал ном ре-
ги стру оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња, због че га за по сле ни 
код тих по сло да ва ца има ју про-
бле ма при ли ком оства ри ва ња 
пра ва из оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња.

По сло да вац ко ји не при ја ви 
за по сле ног у про пи са ном ро ку, 
чи ни пре кр шај за ко ји је утвр-
ђе на нов ча на ка зна по За ко ну о 
Цен трал ном ре ги стру оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња, и то за по-
сло дав це са свој ством прав ног 
ли ца нов ча на ка зна од 300.000 
до 1.500.000 ди на ра, а за по сло-
дав це фи зич ка ли ца (пред у зет-
ни ке) нов ча на ка зна од 50.000 до 
500.000 ди на ра.

Има ју ћи у ви ду за кон ске од-
ред бе, Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
ће, у скла ду са За ко ном о ПИО, по 
ис те ку на ве де них ро ко ва за при-
ја ве и од ја ве за по сле них, на сво-
јим шал те ри ма при ма ти са мо зах-
те ве за утвр ђи ва ње и пре ста нак 
свој ства оси гу ра ни ка, уз ко је по-
сло дав ци мо ра ју да до ста ве од-
го ва ра ју ће до ка зе и при ло же по-
треб ну до ку мен та ци ју нео п ход ну 
за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра-
ни ка, од но сно чи ње ни ца о по чет-
ку и пре стан ку ра да. Утвр ђи ва ње 
и пре ста нак свој ства оси гу ра-
ни ка под ра зу ме ва спро во ђе ње 
управ ног по ступ ка пред ви ђе ног 
за ко ном, ко ји тра је до 60 да на и 
до но ше ње по себ ног ре ше ња по 
овим зах те ви ма. На кон прав но-

сна жно сти ре ше ња Фонд уно си 
по дат ке из ре ше ња у Је дин стве ну 
ба зу Цен трал ног ре ги стра оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња.

Још јед ном апе лу је мо на по-
сло дав це да сво је за по сле не 
при ја вљу ју на оба ве зно оси гу-
ра ње и од ја вљу ју са оси гу ра ња 
у за кон ском ро ку, и то елек трон-
ским пу тем, у скла ду са За ко ном о 
Цен трал ном ре ги стру оба ве зног 
со ци јал ног оси гу ра ња. На гла ша-
ва мо да не по што ва ње ро ко ва 
за при ја ву и од ја ву за по сле них 
од стра не по сло да ва ца има за 
по сле ди цу да, у пе ри о ду тра ја-
ња по ступ ка утвр ђи ва ња свој-
ства оси гу ра ни ка, ли ца ко ји ма се 
утвр ђу је свој ство оси гу ра ни ка не 
мо гу да оства ру ју пра ва из оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња. Г. О.

Пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је 
Ђу ро Пе рић и пот пред сед ни ци Са ве-
за Дра го слав Ђу ка но вић и Ва си ли је 

Бе ло бр ко вић, у знак за хвал но сти Ре пу блич-
ком фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, уру чи ли су Хва ло дар и По ве љу за хвал-
но сти пред сед ни ку Управ ног од бо ра Фон да 
ПИО, Бра ни сла ву Ми тр о ви ћу, и ди рек тор ки 
Фон да, Дра га ни Ка ли но вић. Хва ло дар и По-
ве ља уру че ни су због по др шке ко ју је Фонд 
пру жио Олим пи ја ди спо р та, здра вља и кул-
ту ре тре ћег до ба из сред ста ва опре де ље них 
за по бољ ша ње дру штве ног стан дар да пен-
зи о не ра Ср би је.  В. К.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Обавештење за послодавце

Ру ко вод ство Фон да ПИО и Са ве за пен зи о не ра Ср би је

За хвал ност
Фон ду ПИО

Ђуро Перић и Драгана Калиновић Бранислав Митровић и Ђуро Перић
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између два броја

Обре но вац:  
ста ри ји у  
са о бра ћа ју

Аген ци ја за без бед ност у са о-
бра ћа ју и Ко ми си ја за са о бра ћај ГО 
Обре но вац ор га ни зо ва ли су пре да-
ва ње и еду ка ци ју за нај ста ри је су-
гра ђа не. На пре да ва њу је ис так ну то 
да су упра во пен зи о не ри нај у гро-
же ни ји уче сни ци у са о бра ћа ју и да 
је ви ше од 25 од сто ли ца ста ри јих од 
65 го ди на стра да ло у са о бра ћај ним 
уде си ма про шле го ди не. На гла ше но 
је да нај ста ри ја ли ца че сто пре це-
њу ју соп стве не мо гућ но сти и гре ше 
у про це ни си ту а ци је у са о бра ћа ју. 

С го ди на ма ста ри ма опа да ју пси-
хо-фи зич ке спо соб но сти. Би ло да 
уче ству ју у са о бра ћа ју као пе ша ци 
или као би ци кли сти, ва жно је да 
пра вил но са гле да ва ју и оце не тре-
нут ну си ту а ци ју и на ко ји ће на чин 
ре а го ва ти у да том тре нут ку. Као во-
за чи или су во за чи у са о бра ћај ним 
не зго да ма су ма ње от пор ни од по-
вре да, та ко да је нео п ход но да оба-
ве зно ко ри сте за штит не си сте ме 
(си гур но сне по ја се ве и др.).

Бес плат ни 
ча со ви хе кла ња 

Сва ког утор ка од 18 до 20 са ти у 
Омла дин ском цен тру ЦК-13 у Но-
вом Са ду (Вој во де Бо јо ви ћа 13) одр-
жа ва ју се ча со ви хе кла ња. Ча со ве 
др жи Ива на Ми тро вић, а по ха ђа ње 
ове ра ди о ни це је бес плат но. Ма-
те ри јал за хе кла ње је обез бе ђен, 
по жељ но је, је ди но, по не ти сво је 
хе кли це. Ин те ре со ва ње је ве ли ко, 
а по ла зни це су раз ли чи тог уз ра ста 
и истог ин те ре со ва ња. На ча со ви ма 
се учи хе кла ње, чи та ње му стри и ка-
ко за пи са ти оно што са ми по ла зни-
ци осми сле.

Осим кла сич них ми љеа и одев-
них пред ме та, у по след ње вре ме је 
ве о ма по пу лар но хе кла ње игра ча ка 
с ли ком ра зних цр та них ју на ка. Же-
не да нас хе кла ју и укра се за јел ку, 
фу тро ле за мо бил ни те ле фон, на кит, 
а упо тре ба не ти пич них ма те ри ја ла 
до но си и дру га чи ји фи нал ни про-
из вод.

По ро дич ни дан у  
Му зе ју Ју го сла ви је

У Му зе ју Ју го сла ви је сва ке пр ве не де-
ље у ме се цу од 10 до 14 ча со ва по се ти о-
це че ка но ви по ро дич ни про грам озна-
чен као Му зеј ска ла бо ра то ри ја. Му зеј 
тог да на по ста је ме сто за игра ње, ужи-
ва ње и аван ту ру, а улаз је бес пла тан.

У објек ту Ста ри му зеј, по став ка 
„Отво ре ни де по” по ста ла је аван ту ра 
у ко јој је нај мла ђа пу бли ка от кри ва ла 
пред ме те из бо га тог му зеј ског фон да. 
За ми шље на као игра де тек ци је, ну ди и 
по моћ при ја те ља – ку сто са или ро ди-
те ља.

У за ни мљи вој Му зеј ској ла бо ра то-
ри ји на ла зе се по кло ни ко је је до би-
јао Јо сип Броз Ти то, ма ке та Ај фе ло вог 
тор ња, као и ка ме ње са Ме се ца и ови 
екс по на ти су би ли фа во ри ти у игри, а 
у игру су укљу че ни и од ра сли.

Циљ про гра ма је сте да де ца кроз 
от кри ва ње упо зна ју дру ге кул ту ре, 
исто риј ске лич но сти и до га ђа је. Не 
из о ста је ни слат ка на гра да, па сви же-
ле да до ђу по но во.

Пе ти Са јам за тре ће до ба
У ор га ни за ци ји Скуп шти не гра да Бе о гра да, ма га зи на Пен зи ја и Бе о град ског сај ма, 28. фе бру а-

ра и 1. мар та одр жан је пе ти Са јам за тре ће до ба, под сло га ном „Ме сто где се ни ор кар ти ца ва жи 
ви ше”.

По се ти о ци сај ма су има ли при ли ку да про ве ре сво је здрав стве но ста ње, да се ин фор ми шу о 
пра вил ној ис хра ни, уче ству ју у за бав ним ра ди о ни ца ма и на град ним игра ма, да осво је вред не 
по кло не и број не по пу сте, са зна ју и ода бе ру ка ко да ис пу не сло бод но вре ме и за бо ра ве уса-
мље ност.

Као и прет ход них го ди на, нај ве ћу па жњу по се ти ла ца при ву као је из бор „Мис се ни ор Ср би је” 
и „Пле со дром”, али и но ва ма ни фе ста ци ја „Про на ђи срод ну ду шу”.

У скло пу штан да Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, и Фонд 
ПИО је имао свој ин фо пулт. По се ти о ци сај ма мо гли су на ли цу ме ста да из ва де ли стинг и пин 
код, као и да од струч ња ка Фон да до би ју све ин фор ма ци је о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

За „дел фи не” 11 ме да ља 
На Ме ђу на род ном пли вач ком так ми че њу одр-

жа ном по чет ком фе бру а ра у Мал меу пли ва чи 
Пли вач ког ака дем ског клу ба за осо бе са ин ва-
ли ди те том „Дел фин” из Ни ша осво ји ли су 11 ме-
да ља, и то се дам злат них, јед ну сре бр ну и три 
брон за не.

Нај бо љи срп ски пли вач у ка те го ри ји осо ба са 
ин ва ли ди те том, Не ма ња Та дић (23), так ми чио 
се у се дам тр ка и у свих се дам осво јио је зла то, 
а ње гов клуп ски ко ле га Ни ко ла Љу би са вље вић 
(18) над ме тао се у пет тр ка и у че ти ри до шао до 
ме да ља.

Ме ђу на род но пли вач ко так ми че ње у Швед ској 
оку пи ло је око 200 пли ва ча са ин ва ли ди те том из 
де се так европ ских зе ма ља. Пли вач ки ми тинг одр жан је у окви ру ига ра „Мал ме опен” ко је се 
тра ди ци о нал но сва ке го ди не по чет ком фе бру а ра ор га ни зу ју у том гра ду. Ове спорт ске игре су 
нај ма сов ни ја спорт ска ма ни фе ста ци ја осо ба са ин ва ли ди те том по сле Па ра о лим пиј ских ига ра.

Под сти цај на та ли те та  
у Ча је ти ни

У „топ пет” ло кал них са мо у пра ва у Ср би ји ко је су 
до не ле од лу ку да ви ше нов ча них сред ста ва у бу џе ту 
опре де љу ју за под сти цај на та ли те та и по мог ну по ро-
ди це са тро је и ви ше де це, свр ста на је и оп шти на Ча-
је ти на. У овој оп шти ни ће у 2018. го ди ни ро ди тељ ски 
до да так за пр во ро ђе но де те из но си ти 75.000 ди на ра, 
за дру го ро ђе но 100.000 ди на ра, а за тре ће ро ђе но и 
сва ко на ред но де те 150.000 ди на ра. То је био раз лог да 
Ча је ти на до би је при зна ње „По но сна ко лев ка” По кре та 
за де цу „Три плус”. По ред оп шти не Ча је ти на, у „топ пет” 
ло кал них са мо у пра ва на шле су се: Ло зни ца, Но ва Ва-
рош, Кур шу мли ја и Ниш – Ме ди ја на.
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По во дом рас пи си ва ња Про грам ског кон-
кур са за уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба са 
ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји у 2018. 
го ди ни, ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња Зо ран Ђор ђе вић одр-
жао је по чет ком фе бру а ра са-
ста нак са 33 са ве за удру же ња 
са се ди штем у Ре пу бли ци Ср-
би ји. На ме ра је да се сред стви-
ма опре де ље ним по про грам-
ском кон кур су по др же нај зна-
чај ни је про грам ске ак тив но сти 
ко ји ма ће се ОСИ рав но прав но 
укљу чи ти у дру штво.

Ка ко је на вео ми ни стар Ђор-
ђе вић, сред ства ће у 2018. би-
ти ве ћа не го про шле го ди не, и 

укуп но ће из но си ти око 1,7 ми ли јар ди ди-
на ра, а Ми ни стар ство ће се тру ди ти да то-
ком го ди не обез бе ди и до дат на сред ства.

– Же лим да ове го ди не бу де мо још успе-
шни ји у про јек ти ма и да они ко ји су ко ри-
сни ци то га има ју нај ве ћу до бит. Мо ра мо и 
да про ме ни мо свест о за по шља ва њу осо ба 
са ин ва ли ди те том. Ра ди се о осо ба ма ко је 
свој по сао ра де че сто и на бо љи на чин не го 
дру ги. Же ли мо да то и ме диј ски про пра ти-
мо, да сти му ли ше мо за по шља ва ње ОСИ, да 
на кон кур си ма не по сто ји дис кри ми на ци ја, 
већ да сви има ју пот пу но јед на ку шан су – 
из ја вио је ми ни стар Ђор ђе вић.

Ми ни стар Ђор ђе вић је ре као да Ми ни стар-
ство ра ди на ва жном про јек ту са Гра дом Бе-
о гра дом, за хва љу ју ћи ко ме ће Бе о град би ти 
пр ви град у Евро пи у ко јем ће у свим оп шти-
на ма ве ли ке рас кр сни це би ти по кри ве не се-
ма фо ри ма са звуч ном сиг на ли за ци јом.

  В. К. 

У ор га ни за ци ји При вред не ко мо ре Вој-
во ди не и Ју жно бач ког управ ног окру-
га по чет ком фе бру а ра у Но вом Са ду је 

одр жан Срп ско-ру ски по слов ни фо рум на 
ко ме су уче ство ва ле де ле га ци је из АП Вој-
во ди не и Ор лов ске обла сти из Ру ске Фе де-
ра ци је. У окви ру Фо ру ма ру ска де ле га ци ја 
је упо зна та са ин ве сти ци о ним по тен ци ја-
ли ма АП Вој во ди не, са ме тал ским, ИТ сек то-
ром и по љо при вред ним по тен ци ја ли ма ко-
ји ма рас по ла жу АП Вој во ди на и Ре пу бли ка 
Ср би ја, као и са при ме ном ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја у по љо при вре ди. С дру ге стра-
не, при сут ни ма су пред ста вље ни ин ве сти-
ци о ни, при вред ни и по љо при вред ни ка па-
ци те ти Ор лов ске обла сти.

Фо рум је отво рио пред сед ник ПКВ Бо шко 
Ву чу ре вић ко ји је ис та као да је по спе ши ва-
ње при вред ног ам би јен та и раз вој це ло-
куп ног ре ги о на из у зет но ва жно за отва ра-
ње тр жи шта и ус по ста вља ње кон ти ну и ра не 
са рад ње из ме ђу на ших при вред них су бје-
ка та. Ву чу ре вић је из нео и по дат ке о до сад 
оства ре ном ни воу при вред не са рад ње АП 
Вој во ди не и Ру ске Фе де ра ци је.

На чел ник Ју жно бач ког управ ног окру га, 
Ми лан Но ва ко вић, и гра до на чел ник гра да 
Оре ла, Василиj Фе до ро вич Но ви ков, на ја-
ви ли су за јед нич ку ин ве сти ци ју, из град њу 
ди стри бу тив ног цен тра у Ор лов ској обла-
сти. Пред став ни ци Ор лов ске обла сти по ну-

ди ли су да се из гра ди ди стри бу тив ни цен-
тар, где би уче ство ва ли и на ши ин ве сти то-
ри, пре ко ко јег би се пла си ра ли про из во ди 
из Ср би је.

– То је ве о ма зна чај но за ре ги о нал но по-
ве зи ва ње, јер би на ши при вред ни ци до би ли 
шан су да, за јед но са ру ским парт не ри ма, кон-
тро ли шу ток свих на ших про из во да ка ко би се 
из бе гле не ке не до у ми це ко је су се до сад спо-
ра дич но по ја вљи ва ле – ре као је Но ва ко вић.

Ва си лиј Фе до ро вич Но ви ков је ис та као 
да се ре ги он Орел ин тен зив но раз ви ја и из-
ра зио је на ду да ће се на кон овог фо ру ма 

са рад ња са на шим при вред ни ци ма по ди ћи 
на још ви ши и ква ли тет ни ји ни во.

На Срп ско-ру ском по слов ном фо ру му 
вој во ђан ске ин ве сти ци о не по тен ци ја ле 
пред ста ви ла је Раз вој на аген ци ја Вој во ди-
не, а по љо при вред не по тен ци ја ле Је ле на 
Дроб њак, се кре тар Удру же ња по љо при-
вре де ПКВ. При сут ни ма су се пред ста ви ли 
и Ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут за при-
ме ну ИТ-а у по љо при вре ди Би о Сенс, ИКТ 
кла стер и Вој во ђан ски ме тал ски кла стер, 
као и ре ги он Орел и „Ин вен тос д.о.о”.

М. Мек те ро вић

СРП СКО-РУ СКИ ПО СЛОВ НИ ФО РУМ У НО ВОМ СА ДУ

Ја ча ње при вред не са рад ње
срп ских и ру ских ре ги ја

ВИ ШЕ СРЕД СТА ВА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У 2018. ГО ДИ НИ

Сти му ли са ти за по шља ва ње

Излагање Бошка Вучуревића

Састанак са представницима ОСИ у Палати „Србија”
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Кан це ла ри ја за штит ни ка 
гра ђа на из ра ди ла је 2014. го-
ди не ба зу по да та ка о при сту-
пач но сти јав них обје ка та, ин-
сти ту ци ја и услу га осо ба ма са 
ин ва ли ди те том. За ин тер ак-
тив ну „ма пу при сту пач но сти” 
пре у зе то је ви ше од 10.000 по-
да та ка од ор га ни за ци ја ци вил-
ног дру штва, је ди ни ца ло кал не 

са мо у пра ве, др жав них ор га на 
и гра ђа на. 

За ма пу при сту пач но сти, ко-
ја се на ла зи на сај ту Кра гу јев-
ца, ко ри шће ни су по да ци са 
пор та ла Фо ру ма мла дих са ин-
ва ли ди те том у Кра гу јев цу. На 
ма пи се на ла зе по да ци о 270 
обје ка та. Ра ди се о ста ја ли шти-
ма јав ног пре во за, пар кинг ме-

сти ма ре зер ви са ним за осо бе 
са ин ва ли ди те том, пе шач ким 
пре ла зи ма и јав ним објек ти-
ма – ам бу лан та ма, шко ла ма и 
кул тур ним објек ти ма, као и о 
ин фо-сер ви си ма за осо бе са 
ин ва ли ди те том. Ови по да ци 
мо гу по мо ћи осо ба ма са ин-
ва ли ди те том да се упо зна ју са 
од ре ђе ним објек ти ма, да зна ју 

тач но ка ко да до ђу до њих и да 
ли има не ких пре пре ка.

По да ци о при сту пач но сти 
јав них обје ка та и јав них по вр-
ши на стал но се до пу њу ју на 
ма пи до ступ но сти. На жа лост, 
још има ин сти ту ци ја ко је ни су 
на пра ви ле при ла зе и при ла го-
ди ле се осо ба ма са ин ва ли ди-
те том.  Г. О.

На ци о нал на слу жба за за-
по шља ва ње спро во ди 
ове го ди не ме ре ак тив не 

по ли ти ке за по шља ва ња у скла-
ду са усво је ним На ци о нал ним 
ак ци о ним пла ном за по шља ва-
ња за 2018. го ди ну, са по себ ним 
ак цен том на ка те го ри је ли ца 
ко је те же до ла зе до по сла. Та ко 
је пла ни ра но да се кроз про гра-
ме и ме ре за по шља ва ња укљу-
чи 132.200 не за по сле них у Ре-
пу бли ци Ср би ји, а од тог бро ја 
7.600 осо ба са ин ва ли ди те том 
(ОСИ). Из про јек та ИПА 2013 у 
ове ме ре би ће укљу че но још 
1.512 не за по сле них. Ра ди оства-
ре ња по ме ну тог ци ља НСЗ је 
већ рас пи са ла де сет јав них по-
зи ва и кон кур са. 

Јав ни по зив за ре а ли за ци-
ју про гра ма струч не прак се 
у 2018. го ди ни од но си се на 
струч но оспо со бља ва ње за са-
мо ста лан рад у стру ци за ко ју је 
сте че но од го ва ра ју ће обра зо-
ва ње – ква ли фи ка ци ја, за оба-
вља ње при прав нич ког ста жа, 
тј. сти ца ња усло ва за по ла га ње 
струч ног ис пи та ка да је то за-
ко ном, од но сно пра вил ни ком 
пред ви ђе но као по се бан услов 
за са мо ста лан рад у стру ци.

Јав ни по зив за ре а ли за ци ју 
про гра ма сти ца ња прак тич них 
зна ња у 2018. го ди ни под ра-
зу ме ва сти ца ње зна ња и ве-
шти на за рад кроз оба вља ње 
кон крет них по сло ва (у окви ру 
или из ван стру ке) за сни ва њем 
рад ног од но са код по сло дав ца 
ко ји при па да при ват ном сек то-
ру. Рас пи сан је и јав ни по зив за 
уче шће у фи нан си ра њу про гра-

ма обу ке на зах тев по сло дав ца 
у 2018. го ди ни, као и не за по-
сле ни ма за до де лу суб вен ци ја 
за са мо за по шља ва ње у 2018. 
го ди ни. За не за по сле не ром-
ске на ци о нал но сти рас пи сан је 
јав ни по зив за до де лу суб вен-
ци ја за са мо за по шља ва ње у 
2018. го ди ни. За по сло дав це је 
рас пи сан јав ни по зив за до де-
лу суб вен ци ја за за по шља ва ње 
не за по сле них ли ца из ка те го ри-
је те же за по шљи вих на но во о-
тво ре ним рад ним ме сти ма. Не-
за по сле на ли ца из ка те го ри је 
те же за по шљи вих су: мла ди до 
30 го ди на – без ква ли фи ка ци ја 
(са ни ским ква ли фи ка ци ја ма), 
мла ди ко ји тра же по сао ду же 
од 12 ме се ци и мла ди ко ји су 
има ли – има ју ста тус де те та без 
ро ди тељ ског ста ра ња, за тим 
ста ри ји од 50 го ди на ко ји има ју 
ста тус ви шка за по сле них, Ро ми, 
ОСИ, рад но спо соб ни ко ри сни-
ци нов ча не со ци јал не по мо ћи, 

ду го роч но не за по сле ни, жр тве 
по ро дич ног на си ља.

И ове го ди не ће би ти рас пи-
сан јав ни кон курс за ор га ни зо-
ва ње јав них ра до ва на ко ји ма се 
ан га жу ју не за по сле на ли ца. Овај 
про грам на ме њен је рад ном ан-
га жо ва њу пр вен стве но те же за-
по шљи вих ли ца и не за по сле них 
у ста њу со ци јал не по тре бе ра ди 
очу ва ња и уна пре ђе ња рад них 
спо соб но сти не за по сле них, као 
и ра ди оства ри ва ња од ре ђе ног 
дру штве ног ин те ре са. 

По се бан јав ни кон курс за 
спро во ђе ње јав них ра до ва на 
ко ји ма се ан га жу ју не за по сле не 
ОСИ та ко ђе ће би ти рас пи сан и 
ове го ди не. 

Јав ни кон курс за суб вен ци ју 
за ра де за ОСИ без рад ног ис ку-
ства у 2018. го ди ни и јав ни кон-
курс за ре фун да ци ју тро шко ва 
по др шке осо ба ма са ин ва ли ди-
те том ко је се за по шља ва ју под 
по себ ним усло ви ма у 2018. го-

ди ни од но се се на ре фун да ци ју 
тро шко ва за ра де ли цу ан га жо-
ва ном на пру жа њу по др шке на 
рад ном ме сту – рад на аси стен-
ци ја за вре ме док пру жа струч-
ну пoмоћ новозапосленоj ОСИ. 
На кна да се при ма нај ду же 12 
ме се ци и из но си до 50.000 ди-
на ра ме сеч но са пла ће ним до-
при но са за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње. Ре фун ди ра ју се и 
при ме ре ни тро шко ви при ла го-
ђа ва ња рад ног ме ста, од но сно 
тех нич ко и тех но ло шко опре-
ма ње рад ног ме ста, сред ста ва 
за рад, про сто ра и опре ме, у 
скла ду са мо гућ но сти ма и по-
тре ба ма за по сле не ОСИ у јед-
но крат ном из но су до 400.000 
ди на ра по осо би за ко ју се рад-
но ме сто при ла го ђа ва.

Сви за ин те ре со ва ни бли же ин-
фор ма ци је мо гу да до би ју од за-
по сле них у над ле жној фи ли ја ли 
НСЗ, или на сај ту НСЗ (nsz.gov.rs).

М. Мек те ро вић

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ма па при сту пач но сти за ин ва ли де

ПРО ГРА МИ И МЕ РЕ АК ТИВ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

Рас пи са но де сет јав них по зи ва

Са јед ног од сај мо ва за по шља ва ња
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Кра јем фе бру а ра у бе о-
град ском хо те лу „Сла ви ја” 
одр жа на је при вред но-ту-

ри стич ка и кул тур на ма ни фе-
ста ци ја под на зи вом „Да ни Свр-
љи га у Бе о гра ду”. Свр љи жа ни 
су дру гу го ди ну за ре дом у 
Бе о гра ду пред ста ви ли сво-
ју исто ри ју, оби ча је, кул ту-
ру, ту ри стич ке де сти на ци-
је а кроз по љо при вред не 
и при вред не про из во де и 
ло кал ну еко но ми ју. Ова кво 
са јам ско пред ста вље ње 
је до бра при ли ка за јед ну 
ма лу не раз ви је ну сре ди ну 
ко ја до ма ћин ски на сту па и 
по ла ко из ла зи из ано ним-
но сти ју го и сто ка Ср би је. 

Ма ни фе ста ци ја је пра во 
осве же ње за ма ле про из во-
ђа че ко ји су ве ро ват но на 
прет ход ном сај му раз би ли 
тре му и у ме ђу вре ме ну на-
у чи ли по до ста о би зни су. Та ко 
је на штан до ви ма тог да на би ло 
100 из ла га ча и пу но оми ље них 
свр љи шких спе ци ја ли те та са 
озна ка ма здра ве при род не сре-
ди не. Ор га ни зо ва на је и пре зен-

та ци ја бел му жа, пред ста вље на 
је мод на ре ви ја а уз свр љи шке 
гај де игра ла се и свр љи шка „ру-
мен ка”. 

„Да не Свр љи га” у хо те лу 
„Сла ви ја” отво рио је Ми ли ја 

Ми ле тић, на род ни по сла ник и 
по кре тач ове ма ни фе ста ци је, 
а при сут ни ма су се обра ти ли и 
пред став ни ци ре сор ног ми ни-
стар ства, При вред не ко мо ре и 
Ни шав ског окру га.

У окви ру сај ма у При вред ној 
ко мо ри Ср би је у пре по днев ним 
са ти ма одр жа на је и па нел ди-
ску си ја на те му „Прав ци и ме ре за 
раз вој по љо при вре де, при вре де 
и ту ри зма у Свр љи гу”. На па не лу 

је при ка зан и филм о ин ве сти-
ци о ним по тен ци ја ли ма оп шти не 
Свр љиг, ту ри стич ким де сти на-
ци ја ма и мо гућ но сти ма ула га ња 
у ову сре ди ну и до во ђе ња ин-
ве сти то ра. Је ле на Три фу но вић, 

пред сед ни ца оп шти не Свр љиг, 
за до вољ на је ова квим при ка зи-
ва њем оп шти не у глав ном гра ду. 

– Ми има мо ма ле про из во ђа-
че и њи ма по ма же мо да по ла ко 
иза ђу из окви ра ло кал не за јед-

ни це. За бо ра вље ни ста ри за-
на ти, опан ча ри, до ма ћа ра ди-
ност... и те ка ко има ју про ђу и 
по тра жњу. Ту су и тек стил ци, 
ме тал ци, про из во ђа чи на-
ме шта ја, пче ла ри. И са ма на-
ме ра оп шти не Свр љиг је да 
ство ри што бо љи при вред ни 
ам би јент и да бу де пра ви сер-
вис гра ђа на и при вре де. Про-
шло го ди шњи са јам је дао до-
бре ре зул та те, скло пље ни су 
но ви уго во ри и већ се ро ба 
из Свр љи га и про да је – ре кла 
је Три фу но ви ће ва на сај му у 
Бе о гра ду.

По ред ма ни фе ста ци је у 
„Сла ви ји” оп шти на Свр љиг је 

и на 40. Сај му ту ри зма успе шно 
пред ста ви ла сво је ту ри стич ке 
ка па ци те те са де сти на ци ја ма, 
оби ча ји ма и ма ни фе ста ци ја ма 
ко је су у по ну ди за ову го ди ну.

Сла ђа на Ђор ђе вић

Оп шти на Не го тин ће ове го-
ди не, сход но од лу ци о бу џе ту, са 
шест ми ли о на ди на ра по др жа ти 
рад пе де се так дру шта ва, удру-
же ња гра ђа на и не вла ди них ор-
га ни за ци ја. Ових да на, у су срет 
рас пи си ва њу јав ног кон кур са за 
2018. го ди ну, са пред став ни ци ма 
три де се так удру же ња и ор га ни-
за ци ја ци вил ног дру штва, са ста-
нак је одр жао Вла ди мир Ве лич-
ко вић, пред сед ник оп шти не. Он 
је том при ли ком ис та као зна чај 
удру жи ва ња срод них удру же-
ња, тач ни је оних ко ја има ју исту 
де лат ност, ка ко би мо гла на што 
бо љи на чин, у вре ме ни ма из-
ра зи те бес па ри це, да ре а ли зу ју 
сво је про јек те:

– Фи нан си ра ње ће се спро ве-
сти на про јект ном ни воу та ко да 
ће сва удру же ња ко ја ис пу ња ва-
ју ад ми ни стра тив не усло ве мо ћи 

да кон ку ри шу. Пред ло жио сам 
да про јек ти бу ду раз вој ни, али и 
да се у ре а ли за ци ју укљу чи што 
ве ћи број чла но ва. Удру же ња, 
дру штва и не вла ди не ор га ни за-
ци је би тре ба ло да се удру жу ју у 
асо ци ја ци је срод них или истих 
де лат но сти, јер би на тај на чин 
мо гли да ра чу на ју и на ве ћа сред-
ства, а са мим тим уна пре ди ло би 
се њи хо во функ ци о ни са ње – на-
гла сио је Ве лич ко вић.

У оп шти ни Не го тин ре ги стро-
ва но је ви ше од пе де сет дру-
шта ва. Уоче но је да по је ди на 
има ју исте за ступ ни ке, да је за 
исту де лат ност ре ги стро ва но и 
по че ти ри до пет удру же ња, ко-
ја функ ци о ни шу за себ но, али да 
у не ма лом бро ју слу ча је ва има-
ју чак и исте чла но ве. Упра во 
због то га се пред лог о њи хо вом 
за јед нич ком на сту пу на пред-

сто је ћем кон кур су за до де лу 
оп штин ских сред ста ва чи ни са-
свим оправ да ним. 

Оп шти на Не го тин је ове го ди-
не за рад пе де се так дру шта ва, 
удру же ња гра ђа на и не вла ди них 
ор га ни за ци ја опре де ли ла шест 
ми ли о на ди на ра, што је за ми ли-
он ви ше у од но су на про шлу бу-
џет ску го ди ну, ка да су сред ства 
за ре а ли за ци ју до би ла 32 удру-
же ња. 

Оче ку је се да већ по чет ком 
мар та оп шти на Не го тин рас пи-
ше кон курс за су фи нан си ра ње 
про је ка та од јав ног ин те ре са на 
ко ји ће мо ћи да се при ја ве не-
вла ди не ор га ни за ци је, дру штва 
и удру же ња гра ђа на. 

Оп шти на Не го тин од 2013. 
го ди не, пу тем јав них кон кур са, 
по ма же рад удру же ња гра ђа на 
и ор га ни за ци ја ци вил ног дру-
штва.   Ј. С.

ПО МОЋ УДРУ ЖЕ ЊИ МА ГРА ЂА НА И ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА ОП ШТИ НЕ НЕ ГО ТИН

Кон курс у мар ту

НА ПРИВРЕДНО-ТУРИСТИЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ ПРЕДСТАВЉЕНА ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА

Дани Сврљига у Београду

Атмосфера у хотелу „Славија”

Неготин
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У прос торијам а Волон те-
рс ко г серв иса  Звездаре 
14.  фе бруара 2018.  об-

ележен о  је сед ам  годин а рада  
Сер ви са. Уз  ро ђе нданску то рт у 
и до бр о расположе ње , рођен-
дан је  би о  прилик а д а  се оку-
пљ ен и подсете пређеног  пут а, 
постигнутих ре зул та та и оства-
ре них ци ље ва.

Пред ве ли ким бр о јем во лон-
те ра, са рад ни ка, до на то ра и 
функционерa оп шти не, присут-
не је по здра вио Ми лош Иг ња-
то вић, пред сед ник Град ске оп-
шти не Зве зда ра, ко ји је за хва-
лио зве здар ским во лон те ри ма 
на њи хо вом не се бич ном тру ду 
и по мо ћи ко ју сва ко днев но пру-
жа ју ко ри сни ци ма услу га. Он је 
ис та као да Град ска оп шти на 
Зве зда ра ве ли ку па жњу по кла-
ња по тре ба ма на ро чи то угро-
же них ка те го ри ја су гра ђа на 
и да је Во лон тер ски сер вис за 
ових се дам го ди на то до ка зао 
сво јим ра дом. 

Сер вис је за сво је ан га жо ва-
ње до био ви ше зна чај них на-
гра да, а о ква ли те ту ра да го во-
ри и по да так да ње го ви во лон-
те ри до ла зе са 13 бе о град ских 
оп шти на, што до ка зу је да је 

иде ја во лон ти ра ња не што што 
тре ба да, уз по моћ гра да Бе о-
гра да, за жи ви и на дру гим бе о-
град ским оп шти на ма.

О сво м  ра ду у  Во лонт ер ском 
сер ви су Звездаре,  о  позитив-
ним  искус твима са ко ри сни-
ци ма и ле по ти во лон ти ра ња 
го во ри ло је не ко ли ко ак ти вист-
ки ња, а из ве ден је и при го дан 
умет нич ки про грам.

На свечаности је речено да 
је од оснивања овог сер ви са на 

Зве зда ри би ло ак тив но ви ше од 
250 во лон те ра у пет ду го роч них 
про гра ма. За про те клих се дам 
го ди на, Сер вис је ре а ли зо вао 
око 45.000 во лон тер ских са ти и 
ви ше од 18.000 услу га по мо ћи 
и по др шке. Сер ви су се обра ћа-
ју нај че шће ста ри ји, не моћ ни 
и су гра ђа ни са ин ва ли ди те том 
ко ји ма тре ба по др шка у сва ко-
днев ном функ ци о ни са њу. Во-
лон тер ска по др шка је по треб на 
и по ро ди ца ма ко је има ју де цу 

са ин ва ли ди те том и раз ли чи-
тим раз вој ним про бле ми ма 
или по ре ме ће не по ро дич не 
од но се. У про се ку, 40 во лон те-
ра ме сеч но обез бе ђу је по моћ и 
по др шку за 250 по је ди на ца, од 
то га је око 40 ко ри сни ка у кућ-
ним усло ви ма.

О зна ча ју овог је дин стве ног 
сер ви са го во ре и при зна ња: Во-
лон тер ски сер вис Зве зда ре је 
на ци о нал ни „Шам пи он ло кал-
ног раз во ја” за 2013/14. го ди ну, 
„При ја тељ здра вља ста ри јих” за 
град Бе о град у 2016. и при дру-
же ни члан на ци о нал не мре же 
Ху ма нас ко ја уна пре ђу је бри гу 
о нај ста ри ји ма. 

На кон фе рен ци ји „Ме ђу ге не-
ра циј ска со ли дар ност и до сто-
јан стве но ста ре ње”, ко ју је РФ 
ПИО, у са рад њи са ре сор ним 
Ми ни стар ством и Ка би не том 
ми ни стра без порт фе ља за ду-
же ног за де мо гра фи ју и по пу-
ла ци о ну по ли ти ку, ор га ни зо вао 
21. фе бру а ра 2018, Рад ми ла Пе-
ци ја Уро ше вић, ко ор ди на тор ка 
ак тив но сти Во лон тер ског сер-
ви са Зве зда ре, до би ла је при-
зна ње за ак тив но сти на уна пре-
ђе њу ме ђу ге не ра циј ске са рад-
ње и со ли дар но сти.  Г. О.

Сто јан ка Ле кић, по кра јин ска по сла ни ца 
из Зре ња ни на, ла у ре ат је го ди шњег при зна-
ња у обла сти рав но прав но сти по ло ва у АП 
Вој во ди ни. На гра да јој је при па ла за ак ти-
ви зам у фор ми ра њу Жен ске пар ла мен тар-
не мре же у Скуп шти ни Вој во ди не, за ак тив-
но сти на осна жи ва њу же на из раз ли чи тих 
дру штве них гру па, као и за ус по ста вља ње 
и про мо ви са ње ме ха ни за ма род не рав но-
прав но сти у ло кал ним са мо у пра ва ма.

У Све ча ном хо лу згра де Вла де Вој во ди не, 
пред број ним зва ни ца ма, при зна ње јој је 5. 
фе бру а ра уру чио пред сед ник По кра јин ске 
вла де, Игор Ми ро вић. Он је, из ме ђу оста-
лог, ис та као да је род на рав но прав ност те-
мељ но и трај но опре де ље ње По кра јин ске 
вла де. Ми ро вић је на гла сио да за оства ри-

ва ње тог опре де ље ња ни су до вољ ни са-
мо од го ва ра ју ћи про пи си или фор ми ра ње 
ин сти ту ци ја, већ сва ко днев но и од луч но 
де ло ва ње сва ког од нас, на ро чи то у бор би 
про тив свих вр ста дис кри ми на ци је или на-
си ља над же на ма.

На кон што је за хва ли ла Ми ро ви ћу што 
јој је 2012. го ди не ука зао по ве ре ње и пред-
ло жио је за пред сед ни цу Од бо ра за рав-
но прав ност по ло ва, ка да је и по чео њен 
ак ти ви зам у овој обла сти, Сто јан ка Ле кић 
је из ра зи ла за до вољ ство што су је за ово 
при зна ње пред ло жи ли они са ко ји ма је ак-
тив но са ра ђи ва ла у про те клих шест го ди-
на – не вла ди не ор га ни за ци је, удру же ња, 
ло кал ни ме ха ни зми, од бор нич ке мре же и 
дру ги.  М. Мек те ро вић

ГО ДИ ШЊЕ ПРИ ЗНА ЊЕ У ОБЛА СТИ РАВ НО ПРАВ НО СТИ ПО ЛО ВА У ВОЈ ВО ДИ НИ 

На гра да за пре да ни ак ти ви зам

Игор Ми ро вић и Сто јан ка Ле кић при ли ком 
до де ле при зна ња

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО СЕ ДАМ ГО ДИ НА РА ДА ВО ЛОН ТЕР СКОГ СЕР ВИ СА ЗВЕ ЗДА РЕ

При зна ња за афир ми са ње 
иде је во лон ти ра ња

Са обе ле жа ва ња сед мог ро ђен да на зве здар ских во лон те ра
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кроз Србију

Од мар та ће и ни шки пен зи о-
не ри има ти се ни ор кар ти це. До 
са да је ви ше од пе де сет фир ми 
и уста но ва по ну ди ло по пуст за 
нај ста ри је гра ђа не а оче ку је се 
да их бу де још ви ше. У Ни шу је 
ве ли ко ин те ре со ва ње за ову 
кар ти цу па је Град ска ор га ни-
за ци ја пен зи о не ра са оп шти ла 
да ће због ефи ка сно сти и бр-
жег из да ва ња се ни ор кар ти це 
гра ђа ни мо ћи да се при ја ве и у 
пен зи о нер ским удру же њи ма и 
у ме сним кан це ла ри ја ма. 

Тим по во дом по чет ком фе бру-
а ра одр жан је са ста нак гра до на-
чел ни ка Ни ша Дар ка Бу ла то ви ћа 
са пред став ни ци ма Град ске ор га-
ни за ци је пен зи о не ра, Удру же ња 
пен зи о не ра гра да, Удру же ња ин-

ва ли да ра да и Удру же ња вој них 
пен зи о не ра. До го во ре но је да 
сва ка ор га ни за ци ја пен зи о не ра 

ор га ни зу је упис сво јих чла но ва 
и оста лих за ин те ре со ва них пен-
зи о не ра и до ста ви по дат ке Град-

ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра 
ра ди из ра де пер со на ли зо ва не 
кар ти це. На кон из ра де, сва ка ор-
га ни за ци ја до ста вља ће кар ти це 
сво јим чла но ви ма.

Из Град ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра, ко ја је и по кре ну ла ак-
ци ју, са оп шта ва ју да је ин те ре-
со ва ње из у зет но ве ли ко. Иако 
су пр во бит но на ве ли да се ни ор 
кар ти цу ко ја ће обез бе ди ти по-
пуст од пет до пе де сет од сто мо-
гу да за тра же са мо пен зи о не ри 
ко ји су учла ње ни у њи хо ву ор-
га ни за ци ју и ко ји пла ћа ју ме-
сеч ну чла на ри ну, на кнад но су 
са оп шти ли да со ци јал но угро-
же ни и ста ри ји од 65 го ди на ко-
ји не ма ју пен зи ју кар ти цу мо гу 
да до би ју бес плат но.   Љ. Г. 

Удру же ње пен зи о не ра Кру-
шев ца (УПК) ор га ни зо ва ло 
је јед но днев но пу то ва ње 

у Ја го ди ну и дру же ње са чла но-
ви ма исто и ме не ор га ни за ци је 
из ове по мо рав ске оп шти не. 

У име до ма ћи на го сте је по-
здра вио и упо знао са прет ход-
ним ак тив но сти ма и бу ду ћим 
пла но ви ма Ча слав Ђор ђе вић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра Ја го ди не. 

– У Ја го ди ни жи ви око 17.000 
пен зи о не ра, од ко јих је око 
3.500 у члан ству Удру же ња. Ор-
га ни зу ју се број не со ци јал не и 
ху ма ни тар не ак ци је, со ци јал но 
угро же ним пен зи о не ри ма до-
де љу ју се па ке ти са на мир ни ца-
ма и дру га по моћ, ор га ни зу ју се 
из ле ти, пу то ва ња и по се те кул-
тур но-исто риј ским зна ме ни то-
сти ма и дру же ња са ко ле га ма 
из дру гих оп шти на и гра до ва. 
По што има мо од лич ну по др шку 
ло кал не са мо у пра ве же ља нам 
је да про ши ру је мо са рад њу у 
свим обла сти ма са дру гим удру-
же њи ма – ка же пред сед ник ја-

го дин ских пен зи о не ра Ча слав 
Ђор ђе вић.

Пре ма ре чи ма Ми ло ја Бо ги-
ће ви ћа, пред сед ни ка УПК, ова 
ор га ни за ци је је у 2017. го ди ни 
оства ри ла из у зет не ре зул та те 
у сво јој фи нан сиј ској кон со ли-
да ци ји, али и дру штве ним, кул-
тур ним и со ци јал ним обла сти-
ма. Фор ми ран је КУД са број ним 
сек ци ја ма и чла но ви ма, ко ји су 
на сту пи ли на ра зним ма ни фе-
ста ци ја ма. У овој го ди ни би ће 
ин тен зи ви ра не ак тив но сти, а 
по себ но у обла сти ма со ци јал не 
по ли ти ке и по бољ ша њу стан-
дар да пен зи о не ра. Са рад ња са 
Ја го дин ци ма по че ла је у обла-
сти кул ту ре и тре ба да се да ље 
ши ри и ја ча

У ви ше сат ном дру же њу до-
ма ћи на и го сти ју на сту пи ле су 
чла ни це Фол клор не сек ци је 
КУД Удру же ња пен зи о не ра Кру-
шев ца, го сти из Ге рон то ло шког 
цен тра Кру ше вац, за тим пе ва чи 
Рад ми ла Ба јић, Дра ган Миљ ко-
вић и Љу бин ка Фи ли по вић Бу ба 
са из вор ним на род ним пе сма-

ма, Дра ган Ра кић Син гер оду-
ше вио је сво јом ху мо ри стич ком 
при чом о по се ти Ески ми ма, Ду-
шан Ду ца Пеј чић је сви рао на 
хар мо ни ци, Жив ко Жив ко вић 

Ла ки је не у мор но бе ле жио ка-
ме ром и сли као фо то а па ра том, 
а сво јим ства ра ла штвом у кул-
ту ри и за ба ви пред ста ви ли су 
се и до ма ћи ни. Ж. М. 

СЕ НИ ОР КАР ТИ ЦА И ЗА НИ ШКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ  

Ве ли ко ин те ре со ва ње Ни шли ја

ДЕ ЛЕ ГА ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КРУ ШЕВ ЦА ПО СЕ ТИ ЛА ЈА ГО ДИ НУ

Обо га ћи ва ње
са рад ње



15ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2018.

На сед ни ци Скуп шти не Удру же ња пен-
зи о не ра оп шти не Ба ји на Ба шта (на слици), 
одр жа ној по чет ком фе бру а ра, да та је по зи-
тив на оце на за ње гов рад у 2017. го ди ни. 
Под но се ћи из ве штај о ак тив но сти ма у тој 
го ди ни, пред сед ник Удру же ња пен зи о не-
ра Не дељ ко Ра кић ре као је да су ус пе ли да 
уве ћа ју број чла но ва за сто од сто у од но су 
на 2016. та ко да их са да има ви ше од 600.

– Ипак, из ван удру же ња је око пет хи ља-
да пен зи о не ра. Та мо где смо фор ми ра ли 
ме сне од бо ре, број чла но ва стал но ра сте. 
На ро чи то је при мет но да ма ло има мо чла-
но ва из гра да. Ла не смо осно ва ли од бо ре у 
Ро га чи ци, Ра чи, Цр ви ци и Ко сто је ви ћи ма. У 
Ро га чи ци и Ко сто је ви ћи ма по сто је про сто-
ри је у окви ру Ме сне за јед ни це ко је тре ба 
уре ди ти и да ти на ко ри шће ње ме сним од-
бо ри ма пен зи о не ра – ре као је Ра кић.

Удру же ње пен зи о не ра ла не је ор га ни-
зо ва ло до чек пра во слав не Но ве го ди не, а 
при ход од лу три је упу ти ло је као по моћ за 
ле че ње де ча ка Де спо та Ла зи ћа. Дру же ње је 
ор га ни зо ва но и по во дом Да на же на.

– На ро чи то смо би ли ак тив ни ка да су у 
пи та њу по се те дру гим удру же њи ма и њи-
хо вим го сто ва њи ма код нас. Има мо од лич-
ну са рад њу са ба ји но ба штан ским Удру же-

њем бо ра ца и по то ма ка осло бо ди лач ких 
ра то ва. Са њи ма смо за јед но ишли у Шид 
на обе ле жа ва ње го ди шњи це про бо ја 
Срем ског фрон та, на дру же ње са ме шта-
ни ма Ла ћар ка, Мар ти на ца, Ди во ша, Срем-
ске Ми тр о ви це, Ко сје ри ћа, Шљи во ви це и 
Се вој на – ка же пот пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра Спа со је Илић. Би ло је број них 
из ле та и по се та удру же њи ма из Зла ти бор-
ског окру га, али и дру гих ме ста ши ром Ср-
би је. Удру же ње је об ра ди ло 250 зах те ва за 
од ла зак у ба ње, а 86 зах те ва је одо бре но, 
што је нај ви ше до сад. 

Дру же ња су че ста и у про сто ри ја ма 
клу ба у Ба ји ној Ба шти. По дру ги пут 
обе ле жен је 12. сеп тем бар, Дан удру-
же ња пен зи о не ра. Ба ји но ба шта ни су 
би ли до ма ћи ни Ми ни-олим пи ја де 
тре ћег до ба где су за у зе ли пр во ме-
сто. Успе шно су уче ство ва ли на Олим-
пи ја ди тре ћег до ба у Вр њач кој Ба њи. 
Уз по моћ Фон да ПИО на ба вље но је 30 
па ке та за нај у гро же ни је пен зи о не ре 
на под руч ју ба ји но ба штан ске оп шти-
не, са мо су не ке од ак тив но сти ове 
ор га ни за ци је. 

Фи нан сиј ски из ве штај под нео 
је пред сед ник Над зор ног од бо ра 
Сре тен Ми ја то вић, ко ји је Скуп шти-

на усво ји ла и ујед но до не ла про грам ра да 
Удру же ња пен зи о не ра за 2018. го ди ну. Уз 
на ста вак ак тив но сти из про шле го ди не, у 
про гра му се да је на гла сак на да ље учла њи-
ва ње пен зи о не ра и осни ва ње ме сних од бо-
ра у свим ме сним за јед ни ца ма. Во ди ће се 
ви ше ра чу на о здра вљу пен зи о не ра у че му 
ће по себ но по мо ћи не дав но осно ва ни Од-
бор за здра вље, омо гу ћи ће се на бав ка слу-
шних апа ра та и дру гих по ма га ла по по вољ-
ним усло ви ма и до би ја ње кре ди та.

М. Ан дрић

Под руч но Удру же ње 
пен зи о ни са них же ле-
зни ча ра одр жа ло је 

го ди шњу Скуп шти ну 18. фе-
бру а ра ове го ди не, у Ве ли кој 
са ли на Же ле знич кој пут нич-
кој ста ни ци Но ви Сад, ко јој је 
при су ство ва ло око пе де сет 
чла но ва и го сти ју. То ком рад-
ног де ла Скуп шти не Ве ра По-
пов, пред сед ни ца Удру же ња, 
под не ла је Из ве штај о ра ду за 
2017. го ди ну, ко ји су де ле га ти 
на кон ди ску си је и усво ји ли. 
Та ко ђе, на исти на чин при хва-
ти ли су и Из ве штај Над зор ног 
од бо ра о фи нан сиј ском ста-
њу, као и Про грам ра да Удру-
же ња за на ред ни пе ри од.

Ка ко ка же Не дељ ко Авра мо-
вић, се кре тар Удру же ња, у из-
ве шта ју о ра ду на ве де но је, из-
ме ђу оста лог, да не ма ју у пот пу-
но сти ре ше но пи та ње про сто ра 
за рад – као осно ве за ак тив ни је 
оку пља ње члан ства. На и ме, 
про сто ри ја у ко јој се са да оку-

пља ју је са мо де ли мич но уре-
ђе на и не ма до вољ но ин вен та-
ра (сто ло ва, сто ли ца и др.).

Са рад ња са удру же њи ма пен-
зи о ни са них же ле зни ча ра из дру-
гих ме ста је до бра, па су чла но ви 
Удру же ња при су ство ва ли и цен-
трал ној про сла ви Да на же ле зни-
ча ра, одр жа ној 15. сеп тем ба ра 
про шле го ди не у Кра ље ву.

Ус по ста вље на је до бра са-
рад ња са пен зи о не ри ма из 
Ко ви ља и Ју го ви ће ва, са ко ји-
ма су се дру жи ли на за јед нич-
ким из ле ти ма а из у зет но до-
бру са рад њу оства ри ли су и са 
Удру же њем пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да, чи ји су ко лек тив-
ни члан. Пре ко њих су под по-
вољ ним усло ви ма ко ри сти ли 

услу ге фри зе ра, обу ћа ра, 
сто ла ра и дру гих мај сто ра. 
На ба вља ли су па ке те хра не, 
огре ва и дру гих про из во да 
под по вољ ним усло ви ма и 
на ра те. Пен зи о не ри са ни-
жим при ма њи ма из њи хо-
ве ор га ни за ци је ко ри сти ли 
су и бес ка мат не по зај ми це 
из фон да со ли дар но сти, а 
Удру же ње пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да фи нан сиј ски је 
по ма га ло ак тив но сти пред-
ви ђе не Про гра мом ра да 
Удру же ња пен зи о ни са них 
же ле зни ча ра.

Чла но ви Удру же ња ће у 
овој го ди ни на ста ви ти са по-

ме ну тим ак тив но сти ма, а из ме-
ђу оста лог, по све ти ће се и ре-
ша ва њу про бле ма по слов ног 
про сто ра, као и ак тив но сти ма 
на ома со вља ва њу члан ства, ка-
ко у Но вом Са ду та ко и у по дру-
жни ца ма по пру га ма ко је гра ви-
ти ра ју пре ма Но вом Са ду.

М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА БА ЈИ НА БА ШТА

По зи тив на оце на за рад у про шлој го ди ни

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НИ СА НИХ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА НО ВИ САД 

Рад на ома со вље њу члан ства

Ве ра По пов (сто ји) пред се да ва Скуп шти ни



28. фебруар 2018. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16

на лицу места

Све ти Три фун се као ве-
ли ки пра зник, сла ва ви-
но гра да ра и ви на ра, 

про сла вља ши ром Не го тин ске 
Кра ји не, а по себ но у на се љи ма 
по зна тим по чу ве ним ви но гор-
ји ма. Ме шта ни да ни ма, у су-
срет 14. фе бру а ру, при пре ма ју 
бо гат и ра зно вр стан је лов ник 
за пра знич ну тр пе зу, на ко ју се 
уз га стро ном ске спе ци ја ли те те 
из но се и нај ква ли тет ни ја ви на. 
Из про шло го ди шње бер бе у по-
дру ми ма се чу ва ју она нај бо ља, 
као у до ма ћин ству Рад ми ле и 
Че до ми ра Цвет ко ви ћа, ко ји већ 
35 го ди на вред но об ра ђу ју два 
хек та ра ви но гра да. У ба чва ма у 
њи хо вој по ро дич ној пив ни ци, 
са гра ђе ној пре ско ро јед ног и 
по ве ка, „спа ва ју ви на”, цр ве ни 
ка бер не, ри злинг, шар до не и 
бе ла та мја ни ка. 

Они су, као и дру ги вла сни-
ци ак тив них по дру ма ви на на 
Ра јач ким пив ни ца ма, по во дом 
Све тог Три фу на отво ри ли вра-
та ка ме них ку ћа и по се ти о ци ма 
по ну ди ли сво ја нај бо ља пи ћа. 

– Упр кос ки ши и сне гу до шли 
су нам број ни го сти ко ји су при-
су ство ва ли цен трал ној ма ни-
фе ста ци ји „Све ти Три фун на Ра-
јач ким пив ни ца ма”, а ка сни је су 
дан про ве ли код сво јих при ја те-
ља и по зна ни ка уз му зи ку, је ло 
и пи ће у пив ни ца ма. Овим сво-
је вр сним са бо ро ва њем Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја већ ду же 
од јед не де це ни је, под по кро-
ви тељ ством оп шти не Не го тин, 

про мо ви ше ту ри стич ки бренд 
Ра јач ке пив ни це. Но ва про из-
вод на го ди на за ви но гра да ре 
у Рај цу по че ла је сим бо лич ним 
оре зи ва њем пр вих чо ко та ви-
но ве ло зе, а у на ди да ће она бо-
га то и ква ли тет но ро ди ти, свој 
бла го слов су да ли и све ште ни-
ци Не го тин ског цр кве ног на ме-
сни штва. Ова ма ни фе ста ци ја у 
на шем кра ју озна ча ва ка ко по-
че так про из вод не ви но гра дар-

ске, та ко и ту ри стич ке се зо не 
– по ру чио је Ду шан Пе тро вић, 
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за-
ци је оп шти не Не го тин. 

Од не ка да шњих око 300 ка-
ме них ку ћа, са гра ђе них по 
спе ци фич ним стан дар ди ма за 
чу ва ње ви на, на Ра јач ким пив-
ни ца ма да нас је ак тив но око 
сто ти ну њих. За хва љу ју ћи трен-
ду раз во ја се о ских до ма ћин ста-
ва и ру рал ног ту ри зма, че му се 
у оп шти ни Не го тин по све ћу је 
зна чај на па жња, по сто ји на да да 
ће на ред них го ди на њи хов број 
би ти по ве ћан. Ре ви та ли за ци јом 
ви но гор ја и об но вом пив ни ца 
чу ва се тра ди ци ја и вред но-
сти срп ских до ма ћи на, у Рај цу, 
Ро гље ву, Сме дов цу, Там ни чу и 
дру гим се ли ма не го тин ске оп-
шти не, у ко ји ма се љу ди окре ћу 
ви но гра дар ству као пер спек-
тив ној про из вод њи, за сно ва ној 
на по зна тој прет по став ци о ква-
ли тет ном зе мљи шту и кли мат-
ским усло ви ма, ко ји по го ду ју 
ви но вој ло зи. 

Јо ван ка Ста но је вић 

По во дом Сре те ња – Да на др жав но сти Ср-
би је, у ру дар ској ва ро ши ци Ушће на Ибру, 
уда ље ној пе де се так ки ло ме тра уз вод но од 
Кра ље ва, 15. фе бру а ра одр жа на је сед ма 
ме ђу на род на „Сре тењ ска тр ка”. У тр ци је 
у 26 ка те го ри ја у му шкој и жен ској кон ку-

рен ци ји – од пред школ ског уз ра ста до ве-
те ра на, па и при пад ни ка Ци вил не за шти те 
и ру да ра, уче ство ва ло 220 так ми ча ра из 
Бе о гра да, Ба љев ца, Би ља нов ца, Кра ље ва, 
Ле по са ви ћа, Но вог Па за ра, Ра шке, Ушћа, 
Чач ка, БиХ и Ру му ни је.

Нај мла ђи „атле ти ча ри” би ли су уш ћан ски 
пред школ ци од по шест-се дам го ди на, док 
је ме ђу ве те ра ни ма са сво јих 84 нај ста ри ји 
био Вла до Сте ва но вић, пен зи о ни са ни ге о-
лог из Бе о гра да. Сте ва но вић ни је био баш 
ме ђу пр ви ма али је ипак, ма да се чи ни ло да 
по гр бљен је два хо да, из др жао до кра ја и 
пре тр чао ста зу ду гу три ки ло ме тра и успе-
шно за вр шио тр ку по брав ши апла у зе број-
не пу бли ке ко ја се сја ти ла из окол них ме ста 
па и пла нин ских сту де нич ких се ла.

Тр ком су, на рав но, до ми ни ра ли се ни о ри 
и се ни ор ке ме ђу ко ји ма су нај бр жи би ли 
Али ја Има мо вић из Са ра је ва и Амра Тер-
зић из Но вог Па за ра, а све атле ти ча ре и ове 
го ди не је, као про мо тер тр ке, (о)хра бри ла 
Аме ла Тер зић, јед на од нај бо љих ду го пру-
га ши ца Ср би је.

Нај а трак тив ни ја за пу бли ку, ипак, би ла је 
– та ко ђе тра ди ци о нал на и је дин стве на у Ср-
би ји и це лом ре ги о ну – тр ка ру да ра у ко јој 
је, тр че ћи под пу ном ру дар ском опре мом 
нај бр жи био Дар ко Пе шић, ру дар Ибар ских 
руд ни ка из обли жњег Ба љев ца. Д. С.

У НЕ ГО ТИН СКОЈ КРА ЈИ НИ ПРО СЛА ВЉЕН СВЕ ТИ ТРИ ФУН

Сла ва у част ви на и гро жђа

СЕД МА „СРЕ ТЕЊ СКА” АТЛЕТ СКА ТР КА У УШЋУ НА ИБРУ

Тр ча ли и ру да ри

Це ре мо ни ја ре за ња слав ског ко ла ча на Ра јач ким пив ни ца ма 
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Обе ле жа ва ње Све тог Три-
фу на на под руч ју Ја бла-
нич ког управ ног окру га 

има на ро чит зна чај, по себ но у 
ата ри ма се ла вла со ти нач ке ва-
ро ши.

Гра дић на оба ла ма ре ке Вла-
си не, Вла со тин це, три де се так 
го ди на у кон ти ну и те ту кра јем 
ав гу ста ор га ни зу је „Вин ски бал”, 
је дин стве ну при вред но-ту ри-
стич ку ма ни фе ста ци ју у част бо-
го ва ви на.   

Ово го ди шњи 14. фе бру ар био 
је, због не до стат ка нов ца, али 
и из тех нич ких раз ло га, знат но 
скром ни ји, па су се љу би те љи ви-
на углав ном оку пља ли на по ро-
дич ним по се ди ма у око ли ни се ла 
Ко за ре, где су ове го ди не ри ту ал-
но би ли оре за ни пр ви чо ко ти.

Ви ше го ди шњи нај бо љи ви-
но гра дар ове вла со ти нач ке ви-
нар ске ма ни фе ста ци је ин же њер 
Пре драг Ћир ко вић жа ли за вре-
ме ни ма с кра ја прет ход ног ве ка.

– Мно ги ви но гра ди су го ди на-
ма због че сто ло ше фи нан сиј ске 
по ли ти ке пре ма ви но гра да ри-
ма с ју га Ср би је де ва сти ра ни. 
Нај ви ше жа лим што је про па ла 

Зе мљо рад нич ка за дру га у Гр де-
ли ци, ко ја је има ла је дан од нај-
бо љих по дру ма у Ср би ји, а ње но 
ви но „со ви њон ко за рак” пи ле су 
ви но пи је ши ром за пад не Евро-
пе. Ни јед на озбиљ ни ја про сла ва 
у прет ход ном ве ку ни је се мо гла 
за ми сли ти без вла со ти нач ких 
култ них ви на – са се том при ча 
Пре драг Ћир ко вић.

У ле ско вач ком ата ру је Ру дар-
ско ви но гор је. У ње го вом под-
нож ју, у се лу Ру дар, на ла зи се 
цр ква Све те Пет ке из 14. ве ка, и 

ко нак цр кве из 18. ве ка, ко ји је 
под за шти том др жа ве.

Ту у ко на ку ове цр кве го ди-
на ма се оку пља бо ем ско ле ско-
вач ко дру штво, до ка за ни љу би-
те љи ви на.

Дан уочи ово го ди шњег пра-
зни ка Све тог Три фу на у До му 
кул ту ре у Пе че њев цу, род ном 
ме сту То ме Здрав ко ви ћа, одр-
жа но је му зич ко по ет ско ве че, 
али и са ве то ва ње ви на ра и ви-
но гра да ра под по кро ви тељ-
ством „Ви на ри је Ја нић”.   

„Од ви на је са мо љу бав сла-
ђа”, за пе ва ле су креп ке ста ри-
не у Клу бу ста рих ле ско вач ког 
Ге рон то ло шког цен тра на кон 
пре се ца ња слав ског ко ла ча, по-
што је Све ти Три фун кр сна сла-
ва овог до ма. 

По во дом Да на љу ба ви и да ри-
ва ња, ово го ди шњег 14. фе бру а-
ра ле бан ска за дру га „Ра дан ска 
ру жа” по кло ни ла је ле ско вач кој 
Основ ној шко ли за обра зо ва ње 
де це оме те не у раз во ју „11. ок-
то бар” ве ли ку ко ли чи ну хра не и 
со ко ва ра ди по нов ног по кре та-
ња ђач ке ку хи ње у овој шко ли.

У ско ро свим ма ни фе ста ци-
ја ма ве за ним за обе ле жа ва ње 
Све тог Три фу на у ле ско вач ком 
кра ју у по след њих не ко ли ко 
го ди на по се бан до при нос да-
је и је реј Ми ро слав Јо ва но вић, 
ста ре ши на цр кве Све те Пет ке у 
Ру да ру, књи жев ник и уред ник 
цр кве ног ли ста ов да шње цр-
кве не оп шти не, ко ји нам, што у 
ша ли што у зби љи, ре че да све 
оне ко ји се же не на Све тог Три-
фу на „вен ча ва бес плат но и бо га-
то да ру је”...

То ма Сте ва но вић

По чет ком фе бру а ра у зла ти-
бор ском се лу Мач кат одр жан је 
18. са јам су во ме сна тих про из во-
да, по пу лар на „Пр шу ти ја да“. На 
ово го ди шњем сај му, одр жа ном 
у пор ти Цр кве Све тог про ро ка 
Или је, сво је су во ме сна те ђа ко ни-
је из ло жи ло је 20 ло кал них про-
из во ђа ча, што је до са да нај ве ћи 
број. То је до во љан по ка за тељ да 
по ме ну та ма ни фе ста ци ја из го ди-
не у го ди ну бу ди ин те ре со ва ње 
све ве ћег бро ја мај сто ра пр шу-
та ра ко ји су се и ове го ди не мак-
си мал но по тру ди ли да па жљи во 
при пре мље ним штан до ви ма 
при ву ку па жњу по се ти ла ца. 

Отва ра ју ћи ма ни фе ста ци ју 
Ар сен Ђу рић, за ме ник пред сед-

ни ка оп шти не Ча је ти на, ре као је 
да Пр шу ти ја да ове го ди не сла ви 
пу но лет ство, што је га рант да ће 
тра ја ти још ду го, про мо ви шу ћи и 
не гу ју ћи тра ди ци ју про из вод ње 
су во ме сна тих про из во да.

Кон ку рен ци ја је ове го ди не 
би ла из у зет но ја ка. Струч ни тим 
„Ју го ин спек та“ из Бе о гра да имао 
је те жак за да так да на осно ву уку-
са, ми ри са, бо је и из гле да, до не се 
од лу ку о по бед ни ци ма, и до де ли 
по три на гра де у шест ка те го ри ја: 
до ма ћа ко ба си ца, сла ни на, ов чја 
сте ља, ов чја пр шу та, свињ ска пр-
шу та и го ве ђа пр шу та.

Злат ну ме да љу за го ве ђу пр-
шу ту осво јио је Алек сан дар Ра-
дој чић, нај бо љу свињ ску и ов чју 

пр шу ту на пра вио је Ра до мир 
Шо па ло вић, ов чју сте љу Ни ко ла 
Бр ко вић, за нај бо љу сла ни ну на-
гра ђен је Мар ко Сто ја но вић, а за 
нај бо љу до ма ћу ко ба си цу Алек-
сан дар Че ли ко вић. 

Ово го ди шњу Пр шу ти ја ду упот-
пу ни ли су ино стра ни го сти, а то 
су: из ла га чи ви на из Ма ке до ни је, 
про из во ђа чи си ре ва из Фран цу-
ске, пр шу та из хр ват ске оп шти не 
Ти њан и парм ског пр шу та из ита-

ли јан ског гра да Лан ги ра но, што 
је ма ни фе ста ци ји да ло ме ђу на-
род ни ка рак тер. По след њег да на 
„Пр шу ти ја де”, од мно го број них 
по се ти ла ца ко ји су на Сај му де гу-
сти ра ли ове вр сне су во ме сна те 
про из во де, из „гла сач ке ку ти је“ у 
ко ју су уба ци ва ли ку по не гла са ју-
ћи за нај бо љи штанд из ву че на су 
име на нај срећ ни јих ко ји су ку ћи 
по не ли вред не на гра де.

Дра га на Ро сић

ПР ШУ ТИ ЈА ДА У МАЧ КА ТУ

Пу но лет ство 
ма ни фе ста ци је

СВЕ ТИ ТРИ ФУН ОКУ ПИО ВИ НО ГРА ДА РЕ, ВИ НА РЕ, ВИ НО ПИ ЈЕ И СТА РЕ ШМЕ КЕ РЕ

Од ви на је са мо љу бав сла ђа...

Је реј Ми ро слав Јо ва но вић са нај мла ђи ма
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погледи

Ви ше од по ло ви не 
ста нов ни ка  
Ко пен ха ге на ко ри сти 
би цикл за од ла зак  
на по сао или у шко лу, 
а истим пре во зним 
сред ством слу жи се и 
три пе ти не по сла ни ка 
Пар ла мен та

Во зе сви, мла ди, ста ри, де-
ца, у сва ко до ба го ди не, у 
свим усло ви ма, пр ко се ћи 

вре мен ским при ли ка ма и не-
при ли ка ма.

„Во зи мо стал но. Во зи мо и до 
Ме се ца, не ко ли ко пу та го ди-
шње”, во ле да ис ти чу град ски 
зва нич ни ци Ко пен ха ге на, по-
и гра ва ју ћи се по дат ком да би-

ци кли сти пре сто ни це пре ђу за 
го ди ну да на укуп но 1,2 ми ли о-
на ки ло ме та ра, што при бли жно 
од го ва ра че тво ро стру кој раз-
да љи ни из ме ђу Зе мље и ње ног 
са те ли та.

Има ту и дру гих за ни мљи вих 
по да та ка. Чак 62 од сто гра ђа на 
на ста ње них у цен тру иде би ци-
клом на по сао или у шко лу, исто 
као и 35 од сто за по сле них ко ји 
до ла зе из пред гра ђа или окол-
них ме ста. Уме сто у ли му зи на-
ма, и три пе ти не по сла ни ка у 
Пар ла мент сти же окре ћу ћи пе-
да ле.

Че твр ти на по ро ди ца са дво је 
или ви ше де це ко ри сти за пре-
воз до вр ти ћа та ко зва ни кар го 
би цикл са пред њим ко ли ци ма 
ко ја слу же и за ку по ви ну. У цен-
трал ном де лу гра да има ви ше 
би ци ка ла (560.000) не го ста-
нов ни ка, (520.000). Укуп но 400 
ки ло ме та ра би ци кли стич ких 
ста за, а нај про мет ни јом ру том 
на све ту пре ко Мо ста кра љи це 
Луј зе днев но про ђе 36.000 би-
ци кли ста.

„Овај град је ство рен за би ци-
кле, а не за ауто мо би ле”, ка же за 
лон дон ски „Гар ди јан” Ка три не 
Ше нинг, ру ко во ди лац слу жбе 
јав ног здра вља, и ис ти че ка ко 
Ко пен ха ген у по след њих де-
сет го ди на има „ја ко, ја ко до бру 
здрав стве ну по ли ти ку”.

Во жњу на два точ ка она до ду-
ше об ја шња ва не као нај здра-

ви ји, не го као нај лак ши из бор, 
од но сно на чин да се нај бр же 
стиг не од тач ке А то тач ке Б али 
не где се под ра зу ме ва да су то 
за пра во нео дво ји ве ства ри.

Про мо ци ја здра вог жи во та 
зна чи и про ми шље ну по ну-
ду хран љи вих обро ка у мно-
го број ним ло ка ли ма у ко је се 
свра ћа „с но гу” у па у зи за ру чак, 
бес плат не про гра ме за од ви-
ка ва ње од пу ше ња, ства ра ње 
зе ле них зо на где год је то мо-
гу ће, па чак и на кро во ви ма 
(пре ма град ским про пи си ма, 
на но вим згра да ма са рав ним 

кро вом оба ве зно је да се за са-
ди ра сти ње), а за тим и са о бра-
ћај на ре ше ња и уступ ке ко ји ће 
ко ри шће ње би ци кла учи ни ти 
лак шим и атрак тив ни јим. Циљ 
је ства ра ње здра ве сре ди не јер, 
ка ко за кљу чу је Ше нинг, „здра-
вље нам омо гу ћа ва да жи ви мо 
жи вот ка кав же ли мо”.

Дан ци су го ди на ма у вр ху или 
пр ви на ли ста ма нај срећ ни јих 
на ци ја па сто га и ни је чуд но да 
баш у Ко пен ха ге ну по сто ји Ин-
сти тут за из у ча ва ње сре ће, а 
чел ни чо век, Ми ке Ви кинг, ту-
ма чи ти пи чан став сво јих су на-
род ни ка кад је реч о би ци кли-
ра њу и срод ним те ма ма.

„Ми не ра ди мо оно што се 
сма тра да би тре ба ло, здра вља 
ра ди, већ оно у че му ужи ва мо 
или нам чи ни жи вот лак шим”, 
об ја шња ва Ви кинг.

Би цикл та ко до ла зи као уни-
вер зал ни од го вор јер до бит је 
ту и у здра вљу и ужи ва њу, али 
и у нов цу. Из да ци се сма њу ју 
за ле че ње кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти, го ја зно сти, ди ја бе те-
са (чи јем на стан ку до при но си 
из ме ђу оста лог и фи зич ка не-
ак тив ност) што здрав стве ним 
фон до ви ма до но си го ди шњу 
уште ду од 228 ми ли о на евра.

Ра ђе не су и сту ди је ко је упо-
ре ђу ју фи нан сиј ске ефек те упо-
тре бе би ци кла и ауто мо би ла. 
Сва ки ки ло ме тар пре ђен би ци-
клом зна чи чист про фит од 23 

цен та, а ауто мо бил во зи у гу би-
так од 16 цен ти има ју ћи у ви ду 
тро шко ве за са ни ра ње штет них 
по сле ди ца на жи вот ну око ли ну.

У Ко пен ха ге ну би ци кли сти за 
го ди ну да на по ште де град од 
90.000 то на угљен-ди ок си да, 
ко ли ко би оти шло у ат мос фе ру 
да су на ко ло во зу че ти ри точ ка 
уме сто два, ис ти че се на зва нич-
ном сај ту дан ске др жа ве.

Ово су са мо не ки од раз ло га 
што град ски оци да ју пред но сти 
би ци кли ма. Ка да пад не снег, би-
ци кли стич ке ста зе чи сте се пр-
ве, а на рас кр сни ца ма при мат 
опет има ју дво точ ка ши. Уве ден 
је зе ле ни та лас, та ко да би ци-
кли сти мо гу да је зде без за у ста-
вља ња бр зи ном од 20 ки ло ме-
та ра на сат.

Ула га ња су ве ли ка и не пре-
кид на. Ино ва ци је и ин ве сти ци је 
су кључ ни еле мен ти ко ји су Ко-
пен ха ге ну по но во обез бе ди ли 
пр во ме сто на ли сти 20 свет ских 
гра до ва ко ји фа во ри зу ју би ци-
кле за 2017. го ди ну. На дру гом 
ме сту је Утрехт, на тре ћем Ам-
стер дам. Ова три гра да су стал-
но у те сној тр ци и сме њу ју се у 
вр ху. У пр вих де сет ина че пре-
о вла ђу ју (оче ки ва но) се вер ња-
ци, али вред но је хва ле да се на 
со лид ном осмом ме сту на шла и 
Љу бља на.

На рав но, ни је сва ки град 
под јед на ко по го дан за би цикл, 
ге о гра фи ја је си гур но је дан од 
опре де љу ју ћих фак то ра и, да 
не иде мо да ље од ку ће, не мо-
ра мо да се пи та мо за што ви ше 
би ци кли ста има на Но вом Бе о-
гра ду не го на Дор ћо лу. Али, по-
сто је ур ба ни сти и ур ба ни стич ка 
и са о бра ћај на ре ше ња ко ји ма 
мно го то га мо же да се пре мо-
сти и на до ме сти. И то сва ки пут 
вре ди. 

Јер, би цикл ни је обич но пре-
во зно сред ство. Осим што је 
ефи ка сан, исто вре ме но је ла ко 
до сту пан, по се ду ју га и бо га ти и 
они си ро ма шни ји и ти ме се, ма-
кар при вид но, ус по ста вља не ка 
вр ста со ци јал не прав де. Чак и 
нај скром ни ји слу жи свр си, као 
и нај ску пљи. А осе ћај сло бо де 
ко ји при том пру жа, не ма це ну. 

Д. Дра гић

ГЛАВ НИ ГРАД ДАН СКЕ СВЕТ СКА БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КА ПРЕ СТО НИ ЦА

Сло бо да на два точ ка
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Дру штва, ме ди цин ски и 
пен зиј ски си сте ми су углав ном 
не при пре мље ни за про ду же ни 
жи вот ни век

Гло бал но про ду жа ва ње оче ки ва ног жи-
вот ног ве ка – чи ње ни ца да ће бе бе ро-
ђе не да нас жи ве ти ду же од сво јих ро-

ди те ља – одав но ни је вест, као што то ни је 
ни про це на да су дру штва сву да углав ном 
не при пре мље на за су о ча ва ње са ду го веч-
но шћу сво јих при пад ни ка, ка ко на гло бал-
ном се ве ру, та ко и на гло бал ном ју гу. Сву да 
се де ба ту је о не а де кват но сти и по тре би ре-
фор ми са ња ме ди цин ских и пен зиј ских си-
сте ма, при че му су ма те ри јал не мо гућ но сти 
за то по пра ви лу ма ње од по тре ба.

Ми већ (у про се ку) жи ви мо дво стру ко 
ду же од на ших пре да ка од пре сто го ди на, 
а ак ту ел на прог но за Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је (СЗО) ка же да ће већ 2030. 
би ти до стиг ну та но ва гра ни ца: оче ки ва ни 
жи вот ни век од 90 го ди на. Срећ ни це у овој 
лу три ји ду го веч но сти би ће же не из Ју жне 
Ко ре је, ко ји ма се пред ви ђа да ће на ис те ку 
тре ће де це ни је овог ве ка до сти ћи жи вот ни 
про сек од 90,8 го ди на.

Му шкар ци Ју жне Ко ре је, ко ја је, као „еко-
ном ски ти гар” Да ле ког ис то ка, већ одав но 
у дру штву нај ра зви је ни јих зе ма ља (сво је 
еко ном ске по тен ци ја ле и тех но ло шке мо-
гућ но сти увер љи во је по ка за ла ор га ни зу ју-
ћи ово го ди шњу Зим ску олим пи ја ду), до тле 
ће за о ста ти од сво јих жи вот них са пут ни ца, 
са про се ком од 84,1. Оче ки ва ни жи вот ни 
век „ја чег по ла” сву да је ина че ни жи, што се 
об ја шња ва окол но шћу да во де ма ње здрав 
жи вот: из ме ђу оста лог, ви ше пу ше и пи ју ал-
ко хол и скло ни ји су пре те ри ва њи ма у то ме.

По сле Ју жно ко реј ки, нај ду го веч ни је су 
же не Швај цар ске (84) и Фран цу ске (83,6), а 
за ни мљи во је да је у дру штву нај бо га ти јих 
зе ма ља све та у овом по гле ду нај ни же ран-
ги ра на нај ве ћа свет ска еко но ми ја, САД, са 
про се ком од 83,3 за же не и 79,5 за му шкар-
це. Ово се об ја шња ва мно штвом фак то ра, од 
пре те ра не (и сва ка ко не здра ве) го ја зно сти 
због кон зу ми ра ња ин ду стриј ске „бр зе хра-
не”, до ви со ке сто пе уби ста ва и ви со ког про-
цен та смрт но сти у са о бра ћај ним не сре ћа ма.

До не дав ни пред вод ник у ду го веч но сти, 
Ја пан, у овом по гле ду је по чео да за о ста-
је, што се об ја шња ва пре у зи ма њем не ких 
за пад них на ви ка у ис хра ни – реч је опет о 

по ме ну тој „бр зој хра ни”, са пре ви ше ма сти, 
со ли и ше ће ра.

Глав на по ру ка СЗО је да, ако по сто ји гра-
ни ца ду го веч но сти, он да јој још ни смо ни 
бли зу. Из ме ђу оста лог и због учин ка по ма-
ља ју ће „ин ду стри је ста ре ња”, ко ја је у по-
тра зи за „елик си ром мла до сти”, на ла зе ћи у 
том про це су ре ше ња за мно ге хен ди ке пе 
по зног до ба и при бли жа ва ју ћи се та ко зва-
ној ге нет ској те ра пи ји ко ја обе ћа ва ди рект-
ни трет ман ко ре на сва ке па то ло ги је.

За сад, глав на па жња је по све ће на то ме да 
по зно до ба не бу де си но ним за бо ле сти, од-
но сно да циљ ге рон то ло ги је не бу де про ду-
жа ва ње бро ја го ди на жи во та по сва ку це ну, 
већ про ду жа ва ње бро ја „здра вих го ди на”.

Ко хо ће ду го да жи ви, мо ра да оста ри, 
ба нал на је чи ње ни ца, при че му нај че шће 
не ми сли мо на то да смо је ди на вр ста ко ја 
цео свој жи вот про во ди све сна да ће умре-
ти. Раз у ме се, на то се не оба зи ре мо све док 
се не су о чи мо да нам го ди не про ла зе све 
бр же и да се при бли жа ва мо не из бе жном, 
упр кос то ме што су нам „жи вот ни бо нус” 
обез бе ди ле вак ци не, ан ти би о ти ци и укуп-
но на пре до ва ње ме ди ци не (у ком би на ци ји 
са ге не рал но удоб ни јим жи во том).

Због то га се све ви ше де ба ту је ка ко се од-
но си ти пре ма не из бе жним хен ди ке пи ма, 
при че му је ути сак да пре ва гу од но си шко-
ла ко ја за го ва ра – да се у ста ро сти не тре ба 
пре ви ше оба зи ра ти на ста рост.

Не дељ ник „Тајм” је не дав но об ја вио текст 
са при ма мљи вим на сло вом: „Тај не за ду жи и 
бо љи жи вот” у ко јем је пре до чио на ла зе не-
ко ли ко ис тра жи ва ња оба вље них на пре сти-
жним уни вер зи те ти ма, чи ји је основ ни на лаз 
да не тре ба би ти пре о ку пи ран сво јим го ди-
на ма – да не ма ни чег не при лич ног ако се 
жи ви без оп те ре ће ња кр ште ни цом, у скла ду 
са ста рим са ве том: ко ли ко би сте го ди на има-
ли кад не би сте зна ли ко ли ко има те го ди на.

У ста ро сти се, до ду ше, не мо же жи ве ти 
као у мла до сти, али по ме ну ти на ла зи – као 

на при мер сту ди ја Јејл уни вер зи те та об ја-
вље на у фе бру а ру – ука зу ју да они са по зи-
тив ним ста вом пре ма ста ро сти има ју ма ње 
из гле да да ак ти ви ра ју ген де мен ци је не го 
они ко ји сво је по од ма кле го ди не про во де у 
пе си ми зму и стра хо ви ма.

Дру га сту ди ја об ја вље на про шле го ди не 
на огром ном узор ку од 270.000 љу ди из 100 
зе ма ља утвр ди ла је пак да очу ва њу под-
јед на ко пси хич ког и фи зич ког здра вља до-
при но се по ро дич не ве зе, али да су у не ким 
аспек ти ма још бла го твор ни ја чвр ста при ја-
тељ ства. 

Ста рост до но си ре у му, иши јас и ге не рал но 
оте жа ва кре та ње – али је упр кос то ме кључ 
здра вља баш у кре та њу. Ис тра жи ва ња о ду-
го веч но сти ни су до ду ше до не ла не ку ма гич-
ну фор му лу за нај а де кват ни ју до зу фи зич ких 
ак тив но сти, али је јед на сту ди ја из 2016. утвр-
ди ла да са мо 15 ми ну та днев них ак тив но сти, 
ин тен зи те та ма ло оштри јег хо да ња, за чак 22 
од сто сма њу је ри зик од ра не смр ти у по ре ђе-
њу са они ма ко ји су фи зич ки па сив ни. 

Ис тра жи ва чи са ка над ског Мек ма стер 
уни вер зи те та от кри ли су да чак и са мо 60 
се кун ди не ког ин тен зив ног на по ра мо же да 
бу де до вољ но да по бољ ша кон ди ци ју и оп-
ште здра вље.

Све у све му, не тре ба би ти оп те ре ћен чак 
ни кад је реч о ис хра ни (ма да је злат но пра-
ви ло да је до ру чак оба ве зан). Сту ди ја об ја-
вље на у Жур на лу Аме рич ког ко ле џа кар ди-
о ло ги је по ру чу је да је бла го твор но и уме-
ре но кон зу ми ра ње ал ко хо ла: 14 или ма ње 
пи ћа не дељ но за му шкар це и се дам или ма-
ње за же не. Са вет је, ме ђу тим, да они ко ји 
не пи ју не тре ба због ово га то да про ме не, 
а они ко ји пи ју ма ње, не тре ба то да ме ња ју.

Све ово не зна чи да по сто ји фор му ла за 
„до жи ве ти сто ту”: сва ко има је дин стве ни 
би о ло шки сат и не чи ји „суд њи дан” ни је 
пред мет пре го во ра. Али, сва ко има мо гућ-
ност да об ли ку је да не ко ји су му пре о ста ли.

М. Бе кин

УБР ЗА ВА ЊЕ ГЛО БАЛ НОГ ТРЕН ДА ПО РА СТА ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ

Сре бр ни
цу на ми
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На не дав но одр жа ној сед ни ци Из вр шног 
од бо ра Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не 
утвр ђен је Пред лог од лу ке о по кре та њу 

по ступ ка за кон сти ту и са ње но вог са зи ва Скуп-
шти не СПВ, за из бор чла но ва Из вр шног од бо ра, 
Над зор ног од бо ра, као и за чла но ве рад них те ла 
и ко ми си ја.

Том при ли ком су пред ло же ни и кан ди да ти, за 
пред сед ни ка Са ве за Ми лан Не на дић, и за пот-
пред сед ни ка Дра гу тин Ле кић.

На сед ни ци је при хва ће на и мол ба Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да за при јем у Са вез. 
До са да шњи члан Са ве за, Удру же ње но во сад ских 
пен зи о не ра, ин те гри са ло се са Удру же њем пен-
зи о не ра гра да Но вог Са да и под тим име ном као 
за јед нич ко удру же ње су при мље ни у СПВ.

Та ко ђе је при хва ћен и Го ди шњи ра чун Са ве за 
за 2017. го ди ну.  Д. Ко раћ

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да не дав но је у сво јим про сто ри ја ма 
ор га ни зо ва ло пре да ва ње на те му род-
не рав но прав но сти под на зи вом „Ми 
хо ће мо – ми мо же мо”. 

Пре да вач је би ла про фе сор ка у пен-
зи ји др Бран ка Ла зић, а при су ство ва ли 
су Си ни ша Бран ков, пот пред сед ник 
Удру же ња, Ви да Осто јић, ко о р ди на тор 
про јек та, као и чла но ви Удру же ња и 
за ин те ре со ва ни пен зи о не ри.

– Фи нан сиј ска не за ви сност обез бе ђу је 
и ве ћу рав но прав ност же на, ко је еко ном-
ски оја ча не мо гу сло бод ни је из ра жа ва ти 
сво је ми шље ње, али без ве ће еду ка ци је 
же на о тој те ми ће се и да ље ма ло го во-
ри ти – ис та кла је Бран ка Ла зић. 

Пре да ва ње је део про јект них ак тив-
но сти Удру же ња и по др жао га је 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, као део ак тив но сти на 
уна пре ђе њу по ло жа ја же на и рав но-
прав но сти по ло ва у АП Вој во ди ни.

У окви ру про јект них ак тив но сти, 
не дав но су чла но ви фол клор не и му-
зич ке сек ци је КУД Удру же ња пен зи о-
не ра на сту па ли у До му за ста ра ли ца 
Фу тог, а пред ста ви ли су се и ре ци та-
то ри. Успе шним на сту пом КУД пен зи-
о не ра на ста вља се плод на са рад ња 
Удру же ња и Ге рон то ло шког цен тра 
Но ви Сад.

Д. Ко раћ

МЕ СНА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СТА РО СНИХ 
ПЕН ЗИ О НЕ РА СРЕМ ЧИ ЦА

До бар рад у 
ло шим усло ви ма

Ме сна ор га ни за ци ја ста ро сних пен зи о не ра 
Срем чи ца из бе о град ске оп шти не Чу ка ри ца 
нај број ни ја је у оп шти ни и дру га у гра ду. Она 
бро ји 460 чла но ва из свих кра је ва Бе о гра да, од 
Па ли лу ле до Обре нов ца и Ла за рев ца. У Срем чи-
ци има ви ше од 400 пен зи о не ра, а њи хо ва про-
сто ри ја ве ли чи не је 24 ква драт на ме тра и не ма 
са ни тар ни чвор.

Све те окол но сти не сме та ју да ова ор га ни за-
ци ја ра ди бес пре кор но. По ред број них из ле та и 
дру же ња, пу то ва ло се у Грч ку, на Острог, у Тре-
би ње, Ка ме но во и у ба њу Ждре ло.

Из ван ред но са ра ђу ју са бо рач ком ор га ни за-
ци јом Ср би је и хо те лом „Ба њи ца” у Со ко ба њи. 
Два пу та го ди шње, у ју ну и сеп тем бру, 80 љу ди 
уз при сту пач не це не и ва у чер про во де по 10 да-
на у овом од ма ра ли шту уз бо гат про грам и те-
ра пи ју.

У ја ну а ру су уз му зич ки про грам све ча но про-
сла ви ли Све тог Са ву, а сре ди ном фе бру а ра 60 
пен зи о не ра по се ти ло је тра ди ци о нал ну „Сла ни-
ни ја ду” у Ка ча ре ву.

Због усло ва у ко ји ма се МО ста ро сних пен зи о-
не ра на ла зи, њи хо во дру же ње се од ви ја сре дом 
и пет ком од 10 до 12 ча со ва, а ве ру ју да би се уз 
ве ћи про стор по ве ћао и број чла но ва.

– Оче ку је мо бо ље да не и да ће се не ко и нас 
се ти ти – ка же пред сед ник МО ста ро сних пен зи-
о не ра, Ми лан По по вић.

З. Миљ ко вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Пре да ва ње о род ној 
рав но прав но сти

СЕД НИ ЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ује ди ње на удру же ња
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На ре дов ној го ди шњој скуп-
шти ни одр жа ној 20. фе бру а ра 
ле ско вач ко удру же ње пен зи-
о не ра све ча но је обе ле жи ло 
71. го ди шњи цу успе шног ра да. 
Ску пу је при су ство ва ло ви ше 
од 120 де ле га та из сто ти нак ме-
сних од бо ра с под руч ја Ле сков-
ца, као и број ни го сти и пред-
став ни ци ме ди ја. 

Скуп шти ну је отво рио Бра ти-
слав Здрав ко вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра Ле сков-
ца, ко је бро ји не што ви ше од 
16.000 чла но ва. У име го сти ју 
при сут ни ма се обра ти ла Ма ри-
на Ма ној ло вић, ди рек тор ка ле-
ско вач ке фи ли ја ле Фон да ПИО. 
Она је овом при ли ком под се ти-
ла ле ско вач ке пен зи о не ре да 
ће уско ро и они има ти кар ти це 
по пут пен зи о не ра из глав ног 

гра да и по хва ли ла ак тив ност 
ле ско вач ког удру же ња на том 
пла ну. 

– Же лим по себ но да на гла сим 
да има мо из ван ред ну са рад њу 
са ва шим удру же њем, на ро чи то 

у тех нич ком одр жа ва њу До ма 
пен зи о не ра у Ле сков цу, али и 
у дру гим број ним за јед нич ким 
ак тив но сти ма – ис та кла је, из-
ме ђу оста лог, ди рек тор ка Ма-
ној ло вић.

На кон усво је них из ве шта ја о 
до са да шњем ра ду број них сек-
ци ја из овог удру же ња и фи нан-
сиј ског пла на за ову го ди ну, за-
слу жним по је дин ци ма до де ље-
не су за хвал ни це. Јед но гла сном 
од лу ком из вр шног од бо ра овог 
удру же ња по хва ље ни су Ми ха-
и ло Мо ра вац, Ву ка шин Ста мен-
ко вић, Ђор ђе Илић и Си ма Сто-
иљ ко вић.

У за вр шном обра ћа њу при-
сут ним де ле га ти ма Скуп шти не, 
пред сед ник ле ско вач ког удру-
же ња Здрав ко вић ис та као је 
зна чај са рад ње са ме ди ји ма, 
ис ти чу ћи по себ но до при нос 
ли ста „Глас оси гу ра ни ка” у ин-
фор ми са њу пен зи о не ра из Ле-
сков ца и Ја бла нич ког управ ног 
окру га.    

Т. Сте ва но вић

Де ле га ти на Скуп шти ни 
Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра Ру ма су пр ви 

пут на кон ско ро јед не де це ни је 
за до вољ ни усво ји ли Из ве штај о 
фи нан сиј ском по сло ва њу, јер су 
по слов ну 2017. го ди ну за вр ши-
ли са остат ком до хот ка у ка си 
Удру же ња. Пе тар Ба бић, пред-
сед ник Удру же ња пен зи о не ра, 
на сед ни ци одр жа ној 22. фе бру-
а ра у њи хо вим про сто ри ја ма 
на гла сио је да су из ми ре ни сви 
ду го ви из ра ни јег пе ри о да ко ји 
су из но си ли око два ми ли о на 
ди на ра. 

– Ово смо ус пе ли од го вор-
ним во ђе њем фи нан си ја, ка ко у 
град ским, та ко и у се о ским ме-
сним ор га ни за ци ја ма. На рав но, 
уз ве ли ку по др шку и по моћ из 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не (СПВ) и ло кал не са мо у пра-
ве – по хва лио је нај за слу жни је 
за овај ве ли ки успех Удру же ња 
пред сед ник Ба бић.  

На Скуп шти ни су усво је ни и 
из ве шта ји о ра ду Удру же ња и о 
ис по ру ци огре ва у про шлој го-

ди ни, као и План ра да за 2018. 
Из ме ђу оста лог, пред ло же ни 
су и кан ди да ти за кон сти ту и-
са ње но вог са зи ва Скуп шти не 
СПВ и из бор ор га на Са ве за. За 
пред сед ни ка и пот пред сед ни-
ка пред ло же ни су до са да шњи 

чел ни ци, Ми лан Не на дић за 
пред сед ни ка СПВ и Дра гу-
тин Ле кић за пот пред сед ни ка 
СПВ, за чла на Из вр шног од бо-
ра Са ве за пред ло жен је Пе тар 
Ба бић, док су Јо ван ку Ко кир, 
се кре та ра Удру же ња, пред ло-

жи ли да бу де у не кој од ко ми-
си ја СПВ.  

Скуп шти ни су при су ство ва-
ли Ми лан Не на дић и Све то зар 
Да мјан чук, шеф Оде ље ња дру-
штве них де лат но сти у СО Ру ма.  

М. Мек те ро вић

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

Обе ле же на 71 го ди на успе шног ра да

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

Из ми ре ни ду го ви

Сто јан Мар ко вић (пот пред сед ник ОУП Ру ма), Пе тар Ба бић, Ми лан Не на дић и Јо ван ка Ко кир

Обраћање директорке Филијале Лесковац присутнима
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пензионерски кутак

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Пу ту ју и зи ми
Ових да на гру па пен зи о не ра из Ме сна ор га ни за ци је Бе ле 

во де по се ти ла је ма на стир При ви на гла ва (на сли ци) ко ји се 
на ла зи на крај њем за па ду Фру шке го ре и ди ви ла се ду хов-
ном и умет нич ком бо гат ству, као и ле по ти ко ју је при ро да 
ство ри ла а људ ска ру ка до гра ди ла. У скло пу из ле та би ла је 
пла ни ра на и по се та Ши ду, тач ни је оби ла зак умет нич ке га-
ле ри је где су из ло же не сли ке на шег по зна тог умет ни ка Са-
ве Шу ма но ви ћа. С об зи ром на то да га ле ри ја ни је ра ди ла, 
пен зи о не ри су об и шли и упо зна ли Шид, град са бо га том и 
за ни мљи вом исто ри јом. М. Р.

ОБРЕ НО ВАЦ

Де ве та смо тра 
ве те ра на фол кло ра 

Де ве ти ре дов ни су сре ти ве те ра на фол кло ра Ср би је оку пи-
ли су у Обре нов цу ви ше од 400 нај ста ри јих игра ча. Ор га ни за-
тор оку пља ња Дру штво за очу ва ње тра ди ци је и кул ту ре ТЕНТ 
уго сти ло је 16 дру шта ва ко ја су из ве ла исто то ли ко ко ре о гра-
фи ја. По ред њих, у Обре нов цу је би ло и осам де ле га ци ја, пред-
став ни ка дру шта ва ко ја ни су уче ство ва ла али су из ра зи ла ин-
те ре со ва ње да на сту пе на јед ном од сле де ћих су сре та.

СВР ЉИГ

Сре тењ ски тур нир 
у ша ху 

На Сре те ње – Дан др жав но сти у ор га ни за ци ји Ша хов ске 
сек ци је Удру же ња пен зи о не ра Свр љиг и ове го ди не ор га ни-
зо ван је тур нир у ша ху. На тур ни ру ко ји је игран по швај цар-
ском си сте му так ми чи ло се 17 ша хи ста. Ово го ди шњи по бед-
ник је Вој кан Ма рин ко вић, дру ги је Ста ни ша Та сић а тре ћи 
Сла ви ша Пеј чић. По сле ша ха, усле ди ло је дру же ње уз бо гат 
ру чак.   

Да под се ти мо, кра јем ја ну а ра ове го ди не одр жан је Све-
то сав ски ша хов ски тур нир и та да је Скуп шти на по зи тив но 
оце ни ла до са да шњи рад ШК „Ве те ран” и усво ји ла пла но ве за 
2018. го ди ну. Пред сед ник клу ба, Бо го љуб Љу бе но вић, ка же 
да је за до во љан ре зул та ти ма ра да. Ина че, Удру же ње пен зи-
о не ра Свр љиг фор ми ра ло је ШК „Ве те ран“ 2012. го ди не и од 
та да се ње го ви чла но ви успе шно так ми че у ли ги Ша хов ског 
са ве за Ни шав ског окру га.  С. Ђ.

Смо тру су отво ри ли тен тов ци вла шким игра ма, а на про гра-
му су би ле и игре из Ср би је, са Ко со ва и Ме то хи је и из БиХ. 
На ред не го ди не одр жа ће се ју би лар ни, де се ти су сре ти ко ји 
ће би ти у зна ку обе ле жа ва ња 40 го ди на по сто ја ња Дру штва за 
не го ва ње тра ди ци је и кул ту ре ТЕНТ из Обре нов ца.  М. А.

ЧА ЈЕ ТИ НА

Ко ло – лек за 
осте о по ро зу

Пре две го ди не на Зла ти бо ру се про нео глас да је „ужи чан-
ка” нај бо љи лек за осте о по ро зу. Тај глас је бр зо сти гао до ча-
је тин ских пен зи о не ра, па су од лу чи ли да се уве ре у исти ни-
тост оно га што су чу ли.

Фор ми ра ли су фол клор ну сек ци ју ко ја је у по чет ку има ла 
око 20 чла но ва. По том су пен зи о не ри обез бе ди ли ко ре о гра-
фа чи ји су рад пла ти ли од соп стве них сред ста ва. Кроз дру же-
ње убр зо су са вла да ли не са мо „ужи чан ку” већ и сплет ко ла 
из за пад не Ср би је.

Сек ци ја се из да на у дан уве ћа ва ла и већ две го ди не сва ке 
сед ми це по два са та у њој се за ба вља ју и ре кре и ра ју и мла ђи 
и ста ри ји пен зи о не ри, па чак и они ко ји су за шли у де ве ту 
де це ни ју.

Мно ги од чла но ва сек ци је пре ста ли су да ку пу ју ску пе та-
бле те за ре у му и ма сти за ма са жу. Ова кав вид ре кре а ци је 
пред ста вља им ве ли ко за до вољ ство, уз не из о став ни ер ски 
ху мор и ви це ве.

Фол клор на сек ци ја је сво ју го ди шњи цу обе ле жи ла за ба вом 
на ко јој је би ло ви ше од 60 пен зи о не ра и чла но ва фол кло ра.

У пла ну им је да ома со ве сек ци ју, као и да, по ред спле та ко-
ла из за пад не Ср би је, са вла да ју и игре из Шу ма ди је. В. Б.
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ГАР ДИ НОВ ЦИ

Све то сав ско дру же ње 
пен зи о не ра

По во дом Све то сав ске не де ље, Ме сна ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра Гар ди нов ци ор га ни зо ва ла је тра ди ци о нал но дру же ње 
са пен зи о не ри ма из Ти те ла, Ло ка, Ви ло ва, Мо шо ри на, Шај-
ка ша, Ко ви ља и Ђур ђе ва. Дру же њу ше зде се так пен зи о не ра 
при су ство ва ли су и Дра ган Бо жић, пред сед ник оп шти не Ти-
тел, и Жар ко Љу би чић, пред сед ник МО Гар ди нов ци.

Дру же ње је ор га ни зо ва но уз по моћ да ро да ва ца, Ме сне за-
јед ни це Гар ди нов ци, Удру же ња по љо при вред ни ка и сто ча ра 
Гар ди нов ци и дру гих спон зо ра.

Гар ди но вач ка ор га ни за ци ја, јед на од нај ак тив ни јих у оп-
шти ни Ти тел, има пе де се так чла но ва, за ко је ре дов но ор га-
ни зу је на бав ку пре храм бе них про из во да, зим ни це, огре ва и 
дру гих по треп шти на, на ви ше ра та. Ка ко ка жу, огрев пре ко 
њих мо гу да на ба ве и дру ги за ин те ре со ва ни гра ђа ни, а ор га-
ни за ци ја на бав ке за ову го ди ну је већ по че ла.

Ка ко ја вља Жар ко Љу би чић, за хва љу ју ћи до ма ћин ском по-
на ша њу и по сло ва њу, оства ри ли су до бре ре зул та те у 2017, а 
на да ју се да ће та ко на ста ви ти и ове го ди не. Д. К.

КО СТО ЈЕ ВИ ЋИ

Све то сав ска за ба ва
Пр ви пут, за хва љу ју ћи Ме сном од бо ру пен зи о не ра из Ко-

сто је ви ћа, оп шти на Ба ји на Ба шта упри ли чи ла је у том ме сту 
све то сав ску за ба ву (на сли ци). Уче ство ва ло је 96 пред став-
ни ка тре ћег до ба из Ко сто је ви ћа, Си јер ча, Ја кља и Зло до ла. 
До бру ат мос фе ру за чи нио је ор ке стар ко ји је, из ме ђу оста лог, 
из во дио и ша љи ве пе сме.

– Во лим тра ди ци ју. То је и раз лог што смо ор га ни зо ва ли 
ову за ба ву. Она је на ста вак не кад чу ве них игран ки ко је су се 
одр жа ва ле у За дру жном до му ко јег ви ше не ма. Ат мос фе ра је 
би ла див на па је за ба ва тра ја ла до по но ћи – ка за ла је Зо ри ца 
Та дић, пред сед ни ца Ме сног од бо ра пен зи о не ра из Ко сто је-
ви ћа. М. А.

КРАЉЕВO

„Гу се ни ча ром” у му зеј
За хва љу ју ћи спе ци-

јал ном во зи лу за тран-
спорт ин ва лид ских 
ко ли ца пре ко сте пе-
ни шта, „гу се ни ча ру” 
ко ји је на ба вљен из 
до на ци је, из ло жбе не 
по став ке у На род ном 
му зе ју у Кра ље ву ових 
да на по ста ле су до-
ступ не и осо ба ма са 
ин ва ли ди те том (ОСИ), 
па и нај те жим ин ва ли-
ди ма ко ји без ко ли ца 
не мо гу да се кре ћу 
(на сли ци).

На жа лост, На род ни 
му зеј је, бар за сад, је-
ди на уста но ва у Кра-
ље ву ко ја рас по ла же 
ова квим, не то ли ко ску пим тран спор те ром ин ва лид ских ко-
ли ца, та ко да су ин ва лид не осо бе у гра ду на Ибру и да ље ус-
кра ће не за мно га кул тур на и друга зби ва ња. Д. С.Око пе де сет пен зи о не ра из Ме сне ор га ни за ци је „До си теј 

Об ра до вић” ГУП Зре ња нин, на че лу са пред сед ни ком Ах мом 
Пеј том, за хва љу ју ћи до ни ра ном ор га ни зо ва ном пре во зу, по-
се ти ло је 10. фе бру а ра пе ту по ре ду Ко ба си ци ја ду у Бе лом 
Бла ту.

Ах мо Пеј то ка же да су чла но ви ње го ве ор га ни за ци је би ли 
им пре си о ни ра ни од лич ном ор га ни за ци јом ове ма ни фе ста-
ци је ко ја је оку пи ла ре кор дан број из ла га ча, по се ти ла ца и 
уче сни ка у так ми чар ском де лу, у ко јем су се над ме та ле и еки-
пе мај сто ра тр пе зе из Ма ке до ни је и Ма ђар ске. 

Пе ту ко ба си ци ја ду све ча но је отво рио Че до мир Ја њић, 
гра до на чел ник Зре ња ни на. М. М.

ЗРЕ ЊА НИН 

Из лет на Ко ба си ци ја ду
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?М. Б., Бе о град: Ове го ди не ћу ис пу ни ти ста ро сни услов 

за пен зи о ни са ње. Ин те ре су је ме да ли ми у стаж оси гу-
ра ња ула зе и го ди не ко је сам про ве ла на по ро диљ ском 

од су ству а ни сам би ла у рад ном од но су. Ра ди се о 1986. и 
1990. го ди ни.

?Д. Ћ., Ниш: Да ли Фонд ПИО мо же елек трон ски, пу тем меј ла, 
да ми до ста ви из но се оси гу ра ња ко је су на мо је име упла ти-
ле ком па ни је код ко јих сам ра дио од 2005. до 2014. го ди не? 

По сто ји ли мо гућ ност елек трон ске про ве ре ових по да та ка?

?М. П., Ћу при ја: За ко ном је де фи ни са но да осо бе ко је оба-
вља ју при вре ме не и по вре ме не по сло ве пре ко омла дин-
ских за дру га, а има ју на вр ше них 26 го ди на, од но сно без 

об зи ра на го ди не жи во та ако ни су на шко ло ва њу, сти чу свој-
ство оси гу ра ни ка. Да ли то под ра зу ме ва при зна ва ње рад ног 
ста жа у вре ме ра да пре ко омла дин ске или сту дент ске за дру ге?

?М. Ђ., Бор: При ма лац сам по ро дич не пен зи је. Ин те ре су је 
ме да ли се пен зи ја уки да ако на ђем по сао и да ли ћу мо ћи 
по но во да је ко ри стим ако из гу бим по сао?

?Н. И., Бе о град: Ро ђен сам 1957. го ди не, а од 29. де цем бра 
2017. ни сам у рад ном од но су. Имам 37 го ди на и де вет ме-
се ци рад ног ста жа, а уз то сам ин ва лид ра да тре ће ка те-

го ри је од 17. ма ја 1999. Узео сам со ци јал ни про грам. Ко ја су 
мо ја пра ва на тр жи шту ра да? Да ли мо гу да идем у ин ва лид ску 
пен зи ју?

?З. Ж., Бе ла Па лан ка: Же лим да при мам пен зи ју пре ко шал-
те ра ис по руч не по ште. Да ли се не што пла ћа при ли ком 
пре у зи ма ња пен зи је и да ли по сту пак зах те ва мно го из ме-

на с об зи ром на то да сам пен зи ју до са да при мао пре ко бан ке 
и те ку ћег ра чу на.

Стаж за вре ме труд но ће и по ро ђа ја

Елек трон ски увид у по дат ке  
из ма тич не еви ден ци је

Рад пре ко за дру ге – рад ни стаж

По ро дич на пен зи ја и за по сле ње

Пра ва по сле пре стан ка рад ног 
од но са

Про ме на на чи на ис пла те пен зи је

Од го вор: Уко ли ко је оси-
гу ра ник – же на ро ди ла јед но 
или ви ше де це у пе ри о ду од 1. 
7. 1983. до 31. 5. 1992. го ди не, а 
за то вре ме је би ла не за по сле-
на, тј. ван рад ног од но са, у стаж 
оси гу ра ња при зна је се вре ме 
труд но ће и по ро ђа ја, у тра ја њу 
ко је се по про пи си ма о рад ним 
од но си ма при зна је као по ро-
диљ ско од су ство. Тра ја ње по-
ро диљ ског од су ства ра чу на се 
по про пи си ма ко ји су се при ме-
њи ва ли у вре ме по ро ђа ја.    

Да би се це ни ло и при зна ло на-
ве де но пра во, по треб но је спро-
ве сти од го ва ра ју ћи по сту пак. 
Зах тев за при зна ва ње у стаж оси-
гу ра ња вре ме на про ве де ног ван 
рад ног од но са за вре ме труд но-
ће и по ро ђа ја под но си се над ле-
жној фи ли ја ли Фон да пре ма ме-
сту ста но ва ња. Обра зац зах те ва 
мо же се до би ти у фи ли ја ли или 
од штам па ти са сај та www.pio.rs. 
На обра сцу зах те ва на ве ден је 
спи сак до ку мен та ци је ко ју је по-
треб но при ло жи ти уз зах тев.

Од го вор: Гра ђа ни ко ји су 
укљу че ни у оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње и има ју ва же ћу лич-
ну кар ту мо гу оства ри ти елек-
трон ски увид у сво је по дат ке из 
ба зе ма тич не еви ден ци је Фон-
да ПИО, од но сно мо гу на сај ту 
Фон да www.pio.rs ви де ти да ли 
им по сло дав ци пла ћа ју до при-
но се за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње и у ком из но су, да 
ли су при ја вље ни, од но сно од-
ја вље ни и с ко јим да ту ми ма, да 
ли су евен ту ал не про ме не ажу-
ри ра не у ба зи Фон да и сл. Да би 

се обез бе ди ла пу на си гур ност 
и за шти та лич них по да та ка ко-
ри сни ка ове услу ге, РФ ПИО је 
пред ви део при ступ не ши фре, 
од но сно пин ко до ве ко ји се 
узи ма ју на шал те ру Фон да јед-
ном и ко ри сте трај но. Да би сте 
при сту пи ли сво јим по да ци ма 
ре ги стро ва ним у ма тич ној еви-
ден ци ји Фон да ПИО нео п ход-
но је да по пу ни те по дат ке у сва 
три на ве де на по ља (ЈМБГ, пин и 
ве ри фи ка ци о ни код) и сле ди-
те упут ство ко је је на ве де но на 
сај ту. 

Од го вор: Ли ца ко ја оба вља-
ју при вре ме не и по вре ме не 
по сло ве пре ко омла дин ских 
за дру га, а има ју на вр ше них 26 
го ди на жи во та, од но сно без 
об зи ра на го ди не жи во та ако 
ни су на шко ло ва њу, је су оси-
гу ра ни ци за по сле ни, од но сно 
оба ве зно оси гу ра на ли ца за 
коja до при нос пла ћа по сло да-

вац, од но сно омла дин ска за-
дру га, на исту осно ви цу и по 
ис тој сто пи као и оси гу ра ник 
за по сле ни. То зна чи да се рад 
пре ко омла дин ске за дру ге по 
овим усло ви ма при зна је у стаж 
оси гу ра ња уко ли ко је по сло да-
вац из ми рио оба ве зу пла ћа ња 
до при но са за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње.

Од го вор: По За ко ну о ПИО 
ко ји се при ме њу је од 1. ја ну а ра 
2015. го ди не, ко ри сни ци ма по-
ро дич не пен зи је ко ји оба вља-
ју по сло ве по уго во ру о де лу, 
аутор ским уго во ри ма и сл., не 
об у ста вља се ис пла та по ро дич-
не пен зи је, под усло вом да из-
нос оства ре не уго во ре не на кна-
де на ме сеч ном ни воу бу де ни-
жи од из но са нај ни же осно ви це 
у оси гу ра њу за по сле них, ва же-
ће у мо мен ту упла те до при но са. 
У су прот ном, ако се ко ри сник 

по ро дич не пен зи је за по сли об-
у ста вља му се ис пла та по ро дич-
не пен зи је са да ном по чет ка за-
по сле ња тј. са да ном при ја ве на 
оси гу ра ње, за све вре ме тра ја ња 
оси гу ра ња. С об зи ром на то да 
ко ри сни ку по ро дич не пен зи је 
кад се за по сли не пре ста је пра-
во на по ро дич ну пен зи ју, већ се 
са мо об у ста вља ис пла та, на кон 
пре стан ка оси гу ра ња, ис пла та 
се на ста вља, ако су и да ље ис-
пу ње ни усло ви за ко ри шће ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју.

Од го вор: Оси гу ра ник мо же 
да оства ри пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју уко ли ко се утвр ди 
пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти до го ди на жи во та про пи-
са них за оства ри ва ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју. Рад ну спо соб-
ност оце њу је ле кар ска ко ми си-
ја Фон да пре ма здрав стве ном 

ста њу оси гу ра ни ка, а на ла зе, 
оце не и ми шље ња до но се на 
осно ву ле кар ског пре гле да и на 
осно ву ре ле вант не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је. О сво јим пра-
ви ма на кон пре стан ка рад ног 
од но са ин фор ми ши те се у На-
ци о нал ној слу жби за за по шља-
ва ње.

Од го вор: Ако се ко ри сник 
опре де ли за ис пла ту пен зи је 
на шал те ру ис по руч не по ште, 
пу тем на ло га за ис пла ту, не ма 
ни ка квих тро шко ва у ве зи са ис-
пла том пен зи је. Спи сак ис по руч-
них по шта је об ја вљен на сај ту 
Фон да (www.pio.rs). За про ме ну 
на чи на ис пла те пен зи је, по треб-
но је да ис плат ној слу жби у фи-
ли ја ли ПИО ко ја ис пла ћу је пен-
зи ју до ста ви те по пу њен Зах тев 

за ис пла ту на те ри то ри ји РС. Уз 
обра зац зах те ва, ко ји мо же те до-
би ти у фи ли ја ли или пре у зе ти са 
сај та Фон да, до ста вља те и по твр-
ду бан ке пре ко ко је сте при ма ли 
пен зи ју о са гла сно сти са про ме-
ном на чи на ис пла те. Пре по ру ка 
је да овај зах тев под не се те од-
мах на кон ис пла те пен зи је ка ко 
би би ло до вољ но вре ме на да се 
у про гра му еви ден ти ра ју но ви 
по да ци до сле де ће ис пла те.
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА: саучесник, хх, асвалтер, Бор, Стендал, бара, Кастор, кал, а, олтар, Арт, пт, ц, Иванка, СР, ИО,  Идар, атом, баронат, аче, 
крт, о, Карин,   ра, расцарити, ез, наивчина, Мики, Тин, ата, Ена, Кији, рин, напор, Аца, т, напони, о, ако, варати, инатан, ћутати.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

СИЛАЗАК СА 
ГИМНАСТИЧКЕ 
СПРАВЕ  (МН.)

ДЕО 
НАМЕШТАЈА    

(МН.)

ДОВЕСТИ   
НЕКОГА 
УНУТРА

МЕСТО У 
БАНАТУ

БАЈОСЛОВНА    
ЗЕМЉА 

ИЗ ПРИЧА

ФИЛМСКА 
ЗВЕЗДА

ОЗНАКА ТЕМПА 
У МУЗИЦИ

СИМБОЛ ЗА 
ИРИДИЈУМ

ОЗНАКА  
ЗА КАРАТ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

СКУП 
ПЕВАЧА

ВРСТА 
ДРВЕТА

УЧЕСНИК 
СА НЕКИМ 

У ДОГАЂАЈУ

ИСТА 
СЛОВА

СВЕЧАНА 
ИГРАНКА

РАДНИК КОЈИ 
ПОСТАВЉА     

АСФАЛТ

ГРАД У 
 СРБИЈИ

ОДЈЕК  
КОРАКА

ФРАНЦУСКИ    
ПИСАЦ

СТАЈАЋА 
ВОДА

ПРЕВЛАКА 
НА МАЛАКИ

БРАТ 
ПОЛУКСОВ

БЛАТО, 
КАЉУГА

ГРАД У 
ГАНИ

ОЗНАКА  
ЗА АЛТ

ЗАВРШИТИ 
ЧИТАЊЕ

ЖРТВЕНИК 
У ЦРКВИ

АРТУР 
 ОДМИЛА

СТАВЉАТИ 
НА НЕШТО

СИМБОЛ 
ПЛАТИНЕ

АНТИКВАР

ОЗНАКА 
ЗА ЦЕНТ

ЖЕНСКО 
ИМЕ

КРИНКА,    
МАСКА

СВОЈЕРУЧНО 
(СКР.)

ОЗНАКА 
АУСТРИЈЕ

ЈЕЛОВНИК        
(СТР.)

ИЗВРШНИ 
ОДБОР (СКР.)

ГРАД У 
ИНДИЈИ

КОЊ У 
ПЕСМИ

ЧЕСТИЦА 
ЕЛЕМЕНТА

ТКАЧКО 
ОДЕЉЕЊЕ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ВЛАСТ 
БАРОНА

ВРСТА 
СТЕНЕ

АРАПСКО   
ЖДРЕБЕ

ДЕЛОВИ 
ХЕКТАРА

ЛАКО 
ЛОМЉИВ

РАЧУНИ  
(СКР.)

ОЗНАКА  
ЗА ОБИМ

ИСТА  
СЛОВА

МЕСТО У 
ДАЛМАЦИЈИ

ГЛУМАЦ,  
ЗОРАН

СИМБОЛ 
ЗА РАДИЈУМ

СВРГНУТИ ЦАРА 
СА ВЛАСТИ

ЕКОНОМСКА 
ЗАЈЕДНИЦА    

(СКР.)

НАИВАН 
ЧОВЕК

ДЕЛИЋ 
ВОДЕ

СТАРИ 
СЛОВЕНИ

ЛИК ЦРТАНОГ 
ФИЛМА (МАУС)

НАДИМАК 
УЈЕВИЋА

СИМБОЛ ЗА 
КРИПТОН

ОТАЦ 
(СЛОВ.)

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ГРАД У 
ЈАПАНУ

СИМБОЛ 
КИСЕОНИКА

ЈАПАНСКИ 
НОВАЦ

СПРАВА, 
УРЕЂАЈ

НАПРЕЗАЊЕ
ИМЕ ПЕВАЧА 

ЛУКАСА

ВРСТА 
РИБАРСКЕ   

МРЕЖЕ

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

БЕЛЕШКА 
(ЛАТ.)

НАПЕТОСТ       
(МН.)

18. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ПОГОДБЕНА  
СВЕЗА

АСИРСКИ 
БОГ НЕБА

ДРУГИ,  
ОСТАЛИ

ОБМАЊИВАТИ

ПРКОСАН

НЕ ГОВОРИТИ

АНАГРАМ
ОЈ, ВЕДРИНО

ДОМАЋА...
...сатира ти откри право лице, 
«Данга», «Вођа» и «Страдија» 

посташе ти мезимице.



Да ли сте зна ли ... Де ца бри ну
Пен зи ја је сте плод мо га ра да али ми де лу је као да је зе ле на убра-

на.
Пен зи о не ри је ду хлеб са де вет ко ра, а му ка им кад им не ко 

узме јед ну ко ру хле ба!
Здра вље ви ше ни је про блем – здра вља не ма.
Са плео се на праг, си ро ма штва.
О на ма бри ну де ца, од во де нас у до мо ве за ста ре.
Ви ше не пре по зна јем сво ју по тро шач ку кор пу.
Све сам ле по ускла дио: пра зан сто мак – пра зан нов ча ник.

Ми ли јан Де спо то вић

Мо лим за реч
Мо ја су пру га је Дан же на пре тво ри ла у Дан же не.
Уну ци ода ли при зна ње: „Де де су за пет по сто бо ље у од но су на про-

шлу го ди ну.”
Љу бав је са мо реч... док се не уме ша та шта.
Цр вен ка па: „Ба ко за што су ти та ко ве ли ка уста?” Ба ка: „Би ла сам код 

пла сти ча ра.”
Врап ци се вра ћа ју у Бе о град. То већ и врап ци зна ју.
Смех је лек па ми док тор сва ки пут про пи ше не ко ли ко ви це ва на 

ре цепт.
Сви пип ка ју хлеб. Да ли је то на си ље у су пер мар ке ту?
Уво де се ка ме ре у шко ле. Сад ће ђа ци мо ћи да се сли ка ју са сво јим 

ке че ви ма.
Ле кар: „Го спо ђо, не сви ђа ми се ва ша гла ва.” „Док то ре, ни сте ни 

ви не ки ле по тан!”
Ва пај пен зи о не ра: Ме њам Ба ба Мар ту за не што мла ђе.

Де јан Па та ко вић

Ауто цен зу ра
Ако се без по тре бе ба виш дру ги ма, не што ни је у ре ду ни са то-

бом.
Кад је до бро, мно го је при ја те ља, кад је зло, увек си сам.
Суд би не се бо ји по штен чо век.
Да ли се љу ди пра зних гла ва мо гу уто пи ти?
Што му је па мет та ња, ме мо а ри су де бљи.
Кад чо век ћу ти, не мо жеш му од у зе ти реч.

Ми ле Г. Ла за ре вић

Са те ра ни у ћо шак
Сви око ме не сте ко ше ово или оно. Ме ни при па де му ка.
Јед ни кра ду да не. Дру ги кра ду пре ко це лог да на.
Ако су те шко ће про ла зне, за што су код нас пу сти ле ко ре ње.
Са те ра ни у ћо шак го во ре из сво га угла.
Лаж се мо дер ни зо ва ла. Ко ри сти ин тер нет.
Гво зде ни ка рак тер ни је имун на рђу.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Ди ја ман ти
Ја дан је онај ко ји у афо ри зму ви ди ша лу.
За бо рав је ко нач ни от клон од те шких ми сли.
У не до стат ку стам бе ног про сто ра, жи вим ис под до сто јан ства.
Тај угље ник је чу до. По не ки гра фит с вре ме ном пре ра сте у ди-

ја мант.
По ко зна ко ји пут, за љу бљу јем се пр ви пут.

Ра де Мић ко вић
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– да је Ка пе тан Ми ши но зда ње јед-

– да је пр ва штам па ри ја код нас по че ла 

– да је 16. фе бру а ра 1826. го-

Ми ша је по кло нио ово зда ње до мо ви ни у обра зов не свр хе. 

гу у та да шњој Ср би ји „Срб ско сти хо тво ре ни-

џић. Нај ве ћи при лог при ли ком ње ног осни ва ња дао је кнез 

је“. Из дао је це ло куп на де ла До си те ја Об ра до ви ћа у 10 књи га. У 

Ми лош Обре но вић. „Ле то пис Ма ти це срп ске” је нај ста ри ји 

на од нај по зна ти јих гра ђе ви на 19. ве-

са ра дом 21. ма ја 1831. го ди не, а да су је из 

ди не у Пе шти осно ва на Ма ти ца 

ка у Бе о гра ду у ко јој је сме штен Рек-

Санкт Пе тер бур га до не ли Цвет ко Ра јо вић и 

срп ска, нај зна чај ни ја кул тур-

то рат Уни вер зи те та у Бе о гра ду и део 

Аврам Пе тро ни је вић? Пр ву бе о град ску књи-

но-исто риј ска ин сти ту ци ја пре-

Фи ло зоф ског фа кул те та? Са гра ђе но 

го ве зач ку рад њу и књи жа ру отво рио је 1827. 

чан ских Ср ба? Ини ци ја тор иде је 

је у пе ри о ду од 1857. до 1863. го ди не пре ма пла но ви ма че шког 

го ди не Гли го ри је Во за ро вић код Са бор не 

о осни ва њу Ма ти це срп ске био је углед ни срп ски прав ник, 

ар хи тек те Ја на Не во ле. На кон за вр шет ка из град ње, ка пе тан 

цр кве. Он је штам пао 1832. го ди не пр ву књи-

књи жев ник и исто ри чар и њен пр ви пред сед ник Јо ван Ха-

ње го вој књи жа ри је 1832. го ди не осно ва на На род на би бли о те-

срп ски ча со пис ко ји се одр жао до да на шњих да на.

ка Ср би је, та да под на зи вом „Би бли о те ка ва ро ши бе о град ске“.

– да је кра љи ца На та ли ја осно ва ла фонд 

– да је пр ва др жав на би бли о те ка у Ср би ји осно ва на 1815. 

„На та ли ја нум” и по кло ни ла Уни вер зи те ту у 

го ди не при Кња жев ској кан це ла ри ји, а да је На род на би бли-

Бе о гра ду Кра љев ски до мен у Мај дан пе ку 

о те ка осно ва на 1832. го ди не? За На род ну би бли о те ку на Ко-

од око 8.000 хек та ра, а руд ник зла та, ко ји 

сан чи ће вом вен цу кнез Ми ха и ло је дао свој плац. Би бли о те ка 

се на ње му на ла зи, срп ској си ро ча ди? Тим 

је сру ше на у бом бар до ва њу Бе о гра да 1941. го ди не, у по жа ру 

ге стом кра љи ца На та ли ја је убе дљи во нај-

ко ји је на пра вио не мер љи ву ште ту. У Би бли о те ци је чу ва на 

ве ћи до бро твор Бе о град ског уни вер зи те та.

гра ђа не са мо срп ског по ре кла већ и она ко ја је по ти ца ла из 
чи та ве Евро пе и ко ја је об у хва та ла хро но ло шко раз до бље од 
го то во хи ља ду го ди на. 




