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По ред Но ве го ди не, ко ја се пра зну је у це-
лом све ту, ве ћи на зе ма ља има сво је др-
жав не и вер ске пра зни ке, од ко јих су не ки 

вр ло спе ци фич ни. Углав ном се сла ве ва жни да-
ту ми из на ци о нал не про шло сти и нај ве ћи вер-
ски пра зни ци раз ли чи тих кон фе си ја.

Пре ма За ко ну о др жав ним и дру гим пра зни ци-
ма у Ре пу бли ци Ср би ји, пр ви др жав ни пра зник, 
по сле Но ве го ди не, ко ји се пра зну је не рад но је-
сте Сре те ње – Дан др жав но сти Ср би је, ко ји се 

сла ви 15. и 16. фе бру а ра. Тим пра зни ком обе ле-
жа ва се спо мен на дан ка да је на збо ру у Ора шцу 
1804. по диг нут Пр ви срп ски уста нак и дан ка да је 
у Кра гу јев цу 1835. из дат и за кле твом по твр ђен 
пр ви Устав Кња жев ства Сер би је.

Др жав ни пра зни ци у Ср би ји су и Пра зник ра-
да – 1. мај, Дан по бе де (9. мај) ко ји се пра зну је 
рад но, као и Дан при мир ја у Пр вом свет ском ра-
ту (11. но вем бар). Од вер ских пра зни ка сла ви се 
пр ви дан Бо жи ћа и ус кр шњи пра зни ци по чев од 
Ве ли ког пет ка за кључ но са дру гим да ном Ус кр са.

Ср би ја од дав ни на има бо га ту исто ри ју, па ни је 
чуд но што се и да ље ве ру је да сла ви мно го пра-
зни ка и да има до ста не рад них да на. Ме ђу тим, у 
прак си и ни је баш та ко, јер рад ни ци у Ср би ји по 
том осно ву не ра де тек 10 да на у го ди ни. Ве ћи на 
еко ном ски моћ них др жа ва, за ко је се сма тра да 
мно го ра де, уства ри има ви ше не рад них да на од 
Ср би је.

То је слу чај и са Сје ди ње ним Аме рич ким Др-
жа ва ма. САД про сла вља ју Но ву го ди ну 1. ја ну а-
ра, за тим Дан Мар ти на Лу те ра Кин га 15. ја ну а ра 
(од уби ства 1968. го ди не), Дан ина у гу ра ци је аме-
рич ког пред сед ни ка 20. ја ну а ра (сва ке че твр те 
го ди не), Дан пред сед ни ка (ро ђен дан Ва шинг то-
на) тре ћег по не дељ ка у фе бру а ру, Ус крс, не де-
љу у апри лу (ва ри ра), Дан се ћа ња – по след њег 
по не дељ ка у ма ју, Дан не за ви сно сти, тј. 4. јул 
(пот пи си ва ње Де кла ра ци је не за ви сно сти 1776. 
го ди не), Дан ра да пр вог по не дељ ка у сеп тем бру, 
Дан Ко лум ба дру гог по не де ља ка у ок то бру, Дан 
ве те ра на 11. но вем ба ра, Дан за хвал но сти че твр-

тог че тврт ка у но вем бру (од 1621. го ди не) и Бо-
жић 25. де цем бра.

Ин те ре сант но је да у САД за Бо жић до би ја ју је-
дан не рад ни дан, а за Дан за хвал но сти два, што 
зна чи да се у аме рич ким фир ма ма прак ти ку је од 
10 до 13 не рад них да на го ди шње. Ве ћи ну пра зни-
ка су ле по „скоц ка ли” у ка лен да ру, јер су обич но 
на не ки по не де љак у ме се цу па се спа ја ју са ви-
кен дом, а Дан за хвал но сти увек па да по след њег 
че тврт ка у но вем бру, те се спа ја са пет ком и ви-

кен дом. Аме ри ка као да бу квал но ста не то ком 
тих да на, а од Бо жи ћа до Да на пред сед ни ка у фе-
бру а ру све се спо ро од ви ја и са мо по слов но „ве-
ге ти ра”. Јед на од пред но сти је и да ско ро у сва кој 
озбиљ ној и ве ћој фир ми у САД рад ни ци од мах на 
по чет ку го ди не до би ју рас по ред не рад них да на и 
та ко мо гу да се ор га ни зу ју и још у ја ну а ру ле по ис-
пла ни ра ју сво је кра ће и ду же од мо ре.

Што се ти че не рад них да на, Ср би ја и Шкот ска 
су јед не од рет ких зе ма ља у ко ји ма је и 2. ја ну ар 
не ра дан. За ни мљи во је да нај ви ше сло бод них 
да на до би ја ју Ру си, ко ји спа ја ју Но ву го ди ну и 
дру ги дан пра во слав ног Бо жи ћа, та ко да углав-
ном не ра де осам да на.

Из у зе так од уо би ча је ног пра зно ва ња пред ста-
вља Ве ли ка Бри та ни ја у ко јој др жав ни пра зни-
ци не мо ра ју би ти пла ће ни, а по сло да вац мо же 
да укљу чи пра зни ке као део го ди шњег од мо ра 
рад ни ка. Они ипак ни су оште ће ни јер је свим 
Бри тан ци ма ко ји ра де пе то днев ну рад ну не де љу 
за га ран то ва но 28 да на од мо ра го ди шње. Дру га 
нео бич ност ве за на за ову зе мљу је сте да она је-
ди на (по ред Дан ске) не ма свој на ци о нал ни дан.

Ка да нас, да кле, упо ре ди мо са дру гим зе мља-
ма, до ла зи мо до за кључ ка да Ср би ни су нај ве ћи 
„не рад ни ци”. Мно ге зе мље има ју ви ше пра зни ка 
и не рад них да на од нас: Бел ги ја – 15, Ар ген ти на 
– 13, Ау стри ја – 13, Ка на да – 13, Сло ве ни ја – 12, 
Грч ка – 12, Фран цу ска и Швед ска по 11. Ко лум би ја 
и Ин ди ја су ре кор де ри са 18 не рад них да на, а од 
нас ви ше пра зну ју чак и Ја пан ци ко ји по том осно-
ву не ра де 15 да на го ди шње. Д. Гру јић

Ва ља не кад да се 
сла ви и од ма ра
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у жижи

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, по се тио је кра јем ја ну-

а ра За вод за пен зиј ско оси гу ра ње Ау стри је 
(ПВА) у Бе чу, где је са пред сед ни ком За во да 
Ман фре дом Ан дер ле ом раз го ва рао о да-
љем уна пре ђе њу са рад ње у ко рист гра ђа на 
две зе мље.

Ми ни стар Ђор ђе вић је ре као да Ау стри ја 
и Ср би ја има ју од лич ну са рад њу, као и пен-
зиј ски фон до ви две зе мље, али да увек по-
сто ји про стор за да ље уна пре ђе ње, и до дао 
да је на са стан ку би ло ре чи и о оно ме што је 
већ за по че то, из ме ђу оста лог о ко ри шће њу 
на ших ре ха би ли та ци о них цен та ра, као и о 
елек тр он ској раз ме ни по да та ка.

– У ин те ре су ау стриј ских и на ших гра ђа-
на же ли мо да уна пре ди мо са рад њу и ис ко-
ри сти мо све по тен ци ја ле ко је има Ср би ја 
у овом тре нут ку. Сре ди ном го ди не тре ба-
ло би да бу де пот пи сан но ви Спо ра зум о 

раз ме ни по да та ка ко ји ће омо гу ћи ти ве ћу 
кон тро лу – ре као је Ђор ђе вић, а пре ма ми-
шље њу ау стриј ских ко ле га, то би тре ба ло да 
омо гу ћи и ве ће пен зи је за на ше гра ђа не.

У Ау стри ји и Бе чу је ве ли ка срп ска ди ја-
спо ра и због то га је ве о ма бит на са рад ња и 
у обла сти пен зиј ског оси гу ра ња.

– Ау стри ја ис пла ћу је пен зи је за 27.195 ко-
ри сни ка пен зиј ског фон да ко ји жи ве у Ср би-
ји, а Ср би ја за око 2.150 на ших пен зи о не ра 
ко ји жи ве у Ау стри ји. Љу ди ка да оду у пен-
зи ју же ле да вре ме по све те се би, а не ад ми-
ни стра тив ним ства ри ма и упра во је оба ве за 
Ау стри је и Ср би је да то по јед но ста ве – ре-
као је ми ни стар.

Ми ни стар Ђор ђе вић и пред сед ник За во-
да Ан дер ле раз го ва ра ли су и о мо гућ но сти-
ма спро во ђе ња ре ха би ли та ци је ау стриј ских 
ко ри сни ка и оси гу ра ни ка срп ског по ре кла 
у на шим ба ња ма, има ју ћи у ви ду да ће им 
опо ра вак би ти бр жи и ква ли тет ни ји ако се 

ре а ли зу је у ма тич ној зе мљи, на ма тер њем 
је зи ку, у по зна том окру же њу, а по усло ви ма 
и ква ли те ту ре ха би ли та ци је ка кву би до би-
ли и у ау стриј ским ре ха би ли та ци о ним цен-
три ма.

Ђор ђе вић је ука зао да по ред ре ха би ли та-
ци о них цен та ра ко ји ра де, у Ср би ји има мо и 
26 ко ји ни су у функ ци ји.

– Пред ста ви ли смо на са стан ку све на ше 
ба ње ко је ни су у функ ци ји, са мо гућ но шћу 
да за јед но са Ау стри јом не ке од њих ста ви-
мо у функ ци ју – на вео је ми ни стар и до дао 
да ве ру је да ће у овој го ди ни са рад ња си гур-
но би ти уна пре ђе на.

Бу ду ћи да је пре вен ци ја ин ва лид но сти у 
Ау стри ји у над ле жно сти За во да за пен зиј-
ско оси гу ра ње, сва ки но ви вид са рад ње, па 
и ре ха би ли та ци ју сво јих ко ри сни ка у срп-
ским ба ња ма, раз ви ја ли би уз парт нер ство 
и по др шку Ре пу блич ког фон да ПИО, с ко јим 
има ју до бре по слов не од но се. Г. О.

МИ НИ СТАР ЗО РАН ЂОР ЂЕ ВИЋ У ЗА ВО ДУ ЗА ПЕН ЗИЈ СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ АУ СТРИ ЈЕ

Уна пре ђе ње са рад ње у 
ко рист гра ђа на две зе мље

Чла но ви Управ ног од бо ра Ре пу блич ког фон-
да ПИО су, на сед ни ци одр жа ној 31. ја ну а ра ове 
го ди не, за ди рек то ра Фон да у на ред ном че тво-
ро го ди шњем ман да ту име но ва ли Дра га ну Ка-

ли но вић, ди пло ми ра ног еко но ми сту, на осно ву 
са гла сно сти ко ју је истог да на на сво јој сед ни ци 
да ла Вла да Ср би је. Дра га ни Ка ли но вић је ово 
тре ћи ман дат на ме сту ди рек то ра Фон да.

РЕ И ЗА БРА НА ДИ РЕК ТОР КА РФ ПИО

На че лу Фон да
Дра га на Ка ли но вић
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актуелно

У скла ду са из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси-

гу ра њу, ко ји је сту пио на сна гу 
30. сеп тем бра 2018. го ди не, 
пред ви ђе но је да ли ци ма ко ја 
се са мо стал но укљу чу ју у оба ве-
зно оси гу ра ње по осно ву чла на 
15, уко ли ко не пла те до при нос у 
ро ку од шест ме се ци од да на до-
спе ло сти, пре ста је свој ство оси-
гу ра ни ка нај ра ни је са по след-
њим да ном за ко ји је до при нос 
пла ћен. Рок до спе ло сти је 15. у 
ме се цу за прет ход ни ме сец.

Из ме на за кон ског окви ра 
усло ви ће и пре ста нак оси гу-
ра ња од ре ђе ном бро ју оси-
гу ра ни ка за ко је се утвр ди да 
пре 30. сеп тем бра 2018. го ди не 
ни су пла ти ли до при нос у ро ку 
од шест ме се ци од да на до спе-
ло сти, би ло због то га што су 
пла ћа ли до при но се за ПИО на 
ни жу осно ви цу од утвр ђе не за 
тај пе ри од или су не ре дов но 
из ми ри ва ли оба ве зе. Ре ше ње 
о пре стан ку свој ства оси гу ра-
ни ка по овом осно ву Фонд ће 
до не ти по слу жбе ној ду жно сти. 
Ови осигурaници не ће мо ћи да 
из вр ше на кнад не упла те до при-

но са за пе ри од за ко ји до при-
нос ни је пла ћен шест ме се ци од 
да на до спе ло сти.

Оси гу ра ни ци ма ко ји су до-
при но се за ПИО по чла ну 15 
упла ћи ва ли у тач ном из но су и у 
ро ку до спе ло сти, по да ци се ре-
ги стру ју у ма тич ној еви ден ци ји 
и пред ста вља ју основ за об ра-
чун пен зи ја ка да се за то стек ну 
прав ни усло ви.

Ли ца ко ја ис пу ња ва ју за кон ске 
усло ве за упла ту до при но са за 
ПИО по осно ву чла на 15 За ко на, 

од но сно до бро вољ но се опре де-
ле за са мо стал ну упла ту, чак и ако 
им је ре ше њем Фон да пре ста ло 
свој ство оси гу ра ни ка по прет-
ход ном зах те ву, мо гу по но во да 
под не су зах тев и при сту пе оба-
ве зном оси гу ра њу, по шту ју ћи но-
ву за кон ску нор му о ре дов но сти 
упла те до при но са за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње.

Од упла те за ја ну ар 2019. го-
ди не ва же но ве осно ви це оси-
гу ра ња, ко је су за 3,76 од сто 
ви ше у од но су на прет ход ну 

го ди ну (због ускла ђи ва-
ња са кре та њем за ра да у 
прет ход ној го ди ни). Гра-
ђа ни мо гу да се опре де-
ле за јед ну од 13 осно ви-
ца оси гу ра ња, не за ви сно 
од струч не спре ме ко ју 
има ју. По За ко ну о до-
при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње, 
нај ни жа осно ви ца оси-
гу ра ња из но си 35 од сто 
про сеч не ре пу блич ке 
за ра де за прет ход них 12 
ме се ци, што је 23.921 ди-
нар, а нај ви ша пет про-

сеч них пла та, од но сно 341.725 
ди на ра. До при нос за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње је 26 
од сто, што зна чи да ће се ме-
сеч ни из да так за са мо стал ну 
упла ту до при но са за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње кре-
та ти у ра спо ну од 6.219,46 до 
88.848,50 ди на ра.

Из но си осно ви ца оси гу ра ња и 
до при но са за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње ва же за це лу 
2019. го ди ну и до ступ ни су гра ђа-
ни ма на сај ту РФ ПИО (www.pio.rs) 
и на огла сним та бла ма у фи ли ја-
ла ма. Фонд ПИО под се ћа гра ђа не 
ко ји се опре де ле за са мо стал ну 
упла ту до при но са по осно ву чла-
на 15 За ко на о ПИО да је рок до-
спе ло сти 15. у ме се цу за прет ход-
ни ме сец. Јед ном иза бра на осно-
ви ца мо же се про ме ни ти, под 
усло вом да се под не се но ви зах-
тев. Та ко ђе, гра ђа ни ко ји не же ле 
ви ше да упла ћу ју са мо стал но до-
при но се, у оба ве зи су да под не су 
зах тев за пре ста нак упла те.

Пра во на са мо стал ну упла ту 
до при но са има ју сва ли ца ко ја 
су ван оси гу ра ња (не за по сле-
ни, сту ден ти, до ма ћи це, ђа ци...) 
под усло вом да су ста ри ја од 15 
го ди на, да има ју пре би ва ли ште 
у Ре пу бли ци Ср би ји, да ни су ко-
ри сни ци пен зи је оства ре не у 
Ср би ји или у др жа ви са ко јом је 
за кљу чен ме ђу на род ни уго вор 
о со ци јал ном оси гу ра њу и да 
ни је на сту пио не ки од слу ча је-
ва по осно ву ко јих се оства ру је 
пра во (нпр. на вр ше ње го ди на 
жи во та про пи са них за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, ин-
ва лид ност), од но сно, уко ли ко је 
на сту пио не ки од тих слу ча је ва, 
свој ство оси гу ра ни ка се мо же 
сте ћи са мо за слу чај ко ји ни је 
на сту пио. Г. О.

ОСНО ВИ ЦЕ ЗА ДО ПРИ НО СЕ ОД ЈА НУ А РА ДО ДЕ ЦЕМ БРА 2019. ГО ДИ НЕ 
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Осно ви це % Од про сеч не за ра де 26%

1 35 23.921 6.219,46
2 40 27.338 7.107,88
3 54 36.906 9.595,56
4 65 44.424 11.550,24
5 80 54.676 14.215,76
6 87 59.460 15.459,60
7 115 78.597 20.435,22
8 127 86.798 22.567,48
9 155 105.935 27.543,10

10 200 136.690 35.539,40
11 300 205.035 53.309,10
12 400 273.380 71.078,80
13 500 341.725 88.848,50

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Упла та до при но са по чла ну 
15 За ко на о ПИО

На кна да по греб них тро шко ва 
ко ја се ис пла ћу је по ро ди ца ма 
пре ми ну лих пен зи о не ра (или 
оно ме ко је пла тио са хра ну) у 

ја ну а ру, фе бру а ру и мар ту 2019. 
го ди не из но си ће 39.491,00 ди-
на ра за све ка те го ри је ко ри сни-
ка пен зи ја.

Зах тев за ис пла ту на кна де 
са де та љи ма о по треб ној до ку-
мен та ци ји мо же се на ћи на сај ту 
Фон да ПИО (www.pio.rs) у ме ни ју 

Обра сци или на шал те ри ма ор га-
ни за ци о них је ди ни ца РФ ПИО. 

Уз зах тев је по треб но при ло жи-
ти од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју.

По греб ни тро шко ви 39.491 ди нар

Шалтер сала у Филијали за град Београд
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На кон ско ро де вет го ди-
на пре го во ра, уско ро ће 
гра ђа ни ма ко ји су стаж 

оси гу ра ња сте кли у Ср би ји и Ру-
си ји би ти омо гу ће но да на осно-
ву од ред би спо ра зу ма из ме ђу 
две др жа ве оства ру ју пра ва из 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.

На и ме, Спо ра зум из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе де-
ра ци је о со ци јал ној си гур но сти 
сту па на сна гу 1. мар та 2019. 
го ди не. О то ме кад је спо ра зум 
пот пи сан, ко је су ак тив но сти 
прет хо ди ле по чет ку ње го ве 
при ме не, као и ко ја ће све пра-
ва гра ђа ни мо ћи да оства ре 
при ме ном овог спо ра зу ма, раз-
го ва ра ли смо са Зо ра ном Па но-
ви ћем, ди рек то ром За во да за 
со ци јал но оси гу ра ње.

– Спо ра зум из ме ђу Ре пу бли-
ке Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је 
о со ци јал ној си гур но сти пот пи-
сан је у Мо скви, 19. де цем бра 

2017. го ди не. У ме ђу вре ме ну 
две стра не су ин тен зив но ра-
ди ле на утвр ђи ва њу тек ста Ад-
ми ни стра тив ног спо ра зу ма за 
при ме ну Спо ра зу ма из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ру ске Фе-
де ра ци је о со ци јал ној си гур но-
сти, ко ји је пот пи сан 17. ја ну а ра 
2019. го ди не у Бе о гра ду, из ме-
ђу Ми ни стар ства за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња Ре пу бли ке Ср би је и 
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не 
за шти те Ру ске Фе де ра ци је. Та-
ко ђе, де ле га ци је две ју др жа ва 
ра ди ле су и на до но ше њу тек-
ста Про то ко ла о спро во ђе њу 
Спо ра зу ма и Ад ми ни стра тив-

ног спо ра зу ма, ко ји су за Ру ску 
Фе де ра ци ју пот пи са ли Пен зиј-
ски фонд Ру ске Фе де ра ци је, 
Фонд за со ци јал но оси гу ра ње 
Ру ске Фе де ра ци је, Фе де рал на 
др жав на бу џет ска уста но ва за 
ме ди цин ско-со ци јал ну екс пе-
р ти зу „Фе де рал ни би ро ме ди-
цин ско-со ци јал не екс пе р ти зе” 
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не 
за шти те Ру ске Фе де ра ци је, и За-

вод за со ци јал но оси гу ра ње у 
име Ре пу бли ке Ср би је. Са став-
ни део на ве де ног Про то ко ла, 
чи ји је текст раз ме њен 17. ја-
ну а ра 2019. го ди не, чи ни и де-
вет дво је зич них обра за ца ко ји 
ће се ко ри сти ти у по ступ ци ма 
оства ри ва ња пра ва из пен-
зиј ског оси гу ра ња при ме ном 
Спо ра зу ма – на во ди Зо ран Па-
но вић.

Ка ко ис ти че, на ве де на ак та 
ко ја су до не та ука зу ју на то да су 
над ле жне ин сти ту ци је др жа ва 
уго вор ни ца во ди ле ин тен зив ну 
ак тив ност ка ко би се обез бе-
ди ли сви по треб ни усло ви за 
не сме та но спро во ђе ње Спо ра-

зу ма на кон ње го вог сту па ња на 
сна гу и омо гу ћи ло др жа вља ни-
ма две ју др жа ва пот пу но и ефи-
ка сно оства ри ва ње пра ва.

Пот пи са ни спо ра зум од но си 
се са мо на област пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, а по-
ред оства ри ва ња пра ва на пен-
зи ју, под ра зу ме ва и још не ка 
да ва ња.

– Спо ра зум ће се при ме њи-
ва ти на др жа вља не Ре пу бли ке 
Ср би је и Ру ске Фе де ра ци је и 
чла но ве њи хо вих по ро ди ца ко-
ји има ју пре би ва ли ште на те ри-
то ри ји јед не од уго вор них стра-
на, и омо гу ћи ће оства ри ва ње 
пра ва пре ма срп ским прав ним 
про пи си ма из обла сти пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња, од но сно пра во на ста ро сну 
пен зи ју, пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју, ин ва лид ску и по ро дич-
ну пен зи ју, као и на да ва ња по 
осно ву по вре де на ра ду и про-
фе си о нал не бо ле сти и на кна ду 
по греб них тро шко ва – ка же Па-
но вић.

Спо ра зум омо гу ћа ва да се 
при ли ком оства ри ва ња пра ва 
при ме ни прин цип са би ра ња 
ста жа оси гу ра ња на вр ше ног на 
те ри то ри ји дру ге др жа ве уго-
вор ни це, ако је то по треб но, 
као и са би ра ње ста жа оси гу ра-
ња ко ји је на вр шен и на те ри-
то ри ји тре ће др жа ве, са ко јом 
стра на уго вор ни ца ко ја утвр-
ђу је пен зи ју има за кљу чен спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу, 

под усло вом да се ти ста же ви не 
по кла па ју.

Та ко ђе, Спо ра зум омо гу ћа-
ва и тран сфер да ва ња у дру гу 
др жа ву уго вор ни цу, под од ре-
ђе ним усло ви ма, као и у тре ће 
др жа ве за ко ри сни ке пен зи ја 
Ре пу бли ке Ср би је за слу чај про-
ме не пре би ва ли шта, од но сно 
пре се ље ња у тре ћу др жа ву.

Ва жно је на гла си ти да ће се 
ис пла та да ва ња спро во ди ти тр-
о ме сеч но, ди рект но на лич ни 
ра чун ко ри сни ка пен зи је, на кон 
што ис пла ти лац пен зи је при ми 
до ку мент ко ји по твр ђу је чи ње-
ни цу да је ње гов ко ри сник жив.

– Ра ди не сме та не ис пла те да-
ва ња на те ри то ри ју дру ге др жа ве 
уго вор ни це, но си о ци оси гу ра ња 
су у оба ве зи да че ти ри пу та го ди-
шње, пре сва ке ис пла те, по твр де 
чи ње ни цу по сто ја ња жи во та. На 
при мер, у слу ча ју ли ца ко ја има-
ју пре би ва ли ште у Ре пу бли ци 
Ср би ји, а ко ри сни ци су пен зи ја 
Ру ске Фе де ра ци је, Ре пу блич ки 
фонд ПИО има оба ве зу да за све 
ко ри сни ке пен зи ја Ру ске Фе де-
ра ци је до ста ви по пу њен до го во-
ре ни дво је зич ни обра зац ко јим 
ће оба ве сти ти ру ског но си о ца 
оси гу ра ња да је ње гов ко ри сник 
жив. Циљ ова квог по сту па ња је 
да се от кло ни мо гућ ност за нео-
сно ва ну ис пла ту да ва ња – по ја-
шња ва Зо ран Па но вић.

Оно што је по себ но зна чај но за 
оси гу ра ни ке ко ји има ју стаж оси-
гу ра ња на вр шен у ове две др жа-
ве је сте да ће се за утвр ђи ва ње 
пра ва на да ва ње узи ма ти у об зир 
и стаж оси гу ра ња на вр шен пре 
сту па ња на сна гу Спо ра зу ма. То 
кон крет но зна чи да ће се по ред 
ста жа оси гу ра ња на вр ше ног 
пре ма прав ним про пи си ма Ру ске 
Фе де ра ци је, у об зир узи ма ти и 
стаж на вр шен на те ри то ри ји бив-
ше Ру ске Со вјет ске Фе де ра тив не 
Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке, док 
се стаж на вр шен на те ри то ри ји 
дру гих бив ших ре пу бли ка СССР 
не ће узи ма ти у об зир.

В. Ка дић

СПО РА ЗУМ О СО ЦИ ЈАЛ НОЈ СИ ГУР НО СТИ ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И РУ СИ ЈЕ

Пен зи је из Ру ске  
Фе де ра ци је од 1. мар та

За информације – Контакт 
центар РФ ПИО
Корисници и осигураници који имају питања у вези са 
применом Споразума између Републике Србије и Руске 
Федерације о социјалној сигурности, који се примењује почев 
од 1. марта 2019. године, могу се обратити Контакт центру 
Фонда ПИО, на телефоне 0700/017-017 и 011/3060-680 или на 
мејл kontakt@pio.rs.
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Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
усво ји ла је у ју лу про шле 
го ди не Од лу ку о је дин-

стве ном ко дек су ши фа ра за 
уно ше ње и ши фри ра ње по да-
та ка у еви ден ци ја ма у обла сти 
ра да. Са став ни део те од лу ке су 
но ви ши фар ни ци, и то: Ши фар-
ник за ни ма ња, Ши фар ник ни-
воа ква ли фи ка ци ја, Ши фар ник 
др жа ва, Ши фар ник оп шти на у 
Ре пу бли ци Ср би ји и Ши фар ник 
на се ља у Ре пу бли ци Ср би ји, и 
сви су у при ме ни од 1. ја ну а ра 
2019. го ди не.

Ши фар ник за ни ма ња при-
пре ми ло је Ми ни стар ство за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, ко је је за јед-
но са Ми ни стар ством про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
а у са рад њи и са дру гим ор га-
ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма, 
обра зо ва ло Рад ну гру пу ко ја је 
де фи ни са ла но ву ли сту за ни ма-
ња у Ре пу бли ци Ср би ји.

Ка ко са зна је мо из Ми ни стар-
ства за рад, но ва ли ста за ни ма-
ња је са чи ње на на осно ву пра-
ће ња по тре ба при вре де и тр жи-
шта ра да у Ре пу бли ци Ср би ји, 
пу тем ан га жо ва ња струч ња ка 
ко ји по зна ју до ма ће тр жи ште 
ра да и кон сул то ва ња при вре де, 
од но сно по сло да ва ца.

У окви ру при пре мље не ли-
сте за ни ма ња сва ко за ни ма ње 
до би ло је сво ју ши фру. Ши фар-
ник је у пот пу но сти уса гла шен 
са зах те ви ма IS CO-08 стан дар да 
(Ме ђу на род на стан дард на кла-
си фи ка ци ја за ни ма ња ко ју је 
до не ла Ме ђу на род на ор га ни за-
ци ја ра да), и са др жи 10 глав них 
гру па за ни ма ња ко је су раз вр-
ста не пре ма нај че шће зах те ва-
ном обра зов ном ни воу, а уну-
тар њих на 43 вр сте, 130 под-
вр ста, 436 ску пи на за ни ма ња и 
3.641 по је ди нач но за ни ма ње. 
На овај на чин је омо гу ће на ме-
ђу на род на упо ре ди вост по да-
та ка на ни воу вр сте, под вр сте и 
ску пи не за ни ма ња, док је ли ста 
за ни ма ња ускла ђе на са по тре-
ба ма на ше при вре де и тр жи шта 

ра да. Кон стант но пра ће ње при-
ме не ши фар ни ка омо гу ћи ће 
ње го во пе ри о дич но ажу ри ра-
ње и при ла го ђа ва ње про ме на-
ма на тр жи шту ра да.

Под се ћа мо да је до по чет ка 
при ме не но вог Ши фар ни ка за-
ни ма ња, у Ср би ји у упо тре би 
би ла ли ста за ни ма ња из 1990. 
го ди не –Је дин стве на но мен кла-
ту ра за ни ма ња (ЈНЗ), ко ја је у 
нај ве ћем де лу пре ва зи ђе на због 
ди на мич них про ме на у све ту ра-
да ко је су се де си ле у прет ход не 
три де це ни је и ко је су усло ви ле 
не ста нак јед них и по ја ву но вих 
за ни ма ња. Нај ве ћу екс пан зи ју у 
прет ход ном пе ри о ду до жи ве ла 
је област ин фор ма ци о но-ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја, што је 
пра ће но по ја вом чи та вог ни за 
но вих за ни ма ња.

Ка ко на во де у Ми ни стар ству 
за рад, уво ђе њем у Ши фар ник 
за ни ма ња свих за ни ма ња ко ја 
на тр жи шту по сто је у ак ту ел-
ном тре нут ку, обез бе ди ће се 
ви дљи вост за по шља ва ња у тим 
за ни ма њи ма, а ти ме и по ве ћа-
ње ква ли те та по да та ка о це ло-
куп ној по ну ди и по тра жњи за 

за ни ма њи ма у Ре пу бли ци Ср-
би ји. То је од из у зет не ва жно сти 
ка ко за обра зов ни си стем, та ко 
и за утвр ђи ва ње ме ра по ли ти ке 
за по шља ва ња и дру гих про гра-
ма и ме ра усме ре них на раз вој 
при вре де и дру штва у це ли-
ни. Са ста но ви шта по је дин ца, 
но ви Ши фар ник за ни ма ња ће 
олак ша ти кре та ње по је дин ца 
на тр жи шту ра да, бу ду ћи да ће 
сви ак те ри на тр жи шту ко ји су 
од ути ца ја на тра же ње по сла и 
за по шља ва ње, а то су у пр вом 
ре ду по сло дав ци, На ци о нал на 
слу жба за за по шља ва ње (НСЗ) 
и аген ци је за за по шља ва ње, ко-
му ни ци ра ти истим је зи ком, на 
јед но зна чан на чин.

Та ко ђе је ва жно има ти у ви ду 
да је до са да по сто је ћи Ши фар-
ник за ни ма ња и струч не спре-
ме, ко ји је ура ђен на осно ву ЈНЗ, 
пред ста вљао спој за ни ма ња и 
не ка да шњих струч них спре ма, 
са да ква ли фи ка ци ја, чи је је раз-
два ја ње би ло нео п ход но, јер се 
ра ди о два раз ли чи та обе леж ја 
ак тив ног ста нов ни штва, о за ни-
ма њу и о ква ли фи ка ци ји. Да кле, 
но ви Ши фар ник за ни ма ња об-

у хва та ли сту за ни ма ња, док ће 
се ква ли фи ка ци је (не ка да шње 
струч не спре ме или обра зов-
ни про фи ли) на ла зи ти у по себ-
ном ре ги стру ква ли фи ка ци ја за 
чи је са чи ња ва ње је над ле жно 
Ми ни стар ство пр о све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја. Ни вои 
ква ли фи ка ци ја (не ка да сте пе-
ни струч не спре ме) са да су об-
у хва ће ни Ши фар ни ком ни воа 
ква ли фи ка ци ја ко ји је до нет у 
окви ру исте од лу ке као и Ши-
фар ник за ни ма ња. До за вр шет-
ка ре ги стра ква ли фи ка ци ја, у 
упо тре би ће и да ље би ти ста-
ри Ши фар ник за ни ма ња у де лу 
струч не спре ме.

Ми ни стар ство за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал-
на пи та ња, у са рад њи са НСЗ и 
При вред ном ко мо ром Ср би је, 
а уз по др шку Не мач ке ор га ни-
за ци је за ме ђу на род ну са рад њу 
ГИЗ, пред у зе ло је низ ак тив но-
сти ко ји ма ће се свим ко ри сни-
ци ма, од но сно по сло дав ци ма 
и ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма 
олак ша ти при ме на но вих ши-
фар ни ка. Јед на од ак тив но сти 
од но си ла се на при пре му При-
руч ни ка за при ме ну Је дин стве-
ног ко дек са ши фа ра за уно ше-
ње и ши фри ра ње по да та ка у 
еви ден ци ја ма у обла сти ра да, 
ко ји се на ла зи на сај ту Ми ни-
стар ства за рад. По ред то га, ор-
га ни зо ва но је де сет ин фор ма-
тив них се си ја са ко ри сни ци ма 
у раз ли чи тим гра до ви ма Ср би-
је. Та ко ђе, у то ку је из ра да веб 
стра ни це по све ће не при ме ни 
но вих ши фар ни ка, ко ја ће би ти 
по ста вље на на сај ту Ми ни стар-
ства за рад, где ће ко ри сни ци 
мо ћи да про на ђу све ши фар-
ни ке и дру га ре ле вант на до ку-
мен та и да до би ју од го во ре на 
по ста вље на пи та ња. Оче ку је се 
да ће веб стра ни ца би ти по ста-
вље на до кра ја пр вог квар та ла 
2019. го ди не, а до та да ко ри сни-
ци ши фар ни ка пи та њи ма мо гу 
да се обра те на имејл адре су: 
si far ni ci@nsz.go v.rs .

Г. О.

НО ВИ ШИ ФАР НИК ЗА НИ МА ЊА ПО СЛЕ ГО ТО ВО 30 ГО ДИ НА

Ускла ђе ност са по тре ба ма 
при вре де и тр жи шта ра да
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По ред мно гих ква ли те та ко ји се це не 
у сва ком по слу, лич них осо би на и 
струч них ком пе тен ци ја, оно што има 

по себ ну вред ност, а што је, мо гло би се ре-
ћи, и све ре ђа по ја ва, је сте рад но ис ку ство у 
од ре ђе ном по слу ду го ви ше де це ни ја. Је дан 
од при ме ра ко ји об је ди њу је све прет ход но 
на ве де но је сте Ђор ђе Тан ко сић, по моћ ник 
ди рек то ра Сек то ра за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО у Ди рек ци ји Фон да ПИО за ду жен 
за ин фор ма ци о не тех но ло ги је. За не ко ли-
ко да на Ђор ђе Тан ко сић од ла зи у ви ше не го 
за слу же ну пен зи ју, а с об зи ром на то да је у 
Фон ду про вео цео рад-
ни век, го то во че ти ри 
де це ни је, сло бод но се 
мо же ре ћи да је све док 
свих круп них про ме на 
ко је су се де ша ва ле у 
обла сти оства ри ва ња 
пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња 
у по љу за ко на, али и са-
мих по че та ка и раз во ја 
ин фор ма ци о них тех но-
ло ги ја у овој ин сти ту ци-
ји. Иа ко је ди пло ми ра-
ни прав ник, од мла дих 
да на се ин те ре со вао 
за ра чу на ре, па је и у 
по слу обе ове обла сти 
увек ве што по ве зи вао.

– Од 1979. го ди не, ка-
да сам по чео да ра дим 
у Фон ду, па до да нас, 
би ло је че стих из ме-
на за ко на у обла сти оства ри ва ња пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, а са-
мим тим и по тре бе да се осми сле но ва про-
грам ска ре ше ња ко ја ће би ти ускла ђе на са 
овим про ме на ма, и ка да је реч о на цр ту ре-
ше ња, и у слу ча ју об ра чу на из но са пен зи је. 
Уоч љи во је да се за ко ни у по след ње вре ме 
че шће ме ња ју не го ра ни је. Не кад су тра ја ли 
по де се так го ди на, а у да на шње вре ме већ 
по сле две-три го ди не до ла зи до из ме на. 
Да кле, све те про ме не по треб но је ис пра-
ти ти и са прав ног и са ра чу нар ског аспек-
та. Ре ци мо, до 2003. го ди не об ра чун пен зи-
ја се вр шио на је дан на чин, ка ко то зо ве мо 
„по ста рим про пи си ма”, од но сно на осно ву 
пен зиј ског осно ва, а од 2003. се по за ко ну 
пен зи ја од ре ђу је на осно ву лич ног ко е фи-
ци јен та и лич ног бо да, та ко да је по треб но 
да у Фон ду па ра лел но одр жа ва мо про гра-

ме и по ста рим и по но вим про пи си ма – об-
ја шња ва нам Ђор ђе Тан ко сић.

Ђор ђе је по чео да ра ди у Фи ли ја ли за 
град Бе о град у Не ма њи ној ули ци, у та да-
шњем Оде ље њу за ста ро сне и по ро дич не 
пен зи је, ко је се по сле спо ји ло са Оде ље-
њем за ин ва лид ске пен зи је.

– Кра јем 70-их и по чет ком 80-их го ди-
на пен зи је су се об ра чу на ва ле на ма ши ни, 
од но сно из вод из М-4 се уно сио пре ко ма-
ши не „тра ка ли це”, а не где око 1983. го ди не 
пр ви сам у Фи ли ја ли за град Бе о град по-
чео да вр шим унос по да та ка у ком пју тер и 

да об ра чун ра дим ком пју тер ски, че му сам 
по сле об у чио и дру ге ко ле ге. Пр ви ком пју-
тер је био ВТ Тер ми нал и био је по ве зан са 
цен трал ним ком пју те ром у Ди рек ци ји Фон-
да. Пре ци зни је ре че но, пр ви ко ра ци ра да 
на ком пју те ри ма у Фон ду би ли су са мо по-
пу ња ва ње П-при ја ва у Фи ли ја ли, ко је смо 
за тим сла ли у Ди рек ци ју Фон да где су се 
на осно ву тих при ја ва ре ше ња штам па ла. 
Ре ше ња су би ла тип ска, од штам па на, а по-
пу ња ва ла су се са мо пра зна ме ста за сва ког 
оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка по себ но. 
На кон то га су се ре ше ња вра ћа ла на зад у 
Фи ли ја лу. Да кле, ком пју те р ски се пр во ра-
дио са мо об ра чун, а ка сни је су та ко по че ла 
да се из ра ђу ју и ре ше ња. За ни мљи во је да 
је у по чет ку био са мо је дан ком пју тер на нас 
сед мо ро за по сле них, али смо се увек до бро 
ор га ни зо ва ли – се ћа се Ђор ђе Тан ко сић и 

до да је да су ка сни је ВТ Тер ми на ле за ме ни-
ли PC (пи-си) ра чу на ри и сва ки за по сле ни 
је имао по је дан за се бе, ка ко је то и да нас.

Ка ко ка же, у Фи ли ја ли за град Бе о град 
се мно го ра ди ло, али су ме ђу људ ски од но-
си би ли од лич ни, па због то га, као и због 
мла дих го ди на, ни на по ран рад ни је те шко 
па дао. Из бе о град ске фи ли ја ле 1996. го ди-
не пре ла зи у Ди рек ци ју Фон да, у Сек тор за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, на ме сто ко ор-
ди на то ра за Елек трон ски ра чун ски цен тар 
(ЕРЦ), ко ји је пре те ча да на шњег Сек то ра ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја.

– У Ди рек ци ји смо из-
ра ђи ва ли на цр те ре ше-
ња за це лу Ср би ју и ра-
ди ли об ра чун пен зи ја. 
За хва љу ју ћи том по слу 
ус по ста вио сам од лич-
не од но се са ко ле га ма 
из свих фи ли ја ла за ко је 
је био над ле жан ЕРЦ Ди-
рек ци је Фон да. По моћ 
из фи ли ја ла увек је би-
ла дра го це на при ли ком 
те сти ра ња про гра ма, а 
ука зи ва ње на не до стат-
ке ко ји су се по ја вљи ва-
ли мно го је до при но си ло 
још успе шни јем ра ду – 
на во ди Тан ко сић.

Од све га, то ком 40 го-
ди на ду гог рад ног ве ка, 
на во ди да је нај леп ше 
би ло дру же ње и са рад-
ња ме ђу ко ле га ма. У бе-

о град ској фи ли ја ли, од пи сар ни це, пре ко 
из ра де и кон тро ле на цр та ре ше ња, до ис-
пла те пен зи ја, ка ко ка же, сви су би ли као 
јед на ду ша. За тим у Ди рек ци ји Фон да, у 
окви ру свог Оде ље ња за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО, и у ко му ни ка ци ји и за јед нич ким 
по сло ви ма са ко ле га ма из ЕРЦ-а, од но сно 
са да Сек то ра ИТ, као и са ко ле га ма из свих 
фи ли ја ла, укљу чу ју ћи и Ди рек ци ју и фи ли-
ја ле са под руч ја По кра јин ског фон да, до бра 
са рад ња је би ла оно што је улеп ша ва ло по-
сао и сва ка ко оно што је до при но си ло ње-
го вом уна пре ђе њу.

На пи та ње шта ће да ра ди то ком пен зи о-
нер ских да на, Ђор ђе ка же да је до ста ра дио 
и да је сад до шло вре ме да од ма ра. Ипак, за 
ко ле ге ће, ка ко ка же, увек би ти ту, ако им за-
тре ба би ло ка ква по моћ.

В. Ка дић

ЧЕ ТИ РИ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ РА ДА У ФОН ДУ ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Све док за кон ских и 
тех но ло шких про ме на

Ђор ђе Тан ко сић
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између два броја

Обе ле же на го ди шњи ца 
Но во сад ске ра ци је

По во дом обе ле жа ва ња 77. го ди шњи це Но во-
сад ске ра ци је, 23. ја ну а ра, на Ке ју жр та ва ра ци је 
код спо ме ни ка „По ро ди ца” одр жан је по мен жр-
тва ма.

По ме ну су при су ство ва ли пред став ни ци гра-
да Но вог Са да, По кра јин ске вла де, Скуп шти не 
АП Вој во ди не, ам ба са да Изра е ла и Ма ђар ске, 

Је вреј ске оп шти не Но ви Сад, Са ве за је вреј ских оп шти на Ср би је, Ма ти це ром ске, Епар хи је бач ке, 
по том ци жр та ва ра ци је, као и ве ћи број гра ђа на.

Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, под се тио је да су тих ја ну ар ских да на 1942. го ди-
не, јед ни до дру гих стра да ли Ср би, Је вре ји и Ро ми, око 2.000 љу ди.

– Спо ме ник „По ро ди ца”, по све ћен не ви ним жр тва ма Но во сад ске ра ци је, ни је са мо спо мен на 
стра да ње на ших су гра ђа на, већ је и опо ме на да до бро мо ра да пре вла да над мр жњом, и да се 
фа ши зам ви ше ни ка да не по но ви –на гла сио је Ву че вић.

У по мен жр тва ма по ло же ни су вен ци код спо ме ни ка, а са бро да Реч не фло ти ле Вој ске Ср би је 
ве нац је спу штен и у Ду нав.

Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста
По ла га њем ве на ца и цве ћа, уз пу не вој не 

и др жав не по ча сти, Ме ђу на род ни дан се-
ћа ња на жр тве хо ло ка у ста обе ле жен је 27. 
ја ну а ра у Бе о гра ду. Цен трал ну др жав ну це-
ре мо ни ју пред во дио је иза сла ник пред сед-
ни ка Ср би је, Алек сан дра Ву чи ћа, 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. 

Це ре мо ни ја је одр жа на код спо ме ни ка 
жр тва ма ге но ци да на Ста ром сај ми шту, у 
окви ру ком плек са не ка да шњег кон цен тра-
ци о ног ло го ра.

– Од го вор ност пре ма жр тва ма пред ко ји-
ма се да нас кла ња мо оба ве зу је све нас да тај срам ни пе ри од исто ри је Евро пе не по сма тра мо 
као до сад но шти во из уџ бе ни ка, већ да увек из но ва про ми шља мо о по ја ва ма и про пу сти ма у 
европ ској ци ви ли за ци ји ко ји су му прет хо ди ли и омо гу ћи ли мрач не окол но сти под ко ји ма је тај 
мон стру о зни зло чин спро ве ден у де ло – ре као је Ђор ђе вић.

Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста одр жа но је и у Но вом Са ду, 
на Је вреј ском гро бљу, у ор га ни за ци ји Је вреј ске оп шти не Но ви Сад. Гра до на чел ник Но вог Са да 
Ми лош Ву че вић по ру чио је том при ли ком да је за да на шње дру штво не при хва тљи ва по ја ва фа-
ши зма или на ци зма у би ло ком об ли ку.

У окви ру це ре мо ни је про чи та на је мо ли тва на хе бреј ском је зи ку, а хор „Ха ши ра” из вео је „Ту-
жну пе сму”.

По во дом да на Бра је вог пи сма
У Ср би ји има ви ше од 12.000 сле пих и сла бо ви дих осо-

ба и за то је ва жно по ди ћи свест о зна ча ју Бра је вог пи сма 
као сим бо ла пи сме но сти, обра зо ва ња и укљу чи ва ња сле-
пих и сла бо ви дих осо ба у све дру штве не то ко ве, из ја вио 
је ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, Зо ран Ђор ђе вић.

Он је, по во дом Свет ског да на Бра је вог пи сма, 4. ја ну а ра, ис та као да Ми ни стар ство по све ћу је 
по себ ну па жњу сле пим и сла бо ви дим осо ба ма ка ко би им омо гу ћи ли бо ље усло ве за жи вот и 
рад, на ве де но је у са оп ште њу Ми ни стар ства.

У по след њих го ди ну да на на ба вље ни су Бра је ви штам па чи, обез бе ђе на су сред ства за за по-
шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том, по ста вље не су звуч не сиг на ли за ци је на рас кр сни ца ма, на-
вео је Ђор ђе вић.

Он је апе ло вао да се по сло дав ци не устру ча ва ју и не дис кри ми ни шу осо бе са ин ва ли ди те том 
при ли ком за по шља ва ња.

Ђор ђе вић је на ја вио при ла го ђа ва ње сај та Ми ни стар ства сле пим и сла бо ви дим осо ба ма, и ис-
та као да је ве о ма ва жно да свим гра ђа ни ма ин фор ма ци је бу ду до ступ не.

Ре пу блич ка 
награда „Те ри”

Но во у ста но вље ну на гра ду Ми ни-
стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња 
„Кул тур ни об ра зац” до био је пот крај 
про шле го ди не и ки кинд ски Му зеј 
„Те ра”. 

Цен тар за ли ков ну и при ме ње ну 
умет ност „Те ра” у Ки кин ди је уста но-
ва кул ту ре ко ја 38 го ди на ор га ни зу је 
Ин тер на ци о нал ни сим по зи јум скулп-
ту ра из ва ја них у те ра ко ти. По ред ате-
љеа у ко јем се сва ког ле та сме њу ју 
умет ни ци из ино стран ства и Ср би је, 
у са ста ву „Те ре” је и му зеј у ко јем су 
из ло же на по кло ње на де ла уче сни ка 
овог ме ђу на род ног сим по зи ју ма.

„По ли ти ка”  
на пу ни ла  
115 го ди на

Кра јем ја ну а ра „По ли ти ка” је 
про сла ви ла ро ђен дан, обе ле-
жа ва ју ћи да тум ка да се, пре ви-
ше од јед ног ве ка, у та да шњој 
Кра ље ви ни Ср би ји, по ја ви ла 
као но ви днев ни лист ко ји успе-
шно тра је до да нас. То су нај ста-
ри је но ви не на Бал ка ну и јед не 
од нај ду го веч ни јих у овом де лу 
Евро пе.

Но ви не је по кре нуо Вла ди-
слав Ф. Риб ни кар 25. ја ну а ра 
1904. го ди не у Бе о гра ду. Пр ви 
број но ви на по ја вио се тог да-
на, око 14 са ти, имао је че ти ри 
стра не и штам пан је у 2.450 при-
ме ра ка.

Тај пр ви број „По ли ти ке” 
остао је трај но укле сан у ду гој 
исто ри ји ли ста, по ред оста лог, 
и због увод ни ка на на слов ној 
стра ни – „За да так не за ви сне 
штам пе”, ко ји би и да нас мо гао 
да бу де во дич за све ме ди је 
ко ји су у ме ђу вре ме ну на ста-
ја ли.  



Вла со тин це: ре гре си ра но  
ми не рал но ђу бри во 

Око 420 по љо при вред них про из во ђа ча, во ћа ра и ви но-
гра да ра до би ло је на са мом кра ју про шле го ди не суб вен-
ци ју у ви ду ре гре си ра ног ми не рал ног ђу бри ва. За ову ис-
по ру ку мо гли су да кон ку ри шу во ћа ри и ви но гра да ри ко ји 
су по љо при вред на га здин ства ре ги стро ва ли до 11. ок то бра 
2018. го ди не.

Оп шти на Вла со тин це је по сред ством Ре пу блич ке ди-
рек ци је за роб не ре зер ве до би ла 87,5 то на ми не рал ног 
ђу бри ва ко је је по де ли ла при мар ним по љо при вред ним 
про из во ђа чи ма. Је се нас је ло кал на са мо у пра ва ва ро ши на 
оба ла ма Вла си не уре ди ла и око 80 од сто атар ских и не ка-
те го ри са них пу те ва под но Ро су ље и Че мер ни ка, а све за 
до бро бит број них во ћа ра и ви но гра да ра у ово ме кра ју. 
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Про сеч на за ра да за но вем бар 2018. 
Пре ма по след њим по да ци ма За во да за ста ти сти ку, про сеч-

на бру то за ра да об ра чу на та за но вем бар 2018. го ди не из но-
си ла је 69.949 ди на ра, док је про сеч на за ра да без по ре за и 
до при но са (не то) из но си ла 50.556 ди на ра.

Раст бру то за ра да у пе ри о ду ја ну ар –но вем бар 2018. го ди-
не, у од но су на исти пе ри од про шле го ди не, из но сио је 6,0 
од сто но ми нал но, од но сно 3,9 по сто ре ал но. Исто вре ме но, 
не то за ра де су по ра сле за 6,5 про це на та но ми нал но и за 4,4 
од сто ре ал но.

У по ре ђе њу са истим ме се цом прет ход не го ди не, про сеч на бру то за ра да за но вем бар 2018. 
го ди не но ми нал но је ви ша за 6,5, а ре ал но за 4,5 од сто, док је про сеч на не то за ра да ви ша за 7,0 
од сто но ми нал но, од но сно за пет про це на та ре ал но.

Ме ди јал на не то за ра да за но вем бар из но си ла је 39.654 ди на ра, што зна чи да је 50 од сто за по-
сле них оства ри ло за ра ду до на ве де ног из но са.

При зна ње са рад ни ци Гласа осигураника
На кра ју 2018. го ди не у Ни шав ском 

управ ном окру гу до де ље ња су при-
зна ња нај за слу жни јим по је дин ци ма 
ко ји су обе ле жи ли про шлу го ди ну. 
Ме ђу до бит ни ци ма је и Сла ђа на Ђор-
ђе вић, на ша до пи сни ца из Свр љи га, 
ко ја је на гра ђе на за до при нос у обла-
сти но ви нар ства, тач ни је за из ве шта-
ва ње о до га ђа ји ма и при ли ка ма из 
свр љи шког кра ја и ши ре. Сла ђа на са 
„Гла сом оси гу ра ни ка” има ви ше го ди-
шњу са рад њу и за хва љу ју ћи ње ним 
тек сто ви ма на ши чи та о ци су мо гли 
да се упо зна ју са при ли ка ма у овом 
де лу на ше зе мље. 

Бес пла тан пре воз 
у Ја го ди ни

Кра јем ја ну а ра Скуп шти на гра-
да Ја го ди не обез бе ди ла је бес пла-
тан ау то бу ски пре воз за 80.000 
гра ђа на у град ским и се о ским 
под руч ји ма.

То зна чи да ће се од са да сви 
Ја го дин ци во зи ти бес плат но град-
ским ау то бу си ма, а већ 14 го ди на 
ту по год ност ужи ва ли су ђа ци и 
ста ри ји од 65 го ди на.

Град је по звао све по сло дав це 
да сво јим за по сле ни ма не уки да-
ју на кна ду за пут не тро шко ве, што 
ће би ти вид по ве ћа ња пла та, јер 
ће се рад ни ци во зи ти бес плат но.

У Ја го ди ни, пре ма по да ци ма Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку, по 
по след њем по пи су ста нов ни штва, 
жи ви 71.852 ста нов ни ка, 49,72 од-
сто их жи ви на се лу, не за по сле них 
је око 9.000, ста ри јих од 65 го ди на 
18,31 од сто, а про сеч на ста рост 
ста нов ни штва је 42,7 го ди на.

За бес пла тан пре воз Ја го ди на 
ће из бу џе та из дво ји ти 118 ми ли-
о на ди на ра.

Све на „јед ном 
шал те ру”

Па пи ро ло ги ју за деч ји до да-
так и со ци јал ну по моћ, из во де 
из ма тич не књи ге ро ђе них, вен-
ча них, умр лих... гра ђа ни Бе ле 
Па лан ке и Пи ро та од ове го ди-
не мо ћи ће да до би ју на јед ном 
шал те ру, по што су ове оп шти не 
ме ђу осам ло кал них са мо у пра-
ва у Ср би ји у ко ји ма ће се те-
сти ра ти је дин стве ни управ ни 
цен тар.

Реч је о про јек ту Ми ни стар-
ства др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, вред ном 52 ми ли-
о на ди на ра.

На ме ра Ми ни стар ства је да 
се, на кон што се овај цен тар 
те сти ра у осам иза бра них оп-
шти на, уве де као мо дел у це-
лој др жа ви. Све по дат ке ко ји су 

нео п ход ни гра ђа ни ма ло кал ни 
и ре пу блич ки ор га ни раз ме њи-
ва ће бес плат но и гра ђа ни се не-
ће оп те ре ћи ва ти по пу ња ва њем 
фор му ла ра и обра за ца. 

Оче ку је се да про је кат за жи-
ви у пр ва три ме се ца ове го ди-
не, а осим Бе ле Па лан ке и Пи-
ро та, но вац је одо брен и ло кал-
ним са мо у пра ва ма Ла за ре вац, 
Кру ше вац, Сом бор, Ша бац, Жи-
ти ште и Сме де рев ска Па лан ка.

Ниш: ре про грам 
ду га

Гра ђа ни Ни ша ко ји ма су се на-
го ми ла ли ду го ви за ко му на ли је 
има ју од по чет ка мар та до кра-
ја апри ла мо гућ ност да скло пе 
уго вор о ре про гра му ду го ва и 
да ра чу не об је ди ње не на пла те 
пла ћа ју на ра те. У та два ме се ца, 
што се ти че от пи са ка ма те, ре-
про грам ће би ти по дру га чи јим 
усло ви ма не го ра ни је.

Они ма ко ји скло пе уго вор 
на 12 ме се ци от пи си ва ће се 70 
од сто ка ма те, док ће 50 од сто 
ка ма те би ти осло бо ђе ни они 
ко ји пот пи шу ре про грам на 
две го ди не. Уко ли ко бу ду ис-
пла ти ли дуг за три го ди не, по 
уго во ру, пла ћа ће 30 од сто ма-
њу ка ма ту.

Дра га на Со ти ров ски, на чел ни ца Ни шав ског управ ног 
окру га, и Сла ђа на Ђор ђе вић
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актуелно

Пред став ни ци ма 19 не раз ви је них оп-
шти на Вој во ди не кра јем про шле го-
ди не уру че ни су ва у че ри за пре у зи-

ма ње ро бе на ме ње не со ци јал но нај у гр о же-
ни јим по ро ди ца ма из тих оп шти на. Ва у че ре 
им је пре дао Ђор ђе Ми ли ће вић, пот пред-
сед ник По кра јин ске вла де, а ова до на ци ја 
у вред но сти од око 22,5 ми ли о на ди на ра 
са сто ји се од пре храм бе них ар ти ка ла, фла-
ши ра не во де и сред ста ва за лич ну хи ги је ну 
и кућ ну хе ми ју.

Про грам упу ћи ва ња ху ма ни тар не по-
мо ћи со ци јал но угро же ном ста нов ни штву 
ре а ли зо вао је По кра јин ски се кре та ри јат 
за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра-
жи вач ку де лат ност у ко ор ди на ци ји са 
По кра јин ским се кре та ри ја том за ре ги о-
нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу 
и ло кал ну са мо у пра ву, а до де ли ва у че ра 
при су ство ва ли су и по кра јин ски се кре-
та ри ових се кре та ри ја та, проф. др Зо ран 
Ми ло ше вић и Ог њен Бје лић.

Ђор ђе Ми ли ће вић је овом при ли ком из-
ја вио да ће По кра јин ска вла да увек на ћи 
на чин, мо дел и сред ства да по мог не со ци-
јал но угро же ном ста нов ни штву. На гла сио 
је и да је трај но опре де ље ње По кра јин ске 

вла де да обез бе ди бр же еко ном ско раз ви-
ја ње ових сре ди на, да се у њи ма отва ра ју 
но ве фир ме и по го ни и ства ра ју усло ви да 
се љу ди за по сле и за ра де за се бе и сво је по-
ро ди це, те да се сма њи по тре ба за со ци јал-
ним услу га ма..

Се кре та ри Ми ло ше вић и Бје лић по зва ли 
су пред став ни ке ових 19 оп шти на да бу ду 
про ак тив ни и на бу ду ћим кон кур си ма за до-
де лу под сти цај них сред ста ва ко је до де љу је 
По кра јин ска вла да.

 М. Мек те ро вић

Пред сед ник По кра јин ске вла-
де Игор Ми ро вић отво рио је 
21. ја ну а ра 2019. Ин фо цен тар 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Вој во-
ди не (ТОВ) у Но вом Са ду. За овај 
про је кат Ми ни стар ство тр го ви-
не, ту ри зма, те ле ко му ни ка ци ја 
и По кра јин ска вла да из дво ји ли 
су укуп но ше сна ест ми ли о на 
ди на ра.

– Отва ра ње Ин фо цен тра ТОВ 
је дан је од про је ка та ко ји тре ба 
да по мог не ра сту и раз во ју ту-
ри стич ке при вре де. На ста ви-
ће мо за јед нич ки да ра ди мо на 
про мо ци ји свих ту ри стич ких 
по тен ци ја ла, по пут бањ ског, 
на у тич ког и вер ског ту ри зма 
– ис та као је овом при ли ком 
Ми ро вић. Он је до дао да су на 
раз во ју и про мо ци ји ту ри зма 
у про те кле две и по го ди не за-

јед нич ки ра ди ле По кра јин ска 
вла да, ту ри стич ке ор га ни за ци-
је Ср би је и Вој во ди не, али и ту-
ри стич ке ор га ни за ци је свих 45 
ло кал них са мо у пра ва у По кра-
ји ни, кроз на сту пе на ве ли ким 

са јам ским ма ни фе ста ци ја ма у 
све ту.

Ре као је и да је По кра јин ска 
вла да удво стру чи ла бу џет за 
Ту ри стич ку ор га ни за ци ју Вој во-
ди не у про те кле две и по го ди-

не и да ће са том по др шком на-
ста ви ти, јер ова ква ула га ња да ју 
кон крет не ре зул та те.

На та ша Па вло вић, ди рек тор-
ка ТОВ, ис та кла је да је за пр вих 
је да на ест ме се ци 2018. го ди не 
до шло до знат ног по ве ћа ња 
бро ја по се ти ла ца у Вој во ди ни 
од 14,6 од сто у од но су на исти 
пе ри од 2017, док по ве ћа ње 
бро ја но ће ња стра них ту ри ста 
у том пе ри о ду из но си чак 17,5 
од сто. Ис та кла је и да је ту ри зам 
јед на од нај бр же ра сту ћих при-
вред них гра на у на шој зе мљи, и 
да ће се, из ме ђу оста лог, у Ин фо 
цен тру ба ви ти и пла сма ном су-
ве ни ра, ви на и оста лих ау тен-
тич них про из во да са вој во ђан-
ског под не бља у са рад њи са 
При вред ном ко мо ром Вој во ди-
не.    M. M.

Ђор ђе Ми ли ће вић уру чу је ва у че ре пред став ни ци ма не раз ви је них оп шти на

ХУ МА НИ ТАР НА ПО МОЋ У ГРО ЖЕ НИ М ПО РО ДИ ЦА МА У НЕ РАЗ ВИ ЈЕ НИМ ОП ШТИ НА МА АПВ

До на ци ја вред на 22,5 
ми ли о на ди на ра

ОТВО РЕН ИН ФО ЦЕН ТАР ТУ РИ СТИЧ КЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ула га ње у раз вој ту ри зма

Игор Мировић говори на отварању Инфо центра ТОВ
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Сед ни ци Скуп шти не Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, ко ја је не дав но одр жа на у ба њи 
Ка њи жа, при су ство ва ли су Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да Вој во-
ди не, Дра ган Пет ко вић, се кре тар Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је, Че до мир Фран цу ски, 
за ме ник ди рек то ра ПФ ПИО, и Ми ле Ћу ли-
брк, по моћ ник ди рек то ра ПФ.

Ми лан Не на дић (на сли ци), пред сед ник 
СПВ, упо знао је чла но ве Скуп шти не са пла-
ни ра ним ак тив но сти ма у 2019. го ди ни, као 
што је на ста вак обра ћа ња Са ве за Вла ди Ре-
пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ству фи нан си ја, 
и Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо-

рач ка и со ци јал на пи та ња, у ве зи са ускла-
ђи ва њем пен зи ја.

Че до мир Фран цу ски је том при ли ком го-
во рио о из ме на ма За ко на о ПИО. Ста на Сви-

ла ров је го во ри ла о до број, ду го го ди шњој 
са рад њи СИР и СПВ, док је Дра ган Пет ко вић 
го во рио о очу ва њу пен зиј ског си сте ма.

Чла но ви су за тим ин фор ми са ни о спро-
во ђе њу ре ха би ли та ци је ко ри сни ка пен зи ја 
у здрав стве ним и бањ ским ле чи ли шти ма у 
2018. го ди ни о тро шку Фон да ПИО, о из вр-
ше њу Фи нан сиј ског пла на Са ве за за 2018. го-
ди ну, и о жи вот ном оси гу ра њу пен зи о не ра. 

Го во ри ло се и о спро во ђе њу из бо ра за 
ор га не Са ве за пен зи о не ра Ср би је, а том 
при ли ком је при хва ћен и пред лог за по-
пу ну упра жње ног ме ста у Из вр шном од-
бо ру. Д. Ко раћ

За вод за кул ту ру вој во ђан-
ских Сло ва ка је 18. ја ну а ра 
у сво јим про сто ри ја ма у 

Но вом Са ду све ча но обе ле жио 
ју би леј – де сет го ди на од осни-
ва ња и ра да За во да. Ова уста-
но ва је у про те клој де це ни ји 
сте кла по зи ци ју јед не од нај зна-
чај ни јих про фе си о нал них уста-
но ва кул ту ре. Кроз очу ва ње 
кул ту ре, је зи ка и пи сма сло вач-
ке на ци о нал не за јед ни це, сво-
јим де ло ва њем у зна чај ној ме ри 
и да ље ути че на кул тур ни жи вот 
у ско ро свим ње го вим обла сти-
ма. Овај циљ и сво ју основ ну 
де лат ност За вод оства ру је кроз 
че ти ри рад на оде ље ња: Оде ље-
ње за раз вој но-ис тра жи вач ку 
де лат ност, Ин фор ма ци о но-до-
ку мен та ци о но и ко му ни ка ци о-
но оде ље ње – ИН ДОК, Оде ље-
ње за кул тур но-умет нич ке ма-
ни фе ста ци је, струч но уса вр ша-
ва ње и обра зо ва ње у обла сти 
кул ту ре и умет но сти Сло ва ка у 
Вој во ди ни и Оде ље ње за ме ђу-
на род ну са рад њу.

За по сле ни у За во ду сво јим 
ен ту зи ја змом и вред ним ра дом 
у прет ход ној де це ни ји ус пе ли 
су, из ме ђу оста лог, да опре ме 
сво ју би бли о те ку са 2.620 књи-
жев них де ла, за тим да из да ју 
че ти ри би бли о гра фи је у окви ру 
исто и ме не еди ци је ко ју је За-

вод осно вао 2010. го ди не. Та ко-
ђе, да 2015. го ди не осну ју но ву 
еди ци ју „Сло вАрт” у окви ру ко је 
се об ја вљу је ли ков но ства ра ла-
штво сло вач ких умет ни ка, ме ђу 
ко ји ма и ли ков на де ла чу ве них 
и пла не тар но при зна тих „на и ва-
ца” из Ко ва чи це и око ли не. 

На све ча но сти су, по ред оста-
лих, би ли и Дра га на Ми ло ше-
вић, по кра јин ска се кре тар ка за 
кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и 
од но се с вер ским за јед ни ца ма, 
Игор Вен цел, за ме ник ам ба-
са до ра Сло вач ке Ре пу бли ке у 
Ср би ји, Јан Вар шо, пред сед ник 
Кан це ла ри је за Сло ва ке у ди ја-
спо ри, Љу бу шка Ла ка тош, пред-

сед ни ца На ци о нал ног са ве та 
Сло ва ка у Ср би ји, као и пред-
став ни ци сло вач ке ма њи не у 
Ма ђар ској и Ру му ни ји.

Дра га на Ми ло ше вић је, че-
сти та ју ћи до ма ћи ни ма ју би леј, 
по себ но ис та кла упра во ве ли ки 
зна чај За во да за кул ту ру вој во-
ђан ских Сло ва ка за сло вач ку 
за јед ни цу у АП Вој во ди ни, као 
и по др шку ко ју ће та и дру ге 
слич не уста но ве и да ље има ти 
од По кра јин ске вла де.

– За јед но са за во ди ма дру-
гих на ци о нал них за јед ни ца, 
и овај за вод је сви ма на ма 
на по нос, јер чу ва, раз ви ја и 
упот пу њу је мул ти ет нич ку ша-

ро ли кост По кра ји не. То бо гат-
ство ра зно ли ко сти, по ко јем је 
Вој во ди на за и ста је дин стве на 
у Евро пи, и да ље мо ра мо да 
чу ва мо и раз ви ја мо на за до-
вољ ство свих гра ђа на ко ји ов-
де жи ве – ре кла је овом при-
ли ком по кра јин ска се кре тар ка 
Дра га на Ми ло ше вић. 

Ана Хр ћан Ле ско вац, ди рек-
тор ка За во да, за хва ли ла је По-
кра јин ском се кре та ри ја ту за 
кул ту ру на ис трај ној по др шци 
и парт нер ском од но су, ис ти чу-
ћи да је сло вач ка за јед ни ца у 
АП Вој во ди ни ре ла тив но ма ло-
број на, али се мо же по хва ли ти 
зна чај ним кул тур ним до стиг ну-
ћи ма.

– У то је укљу чен низ на ших 
уста но ва и ин сти ту ци ја ме ђу 
ко ји ма су, по ред на шег За во да, 
и лист „Хлас љу ду”, уред ни штво 
про гра ма на сло вач ком је зи ку 
у Ра дио-Те ле ви зи ји Вој во ди не, 
наш на ци о нал ни са вет и мно ги 
дру ги – ре кла је овом при ли ком 
ди рек тор ка Хр ћан Ле ско вац.

За вод раз ви ја ме ђу на род ну 
са рад њу из обла сти на у ке, кул-
ту ре и умет но сти вој во ђан ских 
Сло ва ка с ци љем ус по ста вља-
ња од но са са ма тич ном зе мљом 
и дру гим зе мља ма у Евро пи и 
све ту.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА СПВ ОДР ЖА НА У БА ЊИ КА ЊИ ЖА

Раз ма тра ни ре зул та ти и пла но ви

Ана Хр ћан Ле ско вац и Игор Вен цел (сто је) на све ча но сти

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦА ОСНИ ВА ЊА И РА ДА ЗА ВО ДА ЗА КУЛ ТУ РУ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ СЛО ВА КА

Очу ва ње кул ту ре, је зи ка 
и пи сма основ ни за да так



31. јануар 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА12

поводи

Кра јем про шле го ди не на-
вр ши ло се тач но сто го ди на од 
фор ми ра ња Удру же ња пче ла-
ра Обре нов ца. Тим по во дом је 
одр жа на ре дов на, али и све ча на 
Скуп шти на на ко јој је Бра ни слав 
Ви ло тић по но во до био по ве ре-
ње да пред се да ва дру штву. Пр-
ви ор га ни зо ва ни вид ба вље ња 
пче лар ством ве зан је за осни ва-
ње по дру жни це у Гра бов цу, а у 
Обре нов цу пче ла ри су се ор га-
ни зо ва ли 1938. го ди не. За пр вог 
пред сед ни ка иза бран је проф. 
Ми ха и ло Гру ји чић.

Удру же ње бро ји око 120 чла-
но ва и све је ви ше мла дих, та ко 

да се њих три де се так го ди шње 
при ја ви и успе шно за вр ши 
шко лу пче лар ства. За хва љу ју-

ћи суб вен ци ја ма ло кал не са-
мо у пра ве, пче ла ри су би ли у 
при ли ци да ку пе ле гла пче ли-

њих ма ти ца и сто ста ба ла ме-
до но сних би ља ка. Одр жа но је 
и не ко ли ко ве о ма по се ће них 
пре да ва ња. 

Нај ста ри ји члан удру же ња 
Не ђељ ко Ма тић(89) пче ла ма 
се ба ви око 70 го ди на и твр ди 
да о пче лар ству не мо жеш све 
да на у чиш и стал но се мо раш 
уса вр ша ва ти. Нај мла ђе пче-
лар ке су Са ња Ту ро по љац и 
Бо ја на Иса и ло вић. Оне су са 
успе хом за вр ши ле шко лу пче-
лар ства а по ти чу из по ро ди ца 
са ду гом тра ди ци јом од го ја 
пче ла.   

М. Ашко вић

Сре ди ном ја ну а ра у Скуп шти ни АП Вој-
во ди не у Но вом Са ду одр жан је окру-
гли сто о ин ва зив ним биљ ним вр ста ма 

у окви ру про јек та „За шти та при ро де од ин ва-
зив них биљ них вр ста”. Про је кат се ре а ли зу је у 
окви ру дру гог по зи ва Ин те рег – ИПА про гра ма 
пре ко гра нич не са рад ње Ма ђар ска – Ср би ја. 

Ску пу су при су ство ва ли пред став ни ци По-
кра јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду, 
во до при вре ду и шу мар ство, По кра јин ског 
се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот-
не сре ди не, По кра јин ског за во да за за шти ту 
при ро де, пред став ни ци ло кал них са мо у пра-
ва, ин спек ци је за за шти ту жи вот не сре ди не, 
упра вља чи за шти ће них под руч ја из Вој во-
ди не, као и пред став ни ци јав них, на уч них и 
струч них ин сти ту ци ја ко је се ба ве про бле мом 
ин ва зив них биљ них вр ста.

Основ ни циљ овог про јек та је сте сма ње ње 
ри зи ка по жи вот ну сре ди ну и спре ча ва ње не-
га тив них ефе ка та кли мат ских про ме на у за-
шти ће ним под руч ји ма у гра нич ном ре ги о ну 
Ма ђар ска – Ср би ја спро во ђе њем за јед нич-
ких ак ци ја пра ће ња и ма пи ра ња ин ва зив них 
биљ них вр ста и су зби ја ња ам бро зи је, ка ко 
би се обез бе дио бо љи еко ло шки ста тус за-
шти ће них под руч ја и бо љи усло ви за жи вот 
ста нов ни штва. У Вој во ди ни су об у хва ће на че-
ти ри за шти ће на под руч ја у по гра нич ном ре-
ги о ну: Се ле вењ ске пу ста ре, Лу да шко је зе ро, 
Су бо тич ка пе шча ра и Парк при ро де Па лић, а 
у Ма ђар ској На ци о нал ни парк Ки шкун шаг код 
Кеч ке ме та. 

Вред ност овог ИПА про јек та, чи ја ре а ли-
за ци ја је по че ла у ја ну а ру про шле го ди не, 
из но си око 290.000 евра, од че га са 85 од сто 
сред ста ва уче ству је ЕУ фонд. Во де ћи парт нер 
на про јек ту, ко ји ће тра ја ти до 29. сеп тем бра 
ове го ди не, је сте По кра јин ски се кре та ри јат 
за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, а 
парт нер из Ма ђар ске је Уни вер зи тет John von 
Ne u mann.

Овом при ли ком је Не ма ња Ер цег, по моћ-
ник по кра јин ског се кре та ра за ур ба ни зам и 
за шти ту жи вот не сре ди не и про јект ме на џер, 
пред ста вио ци ље ве, ак тив но сти и до са да шње 
ре зул та те про јек та. Из ме ђу оста лог, ис та као је 
да про јект не ак тив но сти тре ба да до при не су 
спре ча ва њу ши ре ња ин ва зив них вр ста, обез-
бе ђе њу бо љег еко ло шког ста ту са за шти ће них 
под руч ја и бо љих усло ва за жи вот ста нов ни-
штва и за еко но ми ју. О до са да шњим ре зул та-
ти ма ана ли зе бан ке се ме на ин ва зив них вр ста 
го во ри ла је На та ша Са мар џић са По љо при-

вред ног фа кул те та у Но вом Са ду. Др Пре драг 
Ра ди шић са ПМФ-а, шеф Ла бо ра то ри је за па-
ли но ло ги ју, из нео је ре зул та те до са да шњих 
ме ре ња кон цен тра ци је по ле на ин ва зив них 
биљ них вр ста са две мер не ста ни це у Лу да шу 
и у Ка њи жи. Та маш Вин ко из ЈП „Па лић Лу даш” 
пре зен то вао је ре зул та те кар ти ра ња и ма-
пи ра ња ин ва зив них биљ них вр ста у че ти ри 
за шти ће на под руч ја на се ве ру Вој во ди не, а 
про фе сор др По лош Ен дре са уни вер зи те та 
John von Ne u mann из Кеч ке ме та пред ста вио 
је про блем ин ва зив них биљ них вр ста у Ма-
ђар ској. 

Оче ку је се да ре зул тат овог про јек та бу де 
ус по ста вљен си стем пра ће ња ин ва зив них 
биљ них вр ста, и да се су зби је ам бро зи ја у по-
гра нич ном ре ги о ну на укуп но 270 хек та ра. 
Про је кат тре ба и да до при не се по ди за њу све-
сти у овој обла сти и ус по ста вља њу еко мре же 
зна ња и ис ку ста ва.

М. Мек те ро вић

До са да шњи пред сед ни ци  Дру штва пче ла ра Обре нов ца

СТО ГО ДИ НА ПЧЕ ЛА РЕ ЊА У ОБРЕ НОВ ЦУ

Све ви ше мла дих ме ђу пче ла ри ма

ОКРУ ГЛИ СТО О ЗА ШТИ ТИ ПРИ РО ДЕ ОД ИН ВА ЗИВ НИХ БИЉ НИХ ВР СТА

Су зби ја ње ам бро зи је на 270 
хек та ра

Из ла га ње На та ше Са мар џић 
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Дан осло бо ђе ња Ни ша од 
Ту ра ка – 11. ја ну ар обе-
ле жен је и ове го ди не 

по ла га њем ве на ца на спо ме ник 
осло бо ди о ци ма у цен тру гра да 
и до де лом на гра де „11. ја ну ар” 
нај за слу жни јим ко лек ти ви ма и 
по је дин ци ма.

По во дом овог ва жног исто риј-
ског до га ђа ја, ко јим је пре 141 
го ди не (а по сле ско ро пет ве ко-
ва роп ства) 1878. Ниш при по јен 
ма ти ци Ср би ји, одр жа на је све-
ча на сед ни ца Скуп шти не гра да 
на ко јој су уру че не на гра де ла-
у ре а ти ма. Нај пре сти жни је при-
зна ње гра да до би ла су три ко-
лек ти ва: Ака дем ски фол клор ни 
ан самбл ОРО Кул тур ног цен тра 
Ниш, Основ на шко ла „Ра до је До-
ма но вић” и На ци о нал на слу жба 
за за по шља ва ња, Фи ли ја ла Ниш. 
Од по је ди на ца на гра ду су до би-
ли про фе сор Ра до слав Бу бањ, 
ду го го ди шњи уни вер зи тет ски 
пр о фе сор и до не дав ни рек тор 
Ни шког уни вер зи те та, и Се ли-
мир Мар ко вић, до ма ћин спо ме-
ни ка на Че гру. Мар ко вић ви ше 
од 30 го ди на, во лон тер ски, чу ва 
спо ме ник и бе се ди по се ти о ци ма 
о овом ва жном исто риј ском до-
га ђа ју из Пр вог свет ског ра та. 

Гра до на чел ник Ни ша Дар ко 
Бу ла то вић че сти тао је до бит-
ни ци ма на нај ве ћем град ском 
при зна њу и по ру чио да жр тве 
ни шких осло бо ди ла ца не сме ју 
ни ка да да се за бо ра ве, као ни 
мо рал не и етич ке вред но сти 

ко је су нам пре ци у ама нет оста-
ви ли. Да нас во ди мо не ке дру ге 
бит ке ко је су та ко ђе за лог за бо-
љу бу дућ ност ге не ра ци ја ма ко је 
до ла зе, ре као је Бу ла то вић.

Ина че, на гра да „11. ја ну ар” до-
де љу је се за из у зе тан до при нос 

афир ма ци ји гра да у при вред-
ном, дру штве ном, кул тур ном и 
дру гом сек то ру. Са сто ји се од 
пла ке те и нов ча ног из но са. Ове 
го ди не за на гра ду је би ло пред-
ло же но 26 кан ди да та. 

Љ. Гло го вац

Сви они ко ји же ле да по бољ ша ју про-
из вод њу и на бо љи на чин пла си ра ју 
про из во де, да уна пре де или за поч ну 
по сло ва ње у обла сти се о ског ту ри зма, 

а не зна ју ка ко то да ура де на ефи ка сан 
на чин, мо гу се до 22. фе бру а ра при ја-
ви ти на обу ке из ових обла сти. Кон курс 
ва жи за по љо при вред ни ке из Ни шав-

ског, Ја бла нич ког, То плич ког, Пи рот ског 
и Пчињ ског окру га.

Обу ке ор га ни зу је ни шка ор га ни за ци ја 
ENE CA да би по др жа ла по љо при вред ни ке 
са ју га Ср би је и по мо гла им у раз во ју по сло-
ва ња и ши ре ња про из вод них ка па ци те та.

Иде ја је да по љо при вред ни ци ко ји же-
ле да про ши ре или за поч ну по сло ва ње, а 
не зна ју ка ко, до би ју по моћ од мен то ра. 
Би ће иза бра но нај ма ње 15 га здин ста ва 
са ко ји ма ће се ра ди ти на те ре ну, а све у 
ци љу по бољ ша ња ло кал не по ну де про из-
во да.

Све по треб не ин фор ма ци је о на чи ну 
кон ку ри са ња мо гу се до би ти пу тем меј ла 
kon kur s@e ne ca.org .rs и на бро је ве те ле фо-
на 018/528-228 и 018/240-306.

Кон курс „Ју жњач ка кор па уку са” део је 
про јек та „По моћ за тр го ви ну – по др шка ја-
ча њу про из во ђач ких ка па ци те та агро ин-
ду стриј ског сек то ра у Ре пу бли ци Ср би ји” 
ко ји фи нан си ра Вла да Ру ске Фе де ра ци је, 
а ре а ли зу је се уз по моћ Про гра ма Ује ди-
ње них на ци ја за раз вој UNDP. Г. О.

НИШ ОБЕ ЛЕ ЖИО ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ОД ТУ РА КА

При зна ња за слу жни ма

Ниш:  
обу ке за 
по љо при вред ни ке

Добитници награде „11. јануар” са челницима града
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актуелно

Као по др шка про мо ци ји 
и раз во ју жен ског пред-
у зет ни штва у Ле сков цу и 

Ја бла нич ком управ ном окру-
гу, 18. ја ну а ра 2019. све ча но су 
пот пи са на 22 уго во ра са мла-
дим пред у зет ни ца ма. Уго во ре 
им је уру чио гра до на чел ник 
Ле сков ца, др Го ран Цве та но-
вић.

Про грам за про мо ци ју и раз-
вој жен ског пред у зет ни штва у 
ле ско вач ком кра ју фи нан си ра 
се из ка би не та Ми ни стар ства 
без порт фе ља за ду же ног за 
ино ва ци је и тех но ло шки раз-
вој. За про је кат су из дво је на 
на мен ска сред ства у вред но сти 
од 7.660.000 ди на ра, а град Ле-
ско вац га су фи нан си ра са око 
700.000 ди на ра. Сред ства су 
на ме ње на за при хва ће не про-
јек те же на ко је пла ни ра ју да по-
кре ну или уна пре де соп стве ни 
би знис.

– До де ла бес по врат них сред-
ста ва пред у зет ни ца ма за раз-
вој ино ва тив но сти знат но ће 
до при не ти уна пре ђе њу ва ших 
по сло ва. Убе ђен сам да ће те 
по ста ти при мер до бре прак-
се у Ср би ји и та ко охра бри ти и 
дру ге пред у зет ни це да по кре ну 

соп стве ни би знис – ис та као је 
овом при ли ком гра до на чел ник 
Ле сков ца.

У име при сут них пред у зет ни-
ца, ло кал ној са мо у пра ви и над-
ле жном ми ни стар ству за хва ли-
ла је Пе тра Со ко ло вић, успе шна 

мла да пред у зет ни ца из овог 
гра да.

Из Ре ги о нал не при вред не ко-
мо ре за Ја бла нич ки и Пчињ ски 
округ са се ди штем у Ле сков цу 
оце ње но је да су то ком про те-
кле, 2018. го ди не Ле сков чан ке 

по ка за ле зна чај ну ини ци ја ти-
ву и кре а тив ност у па ко ва њу и 
про из вод њи здра ве хра не, нај-
ви ше чу ве ног „ле ско вач ког ај-
ва ра”, али и дру гих про из во да 
из до ме на кућ не ра ди но сти.

Т. Сте ва но вић

У окви ру Европ ске не де ље пред у зет ни-
штва недавно је у Ни шу одр жа на па нел ди-
ску си ја „Жен ско пред у зет ни штво у функ ци-
ји раз во ја ју жне Ср би је”. Пред у зет ни це су 
из не ле сво ја ис ку ства у по сло ва њу, а сва ка 
од њих је ис та кла да су ис трај ност и упор-
ност кључ не на пу ту ка успе ху у при ват ном 
би зни су. 

Уче сни це до га ђа ја би ле су, из ме ђу оста-
лих, пред сед ни ца Удру же ња по слов них 
же на Ни ша Ве сна Јеф то вић и пред став ни ца 
ни шке фи ли ја ле НСЗ На та ша Стан ко вић.

У раз го во ру се мо гло чу ти да је мо жда и 
пре те ра но фор си ра ње дис кри ми на ци је из-
ме ђу му шког и жен ског пред у зет ни штва, али 
же не су јед но став но јед на ко ква ли тет не у би-
зни су као и му шкар ци. Ме ђу тим, же не та ко ђе 

че шће од у ста ју од при ват ног по сла, јер те же 
до ла зе до нов ца, а те шко ускла ђу ју по сао са 
сво јом уло гом у по ро ди ци. Кон ста то ва но је 
да же не те же до ла зе до кре ди та за по кре та-
ње по сла, јер не мо гу да при ло же хи по те ку.

Пред став ни ца ни шке фи ли ја ле НСЗ На-
та ша Стан ко вић ре кла је да НСЗ ре дов но 

спро во ди ме ре за под сти цај пред у зет ни-
штва. Бу ду ћи да су же не и да ље те же за по-
шљи ва ка те го ри ја, у сва ком про гра му има ју 
пред ност у од но су на му шкар це. Же не ко је 
же ле да по кре ну би знис мо гу да апли ци ра ју 
за 180.000 ди на ра, про ђу обу ку за пи са ње 
би знис пла на и раз ра ду иде је. Ка да до би ју 
но вац у оба ве зи су да се би го ди ну да на пла-
ћа ју до при но се и по рез на пла ту. Она је на-
ја ви ла да је пла ни ра но да тај из нос у 2019. 
го ди ни бу де ве ћи.

Па нел ди ску си ју „Жен ско пред у зет ни-
штво у функ ци ји раз во ја ју жне Ср би је” ор га-
ни зо ва ли су Ре ги о нал на раз вој на аген ци ја 
Југ, Удру же ње по слов них же на Ниш, Европ-
ска мре жа пред у зет ни штва, ENE CA Ниш и 
ЕУ ин фо ку так Ниш. Г. О.

НИШ: ПА НЕЛ ДИ СКУ СИ ЈА О РАЗ ВО ЈУ ЖЕН СКОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА 

Упор но шћу и ис трај но шћу до успе ха

БЕС ПО ВРАТ НА СРЕД СТВА ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦА МА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Под сти цај ни уго во ри 
за 22 мла де же не
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Ка та ри на Ман дић из Пан че ва пре де се-
так го ди на се осме ли ла да свој ви ше-
го ди шњи хо би пре тво ри у пред у зет-

нич ки по ду хват и отво ри ма лу ткач ку рад-
њу. Да нас је за до вољ на што је до не ла та кву 
од лу ку и што, и по ред број них оте жа ва ју-
ћих окол но сти за раз вој пред у зет ни штва, 
успе ва да сво је про из во де из во зи, али и да 
их пла си ра у Ср би ји. Да ни је по гре ши ла у 
тој од лу ци све до че по да ци да ње-
ни руч но тка ни су ве ни ри, де ло ви 
но шње и дру ги уни кат ни про из во-
ди ши ром све та про но се име ње-
ног гра да, Ср би је, као и на шу кул-
ту ру и тра ди ци ју.

Ова хра бра пред у зет ни ца вла-
сни ца је ткач ко-за нат ске рад ње 
„Ка та ри на М” из Пан че ва, осно ва-
не 2010. го ди не. Основ на де лат-
ност ове за нат ске рад ње је сте про-
из вод ња тка ни на, од но сно руч но 
тка них де ло ва на род не но шње, за-
тим су ве ни ра и уни кат них одев них 
пред ме та.

Мо тив да учи руч но 
тка ње и ис тра жу је тка-
ни не ко је су по сто ја-
ле на на шим про сто-
ри ма би ла је љу бав 
пре ма фол кло ру и 
на род ној но шњи, бу-
ду ћи да је играч фол-
кло ра око 40 го ди на.

Ка та ри на је еко ном-
ски тех ни чар, сту ди-
ра ла је еко но ми ју. Има 
ду го рад но ис ку ство, ра ди-
ла је у вој сци и Ми ни стар ству 
од бра не, а ин те ре сант но је да 
по сао ко јим се да нас ба ви не ма ни-
ка кве ве зе ни са ње ним ан га жо ва њем у 
вој сци, ни ти са ње ним обра зо ва њем. Тка ње 
је Ка та ри нин хо би ко јим се ба ви већ 14 го-
ди на и мо гућ ност за оства ри ва ње до дат ног 
при хо да.

У јед ном тре нут ку да ла је от каз у фир-
ми у ко јој је ра ди ла, те је по же ле ла да јој 
тка ње бу де основ ни по сао и не у стра ши во 
се пре пу сти ла тој иде ји. До би ла је суб вен-
ци ју гра да Пан че ва за са мо за по шља ва ње 
и за по че ла сво ју де лат ност. Суб вен ци ја јој 
је да ла мо гућ ност да си гур но раз ви ја свој 
про из вод ни асор ти ман и тр жи ште. По др-
шка гра да, По кра ји не и Ре пу бли ке на ра-
зним кон кур си ма за очу ва ње ста рих за на та 
то ком свих ових го ди на ства ра ња би ла јој 
је од из у зет ног зна ча ја, а и да ље ре дов но 
кон ку ри ше и на тај на чин до би ја до ста суб-
вен ци ја.

Тка не де ло ве на род не но шње ре кон-
стру и ше на осно ву ори ги нал них узо ра ка, 
а глав ни и нај по у зда ни ји куп ци ове вр сте 
про из во да су мно га кул тур но-умет нич ка 
дру штва у зе мљи и ино стран ству. Осим де-
ло ва на род них но шњи, Ка та ри на из ра ђу је и 
су ве ни ре, те та ко тка и под ме та че за ча ше, 
фу тро ле за мо бил не те ле фо не, при ве ске и 
дру ге пред ме те ко ји се мо гу ко ри сти ти и 

као по слов ни по клон. Про из во ди су ве-
нир ског ти па на ме ње ни су ту ри стич ким 
ор га ни за ци ја ма, ет но се ли ма, ет но ре сто-
ра ни ма, а мо гу да бу ду и по слов ни по клон 
пред у зе ћа. Су ве ни ри с тра ди ци о нал ним 
еле мен ти ма, тј. са еле мен ти ма из на род не 
но шње, об и шли су прак тич но цео свет – од 
САД, Бра зи ла, пре ко Лон до на, Бу гар ске, 
Ма ђар ске, Изра е ла, Ау стра ли је – и на шли 
се у нај ви шим др жав ним кру го ви ма за хва-
љу ју ћи са рад њи са Вој но бе збед но сном 
аген ци јом и вој ском. 

Ка та ри на Ман дић че сто уче ству је на кон-
кур си ма, што јој омо гу ћа ва да об на вља 
опре му, па је та ко до сад на ба ви ла пет раз-
бо ја. Оно што јој не до ста је је сте ве ћи про-
стор, ис по моћ, као и по ја ча на ре кла ма.

– Пла но ви су ми да про ши рим по сао, да 
за по слим не ког, уве дем не ко ли ко са рад ни ка 
као ис по моћ, ку пим још опре ме, мо жда да се 
из ме стим у не ки по слов ни про стор – ра ди о-
ни цу, а од на ред них суб вен ци ја ко је до би јем 
же ле ла бих да по ра дим на мар ке тин гу и про-
мо ви са њу свог ра да, тј. очу ва ња ста рих за на-
та и тра ди ци је – ис ти че Ка та ри на.

Сво је зна ње она че сто пре но си и дру гим 
же на ма ко је же ле да на у че не што но во 
или да про ши ре сво је ис ку ство.

– По ред из ра де пред ме та, ја сам и 
еду ка тор тка ња, као и осни вач удру же-
ња гра ђа на за очу ва ње и не го ва ње из-
ра де ру ко тво ри на тра ди ци о нал ним тех-
ни ка ма „Па нон ке” у Пан че ву, па је мно го 
обу ка ре а ли зо ва но пре ко овог удру же-
ња. Та ко ђе сам и ли цен ци ра ни еду ка тор 
Ет но мре же у тех ни ци тка ња, а ско ро 
сам за вр ши ла је дан про је кат у Бе о гра-
ду у са рад њи са њи ма и На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње – на во ди она.

Ка та ри на ра ди сва ког да на као да 
је у не ком пред у зе ћу, пот пу но је 

п о  с в е  ћ е  н а 
руч ном ра ду и 

успе шно ис пу ња-
ва ро ко ве да би од 

свог по сла мо гла да 
жи ви. Фи зич ки то ни ма ло ни је ла ко, а и по-
треб но је стал но уче ње но вих тех ни ка, про-
у ча ва ње из вор них му стри. Ме ђу тим, ни ка-
да се ни је по ка ја ла што је по шла тим пу тем, 
јер је то не што што во ли и за то са ела ном 
при сту па сва ком но вом иза зо ву.

За свој рад ви ше пу та је на гра ђи ва на, 
кра јем 2017. го ди не до би ла је при зна ње 
„Ви тез умет но сти”, ко је до де љу је Кра љев-
ски ред ви те зо ва, под по кро ви тељ ством 
кне ги ње Лин де и ње них си но ва Ми хај ла и 
Ђор ђа, а од не дав но је до бит ни ца и ре пу-
блич ке на гра де тра ди ци о нал не жи ри ра не 
из ло жбе нај леп ших ру ко тво ри на Ср би је у 
ка те го ри ји тка ња „100 же на – 100 ми ни ја ту-
ра”, одр жа не у На род ној скуп шти ни Ср би је.

Дра га на Гру јић

добри примери

ТА ЛЕН ТО ВА НА ПАН ЧЕВ КА ОЖИ ВЕ ЛА СТА РИ ЗА НАТ

Од хо би ја до уно сног по сла
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кроз Србију

Обре но вач ки Цр ве ни крст ре дов но одр жа-
ва кур се ве из пр ве по мо ћи за уче ни ке основ-
них и сред њих шко ла, као и за про свет не 
рад ни ке у ци љу по ди за ња све сти и зна ња по-
мо ћи дру гом у не во љи. Основ на обу ка тра је 
шест ча со ва и из во ди је гру па од два де се так 
мла дих во лон те ра. Ак ти ви сти Цр ве ног кр ста 
при су ству ју се ми на ри ма, еду ку ју се и одр жа-
ва ју пре да ва ња у ин тер ак тив ним ра ди о ни ца-
ма, са те ма ма као што су: сма ње ња ри зи ка од 
еле мен тар них не по го да и дру ге опа сно сти. 
По ред пре да ва ња из пр ве по мо ћи, во лон те ри 
су у окви ру ак ци је „Про мо ци ја здра вља” ко ју 
је пра ти ло ви ше од 700 уче ни ка упо зна ли уче-
ни ке са бо ле сти ма за ви сно сти, говорили су о 
штет но сти ду ван ског ди ма, упо тре би ал ко хо-
ла, бор би про тив тр го ви не љу ди ма. 

У са рад њи са Цр ве ним кр стом Бе о гра-
да обез бе ђе ни су па ке ти ћи за уче ни ке ОШ 
„Љу бо мир Аћи мо вић”, за Удру же ње обо ле-

лих од це ре брал не и деч је па ра ли зе, ор га-
ни за ци ју глу вих и на глу вих, као и за де цу 
из со ци јал но угро же них по ро ди ца. Ак ци ју 
су фи нан сиј ски по мо гли ком па ни ја „Пр ва 
искра на мен ска” и вр тић „Бај ка”. Во лон те ри 
су про шле го ди не за 370 нај си ро ма шни јих 
Обре нов ча на де ли ли обро ке у на род ној ку-
хи њи.  

Ма да се на ла зе у цен ту гра да ови ху ма ни 
љу ди не ма ју основ не усло ве за рад и да ље 
ак тив но сти. Од не ка да шњег ма га ци на при-
вре ме но су оспо со бље не две про сто ри је, 
ко је не ма ју во ду и ка на ли за ци ју. Због не до-
стат ка про сто ра ни су у мо гућ но сти да ре а-
ли зу ју све за цр та не про гра ме, али то им не 
сме та да бу ду ак тив ни и успе шни.  

М. Ашко вић

Клуб „Злат на је сен” из За је-
ча ра, ко ји де лу је у окви-
ру Цен тра са со ци јал ни 

рад, ове го ди не обе ле жа ва 35 
го ди на по сто ја ња. Уз по моћ за-
по сле них у Цен тру за со ци јал ни 
рад ре а ли зу ју се раз не ак тив-
но сти, дру же ња, за бав не игре, 
из ле ти, ра ди о ни це. Клуб бро ји 
ви ше од сто чла но ва али се и 
да ље ра ди на ње го вом ома со-
вља ва њу.

– Де цем бар је за нас био 
при лич но ра дан. По ред ор га-

ни за ци је раз ли чи тих ви до ва 
дру же ња, по се ти ли смо де цу 
оме те ну у раз во ју из уста но ве 
„Облу так”, са ко ји ма се дру жи-
мо већ не ко ли ко го ди на. Као 
дар смо им од не ли за њих на-
пи са ну пе сму, а де ца су на ма 

по кло ни ла че стит ке и но во го-
ди шње укра се ко је су са ми из-
ра ди ли и из ве ли ле пу при ред-
бу – ка же Да ни ца Па вло вић, 
пред сед ни ца клу ба. 

Уз ре дов не и план ске ак тив-
но сти, чла но ви ма клу ба по де-

ље не су и кар те за по зо ри ште, 
у ци љу уна пре ђе ња њи хо вог 
кул тур ног и дру штве ног жи-
во та. 

Ко ли ко је у овом клу бу ве се-
ло, нај бо ље се мо же ви де ти на 
њи хо вом феј сбук про фи лу, а за 
но во го ди шњу про сла ву тра жи-
ло се ме сто ви ше. Ти о сав Ћи рић 
је као и сва ке го ди не одр жао 
тра ди ци о нал ну здра ви цу у уло-
зи Де да Мра за, а пред сед ни ца 
клу ба је по де ли ла при зна ња 
нај и стак ну ти јим чла но ви ма. По-
себ но из не на ђе ње, па и сре ћу и 

ра дост, иза зва ла су при зна ња 
за нај леп ши осмех, нај ве се ли ју 
чла ни цу и за су пер де ку.

Бу ду ћи да клуб де лу је у окви-
ру Цен тра за со ци јал ни рад, ор-
га ни зо ва но је и дру же ње шти-
ће ни ка, хра ни те ља и струч них 
рад ни ка Цен тра. У при јат ном 
и ве се лом ам би јен ту и у ду ху 
пра зни ка, шти ће ни ци су ме ђу 
со бом по де ли ли по кло не, сви-
ра ли су и пе ва ли а по је ди ни 
хра ни те љи су до би ли и за хвал-
ни це. 

С. М. Мар ко вић

АК ТИВ НО СТИ ЦР ВЕ НОГ КР СТА ОБРЕ НО ВАЦ

По моћ сву да где је по треб но

Обре но вач ки во лон те ри

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД ЗА ЈЕ ЧАР – КЛУБ „ЗЛАТ НА ЈЕ СЕН”

Раз ме ни ли да ро ве са де цом
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Це ла оп шти на Цр на Тра ва 
бро ји око 2.650 ста нов-
ни ка, што је знат но ма-

ње од јед ног би рач ког ме ста у 
Бло ку 45 на Но вом Бе о гра ду у 
ко јем ма хом жи ве Цр но трав ци. 
До ду ше, ови на да ле ко по зна ти 
дун ђе ри – пе чал ба ри на се ли ли 
су и дру ге град ске цен тре: Ле-
ско вац, Сме де ре во, Но ви Сад, 
Ниш... Та ко да нас нај ве ћа цр но-
трав ска Основ на шко ла „Алек-
сан дар Сто ја но вић” има је два 
пе де се так уче ни ка у свих осам 
раз ре да, а сред ња Гра ђе вин ска 
шко ла ми ни мал ни број уче ни ка 
за др жа ва за хва љу ју ћи до бром 
на став ном ка дру и про гра му. 

„Град ски” Цр но трав ци у за ви-
чај на вра ћа ју нај че шће ле ти, и 
то пред Ви дов дан. До ла зе у по-
ма ло за пу ште не ку ћи це на Че-
мер ни ку да што год ура де или 
са мо да „про ве тре” скром не 
ства ри у на род ном ве зу: по сте-
љи ну, ја сту ке, ма ра ме, пе шки-
ре... Све то се ра за стре „на ви-
де ло” ( на сун це) на Ви дов дан, 
да и бог ви ди да Цр но трав ци 
ни су за бо ра ви ли свој род ни 
крај.   

Ова нај ре ђе на се ље на оп шти-
на у Ср би ји у лет њим ме се ци ма 
и до де сет пу та по ве ћа број жи-
те ља. Са свих стра на ту ри сти, 
бив ши цр но трав ски жи те љи, 
ма сов но кре ну у бер бу бо ров-

ни ца по вр ле ти ма Цр не Тра ве а 
нај ви ше их је из Бе о гра да.

Цр на Тра ва је мо жда је ди на 
оп шти на на за пад ном Бал ка-
ну ко ја има три ин те ре сант на 
спо ме ни ка: пр ви је спо ме ник 
фа брич ком дим ња ку, ко ји су 
Цр но трав ци по ди гли због мно-
штва ози да них фа брич ких дим-
ња ка по све ту, дру ги је спо ме-
ник пе чур ки „ли си ча ри”, сим бо-
лу здра ве хра не и цр но трав ског 
пре жи вља ва ња, и тре ћи и нај-
ва жни ји, спо ме ник же ни – мај-
ци ко ја је, по ми шље њу ве ћи не 
Цр но тра ва ца, са чу ва ла њи хо ву 
по ро ди цу од рас па да и бе де.

Ле ген да ка же да је Сте ван Му-
сић, се стрић ца ра Ла за ра, у же љи 
да по мог не сво ме уја ку ухва тио 
„пре чи цу” и, уме сто до ли ном Ју-

жне Мо ра ве пре ма 
Ко со ву, кре нуо ка њо-
ном ре ке Вла си не у 
са ме ску то ве пла ни не 
Че мер ник. Вид но умо ран, срп ски 
вла сте лин са вој ском при ле гао 
је ма ло да се од мо ри по па шња-
ци ма Че мер ни ка. Ле по та ми ри са 
ди вље мен те и мај чи не ду ши це 
уне ла их је у ду бок сан. Ка да се 
про бу дио, мла ђа ни вла сте лин 
Сте ван је ви део да сун це већ за-
ла зи, па је од ту ге за пла као: „Цр-
на тра во да си ми че мер на”...

Од та да ова ва ро ши ца с по-
но сом но си име Цр на Тра ва, а 
пла ни на што се као ра ње на ста-
ра ор лу ши на нат кри љу је над 
њом – Че мер ник.   

Баш је у том Че мер ни ку, на 
из ле ти шту Вла син ског је зе ра, 

по зна ти срп ски но ви нар Ра до-
ван Бран ков са чи нио пр ву ту-
ри стич ку ре пор та жу о Цр ној 
Тра ви, а уз по моћ та да шњег 
ру ко вод ства оп шти не ме диј-
ски осми слио и ма ни фе ста ци ју 
„Да ни бо ров ни це”. Али, све је то 
утих ну ло не ку го ди ну ка сни је, 
као и „Да ни пе чел ба ра” и дру га 
ту ри стич ка дру же ња, углав ном 
због не до стат ка сред ста ва.   

Сви по ли ти ча ри у вр ху вла сти 
до да нас има ли су по не ку иде ју 
ка ко да ре ви та ли зу ју овај крај. 
За то се ов да шњи жи те љи и да-
ље на да ју да ће у овој ва ро ши ци 
би ти из гра ђе ни или до гра ђе ни 
ка па ци те ти за от куп и пре ра ду 
пла нин ског кром пи ра, бо ров-
ни це и дру гог ле ко ви тог би ља, 
да ће се ов де про из во ди ти еле-
мен ти од чу ве не цр но трав ске 
бу ко ви не за стил ски на ме штај...

А они вред ни, на че лу са ру-
ко вод ством сво је ло кал не са-
мо у пра ве, сва ке го ди не би ју 
по ду же бит ке са зи мом и ло-
шим вре ме ном у очу ва њу ко му-
нал не ин фра струк ту ре. Зи ма у 
ове вр ле ти сти же ра но и зна да 
бу де оштра и да у њи ма оста не 
баш ду го.  

Т. Сте ва но вић

РАЗ ГЛЕД НИ ЦА ИЗ НАЈ МА ЊЕ СРП СКЕ ОП ШТИ НЕ

Цр на Тра ва че ка бо ље да не

Про шле го ди не – ни јед на бе ба
У Цр ној Тра ви се у по след њих ше зде сет го ди на дра ма тич но 
по гор ша ва ла де мо граф ска сли ка, јер је у пе ри о ду од 1948. го-
ди не до по пи са из 2011. број ста нов ни ка сма њен 5,3 пу та!
У Ма тич ној слу жби ове ма ле и не раз ви је не сре ди не 2018. го ди-
не ни је еви ден ти ра но ни јед но но во ро ђен че, али смо до зна ли 
да се, ипак, пе то ро де це, чи је су мај ке из цр но трав ског кра ја, 
ро ди ло у Оп штој бол ни ци у Ле сков цу, а пре ми ну ло је 35 осо ба. 
У Цр ној Тра ви бу џет ска сред ства за ову го ди ну из но се око 200 
ми ли о на ди на ра, ко ли ко је би ло и ла не. Сла во љуб Бла го је вић, 
пред сед ник оп шти не Цр на Тра ва, ка же да и по ред ми ни мал ног 
бу џе та, не ду гу ју ни је дан ди нар, јер све оба ве зе из вр ша ва ју 
на вре ме, одр жа ва ју 500 ки ло ме та ра пут не ин фра струк ту ре и 
из два ја ју сред ства за нај си ро ма шни је.   Д. К.

Ф
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погледи

Хра на на тр пе зи Гр ка,  
Ита ли ја на и дру гих сре до зем них 
на ци ја про гла ше на за нај бо љу 
у 2019, а уз мно ге бла го твор не 
ефек те на во ди се зна ча јан  
учи нак на ја ча ње ко шта ног 
си сте ма 

До вољ но је са мо по гле да ти ту рас ко-
шну ку ли нар ску га ле ри ју, фо то гра-
фи је во ћа, по вр ћа, трав ки, зр не вља, 

ри бе, све сло же но и из ло же но на нај при-
влач ни ји мо гу ћи на чин, па од мах за ми сли-
ти и при зва ти ми ри се сми ља и бо си ља, 
ла ван де, све жих ма сли на или уља зла та сте 
бо је, бо ро ви не... ле по ту Ме ди те ра на.

Уку си су ра зни, ту не ма при че, али кад су 
у пи та њу спе ци ја ли те ти по ме ну тог под не-
бља, те шко је про на ћи осо бу ко ја од ма ху је 
ру ком на по мен би ло че га из тог га стро ном-
ског ре пер то а ра.

Углав ном сва ко во ли ода тле бар не што, а 
ве ћи на нас за пра во све, јер је реч о ла га ним 
је ли ма, јед но став но спра вље ним, са опој-
ним за чи ни ма, а у ори ги нал ној ва ри јан ти, 
под ра зу ме ва се, од ло кал но га је них на мир-
ни ца, пре ма тра ди ци о нал ним ре цеп ти ма, 
без кон зер ван са и ади ти ва.

Та ква ку хи ња, у свом нај бо љем из да њу, 
сво ју ре пу та ци ју је овог 2. ја ну а ра овен ча-
ла про гла ше њем за нај бо љу у 2019. го ди ни. 
При зна ње до де љу је аме рич ки ма га зин „Ју-
Ес њуз енд ворлд ри порт”, а ка ко под се ћа 
Си-Ен-Ен, злат на ме да ља ни је из не на ђу ју ћа, 
с об зи ром на мно го број не сту ди је ко ји ма 
је уста но вље но ви ше стру ко по зи тив но деј-
ство ме ди те ран ске ис хра не на ја ча ње ко-
сти ју, здра ви је ср це, сма ње ње хо ле сте ро ла, 
ди ја бе тес, де мен ци ју.

Сре ди ном про шле го ди не, на при мер, об-
ја вље ни су ре зул та ти ви ше ме сеч ног ис тра-
жи ва ња ве за ног за осте о по ро зу, бо лест ви-
со ке рас про стра ње но сти, где услед гу бит ка 
ко шта не ма се ко ја се по сте пе но сма њу је 
већ од три де се те го ди не жи во та (про сеч но 
је дан од сто го ди шње), ко сти по ста ју кр те и 
по ро зне и због то га под ло жне пре ло му и 
при нај ма њем уда ру. 

Пре ма ста ти сти ци, у Сје ди ње ним Др жа-
ва ма ви ше од 53 ми ли о на осо ба има осте о-
по ро зу или је у ви со ком ри зи ку да обо ли, а 
гло бал но гле да но, фрак ту ру пре тр пи јед на 
од три же не ста ри је од 50 го ди на или је дан 
од пе то ри це му шка ра ца.

По ме ну то ис тра жи ва ње тра ја ло је го ди ну 
да на а њи ме је ру ко во дио ита ли јан ски тим 
са уни вер зи те та у Бо ло њи, а фи нан си ран из 

фон до ва Европ ске уни је. Ис тра жи ва ње је 
об у хва ти ло не што ви ше од 1.000 во лон те ра 
ста ро сти из ме ђу 65 и 79 го ди на, из не ко ли-
ко зе ма ља – Фран цу ске, Ита ли је, Хо лан ди-
је, Пољ ске и Ве ли ке Бри та ни је. По уо би ча-
је ном по ступ ку, код ова квих ис пи ти ва ња 
би ли су по де ље ни у две гру пе, јед на ко ја је 
би ла те сти ра на и дру га кон трол на.

Ис пи та ни ци су на је лов ни ку има ли ве-
ли ке ко ли чи не во ћа, по вр ћа, ин те грал не 
жи та ри це, раз не вр сте ора ха (ко шту ња во 
во ће), ма сли но во уље, ри бу, са свим ма ле 
ко ли чи не ме са и млеч них про из во да и уме-
ре ну ко ли чи ну ал ко хо ла. По је ди ни ма је до-
да ва на и ма ла до за ви та ми на Д-3, ка ко би 

се из ба лан си ра ле раз ли ке ин тен зи те та деј-
ства сун че ве све тло сти на ор га ни зам сход-
но ге о граф ској ло ка ци ји. 

На по чет ку и на кра ју те ста сви ма је из ме-
ре на гу сти на ко сти ју и ура ђе на крв на сли-
ка. Ре зул та ти су по ка за ли да код уче сни ка 
са нор мал ном гу сти ном ко сти ју ни је би ло 
ни ка квих про ме на под ути ца јем ме ди те-
ран ског ре жи ма ис хра не. Код ис пи та ни ка 
са осте о по ро зом ре зул та ти су би ли за ни-
мљи ви. На кич ме ном сту бу ни су от кри ве не 
раз ли ке, ме ђу тим, на вра ту бут не ко сти ре-
ги стро ва на је ве ћа гу сти на ко сти ју.

За ис тра жи ва че ово је до бар и охра бру ју-
ћи знак, јер тач ка о ко јој је реч пред ста вља 
у слу ча ју осте о по ро зе из у зет но осе тљи-
ву ре ги ју. Сма ње на гу сти на у вра ту бут не 
ко сти је чест узрок пре ло ма ку ка, што се 
сма тра јед ном од нај те жих по сле ди ца осте-
о по ро зе. Са ма фрак ту ра не мо ра да бу де 
фа тал на, али по не кад мо гу да на сту пе ком-
пли ка ци је, као што је упа ла плу ћа и слич на 

ста ња, а опо ра вак је че сто дуг, по себ но код 
ста ри јих осо ба.

За осте о по ро зу се за то ка же да је гло бал-
ни те рет за здрав стве ни си стем, еко но ми ју 
и це ло дру штво, и то те рет све ве ћи и све 
те жи. Про блем са овом бо ле шћу је што је 
прак тич но не ви дљи ва док не уз на пре ду је, 
па се ја ве бо ло ви у ле ђи ма због пре ло ма 
пр шље на или до ла зи до по ви је ног др жа ња, 
сма ње не ви си не, пре ло ма услед бе за зле-
ног уда ра или па да. Код же на је бо лест че-
шћа у сред њим го ди на ма због хор мон ског 
дис ба лан са у пост ме но па у зи, али по сле 
се дам де се те род на раз ли ка у уче ста ло сти 
обо ле ва ња по ла ко се бри ше.

Ако се оста ве по стра ни ци ља ни ле ко-
ви ко ји по сто је у при лич ном бро ју, али су 
ску пи и не баш на ив ни, сва ки но си не ку 
не га тив ну ком по нен ту ко ја до ла зи као нус-
по ја ва, ле кар ски са ве ти су крат ки и ра зло-
жни – ра ди ти ве жбе за ја ча ње сто мач них и 
леђ них ми ши ћа ко ји де лу ју као при род ни 
ми дер, узи ма ти кал ци јум и ви та мин Д, би ти 
фи зич ки ак ти ван, ићи у бр зу шет њу по по ла 
са та три пу та не дељ но. И, на рав но, па зи ти 
на ис хра ну.

О ме ди те ран ској ку хи њи прет ход но је 
већ до ста ре че но. За крај да па ра фра зи ра-
мо ре чи јед не аме рич ке ну три ци о нист ки-
ње да ту ни је у пи та њу са мо је лов ник, већ 
и стил жи во та.

Обе ду је се за пу ним сто лом, са по ро ди-
цом и при ја те љи ма. Ужи ва се у хра ни, ра ду-
је се жи во ту. Па нор мал но да с та квим при-
сту пом и у та квој ат мос фе ри, до бра хра на 
чи ни до бро и ду ши и те лу.

Д. Дра гић

ПРЕ ВЕН ТИ ВА ОСТЕ О ПО РО ЗЕ: НА ШЕ КО СТИ ВО ЛЕ СУН ЦЕ И ПРИ МОР СКЕ ПЛО ДО ВЕ

Ме ди те ран ска ку хи ња као лек
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Са о бра ћај на не зго да 
у ко јој је глав ни ак тер 
био су пруг бри тан ске 
кра љи це под ста кла 
је гло бал ну де ба ту  
о во зач ким до зво ла ма 
у ру ка ма ста ри јих 
гра ђа на

Би ла би то јед на од мно-
го бр ој них са о бра ћа јних 
не зго да ко ја, по што у њој 

ни је би ло жр та ва ни ти те же по-
вре ђе них, не би би ла вест да 
је дан од ак те ра ни је био не ко 
чи ји је сва ки из ла зак у јав ност 
по вод за ме диј ски пу бли ци тет.

Сре ди ном ја ну а ра на јед ном 
ло кал ном пу ту у Ве ли кој Бри-
та ни ји су да ри ли су се не ве ли ки 
ау то мо бил мар ке „киа” и сна жни 
џип „лен дро вер”. Из ла зе ћи из 
спо ред не на глав ну са о бра ћај-
ни цу во зач џи па је пре шао на 
су прот ну стра ну и ди рект но се 
су да рио са до ла зе ћим во зи лом. 
Су дар је био не из бе жан али, на 
сре ћу, оште ће ња на пре вр ну тим 
ау то мо би ли ма би ла су ве ћа од 
по вре да оба во за ча и пут ни ка: 
јед на же на из „ки је” је сло ми ла 
руч ни зглоб, дру га је за до би ла 
са мо по се ко ти ну, док је де ве то-
ме сеч на бе ба про шла не по вре-
ђе на. Во зач џи па„за ра дио” је са-
мо бе за зле не огре бо ти не.

Ис по ста ви ло се да је тај во зач 
ни ко дру ги до принц Фи лип, то 
јест вој во да од Един бур га, су-
пруг кра љи це Ели за бе те, да кле 
лич ност из са мог вр ха бри тан-
ске ари сто кра ти је. Али глав на 
пи кан те ри ја из ове не зго де ко ја 
је од јек ну ла то ли ко да је на мо-
ме нат за се ни ла глав ну на ци о-
нал ну пре о ку па ци ју, Брег зит, 
је сте чи ње ни ца да принц има 
97 го ди на.

У „лен дро ве ру”је био сам, на-
вод но је кре нуо са јед ног де ла 
кра љев ског по се да на дру ги, до 
ко га се сти же јав ним дру мом. 
Уви ђај ко ји је бр зо оба вљен на-
ла гао је и ал ко-тест, ко ји је про-
шао (као и же на за во ла ном„ки-
је”), а не зго ду је об ја снио сун цем 
ко је га је на мо ме нат за сле пе ло. 

Све то је ипак би ло ма ње ва жно 
од пи та ња по ста вље ног не са мо 
у бри тан ским већ и у гло бал ним 
ме ди ји ма: шта ће 97-го ди шњак, а 
по го то во лич ност ње го вог ран га 
ко јој је на рас по ла га њу си ја сет 
шо фе ра, сам за во ла ном.

То је био по вод и за но ву гло-
бал ну де ба ту о во зач ким до зво-
ла ма у ру ка ма ста ри јих гра ђа на, 
од но сно о ста рој ди ле ми – ка да 
се ра ста ти са во ла ном.

У Ује ди ње ном Кра љев ству 
Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не 
Ир ске да нас је око по ла ми ли-
о на де ве де се то го ди шња ка (и 
14.450 се ни о ра ко ји су пре ма-
ши ли сто ту), ме ђу ко ји ма њих 
око 110.000 има ва же ће во зач-
ке до зво ле.

Пре ма бри тан ским про пи си-
ма, сви ма ко ји на вр ше 70, до-
зво ле ау то мат ски пре ста ју да 
ва же и из да ју им се но ве ко је 
мо ра ју да об на вља ју сва ке три 
го ди не, што под ра зу ме ва и ле-
кар ске по твр де да су за во жњу 
спо соб ни. Али ни та мо, ни ти 
дру где, ни је про пи са но ка да се 
ове гра ђан ске при ви ле ги је, ко ју 
сво јим до ку мен том ове ра ва др-
жа ва, мо ра ју од ре ћи.

Кра јем про шле го ди не у Ује-
ди ње ном Кра љев ству во зач ке 
до зво ле је има ло 11.624 ста ри-
јих од 95 – ме ђу ко ји ма њих 314 
има нај ма ње сто го ди на, док су 
њих че тво ро у до бу од 107 – ма-
да овај по да так не го во ри ко ли-
ко их ме ђу њи ма за и ста се да за 

во лан. Глав на не до у ми ца тим 
по во дом је сте да ли су они, с об-
зи ром да у тим го ди на ма не из-
бе жно сла бе вид, слух, кон цен-
тра ци ја и ре флек си, као во за чи 
прет ња се би и дру ги ма.

Кон сен зу са око то га за сад не-
ма ниг де, из ме ђу оста лог и због 
про тив реч них ста ти сти ка о то ме. 
Ис тра жи ва ње ко је је 2016. спро-
вео је дан бри тан ски уни вер зи тет 
по ка за ло је, на при мер, да су во-
за чи ста ри ји од 70 го ди на би ли 
ак те ри у три до че ти ри пу та ма-
ње са о бра ћај них уде са не го они 
у до бу из ме ђу 17 и 24 го ди не.

С дру ге стра не, пре ма по да-
ци ма над ле жних слу жби Европ-
ске ко ми си је, у са о бра ћај ним 
не сре ћа ма са фа тал ним ис хо-
дом во за чи ста ри ји од 75 су че-
шће жр тве од про се ка и њи хо ве 
по вре де у уде си ма су по пра ви-
лу те же.

Ге не рал но, не ма до ка за за оп-
ште уве ре ње да су ста ри ји во за-
чи опа сни ји од дру гих. Си гур но 
је је ди но да су они опре зни ји, 
док мла ђи че сто има ју ви шак 
са мо по у зда ња ко ји их под сти че 
да се пре ви ше узда ју у сво је спо-
соб но сти, да пре ко ра че бр зи ну 
и ти ме иза зо ву оп шту опа сност.

Не мо гу се, за тим, сви се ни о-
ри тре ти ра ти под јед на ко: сва ко 
ста ри на свој на чин. На њи хо вој 
стра ни је ду го во зач ко ис ку ство 
(и му дрост ко ја са тим до ла зи), 
као и чи ње ни ца да је ова ка те-
го ри ја во за ча – по пра ви лу пен-

зи о не ри – за во ла ном мно го 
ре ђе од оних рад но ак тив них, 
ко ји пре ва љу ју мно го ви ше ки-
ло ме та ра и та ко по ве ћа ва ју ста-
ти стич ку ве ро ват но ћу да бу ду 
ак те ри не ке не зго де.

Је дан аме рич ки ин сти тут ко-
ји се ба ви про бле ми ма ста ре ња 
са чи нио је не ку вр сту кви за ко ји 
би ста ри јим во за чи ма тре ба ло 
да по мог не у са о мо про це њи ва-
њу да ли је мо жда до шло вре ме 
да ви ше не по се жу за кљу чем 
ау то мо би ла. Ме ђу пи та њи ма 
ко ја тре ба по ста ви ти се би је су 
сле де ћа: да ли вам во за чи иза 
све че шће упо зо ра ва ју ће тру бе, 
да ли се по не кад осе ћа те из гу-
бље но на не ком по зна том пу ту, 
да ли вам се дру ги ау то мо би ли 
и пе ша ци из не на да по ја вљу-
ју ни от ку да, да ли вам чла но ви 
по ро ди це, при ја те љи, па и док-
то ри, све че шће са ве ту ју да се 
ока не те во жње, да ли и са ми за-
кљу чу је те да за во ла ном ни сте 
ви ше та ко си гур ни као не кад...

Што се пак ти че прин ца Фи-
ли па, ко ји је пре три го ди не 
та ко ђе као во зач био у жи жи 
пу бли ци те та, јер је лич но на 
кра љев ском има њу про во зао 
та да шњег аме рич ког пред сед-
ни ка Ба ра ка Оба му и ње го ву су-
пру гу, ње га ја ну ар ски удес ни је 
мно го по го дио – су де ћи бар по 
то ме што је са мо два да на по сле 
те не зго де сни мљен за во ла ном 
– пот пу но но вог„лен дро ве ра”!

М. Бе кин

ДИ ЛЕ МА НА СВИМ МЕ РИ ДИ ЈА НИ МА

Ка да од у ста ти од во ла на
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Дух ста рих вре ме на по-
но во су у Кра гу је вац до не ли 
љу би те љи ко ња ко ји су се 
оку пи ли на тра ди ци о нал ној 
Бо жић ној фи ја ке ри ја ди. Вла-
сни ци фи ја ке ра, дво ко ли ца и 
коњ ских за пре га про шли су 
град ским ули ца ма и во зи ли 
Кра гу јев ча не ко ји су, упр кос 
хлад ном вре ме ну, ужи ва ли у 
бо жић ној по вор ци. 

Кра гу је вач ки ко њич ки 
клуб „Шу ма ди нац”, ко ји има око ше зде сет 
чла но ва и ви ше од сто ти ну коњ ских гр ла, 
Бо жић ну фи ја ке ри ја ду ор га ни зу је у ци љу 

очу ва ња тра ди ци је. У све ча ну Бо жић ну 
фи ја ке ри ја ду укљу чи ло се де се так од га ји-
ва ча ко ња из окол них кра гу је вач ких се ла. 

М. Сан трач

Пра знич ни де кор у цен-
тру Не го ти на, по себ но 
у јед ној од нај ста ри јих и 

нај леп ших ули ца у гра ду, Кнез 
Ми ха и ло вој, на Бо го ја вље ње 
су до дат но до пу ни ли ки ша и 
су сне жи ца, па је пр ви пут у 
тра ди ци ји ор га ни зо ва ња ма-
ни фе ста ци је „Ве се ла чар ши ја” 
глав ни део за бав ног про гра-
ма одр жан у згра ди би о ско па 
„Кра ји на”. 

Нај мла ђи су има ли но се ћу 
уло гу у умет нич ком про гра му, 
а иде ју да и на овај на чин про-
мо ви шу деч је ства ра ла штво по-
др жа ло је не ко ли ко град ских 
основ них шко ла. У про гра му 
су уче ство ва ли и про фе со ри 
и уче ни ци Умет нич ке шко ле 
„Сте ван Мо кра њац”.  Сва ком од 
уче сни ка при па ло је ли ци дер-
ско ср це, за штит ни знак „Ве се ле 

чар ши је”, ко јим су ор га ни за то-
ри, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
и Дом кул ту ре „Сте ван Мо кра-
њац”, из ра зи ли за хвал ност за 

уче шће и по др шку ово го ди-
шњем са бо ро ва њу.

Упр кос ло шем вре ме ну, на 
три де се так те зги чла но ви не го-

тин ских удру же-
ња и за на тли је 
из не ли су слат-
ка и сла на по-
слу же ња. Оку-
пи ла се број на 
пу бли ка, то чи ло 
се ку ва но ви но 
и ра ки ја, слу жи-
ле су се пих ти је 
и оста ли ку ли-
нар ски спе ци-

ја ли те ти. Би ло је уше ће ре них 
ја бу ка, слат ких ме ки ка, ли ци-
дер ских ср ца и све га што се на 
чар ши ји уо би ча је но ну ди. За 
до бро рас по ло же ње по бри ну-
ли су се тру ба чи Ду вач ког ор ке-
стра „Хај дук Вељ ко”, а за и гра ло 
се и ко ло као по твр да ра до сти 
уче шћа на још јед ном зим ском 
са бо ро ва њу Кра ји на ца. 

Ј. Ста но је вић 

ПРА ЗНИЧ НИ ДА НИ У НЕ ГО ТИ НУ

Са бо ро ва ли у Ве се лој чар ши ји

Упр кос ло шем вре ме ну, у Кнез Ми ха и ло ву ули цу у Не го ти ну  
сли ло се мно го љу ди рас по ло же них за дру же ње

СА ВИН ДАН У УДРУ ЖЕ ЊУ ПЕН ЗИ О НЕ РА У КИ КИН ДИ

Кум кр сне сла ве – град ски зва нич ник
Удру же ње пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не обе ле жи ло је 27. ја ну а ра сво ју кр-
сну сла ву, Са вин дан. Кум сла ве био је Ми о-
драг Бу ла јић, члан Град ског ве ћа Ки кин де.

Ми о драг Бу ла јић је већ уче ство вао у 
мно гим пен зи о нер ским ма ни фе ста ци ја ма 
и по но сан је што ова ор га ни за ци ја за па-

же но пред ста вља Ки кин ду у мно гим ак ци-
ја ма.

Из ве ден је и при го дан про грам, а Хор 
„Сун ча на је сен” от пе вао је Све то сав ску 
хим ну и  На мно га ја ље та. Слу жен је об ред 
при ли ком ко јег је осве ћен и ре зан слав-
ски ко лач, а пе ва ле су се и ду хов не пе сме.

Ве ли зар Сил ве стер, пред сед ник ки-
кинд ског Удру же ња пен зи о не ра, по здра-
вио је при сут не све ча ре и го сте из пен зи о-
нер ских ор га ни за ци ја Апа ти на, Су бо ти це, 
Бе че ја и Но вог Ми ло ше ва, као и при ја те-
ље и са рад ни ке из Рас ти не код Сом бо ра.

С. За ви шић

НИШ

Пр во „Бо жић но се о це”
Пр ви пут у Ни шу је ор га ни зо ва но „Бо-

жић но се о це”. Од нај ве ћег хри шћан ског 
пра зни ка – Бо жи ћа до Пра во слав не но ве 
го ди не на про сто ру око Са бор не цр кве 
гра ђа ни су ужи ва ли у пра знич ној ат мос-
фе ри ко јој су се, чи ни се, нај ви ше ра до ва-
ла де ца. Др ве не ку ћи це укра ше не у ду ху 
пра зни ка да ва ле су тих да на по себ ну драж 
гра ду. На те зга ма су мо гли да се ку пе при-
год ни су ве ни ри и че стит ке, ли ци дер ска 
ср ца, уше ће ре не ја бу ке... Ма ли ша ни су 
ужи ва ли у зим ском ам би јен ту и спе ци јал-
ним ко чи ја ма а чи та ва ма ни фе ста ци ја је 
би ла при ли ка да се осе ти бо жић на ча ро ли-
ја и по ка же ка ко се на нај бо љи на чин чу ва 
тра ди ци ја. Љ. Г.

БОЖИЋНА ФИЈАКЕРИЈАДА У КРА ГУ ЈЕ ВЦУ

Чување традиције
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Удру же ње пен зи-
о не ра оп шти не Ћи-
ће вац не дав но је 
обе ле жи ло ше зде сет 
го ди на по сто ја ња и 
успе шног ра да. Пре-
ма ре чи ма Ми о ми ра 
Ву ји ћа, пред сед ни ка, 
у оп шти ни Ћи ће вац 
има око 2.400 пен зи-
о не ра, а у Удру же ње 
је учла ње но њих око 
2.600, ор га ни зо ва них 
у че ти ри  ме сне ор-
га ни за ци је (Ћи ће вац, 
Ста лаћ, Град Ста лаћ и 
По ја те). Удру же ње мо же да се 
по хва ли да у сво јим ре до ви ма 
има чла но ва ко ји су и из дру-
гих гра до ва ши ром Ср би је.

– Про сеч на чла на ри на је са-
да око 580 ди на ра ме сеч но. 
Сред ства од чла на ри не се из-
два ја ју у два фон да, и то у фонд 
ре дов не де лат но сти и фонд 
по смрт ни на. По ред ре дов не 
ис пла те по смрт ни на, мо гу ће 
је из да ти око 150 по зај ми ца 
ме сеч но, у ви си ни до 30.000 
ди на ра. Ова квим ре стрик тив-

ним по сло ва њем пот пу но су 
за шти ће на не при ко сно ве на 
сред ства по смрт ног фон да и 
обез бе ђе на ре дов на ис пла та 
по смрт ни на – ис та као је Жи-
во мир Ми ја то вић, се кре тар 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти-
не Ћи ће вац.

Удру же ње пре ко ме сних ор-
га ни за ци ја ре дов но снаб де ва 
члан ство на мир ни ца ма и огре-
вом. Ор га ни зу ју се пу то ва ња, 
јед но днев ни из ле ти, дру же ња 
пен зи о не ра, раз не про сла-
ве. Обез бе ђен је пре воз свих 

чла но ва до ме ста ста но ва ња, 
а та мо где не ма ау то бу са ор га-
ни зо ван је ком би пре воз у оба 
прав ца. Удру же ње са ра ђу је са 
ло кал ном са мо у пра вом ко ја 
по ма же у ре ша ва њу свих со ци-
јал них и дру гих про бле ма пен-
зи о не ра.

На све ча ној ака де ми ји по во-
дом ју би ле ја Удру же ња, у при су-
ству ве ли ког бро ја го сти ју, уру-
че на је за хвал ни ца нај ста ри јем 
чла ну – Ра ди во ју Ра до ва но ви ћу 
(1921) из Ћи ћев ца, као и ис так-
ну тим по је дин ци ма. Ж. М.

Пи рот ски Ма ке дон ци и 
Ма ке дон ке, за јед но са 
број ним при ја те љи ма из 

гра да на Ни ша ви, све ча но су 
обе ле жи ли де се то го ди шњи цу 
фор ми ра ња удру же ња „Бе ли 
му гри”.

На све ча но сти овог удру же-
ња при пад ни ка ма ке дон ске 
на ци о нал не ма њи не, по ред 
осам де се так чла но ва удру же-
ња, би ли су и број ни при ја те-
љи и по што ва о ци ма ке дон ског 
на ро да и ње го ве кул ту ре и 
оби ча ја.

Ту су би ли и го сти, пред став-
ни ци ма ке дон ске на ци је из Ни-
ша, Ле сков ца и Пан че ва.

При сут не је по здра вио Бо ри-
слав Алек сов ски, пред сед ник 

удру же ња „Бе ли му гри”, ко ји је 
го во рио о ус пе си ма и про бле-
ми ма на ко је је за ових де сет 
го ди на по сто ја ња Удру же ње на-
и ла зи ло. Алек сов ски је по себ но 
на гла сио из ван ред ну са рад њу 
са ло кал ном вла шћу, ис ти чу ћи 
ин те ре со ва ње гра до на чел ни ка 
Вла да на Ва си ћа за жи вот и рад 
Удру же ња.

За тим је при сут не го сте по-
здра вио Сте во Па на ки јев ски, 
је дан од осни ва ча удру же ња 
„Бе ли му гри”. Он је под се тио 
да је удру же ње до би ло име по 
ве ли ком ма ке дон ском пе сни ку 
и ре во лу ци о на ру Ко сти Ко чи 
Ра ци ну из Ве ле са, од но сно по 
ње го вој збир ки пе са ма „Бе ли 
му гри” (бе ле зо ре).

Па на ки јев ски је на гла сио да 
је циљ удру же ња био и остао 
да на нај бо љи мо гу ћи на чин, 
без по ли тич ких упли та ња, 
афир ми ше ма ке дон ску на ци ју, 
кул ту ру, је зик, оби ча је и тра ди-
ци ју на овим про сто ри ма.

Сла ђа на Ман чић, по моћ ни-
ца гра до на чел ни ка, че сти та ла 
је ју би лар ни ро ђен дан Удру-
же ња и по же ле ла да још ду ги 

низ го ди на по сти жу успех у ра-
ду. Она је обе ћа ла и да ље по-
др шку ло кал не са мо у пра ве.

На кра ју све ча но сти пред-
сед ник Удру же ња Бо ри слав 
Алек сов ски уру чио је при зна-
ња-за хвал ни це и по хва ле нај-
ак тив ни јим чла но ви ма удру-
же ња, као и број ним уста но-
ва ма.

С. Па на ки јев ски

СВР ЉИГ 

Из град ња до ма 
за ста ре 

По сле ду гих на ја ва и при ча, 
још од 2012, из град ња ге рон-
то ло шког цен тра у Свр љи гу 
на шла се на спи ску ка пи тал-
них ин ве сти ци ја за ову го ди ну. 
Дом за ста ре је за и ста по тре-
бан овом ме сту чи ји су ста-
нов ни ци ме ђу нај ста ри ји ма у 
Ср би ји, а у окол ним пла нин-
ским се ли ма мно ги жи ве са ми 
и бо ле сни и та кав сме штај би 
им омо гу ћио до сто јан стве но 
ста ре ње. Пре ма нај но ви јим 
по да ци ма, у ге рон то цен три-
ма у Кња жев цу, Ни шу и дру гим 
ме сти ма сме ште но је 60 осо ба 
са те ри то ри је свр љи шке оп-
шти не. Пла ни ра но је да се за 
бу ду ћи дом за ста ре адап ти ра 
згра да ста рог до ма здра вља, а 
за овај про је кат оп шти на Свр-
љиг има по др шку ре сор них 
ми ни стар ста ва. Ра чу на се да 
се уз њи хо ву фи нан сиј ску по-
моћ, по моћ до на то ра, ху ма ни-
тар них и не вла ди них ор га ни-
за ци ја, дом за ста ре за вр ши у 
овој го ди ни.

С. Ђ.

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА УДРУ ЖЕ ЊА „БЕ ЛИ МУ ГРИ” 

Сла ви ло се уз 
пе сму и игру

Поздравни говор Бо ри слава Алек сов ског

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЋИ ЋЕ ВАЦ

Шест де це ни ја успе шног ра да
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пензионерски кутак

БА ЈИ НА БА ШТА

До че ка ли Срп ску но ву  
го ди ну

Удру же ње пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште и ове го ди не ор га-
ни зо ва ло је до чек Срп ске но ве го ди не у ре сто ра ну, а уче ство-
ва ло је 310 пен зи о не ра.

КРУ ШЕ ВАЦ

Про сла ви ли Све тог 
Ва си ли ја

РУ МА

За тво ре на Бо жић на 
ули ца

На Град ском тр гу у Ру ми од јед ног до дру гог Бо жи ћа све 
је би ло под ре ђе но нај мла ђи ма. Ма ни фе ста ци ју је 6. ја ну а ра 
за тво рио хор ОШ „Ду шан Јер ко вић”. Ма ли ша ни су тих да-
на мо гли да по гле да ју пред ста ве за де цу, ани ма ци је, му зич-
ке про гра ме, да уче ству ју у ра ди о ни ца ма, а обе ле же не су и 
Ма те ри це. Сви ти са др жа ји при ву кли су ве ли ки број де це и 
њи хо вих ро ди те ља у цен тру Ру ме, где су на штан до ви ма би-
ли из ло же ни су ве ни ри, слат ки ши, бо жић ни и но во го ди шњи 
укра си... Г. В.  

СВР ЉИГ

Но во го ди шње дру же ње 
Око 70 чла но ва Удру же ња пен зи о не ра Свр љиг ве се ло уз 

му зи ку, пе сму и игру до че ка ло је обе но ве го ди не. Нај пре се 
сла ви ло у ре сто ра ну, а за тим у Клу бу пен зи о не ра. Тр пе за је 
би ла пу на свр љи шких спе ци ја ли те та, игре за ме рак уз ду гач-
ке пен зи о нер ске же ље. Нај пре здра вље, па све оста ло, ка жу. 
Ор га ни зо ва на је и но во го ди шња лу три ја а они нај срећ ни ји 
су до би ли по не ки по клон.

Ина че, ве ћи на пен зи о не ра но во го ди шње и бо жић не пра-
зни ке про ве ла је у кру гу по ро ди це и са при ја те љи ма. За оне 
нај си ро ма шни је удру же ње је по де ли ло око 100 пре храм бе-
но-хи ги јен ских па ке та. Пен зи о не ри су при су ство ва ли и про-
сла ви Бад ње ве че ри и Бо жи ћа у цр кви у Свр љи гу. С. Ђ.

– Би ло је за и ста ле по. Ве се ли ли смо се до пред са му зо ру. 
По де ље но је и10 ва у че ра за бес пла тан ви кенд за две осо бе у 
При бој ској ба њи ко је је обез бе дио вла сник јед не та мо шње 
ви ле у до го во ру са на шим ру ко вод ством – ка же Спа со је Илић, 
пот пред сед ник ба ји но ба штан ског пен зи о нер ског удру же ња. 

Осим пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште, до че ку су се при дру жи-
ле и њи хо ве ко ле ге из Ужи ца, Чач ка, Шап ца, Ари ља, Бра тун-
ца, Сре бре ни це и Ми ли ћа. М. А.

У про сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра у Оби ли ће вој 
ули ци у Кру шев цу, пен зи о не ри МЗ Ује ди ње не на ци је обе-
ле жи ли су сво ју сла ву, Све тог Ва си ли ја (на сли ци). Ово 
удру же ње по сто ји од 2006. го ди не и бро ји око 130 чла но-
ва. Ово го ди шњи ко ла ча ри би ли су То пли ца и Ве сна Ми-
шић, а на ред не го ди не Ста ни ша и Ми ли ца Здрав ко вић. 
Сла ви је при су ство ва ло око 90 пен зи о не ра, а ко лач је осве штао 
све ште ник цр кве Ла за ри це, отац Ми лан То до си је вић. В. М.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

Град ско удру же ње пен зи о не ра Пи рот по чет ком ав гу ста ор-
га ни зо ва ло је јед но днев ни из лет и дру же ње на Ста рој пла ни-
ни. Сто ти ну пен зи о не ра, ма хом пен зи о нер ки, ужи ва ло је на 
Ба би ном зу бу. 

За по ме ну ту де сти на ци ју вла да ло је ве ли ко ин те ре со ва ње, 
и би ла је дав на шња же ља свих пен зи о не ра. Би ти на Ба би ном 
зу бу, ма кар и са мо је дан дан, очи ма до дир ну ти врх Ми џо ра и 
ба ци ти по глед на сву ле по ту ко ју по се ти о цу пру жа Ста ра пла-
ни на, за и ста је при ви ле ги ја.

При род не ле по те Ста ре пла ни не опи ле су пен зи о не ре, ко-
ји су за и гра ли и за пе ва ли ис под са мог Ба би ног зу ба. За то се 
по тру дио хар мо ни каш Ми лан Зла та нов, стал ни му зич ки пра-
ти лац пи рот ских пен зи о не ра.

Ре чи хва ле о јед но днев ном из ле ту и дру же њу на Ба би ном 
зу бу има ли су сви пен зи о не ри с ко ји ма смо раз го ва ра ли. На 
по врат ку за Пи рот по се ти ли су и ма на стир Све ти Ђор ђе не да-
ле ко од Тем ске. С. П.

По во дом две де це ни је одр жа ва ња ли ков не ко ло ни је у Ге-
рон то ло шком цен тру „Срем”, Ру мља ни су има ли при ли ку да 
по гле да ју из ло жбу ра до ва у цен тру гра да од 23. до 30. ав гу-
ста.

ГЦ „Срем” је то ком два де сет го ди на ус пео да фор ми ра ко-
лек ци ју ко ју чи ни ви ше од 460 сли ка и скулп ту ра, од ко јих је 
нај ве ћи број стал но из ло жен у про сто ри ја ма уста но ве. Од тог 
бро ја екс по на та у чи јој из ра ди је уче ство ва ло око 40 умет ни-
ка из Ср би је и ино стран ства, у хо лу Кул тур ног цен тра пред 
по се ти о ци ма је би ло не ко ли ко де се ти на сли ка.  Г. В.

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Не го тин ових да-
на су за вр ши ли рас по де лу па ке та со ци јал не по мо ћи ма те ри-
јал но нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма у скла ду са утвр ђе ним 
кри те ри ју ми ма. Рас по де ље но је 200 па ке та, по је ди нач не 
вред но сти 500 ди на ра. За на бав ку нај ну жни јих пре храм бе-
них на мир ни ца по одо бре ном про јек ту 100.000 ди на ра је 
обез бе ђе но из бу џе та оп шти не Не го тин.

Не го тин ско Удру же ње пен зи о не ра има 1.800 чла но ва, ко ји 
ре дов но из ми ру ју го ди шњу чла на ри ну од три сто ти не ди на-
ра. На оп штин ском кон кур су за до де лу сред ста ва Удру же њу 
је ове го ди не за про је кат ко јим су кон ку ри са ли ло кал на са мо-
у пра ва на ме ни ла 350.000 ди на ра.  Ј. С. КИ КИН ДА

И исто ри ја и при ро да
Ше зде се так чла но ва Удру же ња пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не има ло је не дав но при ли ку да упо зна кул тур не зна ме-
ни то сти Сом бо ра. Они су об и шли сом бо р ски На род ни му зеј 
(на сли ци), а ку стос овог му зе ја про вео их је и кроз зна чај не 
де ло ве гра да. Ус пут су ви де ли при род не ле по те ко је Сом бор 
свр ста ва ју ме ђу нај зе ле ни је гра до ве Ср би је. Им пре си о ни ра-
ла их је згра да Жу па ни је, као и ар хи тек ту ра дру гих зда ња.

Пре то га Ки кин ђа ни су пре дах ну ли у кру гу ет но обје ка та 
„Ди да Хор ња ко вог са ла ша”. Та мо су ви де ли бу ње вач ку ет но 
со бу и ма ли ате ље. Са до ма ћи ном са ла ша раз ме ни ли су по-
кло не. Ки кинд ски пен зи о не ри да ри ва ли су га сво јим ру ко-
тво ри на ма из кре а тив не ра ди о ни це. Дру же ње се на ста ви ло 
у се лу Рас ти на где су об и шли воћ њак и риб њак јед ног по љо-
при вред ног га здин ства. С. З.

КИ КИН ДА 

Пен зи о нер ки на гра да 
за жи вот но де ло 

Аран ка Фел баб, 
пен зи о ни са на се-
кре тар ка Цр ве ног 
кр ста (на сли ци), 
до бит ни ца је на-
гра де за жи вот но 
де ло гра да Ки кин-
де за 2018. го ди ну. 
Она је ово при зна-
ње за слу жи ла пре-
да ним ра дом то-
ком три де це ни је 
на че лу ор га ни за-
ци је Цр ве ног кр-
ста у овом гра ду. 

Го ди шње на гра де гра да Ки кин де при па ле су проф. др Не-
дељ ку Ра дло ви ћу за пле ме нит од нос пре ма па ци јен ти ма и 
раз вој пе ди ја три је, док тор ки Ве сни То мин за по све ће ност и 
бри гу о здра вљу де це, и му шком ру ко мет ном клу бу „Ки кин да 
Грин декс” за из у зет не ре зул та те у спор ту.

Ме ђу ово го ди шњим ла у ре а ти ма су и пе то ри ца до но ра ко-
же на стра да лим рад ни ци ма НИС-а. Ти ху ма ни мом ци су: Јо-
ван Ми ја то вић, Са ва Зо рић, Ђор ђе Чи чу лић, Да мир Ко мле нић 
и Сто јан Ми шко вић. С. З.

СИ РИГ 

Усво ји ли план ра да  
за 2019.

Ме сна ор га ни за-
ци ја пен зи о не ра Си-
риг, ко ја оку пља 280 
чла но ва, бри не се о 
по бољ ша њу ква ли-
те та жи во та сво јих 
чла но ва кроз раз не 
ак тив но сти.

Ка ко ја вља Ла зар 
Ка ра но вић, Из вр-
шни Од бор МО на 
пр вом ово го ди-
шњем са стан ку до-
нео је План ак тив но-
сти за 2019. го ди ну. 
Од ре ђе ни су и чла-
но ви ор га ни за ци је 
ко ји ће спро ве сти те 
ак тив но сти, из ме ђу 
оста лог, и уго ва ра-
ња и на бав ку.

У окви ру ре дов них ак тив но сти, МО Си риг ор га ни зу је од-
мор и ре кре а ци ју у ба ња ма, оси гу ра ње чла но ва, из ле те и 
дру же ња, на ба вља огрев и пре храм бе не про из во де на ви ше 
ра та. Про шле го ди не ор га ни за ци ја је на ба ви ла 1.200 ку би ка 
огрев ног др ве та, 180 то на угља, и око пет то на пре храм бе них 
на мир ни ца за чла но ве.

Си ри шки пен зи о не ри има ју и клуб, где мо гу да се осве же, 
да се дру же и да игра ју шах, кар те и до ми не.  Д. К.СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Од огре ва до по мо ћи
Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме-

де рев ске Па лан ке још у но вем бру про шле го ди не по че ло је 
упис огре ва за ову греј ну се зо ну. Пен зи о не ри ће угаљ и др ва 
пла ћа ти у де сет ме сеч них ра та. 

– Ни про шле го ди не ни смо за бо ра ви ли си ро ма шне и нај-
у гро же ни је пен зи о не ре ко ји ма смо по де ли ли 150 ху ма ни-
тар них па ке та, 
а у са рад њи са 
Цр ве ним кр-
стом Сме де рев-
ске Па лан ке, 
ис по ру чи ли смо 
још 40 па ке та. 
О тро шку Фон-
да ПИО у ба ња-
ма је бо ра ви ло 
72 пен зи о не ра, 
док се је дан број 
опо ра вљао у Со-
ко ба њи, на 12 
ме сеч них ра та. 
Сва ког ме се ца у 
клу бу смо одр-
жа ва ли за ба ве, а ор га ни зо ва ли смо и 12 јед но днев них екс-
кур зи ја – ка же Сло бо дан Б. Пан тић (на сли ци), пред сед ник 
ОО пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке.

Пен зи о нер ска фол клор на сек ци ја уче ство ва ла је на не ко-
ли ко ма ни фе ста ци ја и на смо три фол кло ра у Ле сков цу. Ве лик 
успех оства ри ла је и ша хов ска сек ци ја, ко ја је на не ко ли ко 
тур ни ра би ла по бед ник. Сл. К.

СТА НИ ШИЋ КОД СОМ БО РА

Сти гле па ре за ку так
Клуб пен зи о не ра у Ста ни ши ћу код Сом бо ра до био је сред-

ства за осни ва ње кут ка за ус по ста вља ње ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти и са рад ње. Сред ства су до би је на из про јек та 
за спро во ђе ње ме ра по пу ла ци о не по ли ти ке ми ни стар ства 
за ду же ног за де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну по ли ти ку, уз уче-
шће гра да Сом бо ра, а на ме ње на су за адап та ци ју и уре ђе ње 
про сто ри ја у ко ји ма бо ра ве чла но ви клу ба, док је део сред-
ста ва на ме њен за ку по ви ну опре ме. Ан то нио Рат ко вић, за-
ме ник гра до на чел ни це Сом бо ра, уру чио је пен зи о не ри ма ТВ 
апа рат, му зич ки стуб, дру штве не игре и књи ге. Г. О.
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Бо го ја вље ње у ле ско вач ком кра ју
Ово го ди шње тра ди ци о нал но пли ва ње 

за Бо го ја вљен ски ча сни крст у Ја бла нич-
ком управ ном окру гу би ло је ре корд но по 
бро ју пли ва ча али и по сма тра ча. Пли ва ло 
се у Вла си ни, Вла син ском је зе ру, Ко за рач-
кој ре ци, Ју жној Мо ра ви, Ја бла ни ци, али у 
отво ре ном олим пиј ском ба зе ну у Си ја рин-
ској ба њи... Пли вач ко над ме та ње у Гр де ли-
ци и Вла со тин цу пра ти ле су тра ди ци о нал не 
„Пих ти ја де”. По број ним оце на ма гур ма на и 
га стро но ма, нај бо ље пих ти је у Ср би ји се ку-
ва ју баш у ле ско вач ком кра ју.

Се дам на е сто го ди шњи Лу ка Пет ко вић 
дру ги пут за ре дом по бе дио је на пли ва њу 
за ча сни крст у Вла со тин цу. Био је нај бр жи 
од три де сет се дам так ми ча ра и на дар је до-
био злат ник и ико ну. 

По ред пли ва ња на Вла син ском је зе ру на 
око 1.200 ме та ра над мор ске ви си не, и у до-
њем то ку ре ке Вла си не у Вла со тин цу, вла со-
ти нач ки пли ва чи за јед но са Гр де ли ча ни ма 
пли ва ли су на ушћу Ко за рач ке ре ке у Ју жну 
Мо ра ву. По бе дио је Де јан Ца кић из До бро-
ти на, та ко ђе дру ги пут.

Три де сет три го лу ба, ко ји сим бо ли зу ју 
Ису со ве го ди не, по ле те ли су на Бо го ја вље-
ње у Вла со тин цу и Ле ба ну. У се лу Ко њи ну 
код Ле ба на ре ку Ја бла ни цу пре пли вао је и 
осво јио ча сни крст Ни ко ла Ми лен ко вић из 
Ле ба на. Ми лош До де ро вић из око ли не Ме-
две ђе, отво ре ни олим пиј ски ба зен ду жи не 
50 ме та ра у Си ја рин ској ба њи пре пли вао 
је за све га 20 се кун ди при гр лив ши бо го ја-
вљен ски крст.

Пли ва ње за крст ча сни  
на је зе ру у Шу ма ри ца ма

Ви те шку ти ту лу „Но си лац бо го ја вљен-
ског кр ста Шу ма ди је 2019” осво јио је ше-
сна е сто го ди шњи Ла зар Мак си мо вић, ина че 
ва тер по ли ста и нај мла ђи уче сник. Бо го ја-

вљен ско пли ва ње је одр жа но на је зе ру у 
Шу ма ри ца ма. Сим бо лич но, уче ство ва ла су 
33 так ми ча ра, ко ји су пре пли ва ли де о ни цу 
од 33 ме тра до кр ста. 

Сви пли ва чи до би ли су по кло не од до на-
то ра, а по бед ник и злат ни крст и руч но ве-
зен пе шкир „Ко ла срп ских се ста ра”.  

Свр љиг: по бе дио по руч ник 
И на Свр љи шком Ти мо ку се пли ва ло за 

ча сни бо го ја вљен ски крст. Пли ва ло је 13 
нај хра бри јих, ме ђу њи ма и две да ме. По-
бед ник ово го ди шњег так ми че ња је 29-го-
ди шњи Алек сан дар Стан ко вић, по руч ник 
63. па до бран ске бри га де из Ни ша. Ње му је 
при пао по зла ће ни лан чић и крст, дар свр-
љи шког гај да ша, Фи ли па Са ви ћа. И оста ли 
так ми ча ри до би ли су при год не по кло не. 

Дан ра ни је, на Кр стов дан, у пор ти цр-
кве Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле-
на одр жа на је пр ва „Пих ти ја да” у Свр љи гу. 
Нај бо љим мај сто ри ма у при пре ми овог 
спе ци ја ли те та уру че не су ди пло ме, ме да-
ље и по кло ни. Уче ство ва ло је 14 еки па, а 
по оце ни жи ри ја по бед ник је еки па „Пе ри-
шан ке”. Ове зим ске ма ни фе ста ци је успе-
шно је ор га ни зо вао Цен тар за ту ри зам, 
кул ту ру и спорт Свр љиг у са рад њи са ов-
да шњом цр квом, и под по кро ви тељ ством 
оп шти не Свр љиг.

Ниш: нај мла ђи  
уче сник нај бр жи

Сту дент Дам њан Илић 
(19), нај мла ђи уче сник бо-
го ја вљен ског пли ва ња у 
Ни шу, пр ви је до пли вао 
до ча сног кр ста на отво-
ре ном ба зе ну Спорт ског 
цен тра „Ча ир”. 

У кон ку рен ци ји 20 пли-
ва ча ове го ди не је би ла и 
јед на де вој ка, сту дент ки-
ња Ми ма Стан ко вић, ко ја 
је ре кла да већ 12 го ди на 
игра фуд бал у ФК „Ма ши-
нац”, а уче шће у тр ци за 

ча сни крст јој је би ла ду го го ди шња же ља. 
Град ска оп шти на Ме ди ја на на гра ди ла је 

нај бо љег пли ва ча злат ним лан цем са кр-
стом, ло во ро вим вен цем и  нов ча ном на-
гра дом од 30.000 ди на ра. Сви уче сни ци су 
до би ли злат ни ла нац са кр стом.

Тр сте ник: ча сни крст у ру ка ма  
сред њо школ ца

На град ској пла жи у Тр сте ни ку 25 хра-
брих пли ва ча ода зва ло се по зи ву цр кве не 
оп шти не и по сле одр жа не ли тур ги је и осве-
шта ња кр ста, ба ци ли су се у За пад ну Мо-
ра ву и пли ва ли до бо го ја вљен ског кр ста. 
Пр ви на циљ до пли вао је сред њо шко лац 
Ди ми три је Ми ло је вић, вид но рас по ло жен 
др же ћи чвр сто у ру ци ча сни крст. По кро-
ви тељ овог за ни мљи вог над ме та ња би ла је 
оп шти на Тр сте ник.

Бор ко вач ко је зе ро:  
так ми чи ло се 35 пли ва ча

Нај бр жа на ово го ди шњем пли ва њу за 
ча сни крст на 
за ле ђе ном рум-
ском Бор ко-
вач ком је зе ру 
би ла је три на-
е  с то  го  д и  ш њ а 
Са ра Ев ђе нић 
из Кра ље ва ца, 
уз џен тлмен ску 
са гла сност свих 
уче сни ка. Нај-
бр жи ме ђу му-
шка р ци ма био 
је Фи лип То дић 
из Врд ни ка, а 
нај мла ђи уче сник Са рин брат Сте фан. Њих 
тро је до би ли су по 10.000 ди на ра, а пр во-
пла си ра ној је при пао и злат ни кр стић и ча-
сни крст, ко ји ће чу ва ти до сле де ће го ди не.

Ме ђу 35 так ми ча ра из ви ше вој во ђан ских 
оп шти на би ле су три де вој ке, а сви уче сни-
ци су по бед ни ци, јер су пли ва ли у за ле ђе-
ном је зе ру.

Еки па са рад ни ка „Гла са оси гу ра ни ка”

традиција

МА СОВ НО ПЛИ ВА ЊЕ 

ЗА ЧА СНИ КРСТ 

ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

Власина

Језеро у Шумарицама
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. Л., Се вој но: Да ли пен зи о нер ко ји жи ви у ино стран ству 
мо же да при ма но вац у не кој од та мо шњих ба на ка? Шта 
му је по треб но од до ку ме на та да би то ура дио?

?Р. М., При је по ље: Мај ка сам де те та са ин ва ли ди те том. Ко ја 
је пр о це ду ра за оства ри ва ње пра ва на нов ча ну на кна ду 
за ту ђу по моћ и не гу?

?М. И., Кра ље во: Ино стра ни сам пен зи о нер већ не ко ли ко 
го ди на, а исто вре ме но при мам и наш део пен зи је, за стаж 
оства рен у Ср би ји. Ин те ре су је ме има те ли по да так где је 

ова пен зи ја нај ви ша а где нај ни жа?

?К. А., Ле ско вац: При мам по ро дич ну пен зи ју по сле су пру-
го ве смр ти. Ука за ла ми се при ли ка да поч нем да ра дим по 
не ко ли ко са ти днев но. Да ли ће ми ау то мат ски би ти об у-

ста вље на ис пла та пен зи је?

?А. Т., Бор: Ако је не ко у Ср би ји ра дио 10 го ди на, а у Ка на-
ди 25 и сте као услов за пен зи ју, да ли мо же да за тра жи 
од срп ског ПИО фон да да му се те го ди не не ра чу на ју у 

пен зи ју, јер би пре ра чу ном с на шом пен зи јом до био ма њу ка-
над ску пен зи ју или то не ма ве зе?

?К. П., Ле ско вац: Да ли на ци о нал но при зна ње ума њу је по-
ро дич ну пен зи ју, од но сно да ли мо же да ути че на ума ње-
ње ове пен зи је?

Ис пла та пен зи је у ино стран ству

Ту ђа по моћ и не га за ин ва лид но де те

Ви си на ино стра не пен зи је

По ро дич на пен зи ја и за по сле ње

Сра змер на или са мо стал на пен зи ја

На ци о нал но при зна ње

Од го вор: Ко ри сни ци ма пен-
зи ја и нов ча них на кна да из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
ко ји има ју пре би ва ли ште ван те-
ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, Фонд 
вр ши ис пла ту на де ви зни ра чун 
ко ји пен зи о нер отво ри код по-
слов не бан ке у др жа ви у ко јој има 
пре би ва ли ште.

На кон до би ја ња ре ше ња о 
оства ре ном пра ву на пен зи ју, 
по треб но је да ко ри сник Фон ду 

до ста ви по пу њен обра зац Зах-
те ва за ис пла ту ван те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је, уз ко ји тре ба 
при ло жи ти ко пи ју ре ше ња о пра-
ву на пен зи ју/нов ча ну на кна ду, 
ко пи ју до ка за о пре би ва ли шту, 
до каз о др жа вљан ству и по дат ке 
о бан ков ном ра чу ну.

Сви обра сци зах те ва се мо гу 
на ћи на сај ту Фон да ПИО www.
pio.rs, као и на шал те ри ма свих 
ор га ни за ци о них је ди ни ца Фон да.

ОД ГО ВОР: У си сте му пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња по сто ји нов ча на на кна да за 
по моћ и не гу дру гог ли ца ко ју 
мо гу оства ри ти ис кљу чи во оси-
гу ра ни ци (ли ца ко ја ра де) или 
ко ри сни ци пен зи је. С об зи ром 
на то да Ва ше де те не при па да 
ни јед ној по ме ну тој ка те го ри-
ји, оно не мо же оства ри ти пра-
во на ову вр сту на кна де пре ко 

Фон да ПИО. Ме ђу тим, зах тев 
за нов ча ну на кна ду за ту ђу по-
моћ и не гу за сво је де те мо же-
те да под не се те пре ко цен тра 
за со ци јал ни рад. За де таљ ни ја 
оба ве ште ња о про це ду ри и до-
ку мен та ци ји ко ју је по треб но 
при ло жи ти уз зах тев, обра ти те 
се цен тру за со ци јал ни рад на 
те ри то ри ји оп шти не на ко јој 
има те пре би ва ли ште.

Од го вор: Фонд ПИО ис пла ћу-
је пен зи ју са мо на осно ву ста жа 
ко ји је на вр шен по про пи си ма 
Ре пу бли ке Ср би је, док за стаж 
оства рен у дру гој др жа ви пен зи-
ју ис пла ћу је но си лац пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња те др-
жа ве. Сто га Фонд ПИО не ма увид 
у сред ства ко ја ко ри сни ци при-
ма ју из ино стран ства.

Ме ђу тим, Фонд је у оба ве зи да 
у име под но си о ца зах те ва, до-
ма ћег др жа вља ни на, спро ве де 
ком пле тан по сту пак оства ри ва-
ња пра ва у дру гој др жа ви.

У оства ри ва њу пра ва из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња Фонд при ме њу је 28 ме ђу на-
род них спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу са дру гим др жа ва ма, 
по осно ву ко јих гра ђа ни оства-
ру ју пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. Да кле, пра-
во из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња оства ру ју оси гу ра ни-
ци ко ји су на вр ши ли део ста жа у 

Ре пу бли ци Ср би ји, а део ста жа 
у дру гој др жа ви, с ко јом је Ре пу-
бли ка Ср би ја пот пи са ла и при-
ме њу је уго вор о со ци јал ном оси-
гу ра њу, с тим што се пра ва оства-
ру ју по на ци о нал ним за ко ни ма 
ко ји ва же у сва кој од тих др жа ва.

У слу ча је ви ма да под но си-
лац зах те ва ис пу ња ва усло ве 
за при зна ва ње пра ва на пен-
зи ју са мо на осно ву ста жа на-
вр ше ног у Ре пу бли ци Ср би ји, 
утвр ђу је се пра во на та ко зва ну 
са мо стал ну пен зи ју. Уко ли ко 
под но си лац зах те ва не ма до-
вољ но ста жа у Ре пу бли ци Ср би-
ји да би би ло при зна то пра во на 
пен зи ју, са би ра ју се и пе ри о ди 
оси гу ра ња на вр ше ни у др жа ви 
уго вор ни ци и утвр ђу је се пра-
во на та ко зва ни сра змер ни део 
пен зи је, с тим што, као што смо 
већ на гла си ли, Фонд ис пла ћу је 
пен зи ју са мо за део ста жа ко ји 
је на вр шен по про пи си ма Ре пу-
бли ке Ср би је.

Од го вор: Ко ри сни ку по ро-
дич не пен зи је об у ста вља се 
ис пла та пен зи је ако се за по сли 
или ре ги стру је са мо стал ну де-
лат ност. Ис пла та се об у ста вља 
са да ном по чет ка за по сле ња, 
тј. са да ном при ја ве на оси гу-
ра ње. Да кле, ко ри сни ку по ро-
дич не пен зи је ка да 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 пен зи је за вре ме 
тра ја ња за по сле ња. На кон пре-
стан ка оси гу ра ња, ко ри сник 
тре ба да се обра ти над ле жној 
фи ли ја ли ка ко би се на ста ви ло 

са да љом ис пла том по ро дич не 
пен зи је.

Ко ри сни ци по ро дич не пен зи је 
мо гу да бу ду рад но ан га жо ва ни 
са мо по уго во ру о де лу и ау тор-
ском уго во ру. 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, ау тор ским 
уго во ри ма и сл. не об у ста вља се 
ис пла та 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 не пре-
ла зи из нос 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.

Од го вор: Под но си лац зах те-
ва за пен зи ју ду жан је да при ја-
ви да ли има пе ри о де оси гу ра-
ња на вр ше не у дру гој др жа ви. 
Уко ли ко има, по сту пак ће би ти 
по кре нут пре ма но си о цу оси-
гу ра ња те др жа ве. У кон крет-
ном слу ча ју, срп ски но си лац 
ће о пе ри о ди ма оси гу ра ња на-
вр ше ним у Ср би ји оба ве сти ти 
ка над ског но си о ца и обр ну то, 
што је у скла ду са од ред ба ма 
Спо ра зу ма о со ци јал ној си-
гур но сти из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ка на де. Оси гу ра ник 

и не мо же оства ри ти пра во са 
10 го ди на оси гу ра ња у Ср би ји, 
без са би ра ња са ста жом на-
вр ше ним у Ка на ди. Ме ђу тим, 
ако у Ка на ди оства ри пра во на 
пен зи ју, не при ја вив ши да има 
пе ри од оси гу ра ња на вр шен у 
Ср би ји, ка да под не се зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на срп ску 
пен зи ју, срп ски но си лац ће се, 
сва ка ко, обра ти ти ка над ском 
но си о цу, а то мо же има ти по-
сле ди це у по гле ду по нов ног 
од ре ђи ва ња пен зи је код ка-
над ског но си о ца оси гу ра ња.

Од го вор: До де ла при зна ња за 
вр хун ски до при нос на ци о нал ној 
кул ту ри, од но сно кул ту ри на ци о-
нал них ма њи на у над ле жно сти је 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. При зна-
ње се до де љу је и ис пла ћу је умет-
ни ку, од но сно струч ња ку у кул ту-

ри у ви ду до жи вот ног ме сеч ног 
нов ча ног при ма ња, у не то из но су 
од 50.000 ди на ра.

Ово при зна ње, да кле, ни је 
у над ле жно сти Фон да ПИО и 
не ма ути ца ја на оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју.
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шареница шареница

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: устанак, статика, пасиван, абонент, вл, Алта, аок, Мур, н, Агаси, камен, о, аван, вн, арена, платина, ра, Итал, 
о, икада, палатин, Ени, иј, Вања, уд, анатема, тачан, р, Исак, ја. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: Копитар, опомена, невера, тренери, расизам, ателана, 
п, ла, л, утицати, нит, сан, Крис, л, т, сплет, Мелани, би, аван, кравата. АНАГРАМ: Ги де Мопасан.

СКАНДИНАВКА УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Словеначки филолог, Јернеј, 2. Блажа 
дисциплинска мера, 3. Невреме, 4. Спортски учитељ 
(мн.), 5. Учење о неједнакости народа, 6. Врста драмске 
импровизације, 7. Ознака за понд – Хемијски симбол за 
лантан – Ознака за литар, 8. Вршити утицај на некога, 9. 
Конац, влакно – Доживљај за време спавања, 10. Име 
америчке филмске глумице Сарандон – Међународна 
ознака за Луксембург, 11. Ознака за тону – Оно што је 
међусобно испреплетано, 12. Име америчке филмске 
глумице Грифит, 13. Хемијски симбол за бизмут – Кухињски 
прибор, 14. Део мушке одеће, машна.

УСПРАВНО: 1. Вештина усаглашавања више мелодија (лат.) – 
Боксерски клуб (скр.), 2. Писмена уредба (лат) – Стари град у 
Феникији – Тишина, спокој, 3. Порадовати се – Међународна 
ознака за Аустрију, 4. Део разломка у математици – Дрвено 
превозно средство на води, скела, 5. Женско име – Хемијски 
симбол за арсен – Усијана вулканска маса, 6. Планина 
у Ирану – Природна обдареност, 7. Хемијски симбол за 
радијум – Паста за обућу – Име певачице Тарнер.

АНАГРАМ
ОПИСА МЕГДАН...

...овај француски романсијер, приповедач 
и драмски писац (1850–1893).
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Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
И Феј сбук и Ин ста грам и Тви тер мно ги ко ри сте да за шти те 

срп ски је зик и ћи ри ли цу.
Не псу јем, не сва ђам се, не вре ђам... Ни сам ро ђен за по ли ти ку.
Да љин ски је мо је је ди но оруж је про тив ри ја ли ти ја.
Ка фа на је мо ја суд би на. А од суд би не се по бе ћи не мо же.
Пен зи о не ри ма је би ло те же да до че ка ју 1. фе бру ар, не го 1. ја-

ну ар.
Ле га ли зо ва ли смо коц ку. Ни ко не ди ра из ва ље не коц ке по бе о-

град ским тро то а ри ма.
Да не ма Феј сбу ка, ни кад не би смо би ли то ли ко на чи та ни.
Пи та те ко ли ка ми је пен зи ја? Је ли то не ки квиз?
Ми смо здрав на род. Ни ску пи ле ко ви нам не мо гу ни шта.
Ма штам да ПИО по ста не део РТС-а. Па да нам ре при зи ра пен зи је.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Ру ке су му ве за не. Ви ше не мо же да де ли ша ком и ка пом.
Ле па реч је нај бо љи лек. И нај јеф ти ни ји.
Глас исти не се мо же при кри ти, али се ка сни је ја че чу је.
Бо гат је на ре чи ма, а шкрт на де ли ма.
Хва лио се да мо же да но си ве ли ки те рет. Сад му се сви пе њу на ле ђа.
Ка ци га нам чу ва гла ву, а кре дит стан дард.
Ка ко све ску по? Јеф ти не су илу зи је. 

Ду шан Стар че вић

Му дрост ћу та ња
Ни ко ни је то ли ко си ро ма шан да дру го ме не мо же по мо ћи. 
Љу бав је као ва тра. Ма лу га си и нај ма њи ве трић, а ве ли ку и 

ја ку још ви ше рас па љу је.
Мр жњом се сла би бра не од ја ких.
Дра жи су ми сум њи ви не при ја те љи од сум њи вих при ја те ља.
Див но је жи ве ти са дру ги ма, а би ти сам.
Ћу та ње је нај са вр ше ни ји људ ски глас.
Оно што дру ги ма мо гу да опро стим, то и се би мо гу да до зво лим.

Рад ми ло Мић ко вић

Ми са о не на пра ве
На лаз ве шта ка: по вре де су на не те ту пим је зи ком. 
Ако вам све фа ли, бу ди те и без бри ге. 
У ша ху и коњ мо же да узме да му. 
Опре зни исто вре ме но га је и на ду и илу зи је. 
Ма ло ду шни ма је ла ко да се ка ју из дна ду ше. 

Ву ко са ва Ден чић

Са ви ја ње
И без це мен та се за це мен ти рао у фо те љу.
Ни ко не мо же да ме сло ми. Са ви јам се нај ви ше што мо гу.
Сте као је ве ли ко бо гат ство. Из гу био је по ште ње.

Ра до мир Ста ној ко вић

Сим по зи јум
Кад си при мо ран да сва ки дан је деш пра зан па суљ, ти схва-

тиш да то у ства ри во лиш да је деш.
Сви пу те ви су про ход ни, а не ки баш и ни су.
Ја рет ко до бро ку вам.
Снег је до бар са мо кад си са љу бав ни цом на сим по зи ју му на Ко па-

о ни ку о тро шку фир ме.
Зо ран Т. По по вић
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– да је ре корд у гле да но сти овај филм-

– да су у исто ри ју Ме ђу на род ног 

– да је пр ви Ме ђу на род ни филм ски фе сти вал – 

Ни ро, Џо ни Деп, Ми лош Фор ман и мно ги други.

ски фе сти вал до сти гао 1977. ка да је за бе-

филм ског фе сти ва ла упи са ни мно го-

ФЕСТ одр жан у ја ну а ру 1971. го ди не под сло га ном 

ле же но 252.332 гле да о ца? Ина че, до са да 

број ни ве ли ки свет ски глум ци и ре-

„Хра бри но ви свет”, у Дво ра ни До ма син ди ка та? Фе-

ФЕСТ је имао око че ти ри ми ли о на по се ти ла ца а при ка за но је 

ди те љи ко ји су би ли го сти фе сти ва ла? 

сти вал је отво рен фил мом „Меш” Ро бер та Алт ма на. 

око 4.000 зна чај них свет ских фил мо ва – ко ји су на ње му има ли 

Сво јим при су ством ову ма ни фе ста ци ју нај бо љих филм ских 

То ком пр вог фе сти ва ла у пет про гра ма при ка за на 

ју го сло вен ску/срп ску, а че сто и ре ги о нал ну пре ми је ру.

оства ре ња уве ли ча ли су Мар че ло Ма стро ја ни, Хар ви Кај тел, 

су 73 фил ма ко је је ви де ло око 105.000 гле да ла ца. 

Лив Ул ман, Бер нар до Бер то лу чи, Со фи ја Ло рен, Ро берт де 

– да ће ове го ди не би ти одр жан 

– да ФЕСТ 2015. го ди не по ста је пра ви так-

– да су се на том пр вом фе сти ва лу на шли 

47. ФЕСТ ко ји ће тра ја ти од 22. фе-

ми чар ски фе сти вал са че ти ри так ми чар ске 

не ки од на чу ве ни јих фил мо ва: „Оди се ја у све-

бру а ра до 3. мар та? На ја вљу је мо 

се лек ци је: глав ни так ми чар ски про грам – 

ми ру” Стен ли ја Кју бри ка, „Го ли у се длу” Де ни са 

не ко ли ко на сло ва из так ми чар ске 

ин тер на ци о нал на се лек ци ја, про грам Срп-

Хо пе ра, фил мо ви Ери ка Ро ме ра, Лу и са Бу њу-

се лек ци је под на зи вом Срп ски филм. Го ран Мар ко вић ће 

ски филм – на ци о нал на се лек ци ја, про грам Гра ни це – суб вер-

е ла, Жи во ји на Па вло ви ћа? Оно што је фе сти вал кра си ло свих 

пред ста ви ти свој но ви филм „Де ли ри јум тре менс”, а Го ран 

зив ни и кон тро верз ни фил мо ви и фил мо ви из ре ги о на ко ји се 

про те клих го ди на је сте чи ње ни ца да је био ши ром отво рен за 

Ра до ва но вић сво је но во оства ре ње, ово га пу та до ку мен тар-

так ми че за на гра ду Не бој ша Ђу ке лић? Још јед на од но ви на је 

све ки не ма то гра фи је све та, и за све ре ле вант не ау то ре, али и 

ни филм, „Слу чај Ма ка ве јев или про цес у би о скоп ској са ли”. 

уво ђе ње на гра де „Бе о град ски по бед ник” за из у зе тан до при нос 

фил мо ве ко ји се не ће на ћи на би о скоп ском ре пер то а ру.

филм ској умет но сти, као и за до са да шње ства ра ла штво ко ја се 
до де љу је по ча сним го сти ма фе сти ва ла.


