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 На основу члана 7 Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 33/16, 39/16 – испр., 11/17, 16/17 – испр., 29/19 и 30/19 – испр.), 
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује

О Г Л А С 
за пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију

за 2019. годину

1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, 
у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на 
територији Републике Србије и чија пензија износи до 26.324 динара.

 
2. Право да се јаве на оглас имају корисници пензија из категорије запослених, самосталних делатности и 

пољопривредника, који, осим пензије која је до 26.324 динара, немају друга лична примања. Право да се јаве на 
оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из 
иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2018. године 1€ = 118,1946 динара), под условом да 
збир тих пензија износи до 26.324 динара. 

3. Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право нису користили у 
последњих пет година.

4. Уз пријаву, потребно је поднети:
-   пензијски чек/ уколико је корисник већ примио пензионерску картицу, статус пензионера доказује овом картицом; 
-   доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго);
-   попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије 

корисник нема других личних примања, да у претходних пет година није користио право на рехабилитацију о 
трошку Фонда и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов 
рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију;

-   расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује.

5. Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, а корисници са територије АП Косово и Метохија са 
пребивалиштем, односно боравиштем ван територије АП Косово и Метохија, пријаве подносе најближој филијали 
Фонда према месту пребивалишта, односно боравишта.

6. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. 

7. Пријаве на оглас се подносе од 6. маја закључно са 21. мајем 2019. године.

8. Ранг листе корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављују шеснаестог 
радног дана од дана истека огласа.

9. На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети 
приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли. 

10. Комисија из тачке 9 овог огласа дужна је да у року од пет дана размотри поднете приговоре и утврди коначну 
ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију и објави је на огласној табли организације 
корисника пензија, односно Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност” и огласној 
табли Дирекције Фонда, Дирекције Покрајинског фонда, филијале Фонда, односно службе филијале и испоставе.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА
ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
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Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње 

об ја вио је оглас за упу ћи-
ва ње ко ри сни ка пен зи ја 
на бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју у 2019. го ди ни, а при-
ја вљи ва ње ће, уме сто до-
са да шњих 15 ка лен дар-
ских да на, тра ја ти ду же, 
од но сно 12 рад них да на, 
тач ни је од 6. ма ја, за кључ-
но са 21. ма јем.

Про ме на бро ја да на 
тра ја ња огла са јед на је 
од из ме на у Пра вил ни ку 
о дру штве ном стан дар-
ду ко ри сни ка пен зи ја РФ 
ПИО. На и ме, на сед ни-
ци Управ ног од бо ра Ре-
пу блич ког фон да ПИО, 
одр жа ној 18. апри ла 
2019. го ди не, усво јен је 
Пра вил ник о из ме на ма 
и до пу на ма Пра вил ни ка 
о дру штве ном стан дар-
ду ко ри сни ка пен зи ја РФ 
ПИО, ко ји је сту пио на 
сна гу 22. апри ла 2019. го-
ди не.

Ка ко је За ко ном о ПИО 
пред ви ђе но, Фонд из-
два ја 0,10 од сто од пла ни ра них 
из вор них при хо да у го ди ни за 
сред ства ко ји ма по бољ ша ва 
дру штве ни стан дард пен зи о не-
ра. У 2019. го ди ни за ове на ме не 
је укуп но из дво је но 464,39 ми-
ли о на ди на ра, од че га је нај ве-
ћи део – 417,954 ми ли о на ди на-
ра, од но сно 90 од сто, на ме њен 
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју 
пен зи о не ра у ба ња ма.

Ка да је реч о усло ви ма за 
опо ра вак у јед ној од 24 ба-

ње Ср би је о тро шку Фон да, да 
под се ти мо, пра во на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју у здрав стве-
но-ста ци о нар ним уста но ва ма 
и бањ ско-кли мат ским ле чи ли-
шти ма, у тра ја њу од 10 да на, 
има ју ко ри сни ци ста ро сних, ин-
ва лид ских и по ро дич них пен-
зи ја, ко ји има ју пре би ва ли ште 
у Ре пу бли ци Ср би ји и чи ја пен-
зи ја из но си до 26.324 ди на ра, 
као и ко ри сни ци пен зи ја ко ји су 
то пра во оства ри ли при ме ном 
до ма ћих про пи са и ко ји при ма-

ју пен зи ју из ино стран ства, под 
усло вом да збир тих пен зи ја не 
пре ла зи на ве де ни из нос. Осим 
то га, услов за оства ри ва ње 
овог пра ва је и да ко ри сни ци, 
осим пен зи ја, не ма ју дру га лич-
на при ма ња, као и да пра во на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју ни су 
ко ри сти ли у по след њих пет го-
ди на.

– Као и до са да, за све ко-
ри сни ке ко ји оства ре пра во 
на бес плат ну ре ха би ли та ци-
ју, Фонд ће сно си ти тро шко ве 

сме шта ја у ба њи, пун пан си он, 
тро шко ве пре во за до опре де-
ље не ба ње и на зад, а уго во-
ри ма са сва ком ба њом по је-
ди нач но пре ци зи ран је обим 
те ра пи ја ко је сва ки ко ри сник 
мо ра да до би је, чи ме је обез-
бе ђе но да ре ха би ли та ци ја 
бу де у сва ком по је ди нач ном 
слу ча ју при ла го ђе на по тре ба-
ма пен зи о не ра. Фонд, та ко ђе, 
по кри ва и тро шко ве сме шта ја 
и пре во за за пра ти о ца сле пог 
ли ца и пра ти о ца де те та ко је је 

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА У 2019.

При ја вљи ва ње до 21. ма ја

Врњачка Бања 
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оства ри ло пра во на по ро-
дич ну пен зи ју по осно ву 
не спо соб но сти за са мо ста-
лан жи вот и рад – на во ди 
Је ли ца Ти мо ти је вић, ди-
рек тор ка Сек то ра за од но-
се с јав но шћу РФ ПИО.

Пен зи о не ри ће, као и 
прет ход них го ди на, то-
ком бо рав ка у ба ња ма би-
ти пот пу но ме ди цин ски 
збри ну ти, а то под ра зу ме-
ва ле кар ски пре глед, ЕКГ, 
ла бо ра то риј ске ана ли зе, 
спе ци ја ли стич ке пре гле де 
и ви зи те оде љењ ских ле-
ка ра, као и нај ма ње три вр-
сте те ра пи ја у за ви сно сти 
од оце не ле ка ра и обла сти 
за ко ју је од ре ђе на ба ња 
спе ци ја ли зо ва на.

Пра вил ни ком о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка 
пен зи ја РФ ПИО пре ци зно 
је де фи ни сан на чин бо до ва-
ња и кри те ри ју ми ко ји ути чу 
на ранг ли сту. На пр вом ме-
сту је ви си не пен зи је, за тим 
број го ди на ста жа оси гу ра-
ња, број го ди на ко ри шће ња 
пен зи је, оства ре но пра во на 
ту ђу не гу и по моћ и оства-
ре но пра во на по ро дич ну 
пен зи ју за ко ри сни ка ко ји је 
пра во на по ро дич ну пен зи ју 
оства рио као де те ко је ни је 
спо соб но за са мо ста лан жи-
вот и рад.

Фонд не упу ћу је ко ри сни-
ке на ле че ње, већ обез бе ђу-
је бес пла тан опо ра вак пен-
зи о не ри ма ко ји због ви си не 
при ма ња то се би те шко мо-
гу да обез бе де, а ме ди цин-
ска до ку мен та ци ја, уко ли ко 
је ко ри сни ци има ју, по треб-
на је да пен зи о не ри не би 
би ли по сла ти у ба ње ко је им 
не од го ва ра ју.

Ве сна Ка дић

У скла ду са од ред ба ма За ко на о 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, од 1. ја ну а ра 
2019. го ди не уки ну та је оба ве за по сло-
да ва ца да Ре пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње под но се 
при ја ве по да та ка за ма тич ну еви ден ци ју.

Сход но то ме, по сло дав ци не под но-
се при ја ве М-4 за 2018. и ка сни је го ди-

не и при ја ве М-УН за 2019. и ка сни је 
го ди не.

По дат ке о ста жу оси гу ра ња, оства ре ној 
за ра ди и упла ће ним до при но си ма за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за 2018. 
го ди ну и по дат ке о уго во ре ним на кна-
да ма и ви си ни упла ће них до при но са за 
ПИО за 2019. го ди ну Фонд ће пре у зи ма ти 
у ма тич ну еви ден ци ју на осно ву по да та ка 

о осно ви ца ма и упла та ма до при но са за 
ПИО ко је до би ја од Цен трал ног ре ги стра 
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња.

По сло дав ци ко ји ни су под не ли при ја-
ве М-4 за 2017. и ра ни је го ди не и при ја ве 
М-УН за 2018. и ра ни је го ди не, ду жни су 
да их под не су на обра сци ма ко ји су ва жи-
ли до 31. 12. 2018. го ди не.

Г. О.

Уки ну та оба ве за под но ше ња М-4 обра за ца

Пре ци зи ра ње кри те ри ју ма у ци љу  
при бли жа ва ња ко ри сни ци ма
Још јед на од из ме на у Пра вил ни ку о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО од но си се 
на про цен ту ал но дру га чи ју рас по де лу сред ста ва ко ја се из два ја ју за раз ли чи те ви до ве дру штве ног 
стан дар да. У пра вил ни ку је из ме њен про це нат сред ста ва ко ји се из два ја за фи нан си ра ње тро шко-
ва ре ха би ли та ци је ко ри сни ка пен зи ја са 93,3 на 90 од сто, док ће се за фи нан си ра ње све га оста лог 
у ве зи са дру штве ним стан дар дом уме сто до са да шњих 6,7 пр о це на та, убу ду ће из два ја ти 10 од сто. 
Ка ко је об ја шње но на сед ни ци УО Фон да, ову из ме ну Пра вил ни ка пред ло жио је Са вез пен зи о не ра 
Ср би је.
Но ви не у пра вил ни ку од но се се и на пре ци зни је од ре ђи ва ње кри те ри ју ма по пи та њу дру га два ви да 
дру штве ног стан дар да – кул тур них и спорт ско-ре кре а тив них ма ни фе ста ци ја чи ји је циљ под сти ца-
ње ин те гра ци је ста рих ли ца у дру штво, и со ли дар не по мо ћи ко ри сни ци ма пен зи ја у хра ни, ле ко ви-
ма, ме ди цин ском ма те ри ја лу, огре ву и сред стви ма за хи ги је ну.
Пра вил ник пред ви ђа и обра зо ва ње пр во сте пе них и дру го сте пе них ко ми си ја за спро во ђе ње по ступ-
ка рас по де ле сред ста ва за фи нан си ра ње ових ви до ва дру штве ног стан дар да. Та ко ђе, Управ ни од-
бор Фон да до нео је од лу ку о обра зо ва њу Рад не гру пе за из ра ду На цр та Пра вил ни ка о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО.

Пролом бања 
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реч струке

Раз ли чи те ка те го ри је пен зиј ског ста жа 
не рет ко иза зи ва ју не до у ми це код оси-
гу ра ни ка ко ји се при пре ма ју за од ла зак 

у пен зи ју. У За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу спо ми њу се пен зиј ски стаж, 
стаж оси гу ра ња и по се бан стаж, док се у сва-
ко днев ном го во ру нај че шће ко ри сти тер мин 
„рад ни стаж”. Не по зна ва ње и не раз ли ко ва ње 
ових, за кон ских тер ми на за раз ли чи те ка те го-
ри је ста жа че сто оте жа ва и до би ја ње прав не 
по мо ћи од овла шће них рад ни ка Фон да. Ка да 
се то ме до да и чи ње ни ца да зна тан број оси-
гу ра ни ка, на ро чи то из ка те го ри ја за по сле них 
и са мо стал них де лат но сти, од ла зи у пре вре-
ме ну ста ро сну пен зи ју, за чи је је утвр ђи ва ње 
нео п ход но утвр ди ти стаж оси гу ра ња не рет ко 
и до по след њег да на, ја сно је да не ра зу ме ва-
ње мо же до ве сти и до озбиљ не гре шке ко ју 
ни је ла ко ис пра ви ти – пре ра ног пре ки да рад-
ног од но са, или пре стан ка оба вља ња са мо-
стал не де лат но сти. Из тог раз ло га, чи та о ци ма 
ће мо по ку ша ти да об ја сни мо раз ли ке, као и 
зна че ње раз ли чи тих ка те го ри ја ста жа, а по-
себ но уло гу и зна чај по себ ног ста жа при од-
ла ску у пен зи ју.

Пра ва из ПИО сти чу се и оства ру ју на осно-
ву пен зиј ског ста жа. Пен зиј ски стаж је нај ши-
ри тер мин и об у хва та стаж оси гу ра ња и по се-
бан стаж. За кон ским про пи си ма ко ји уре ђу ју 
усло ве за од ла зак у пен зи ју, сти ца ње пра ва 
усло вље но је ис кљу чи во од ре ђе ним тра ја-
њем ста жа оси гу ра ња. Овај стаж под ра зу ме ва 
вре ме про ве де но на ра ду, укљу чу ју ћи и пе-
ри о де при ма ња нов ча не на кна де (нпр. за бо-
ло ва ње), пе ри о де про ве де не у оба вља њу са-
мо стал них де лат но сти, укљу чу ју ћи и пе ри о де 
при вре ме не об у ста ве оба вља ња де лат но сти, 
ако је пла ћен до при нос, пе ри о де оба вља ња 
при вре ме них и по вре ме них по сло ва, или пе-
ри о де за ко је је оства ре на уго во ре на на кна да, 
као и пе ри о де за ко је је оси гу ра ник сам упла-
ћи вао до при но се (по чла ну 15 За ко на), као и 
пе ри о де ба вље ња по љо при вре дом, за ко је 
су пла ће ни до при но си. За раз ли ку од ста жа 
оси гу ра ња, по се бан стаж за своју осно ву не ма 
рад, или са мо стал ну де лат ност, већ се утвр ђу-
је ли ци ма ко ја су по је ди не пе ри о де про ве ла 
у ору жа ним ак ци ја ма, од но сно у за ро бље ни-
штву, на ле че њу, или ре ха би ли та ци ји у ве зи 
са тим ак ци ја ма, као и же на ма ко је су ро ди ле 
тро је де це. По се бан стаж се, да кле, при оце-
ни усло ва за сти ца ње пра ва не узи ма у об зир, 
већ се са мо ура чу на ва у уку пан, пен зиј ски 
стаж, при од ре ђи ва њу ви си не пен зи је. Ово је 
нај зна чај ни ја раз ли ка и о њој се мо ра во ди ти 
ра чу на ка да се од лу чу је о пре стан ку ка ри је ре 
и од ла ску у пен зи ју.

За раз ли ку од ста жа оси гу ра ња, ко ји се 
утвр ђу је на осно ву при ја ва ре ги стро ва них у 
ма тич ној еви ден ци ји, по се бан стаж се ис кљу-
чи во утвр ђу је по зах те ву оси гу ра ни ка, ре ше-
њем. Да кле, уко ли ко оси гу ра ник сма тра да ис-
пу ња ва усло ве за утвр ђи ва ње по себ ног ста-
жа, нео п ход но је да Фон ду под не се зах тев за 
утвр ђи ва ње тог ста жа, уз ко ји ће при ло жи ти 
од го ва ра ју ће до ка зе. Уко ли ко се зах тев под-
но си за утвр ђи ва ње по себ ног ста жа у пе ри о-
ду про ве де ном у ору жа ним ак ци ја ма, при ла-
жу се до ка зи ко је из да је над ле жни др жав ни 
ор ган ко ји је то ли це ан га жо вао у ору жа ним 

ак ци ја ма – Ми ни стар ство од бра не, или Ми-
ни стар ство уну тра шњих по сло ва, тач ни је њи-
хо ве ор га ни за ци о не је ди ни це ко је во де од-
го ва ра ју ће еви ден ци је. При утвр ђи ва њу по-
себ ног ста жа по овом осно ву, ње го во тра ја ње 
од го ва ра дво стру ком ка лен дар ском тра ја њу 
пе ри о да про ве де ног у ору жа ним ак ци ја ма, 
од но сно у за ро бље ни штву, на ле че њу, или ре-
ха би ли та ци ји, уко ли ко ли це ко ме се утвр ђу је 
по се бан стаж у истом пе ри о ду ни је би ло за по-
сле но, од но сно оба вља ло са мо стал ну, или по-
љо при вред ну де лат ност. У слу ча ју да је ли це 
би ло у оси гу ра њу, по се бан стаж се утвр ђу је у 
јед но стру ком ка лен дар ском тра ја њу, а то тра-
ја ње се при утвр ђи ва њу пра ва са би ра са ста-
жом оси гу ра ња на вр ше ним у истом пе ри о ду.

Мај ке ко је су ро ди ле тре ће де те, уз зах тев за 
утвр ђи ва ње по себ ног ста жа при ла жу из во де 
из ма тич не књи ге ро ђе них за сву де цу, а по-
се бан стаж им се утвр ђу је у тра ја њу од две го-
ди не и не ве зу је се за од ре ђе ни ка лен дар ски 
пе ри од, од но сно у овом слу ча ју по сто ја ње 
оба ве зног оси гу ра ња по би ло ком осно ву, ни-
је од ути ца ја на на чин утвр ђи ва ња пен зиј ског 
ста жа.

За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу ко ји се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2015. 
го ди не са др жи и од ред бу ко јом се уре ђу-
је утвр ђи ва ње по себ ног ста жа у тра ја њу од 
шест ме се ци оси гу ра ни ца ма, же на ма ко је су 
ро ди ле јед но де те, од но сно у тра ја њу од го-
ди ну да на же на ма ко је су ро ди ле дво је де це, 
али је при ме на ове од ред бе од ло же на до по-
чет ка 2032. го ди не. Да кле, тек од 2032. го ди не 
ће же не, оси гу ра ни це Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, мо ћи да 
под но се зах те ве за утвр ђи ва ње по себ ног ста-
жа, уко ли ко су ро ди ле јед но, или дво је де це, 
без об зи ра на то ка да су де ца ро ђе на.

Као што је већ на ве де но, по се бан стаж се 
не узи ма у об зир при утвр ђи ва њу да ли оси-
гу ра ник ис пу ња ва усло ве за пен зи ју, али се 
ура чу на ва при од ре ђи ва њу ви си не пен зи је. 
Ка да се ра чу на ви си на пен зи је, по се бан стаж 
се са би ра са ста жом оси гу ра ња и чи ни уку пан, 
пен зиј ски стаж ко ји је део јед на чи не ко јом се 
ра чу на ви си на пен зи је. Да кле, при утвр ђи ва-
њу ви си не пен зи је, по се бан стаж у об ра чу ну 
је пот пу но из јед на чен са ста жом оси гу ра ња и 
јед на ко ути че на крај њи из нос. При ме ра ра ди, 
уко ли ко се оси гу ра ни ку на осно ву 20 го ди на 
ста жа оси гу ра ња утвр ди пен зи ја у ви си ни од 
30.000 ди на ра, по се бан стаж у тра ја њу од две 
го ди не би ту пен зи ју по ве ћао за 10 од сто, па 
би она из но си ла 33.000 ди на ра.

Ка ко је За ко ном укуп но тра ја ње пен зиј ског 
ста жа за утвр ђи ва ње ви си не пен зи је огра ни-
че но на 45 го ди на, то зна чи да ово огра ни че-
ње ва жи и при ура чу на ва њу по себ ног ста жа 
па бу ду ћи пен зи о не ри тре ба и о то ме да во де 
ра чу на. Пен зиј ски стаж ко ји пре ла зи укуп но 
45 го ди на не ути че на ви си ну пен зи је. По је-
ди ни др жав ни ор га ни, по пут град ских упра-
ва, ну де олак ши це ли ци ма ко ја има ју по се бан 
стаж, на ро чи то уко ли ко је он утвр ђен по осно-
ву уче шћа у ору жа ним ак ци ја ма. Ове олак ши-
це огле да ју се, нај че шће, у ума ње ним ме сеч-
ним ра чу ни ма за ко му на ли је, или тро шко ве 
пре во за. Ипак, ка ко се не ра ди о пра ви ма из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, ни ти 
ова кве олак ши це одо бра ва Фонд, су ге ри ше-
мо пен зи о не ри ма да се о њи ма рас пи та ју у 
ло кал ним удру же њи ма. Ми ро слав Ми рић

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА

По се бан
стаж

При оце ни усло ва за сти ца ње пра ва 
 на пен зи о ни са ње по се бан стаж се не 
узи ма у об зир, већ се са мо ура чу на ва  

у уку пан, пен зиј ски стаж при 
 од ре ђи ва њу ви си не пен зи је
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актуелно

Док се ко ри сни ци пен зи ја при пре-
ма ју да се при ја ве на оглас РФ ПИО 
за при јем зах те ва за упу ћи ва ње на 

бес плат ну ре ха би ли та ци ју у ба ња ма и РХ 
цен три ма Ср би је за 2019. го ди ну, пра ви је 
тре ну так да се освр не мо на про шлу го ди ну 
и ви ди мо ко ји је би ланс спро во ђе ња Пра-
вил ни ка о дру штве ном стан дар ду ко ри сни-
ка пен зи ја РФ ПИО у 2018.

Дру штве ни стан дард ко ри сни ка пен зи ја, 
под се ти мо, по ред бес плат не ре ха би ли та ци-
је ко ри сни ка пен зи ја у здравственo-ста ци-
о нар ним уста но ва ма и бањ ско-кли мат ским 
ле чи ли шти ма, об у хва та и кул тур не и спорт-
ско-ре кре а тив не ма ни фе ста ци је чи ји је циљ 
под сти ца ње ин те гра ци је ста рих ли ца у дру-
штво, као и со ли дар ну по моћ ко ри сни ци ма 
пен зи ја у хра ни, ле ко ви ма, ме ди цин ском 
ма те ри ја лу, огре ву и сред стви ма за хи ги је ну.

Ка да је реч о бес плат ној ре ха би ли та ци ји, 
Фи нан сиј ским пла ном Фон да за 2018. го ди ну 
на име дру штве ног стан дар да ко ри сни ка пен-
зи ја пла ни ра на су сред ства у из но су од 421,16 
ми ли о на ди на ра, што је за хва љу ју ћи ви шим 
пла ни ра ним из вор ним при хо ди ма, око 27,3 
ми ли о на ди на ра ви ше у од но су на прет ход-
ну го ди ну. За фи нан си ра ње тро шко ва ре ха-

би ли та ци је ко ри сни ка пен зи ја Фон да у 2018. 
го ди ни из дво је но је 392,94 ми ли о на ди на ра, 
од но сно 93,3 од сто укуп них сред ста ва.

Од 28. мар та до 13. апри ла 2018, ко ли ко 
је тра јао оглас за при јем зах те ва за упу ћи-
ва ње ко ри сни ка на ре ха би ли та ци ју, за ко-
ри шће ње овог пра ва при ја ви ло се 36.110 
ко ри сни ка. Од укуп но 13.320 ко ри сни ка 
пен зи ја ко ји су оства ри ли пра во и ко ји су 
упу ће ни на ре ха би ли та ци ју по огла су из 
2018. го ди не, у ба ња ма је бо ра ви ло 94 од-
сто ко ри сни ка пен зи ја, од но сно то пра во је 
ис ко ри стио 12.541 пен зи о нер.

Пре ма ре чи ма др Ди ке Ка је ви ћа, ди рек-
то ра Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че ње РФ 
ПИО и пред сед ни ка Рад не гру пе за пра ће-
ње и спро во ђе ње по ступ ка ре ха би ли та ци-
је ко ри сни ка пен зи ја, све ак тив но сти око 
упу ћи ва ња ко ри сни ка пен зи ја на бес пла-
тан опо ра вак у 2018. го ди ни би ле су до бро 
ор га ни зо ва не.

– Про шле го ди не су се на ли ста ма же ља 
на ших пен зи о не ра нај че шће на ла зи ле Вр-
њач ка Ба ња, Ко ви ља ча, Ба ња Ка њи жа, а у 
њи ма је нај ве ћи број ко ри сни ка и бо ра вио. 
Тре ба под се ти ти да по Пра вил ни ку о дру-
штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ 
ПИО, од 2017. го ди не пра во на бес пла тан 
сме штај и пре воз, по ред пра ти о ца де те та, 
има и пра ти лац сле пог ли ца, а по огла су 
из 2018. го ди не ово пра во је ис ко ри сти ло 
укуп но 89 пра ти ла ца – на во ди др Ка је вић.

За фи нан си ра ње кул тур них и спорт ско-
ре кре а тив них ак тив но сти чи ји је циљ под-
сти ца ње ин те гра ци је ста рих ли ца у дру-
штво, у 2018. го ди ни утро ше но је не што ви-
ше од шест ми ли о на ди на ра. У ту свр ху, пру-
же на је по др шка ор га ни за ци ји „Олим пи ја де 
спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба”. 
Олим пи ја да је одр жа на у Вр њач кој ба њи од 
29. сеп тем бра до 3. ок то бра 2018. го ди не и 
има ла је око 1.260 уче сни ка из 229 гра до ва 
и на се ља, са 1.060 так ми ча ра и ви ше од 200 
дру гих уче сни ка раз вр ста них у 210 еки па.

По пи та њу со ли дар не по мо ћи ко ри сни-
ци ма пен зи ја у хра ни, ле ко ви ма, ме ди цин-
ском ма те ри ја лу, огре ву и сред стви ма за 
хи ги је ну, у 2018. го ди ни су укуп но утро ше-
на сред ства у из но су од 11,56 ми ли о на ди-
на ра, од но сно 95 од сто укуп но пла ни ра них 
сред ста ва за ове на ме не. Нај у гро же ни јим 
ко ри сни ци ма пен зи ја је из ових сред ста ва 
по де ље но 21.633 па ке та по мо ћи.

Пре ма ре чи ма Све тла не Ђу ре тић, са вет ни-
це ди рек то ра По кра јин ског фон да ПИО, на 
кон курс РФ ПИО за ко ри шће ње бес плат не 
ре ха би ли та ци је про шле го ди не при ја ви ло се 
6.442 пен зи о не ра свих ка те го ри ја са под руч-
ја АП Вој во ди не. Усло ве кон кур са ис пу ни ло је 
укуп но 4.849 пен зи о не ра, а од тог бро ја 2.991 
их је оства ри ло ово пра во, што је ви ше не го 
у 2017. го ди ни. Та ко је пут РХ цен та ра и ба-
ња Ср би је из Вој во ди не у 2018. оти шло 2.814 
пен зи о не ра из ка те го ри је за по сле них, 168 из 
ка те го ри је са мо стал них де лат но сти и де вет 
по љо при вред них пен зи о не ра, а за ту свр ху је 
утро ше но укуп но 87.463.940 ди на ра.

Све тла на Ђу ре тић ка же да је код пен зи о-
не ра ко ји ни су ис пу ни ли усло ве из кон кур са 
нај че шћи раз лог за од би ја ње био тај што су 
у прет ход них пет го ди на већ ко ри сти ли ово 
пра во, или за то што при ма ју на кна ду на осно-
ву об ра чу на тих 50 од сто ин ва лид ске пен зи је, 
па им то пра во не при па да. Ве ћи на ко ри сни-
ка пен зи ја ко ји су про шле го ди не из оправ да-
них раз ло га од у ста ли од од ла ска на ре ха би-
ли та ци ју о то ме су бла го вре ме но оба ве сти ли 
Фонд, али би ло је и дру га чи јих слу ча је ва.

– За и ста ма ли број ко ри сни ка пен зи ја 
ни је бла го вре ме но оба ве стио Фонд о свом 
оправ да ном из о стан ку и они, на жа лост, 
пре ма од ред ба ма Пра вил ни ка о дру штве-
ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ ПИО, 
не ће има ти пра во да у на ред них пет го ди-
на кон ку ри шу за ре ха би ли та ци ју о тро шку 
Фон да. За то апе лу јем на на ше нај ста ри је 
гра ђа не да, ако су из оправ да них раз ло га 
спре че ни да оду у ба њу у тер ми ну ко ји им 
је од ре ђен, о то ме бла го вре ме но оба ве сте 
и Фонд ПИО – на гла ша ва Све тла на Ђу ре тић.

Нај ви ше ко ри сни ка пен зи ја из Вој во ди не 
ко ји су ла не оства ри ли пра во на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју бо ра ви ло је у Ка њи жи, 
у врд нич ком „Тер ма лу”, ба њи Ју на ко вић, 
у Ме лен ци ма и у Ин сти ту ту „Др Бо ри во је 
Гња тић” у Ста ром Слан ка ме ну.

Чи тав по сао око упу ћи ва ња ко ри сни ка 
пен зи ја у ба ње у 2018. го ди ни од лич но је ор-
га ни зо ван и оба вљен, уз по сло вич но до бру 
са рад њу са пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма 
на те ре ну и за по сле ни ма у РХ цен три ма и ба-
ња ма Ср би је, ис та кла је Све тла на Ђу ре тић.

У 2018. го ди ни ма те ри јал но нај у гро же ни-
јим ка те го ри ја ма пен зи о не ра – пре ко фи-
ли ја ла РФ ПИО на те ри то ри ји АП Вој во ди не 
до де ље но је укуп но 2.756.482 ди на ра со ли-
дар не по мо ћи.

В. Ка дић
М. Мек те ро вић

ДРУ ШТВЕ НИ СТАН ДАРД КО РИ СНИ КА ПЕН ЗИ ЈА У 2018. ГО ДИ НИ

На бес плат ном опо рав ку
би ло 12.500 пен зи о не ра

Све тла на Ђу ре тић

Ди ка Ка је ви ћ
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Пр ви ово го ди шњи ме-
ђу на род ни са ве то дав-
ни да ни но си ла ца пен-

зиј ског оси гу ра ња Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Ау стри је 
одр жа ни су 9. и 10. апри ла у 
Кра ље ву и Бе о гра ду, а на је-
сен ће би ти ор га ни зо ва ни у 
Ау стри ји, у Бе чу и Лин цу.

До ма ћин пр вог да на са-
ве то ва ња би ла је кра ље вач-
ка фи ли ја ла РФ ПИО, ко ја се 
по тру ди ла да са ве то дав ци и 
стран ке има ју до бре усло ве 
за рад и бо ра вак.

Ди рек тор ка Фи ли ја ле Кра-
ље во, Ду ши ца Па јо вић, ка же 
да је су срет са пред став ни ци-
ма из ау стриј ског За во да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње про те као у нај бо љем ре ду и у при-
јат ној ат мос фе ри. 

– Све стран ке ко је су до шле на са ве то-
ва ње за до вољ не су оти шле ку ћи по што су 
до би ле тра же ни од го вор. Има ли смо и не-
ко ли ко те ле фон ских по зи ва гра ђа на ко ји 
ни су мо гли да до ђу у фи ли ја лу, а био им је 
по тре бан са вет. Њи хо ва пи та ња про сле-
ди ли смо са ве то дав ци ма из Ау стри је ко ји 
ће им од го во ри ти пи са ним пу тем. Са ве то-
дав ни да ни су би ли на вре ме на ја вље ни и 
ме диј ски ис пра ће ни, али од зив стра на ка 
овај пут ни је био ве ли ки. На да мо се да ће 
ин те ре со ва ње за са ве то ва ње са пред став-
ни ци ма пен зиј ског фон да Не мач ке, ко је је у 
пла ну за сеп тем бар, би ти ве ће – за кљу чи ла 
је ди рек тор ка Па јо вић.

Наш са ве то дав ни тим чи ни ли су за по сле-

ни из Оде ље ња за ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма, Пре драг Мар ко вић, шеф Од-
се ка за ме ђу на род ну са рад њу, по сло ве ЕУ 
ин те гра ци ја и пра ће ње уре да ба ЕУ, и За га 
Са вић и Зо ри ца Стој ко вић, слу жбе ни це за 
утвр ђи ва ње пра ва из ПИО и при ме ну ме-
ђу на род них уго во ра у пр вом сте пе ну. За-
вод за пен зиј ско оси гу ра ње Ау стри је пред-
ста вља ли су струч ња ци за пи та ња из ПИО, 
Франц Лај ха и То мас Пол цер. Да би се сви 
ме ђу соб но до бро раз у ме ли и да би све још 
бо ље функ ци о ни са ло по мо гли су, на рав но, 
пре во ди о ци, Јо ван Илић из Ди рек ци је По-
кра јин ског фон да и Не ве на Бо сиљ чић из 
Ди рек ци је РФ ПИО.

Дру гог да на раз го во ра за ин те ре со ва не 
стран ке су по од го во ре до шле у Слу жбу 
1 Фи ли ја ле за град Бе о град, ко ја је по већ 

увре же ном пра ви лу до ма ћин 
ова квих су сре та. Од го во ре на 
сва ко њи хо во пи та ње да вао је 
исти тим са ве то да ва ца као и у 
Кра ље ву.

– Стран ке у Кра ље ву и Бе о-
гра ду су се у ве ћи ни слу ча је ва 
ин те ре со ва ле за стаж оства рен 
у Ау стри ји, о то ку по ступ ка у Ау-
стри ји у оним слу ча је ви ма где 
пред мет већ по сто ји, као и о оп-
штим усло ви ма за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју. Рас-
пи ти ва ле су се, та ко ђе, о на чи ну 
и ме сту под но ше ња зах те ва за 
ста ро сну пен зи ју ка да пре би ва-
ли ште стран ке ни је ни у Ре пу бли-
ци Ср би ји ни у Ау стри ји. Стран ке 
су по у че не о мо гућ но сти под но-
ше ња зах те ва за ста ро сну пен-

зи ју у Ре пу бли ци Ср би ји и уз по моћ на ших 
ко ле га у Бе чу по ме ну те зах те ве су под не ли 
– на во ди Пре драг Мар ко вић.

Са ве то дав ци су са гла сни у то ме да су и 
ови да ни раз го во ра про те кли у нај бо љем 
ре ду и да је још јед ном по твр ђен зна чај 
ова квих су сре та, ка ко из угла стра на ка ко је 
до би ја ју аде кват не ин фор ма ци је и са ве те, 
та ко и из угла ства ра ња кон та ка та из ме ђу 
ко ле га из Ау стри је, Кра ље ва и Бе о гра да ра-
ди ефи ка сни јег во ђе ња по ступ ка.

Наредни са ве то дав ни да ни, са но си о цем 
пен зиј ског оси гу ра ња Ма ке до ни је, биће 
одр жа ни у Ле сков цу и Вра њу, 14. и 15. ма ја 
2019. го ди не. За ин те ре со ва ни гра ђа ни тре-
ба да за ка жу тер мин до ла ска на тел. број 
011/2030-745 и да са со бом по не су по треб-
ну до ку мен та ци ју. Г. О.

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И АУ СТРИ ЈЕ

По твр ђен зна чај ова квих су сре та

За га Са вић, Зо ри ца Стој ко вић, Јо ван Илић, Не ве на Бо сиљ чић,  
Пре драг Мар ко вић, Франц Лај ха и То мас Пол цер

Ду ши ца Па јо вић – ди рек тор ка 
Фи ли ја ле РФ ПИО Кра ље во

На че лу кра ље вач ке Фи ли ја ле Фон-
да ПИО од фе бру а ра ове го ди не на ла зи 
се Ду ши ца Па јо вић. Ду ши ца је ро ђе на 
1955. го ди не у Кра ље ву, где је за вр ши-
ла основ но обра зо ва ње и гим на зи ју. 
Ди пло ми ра ла је на Прав ном фа кул те ту 
у Кра гу јев цу, а пра во суд ни ис пит је по-
ло жи ла 1986. го ди не. Ду ши ца Па јо вић је 
од 1983. до 1985. го ди не ра ди ла у Основ-
ном су ду у Кра ље ву. Од за сни ва ња рад ног од но са у РФ ПИО, 
Фи ли ја ла Кра ље во, ав гу ста 1985, је да на ест го ди на ра ди ла је 
на рад ном ме сту ре фе рен та за утвр ђи ва ње пра ва, по том као 
ко ор ди на тор Ма тич не еви ден ци је и ко ор ди на тор утвр ђи ва ња 
пра ва. Од 2002. го ди не оба вља ла је по сло ве на чел ни ка Оде-
ље ња за ПИО, а за ди рек тор ку Фи ли ја ле Кра ље во по ста вље на 
је 21. фе бру а ра 2019. го ди не. Уда та је и мај ка јед ног де те та.

Не над Пла вић – ди рек тор  
Фи ли ја ле Ша бац

Од пр вог мар та 2019. го ди не на че лу 
Фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ша бац је 
Не над Пла вић. Ро ђен је 1983. го ди не у 
Шап цу где је 2002. го ди не за вр шио сред-
њу Еко ном ску шко лу „Ста на Ми ла но вић”. 
Ди пло ми рао је 2007. на Но во сад ском 
уни вер зи те ту, Тех нич ки фа кул тет Ми хај-
ло Пу пин у Зре ња ни ну, и сте као зва ње ди пло ми ра ног ин же-
ње ра ин фор ма ти ке. Исте го ди не по чео је да ра ди у Ша бач кој 
гим на зи ји на ме сту про фе со ра ин фор ма ти ке, ка да упи су је ма-
стер сту ди је и за вр ша ва их на ред не, 2008. го ди не. 

За ди рек то ра Фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње Ша бац до ла зи са ме ста про фе со ра ин фор-
ма ти ке у Еко ном ској шко ли „Ста на Ми ла но вић” у Шап цу, са два-
на ест го ди на рад ног ис ку ства у три де сет ше стој го ди ни жи во та.



30. април 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА8

Поштованичитаоци,
Уско ро се на вр ша ва 50 го ди на от ка ко је об ја вљен пр ви број на шег и ва шег „Гла са оси гу ра ни-

ка”. То ком тих пет де це ни ја но ви на ри и уред ни ци „Гла са” тру ди ли су се да за бе ле же и пре не су све 
што је би ло зна чај но из мно гих обла сти ва жних за све нас, а ви сте нам у то ме све срд но по ма га ли 
сво јим иде ја ма и при ло зи ма.

У ду ху до бре са рад ње по зи ва мо вас да сво јим до пи си ма, ра до ви ма и кре а тив но шћу до при не-
се те да и јун ски, сла вље нич ки број на шег ли ста бу де што ква ли тет ни ји и ве се ли ји.

Ре дак ци ја

Београд:Дечијеваскршње
чаролије

Тра ди ци о нал ном фар ба њу и укра ша ва њу ус кр шњих 
ја ја у Ко на ку кне ги ње Љу би це у Бе о гра ду и ове го ди не 
при су ство ва ло је не ко ли ко де се ти на ма ли ша на пред-
школ ског уз ра ста и уче ни ка основ них и сред њих шко-
ла из Бе о гра да, Ни ша, Ја го ди не, са Ко со ва и Ме то хи је, 
из Ре пу бли ке Срп ске и из Се вер не Ма ке до ни је.

То је ујед но био и по че так ово го ди шње ма ни фе ста-
ци је „Де чи је вас кр шње ча ро ли је”, ко ју од 1999. го ди не 
ор га ни зу ју „Де ца Па ли лу ле”.

Помоћдржаве
социјалноугроженима

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, 
и ге не рал ни се кре тар Цр ве ног кр ста Ср-
би је, Љу бо мир Ми ла ди но вић, пот пи са ли 
су Спо ра зум о са рад њи у вред но сти од 
433.300.000 ди на ра за ре а ли за ци ју про гра-
ма на род них ку хи ња, по ро дич них па ке та 
хра не и хи ги је не и тро шко ве сме шта ја то-
ком опо рав ка де це ко ри сни ка на род них 
ку хи ња у од ма ра ли шту Цр ве ног кр ста у Ба о ши ћи ма у 2019. го ди ни, као и за по кри ва ње тро шко-
ва ра да на род не ку хи ње у Цр ве ном кр сту Бу ја но вац.

– Бри га о на шим гра ђа ни ма је при о ри тет ре со ра ко јим ру ко во дим. По себ ну па жњу по све ћу-
је мо ма ли ша ни ма због че га ми је ве ли ко за до вољ ство да ка жем да смо ис пу ни ли обе ћа ње ко је 
сам дао при ли ком по се те Деч јем од ма ра ли шту у Ба о ши ћи ма про шле го ди не да ће мо ре но ви ра-
ти и обез бе ди ти бо ље усло ве – ре као је ми ни стар Ђор ђе вић.

У Деч јем од ма ра ли шту ЦК у Ба о ши ћи ма пр ви пут на кон 35 го ди на од из град ње, по че ли су 
ра до ви на ре кон струк ци ји објек та, за ко ју је из дво је но 30 ми ли о на ди на ра, а у пла ну је да бу де 
за вр ше на до 31. ма ја ове го ди не.

– У овом од ма ра ли шту бо ра ве де ца из гру пе ко ри сни ка на род них ку хи ња и ху ма ни тар не по-
мо ћи, без ро ди те ља, из уда ље них се о ских сре ди на и са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је. Без ве ли ке 
по др шке пред сед ни ка Ву чи ћа, ко ји се лич но за ла же за бо ље усло ве жи во та свих гра ђа на, не 
би смо ус пе ли смо да оства ри мо овај циљ – на гла сио је Ђор ђе вић.

између два броја

Хуманостпод
кошаркашким
обручима

У ор га ни за ци ји Спорт ског са-
ве за Зре ња ни на, у овом гра ду 
je не дав но одр жа но фи на ле Би-
знис ко шар ка шке ли ге. У овом 
над ме та њу су се од ок то бра 
про шле до апри ла ове го ди не 
рав но прав но так ми чи ли за по-
сле ни из зре ња нин ских фир ми 
при ват ног и јав ног сек то ра, ре-
ги стро ва ни и оку пље ни у осам 
еки па. За вр шни део ли ге од-
и гран је у зре ња нин ској „Кри-
стал ној дво ра ни”, а у фи нал ној 
утак ми ци еки па НИС-а по бе ди-
ла је Ме њач ни цу „Спин” и та ко 
по ста ла ово го ди шњи шам пи он 
Ли ге. Ина че, так ми че ње је би ло 
по све ће но Ме мо ри ја лу стра да-
лим рад ни ци ма РТС-а и се ћа њу 
на два де сет го ди на од НА ТО 
бом бар до ва ња.

Подељенсеменски
материјал

Ин сти тут за ра тар ство и по вр та р-
ство „НС се ме”, у са рад њи са Ју жно-
бач ким управ ним окру гом и Цр ве ним 
кр стом Но вог Са да, обез бе дио је се-
мен ски ма те ри јал ку ку ру за, со је и сун-
цо кре та, за со ци јал но угро же не по-
ро ди це ко је се ба ве по љо при вре дом 
и жи ве на те ри то ри ји овог управ ног 
окру га.

Се мен ски ма те ри јал од 150 се тве них 
је ди ни ца сун цо кре та, 600 се тве них је-
ди ни ца ку ку ру за и осам то на со је, до-
во љан за се тву око 400 хек та ра зе мљи-
шта, до де љен је по ро ди ца ма са по љо-
при вред ним до ма ћин стви ма са јед ним 
до два ју тра зе мље, из 14 ме сних за јед-
ни ца Ју жно бач ког управ ног окру га.

До де ли ове ху ма ни тар не по мо ћи 
при су ство ва ли су Све тла на Ба ла ше-
вић Ту бић, ди рек тор ка Ин сти ту та „НС 
се ме”, Ми лан Но ва ко вић, на чел ник Ју-
жно бач ког управ ног окру га, и Дра ган 
Ла зић, се кре тар Цр ве ног кр ста Но вог 
Са да.

Осим раз ви ја ња ама тер ског 
спор та, ши ре ња спорт ског ду-
ха, фер-пле ја и дру гар ства ме ђу 
уче сни ци ма, Би знис ко шар ка-
шка ли га има ла је и ху ма ни тар-
ну ди мен зи ју. На и ме, пре сва ке 
утак ми це сви игра чи, су ди је, 
тех нич ка ли ца и пу бли ка мо гли 
су да да ју до бро вољ ни при лог 
за де цу без ро ди тељ ског ста ра-
ња, ко ри сни ке на род не ку хи ње 
Цр ве ног кр ста у Зре ња ни ну.  

Иван Ле кин (на сли ци), за ме-
ник ка пи те на еки пе Ме њач ни-
це „Спин”, ка же да су се игра чи 
ра до ода зва ли овој ху ма ној ак-
ци ји. По но сан је и што је Дми-
тар Мај сто ро вић из њи хо ве 
еки пе до био спе ци јал ну ди пло-
му као нај ху ма ни ји ак тер ове 
би знис ли ге.
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актуелно

У ја ну а ру ове го ди не по че ла 
је при ме на За ко на о по јед-
но ста вље ном рад ном ан-

га жо ва њу на се зон ским по сло-
ви ма у од ре ђе ним де лат но сти-
ма ко ји уре ђу је на чин рад ног 
ан га жо ва ња и пла ћа ња по ре за 
и до при но са за оне ко ји ра де 
на по сло ви ма се зон ског ка рак-
те ра у сек то ру по љо при вре де, 
шу мар ства и ри бар ства. Циљ 
овог за ко на је да се по сло дав-
ци ма олак ша ан га жо ва ње рад-

ни ка на се зон ским по сло ви ма, 
а рад ни ци ма омо гу ћи да за свој 
рад до би ју сва пра ва ко ја из ове 
вр сте ан га жо ва ња про из ла зе. 
Тре ба на гла си ти да оста ли се-
зон ски рад ни ци, ре ци мо у гра-
ђе ви нар ству и уго сти тељ ству, и 
да ље мо гу би ти ан га жо ва ни са-
мо у скла ду са За ко ном о ра ду.

При ја ва и од ја ва се зон ских 
рад ни ка, од но сно њи хов унос 
у ме сеч ну еви ден ци ју за сва ког 
по сло дав ца, вр ши се пу тем пор-
та ла www.se zon ski rad ni ci.go v.rs , 
а по сло да вац је ду жан да рад ни-
ка при ја ви нај ка сни је пр вог да на 
ан га жо ва ња у ка лен дар ском ме-
се цу, пре сту па ња на рад. При ја-
ву је мо гу ће ра ди ти за сва ки дан, 

али се рад ни ци мо гу при ја ви ти 
и на ду жи вре мен ски пе ри од, на 
при мер на се дам да на.

По да ци о рад ни ку са пор та-
ла www.se zon ski rad ni ci.go v.rs  се 
ау то мат ски про сле ђу ју Цен трал-
ном ре ги стру за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње (ЦРО СО), на 
днев ном ни воу, што рад ни ци ма 
омо гу ћа ва да оства ре пра во на 
здрав стве но оси гу ра ње за слу-
чај по вре де на ра ду и про фе си-
о нал не бо ле сти, као и на пен зиј-

ско и ин ва лид ско оси гу ра ње за 
сва ки дан рад ног ан га жо ва ња. 

По сло да вац је та ко ђе у оба-
ве зи, ако рад ник зах те ва, да му 
из да и пи са ну по твр ду о рад ном 
ан га жо ва њу.

Пор тал на ме сеч ном ни воу 
ге не ри ше оба ве зе по сло дав ца 
за сва ког од рад ни ка и до ста-
вља му их пу тем елек тр он ске 
по ште, са ро ком за пла ћа ње 
од 15 да на. Исто вре ме но, и сам 
рад ник ак ти ва ци јом соп стве ног 
на ло га има мо гућ ност да пре ко 
пор та ла из вр ши увид у исто ри-
јат сво јих ан га жо ва ња.

По сло да вац мо же да ан га жу је 
истог се зон ског рад ни ка нај ви-
ше 120 рад них да на у ка лен дар-

ској го ди ни, а рад ник има пра во 
на на кна ду ко ја не мо же би ти 
ни жа од ми ни мал не це не ра-
да, што за 2019. го ди ну из но си 
155,30 ди на ра не то по рад ном 
ча су. На кна да за рад об ра чу на-
ва се без при па да ју ћих до при-
но са и по ре за, а по сло да вац са 
рад ни ком до го ва ра це ну ње го-
вог ан га жо ва ња ко ју је ду жан да 
му ис пла ти у скла ду са ди на ми-
ком ко ју су до го во ри ли (днев-
но, не дељ но, ме сеч но).

Ва жно је ре ћи и да се зон ски 
рад ник не мо ра да од ла зи у 
Фонд ПИО за упис овог ста жа, 
бу ду ћи да По ре ска упра ва на 
днев ном ни воу ша ље Цен трал-
ном ре ги стру за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње је дин стве не 
при ја ве на оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње за сва ког од при ја-
вље них рад ни ка, ко је се да ље 
ша љу Фон ду ПИО и Фон ду за 
здрав стве но оси гу ра ње.

По што се ан га жо ва ње на се-
зон ским по сло ви ма сма тра 
ра дом ван рад ног од но са, на 
њи ма мо гу би ти ан га жо ва ни и 
за по сле ни, у скла ду са За ко ном 
о ра ду, осим ако су на бо ло ва-
њу, као и рад ни ци ко ји при ма ју 

на кна ду за вре ме при вре ме-
не не за по сле но сти – за вре ме 
ра да на се зон ским по сло ви ма 
они се не бри шу са еви ден ци је 
не за по сле них, те се не об у ста-
вља ни ис пла та ове на кна де. 
Се зон ске по сло ве мо гу оба вља-
ти и пен зи о не ри из ка те го ри је 
за по сле них, као и по ро дич ни 
пен зи о не ри, ко ји ма се пен зи ја 
не ће об у ста ви ти ако је на кна да 
ко ју до би ју по осно ву се зон ских 
по сло ва на ме сеч ном ни воу 

ни жа од 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. 
Ме ђу тим, ако би ин ва лид ски 
пен зи о нер био рад но ан га жо-
ван пре ма За ко ну о по јед но ста-
вље ном рад ном ан га жо ва њу на 
се зон ским по сло ви ма и по том 
осно ву за ње га на ста не оба ве за 
упла те до при но са за ПИО, Фонд 
ПИО мо же да по кре не по сту пак 
по нов не оце не ин ва лид но сти.

За раз ли ку од њих, при ма о ци 
нов ча не со ци јал не по мо ћи мо-
гу да ра де као се зон ски рад ни-
ци јер на кна да за се зон ски рад 
не ма ути ца ја на оства ри ва ње и 
ко ри шће ње пра ва на нов ча ну 
со ци јал ну по моћ. Г. О.

ПО ЧЕ ЛА ЕЛЕК ТРОН СКА ПРИ ЈА ВА СЕ ЗОН СКИХ РАД НИ КА

По ред днев ни це и стаж

Мобилна
апликација
Сезонци
На ци о нал на али јан са за ло кал ни 
еко ном ски раз вој (НА ЛЕД) и По ре-
ска упра ва раз ви ли су апли ка ци ју за 
ан га жо ва ње се зон ских рад ни ка у по-
љо при вре ди пу тем „па мет них” те ле-
фо на. Пр ви пут код нас је омо гу ће но 
рад но ан га жо ва ње пре ко мо бил не 
апли ка ци је и то је ујед но и пр ва пот-
пу но опе ра тив на мо бил на апли ка ци-
ја за је дан сер вис јав не упра ве.
Апли ка ци ја Се зон ци је по др жа на 
кроз пр о је кат „По ве ћа ње при ли ка за 
за по шља ва ње се зон ских рад ни ка” 
ко ји НА ЛЕД спро во ди уз по др шку 
Не мач ке раз вој не са рад ње – ГИЗ, а 
у са рад њи са Ми ни стар ством за рад, 
за по шља ва ње, со ци јал на и бо рач ка 
пра ва, Ми ни стар ством по љо при вре-
де, шу мар ства и во до при вре де и Ми-
ни стар ством фи нан си ја.

Највише
сезонаца
уВојводини
Од ја ну а ра ове го ди не до по-
чет ка апри ла на по сло ви ма у 
по љо при вре ди би ло је ан га-
жо ва но 2.987 се зон ских рад-
ни ка ко ји су при ја вом оства-
ри ли пра во на пен зиј ски 
стаж и оси гу ра ње у слу ча ју 
по вре де на ра ду. За њих је 
пла ћен по рез у из но су од 4,2 
ми ли о на ди на ра, и ско ро 12 
ми ли о на ди на ра до при но са.
Се зон ци су до сад ан га жо-
ва ни у 95 гра до ва и оп шти-
на, а нај ви ше у Вој во ди ни. 
Нај че шће су ра ди ли на оре-
зи ва њу, као и на чи шће њу, 
сор ти ра њу, па ко ва њу и скла-
ди ште њу по љо при вред них 
про из во да.



30. април 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

актуелно

Са вез сле пих Вој во ди не, ко ји 
оку пља 3.500 сле пих и сла бо ви-
дих у 12 оп штин ских ор га ни за-
ци ја из Вој во ди не, одр жао је 17. 
апри ла у Но вом Са ду Го ди шњу 
скуп шти ну. Скуп шти ни је при су-
ство ва ло 24, од укуп но 26 де ле-
га та, а ме ђу го сти ма је био и Ми-
лан Сто шић, пред сед ник Са ве за 
сле пих Ср би је. 

Вла ди мир Па нин, пред сед-
ник Са ве за сле пих Вој во ди не, 
оба ве стио је при сут не да ће 
Са вез на је сен све ча но обе ле-
жи ти свој ве ли ки ју би леј – 70 
го ди на по сто ја ња. На по чет ку 
ску па Ве ли бор Пи лић, пред-

сед ник Над зор ног од бо ра ССВ, 
у том кон тек сту из ло жио је ре-
фе рат о исто ри ја ту и ра ду ове 

ор га ни за ци је у прет ход них 70 
го ди на, при пре мљен за на ја-
вље ну све ча ност, ко ји су при-

сут ни јед но гла сно и при хва-
ти ли.

Ми лан Сто шић је го во рио о 
фи нан сиј ској по мо ћи ко ју је Са-
вез сле пих Ср би је пру жио оп-
штин ским ор га ни за ци ја ма сле-
пих из Вој во ди не у прет ход ном 
пе ри о ду, и по звао при сут не на 
ме ђу соб ну са рад њу и со ли дар-
ност.

На Скуп шти ни су раз ма тра-
ни и усво је ни из ве шта ји о ра ду 
ССВ и о из вр ше њу фи нан сиј-
ског пла на за 2018. го ди ну, као 
и Про грам ра да ССВ, и фи нан-
сиј ски план ССВ за 2019. го ди ну.

М. М.

Са вез са мо стал них син ди ка та Вој во-
ди не (СССВ), уз по др шку Ме ђу на род-
ног цен тра „Улоф Пал ме” из Швед ске, 

ор га ни зо вао је 1. апри ла, у хо те ла „Парк” у 
Но вом Са ду, ме ђу на род ну кон фе рен ци ју 
под на зи вом „Ја ча ње син ди кал ног по кре-
та и ме ђу на род не син ди кал не са рад ње”. 
На кон фе рен ци ји су, у свој ству пре да ва ча, 
уче ство ва ли пред став ни ци Европ ске кон-
фе де ра ци је син ди ка та, син ди ка та ЛО из 
Швед ске и син ди ка та ЛО из Нор ве шке. По-
ред уче сни ка из Са ве за са мо стал них син-
ди ка та Вој во ди не, на че лу са пред сед ни ком 
Го ра ном Ми ли ћем, кон фе рен ци ји су при су-
ство ва ли и пред став ни ци син ди ка та из Ру-
му ни је.

Те ме ску па од но си ле су се на ор га ни зо-
ва ње син ди ка та, број чла но ва, до при нос 
оства ри ва њу ве ћих пра ва рад ни ка, као и на 
ус по ста вља ње ква ли тет не ме ђу др жав не и 
ме ђу ре ги о нал не са рад ње.

Пре ма ре чи ма Го ра на Ми ли ћа, пред сед-
ни ка СССВ, ова кви су сре ти и раз ме на ис-
ку ста ва до при но се бр жим ре ак ци ја ма и 
за шти ти пра ва рад ни ка, а си гур но је да ће 
ис ку ства син ди ка та раз ви је них зе ма ља до-
бро до ћи при ли ком кре и ра ња ко ра ка ко је 
тре ба пред у зе ти да би се по ве ћа ла уло га 
син ди ка та у про це су при дру жи ва ња на ше 
зе мље Европ ској уни ји.

Пред став ни ци син ди ка та из не ко ли ко 
европ ских зе ма ља ука за ли су на то да је по-

ло жај рад ни ка у свим зе мља ма сли чан, а да 
та кви тре ба да бу ду и ко ра ци ко ји се пред у-
зи ма ју у за шти ти њи хо вих пра ва.

Ри кар до Бе ље ра, пред сед ник Ме ђу ре-
ги о нал ног са ве та Европ ске кон фе де ра ци је 
син ди ка та, ис та као је да са рад ња ме ђу син-
ди ка ти ма прак тич но не зна за гра ни це.

– За бо љи по ло жај рад ни ка нео п ход но 
је да се син ди ка ти у свим др жа ва ма до бро 
ор га ни зу ју и да се про на ла зе ре ше ња за 
по бољ ша ње њи хо вог по ло жа ја. У Ср би-
ји су за ра де ма ње не го у не ким др жа ва ма 
Евро пе а, с дру ге стра не, тро шко ви су слич-
ни они ма у раз ви је ним зе мља ма, па је по-
треб но про на ћи нај бо ље на чи не да се то 
про ме ни, а ту си гур но мо гу по мо ћи и на ша 
ис ку ства – ре као је Ри кар до Бе ље ра.

Пред сед ник ЛО син ди ка та За пад на Швед-
ска и члан Ом буд сма на, Бенкт Фор слинг, 

на гла сио је да је зна чај ме ђу на род не син-
ди кал не са рад ње све ве ћи, а да се у мно гим 
зе мља ма по ло жај рад ни ка мо же уна пре ди-
ти. Пре ма ње го вим ре чи ма, сва ке го ди не 
у Евро пи око че ти ри хи ља де за по сле них 
смрт но стра да на рад ном ме сту.

– Је дан од нај ве ћих про бле ма са ко ји-
ма се су сре ћу за по сле ни је сте не си гур ност 
рад ног ме ста, што је из у зет но стре сно. То је 
при мет но у го то во свим де лат но сти ма, а по-
себ но у они ма у ко ји ма ра ди мно го ви ше же-
на. Осим бор бе за за шти ту рад нич ких пра ва, 
за ла же мо се да за све за по сле не ва же иста 
пра ви ла и да сви мо гу оства ри ти иста рад на 
пра ва. Због то га је нео п ход но да се син ди ка-
ти у свим др жа ва ма до бро ор га ни зу ју и да се 
про на ла зе ре ше ња за по бољ ша ње по ло жа ја 
рад ни ка – ис та као је Фор слинг.

Ми ро слав Мек те ро вић

ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ

При пре ме за про сла ву ју би ле ја

МЕ ЂУ НА РОД НА СИН ДИ КАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У НО ВОМ СА ДУ

Са рад ња син ди ка та не зна за 
гра ни це

Пред сед ник ор га ни за то ра ску па – СССВ, Го ран Ми лић, у сре ди ни
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Ми ло рад Ра до је вић, члан Град-
ског ве ћа за при вре ду гра да Но-
вог Са да, не дав но је при су ство-
вао до де ли сер ти фи ка та за успе-
шно за вр ше ну обу ку „Фронт-енд 
про гра ми ра ње за не за по сле на 
ли ца”, ко ји је фи нан си ра ла Град-
ска упра ва за при вре ду.

То ком шест ме се ци, 28 не за-
по сле них са еви ден ци је НСЗ за-
вр ши ло је обу ку за про гра ме ре, 
чи ме су успе шно пре ква ли фи ко-
ва ни у јед но од нај тра же ни јих за-
ни ма ња да нас.

– Од 2015. го ди не град Но ви 
Сад, у окви ру Ак ци о ног пла на за-
по шља ва ња, ини ци ра и фи нан си-

ра обу ку за де фи ци тар на за ни ма-
ња. У са рад њи са НСЗ, про це ни ли 
смо да по тра жња за овим за ни ма-
њем пре ва зи ла зи по ну ду, па смо 
из дво ји ли сред ства из бу џе та за 
обу ку. На кон про шло го ди шње 
обу ке, 21 по ла зник је на шао по-
сао што је из у зе тан успех – ис та-
као је Ра до је вић.

До де ли сер ти фи ка та при су-
ство ва ли су и Са ша Би ли но вић, 
на чел ник Град ске упра ве за при-
вре ду, и Ду шан Мар ја но вић, на-
чел ник Оде ље ња за по сре до ва-
ње у за по шља ва њу и пла ни ра ње 
ка ри је ре у но во сад ској фи ли ја ли 
НСЗ. Д. Ко раћ

У че ти ри гра да у Ср би ји − 
Су бо ти ци, Но вом Са ду, 
Ни шу и Бе о гра ду, то ком 

по след њих не де ља одр жа не су 
јав не рас пра ве о На цр ту за ко на 
о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о кул ту ри. Пред лог но вих из-
ме на и до пу на за ко на при пре-
ми ло је Ми ни стар ство кул ту ре 
и ин фор ми са ња с ци љем да се 
по бољ ша рад свих ин сти ту ци ја 
кул ту ре у зе мљи.

На дру гој у ни зу јав них рас-
пра ва, ко ја је одр жа на у Скуп-
шти ни АП Вој во ди не (на слици), 
до ма ћин је био По кра јин ски се-
кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин-
фор ми са ње и од но се с вер ским 
за јед ни ца ма. Де јан Ма сли ко-
вић, по моћ ник ми ни стра кул ту-
ре и ин фор ми са ња за ду жен за 
Сек тор ди ги та ли за ци је, ис та као 
је да се три кључ не из ме не и до-
пу не по сто је ћег за ко на од но се 
на пи та ња до де ле на ци о нал них 
пен зи ја, од но сно, на ци о нал-
них при зна ња, на ин спек циј ски 
над зор, ко ји до са да ни је био 
пре ци зно де фи ни сан, и на ди ги-
та ли за ци ју.

Пре ма ре чи ма Пре дра га Бла-
го је ви ћа, ви шег са вет ни ка у Ми-

ни стар ству кул ту ре, овом при-
ли ком ће се ме ња ти 28 чла но ва 
по сто је ћег за ко на, а уво де се 
из ме не и у сми слу фи нан си ра-
ња кул ту ре из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, АП Вој во ди не и је ди ни-
ца ло кал них са мо у пра ва.

Пред став ни ци Ми ни стар ства 
кул ту ре по зва ли су струч ну јав-

ност и све за ин те ре со ва не да 
се укљу че у јав ну рас пра ву и 
сво јим пред ло зи ма до при не су 
оп ти мал ним за кон ским ре ше-
њи ма. На ве ли су, та ко ђе, да ће 
се по за вр шет ку јав не рас пра ве 
ана ли зи ра ти су ге сти је, пред ло-
зи и при мед бе и то ће, на кон 
раз ма тра ња, би ти об ја вље но на 

ин тер нет стра ни ци Ми ни стар-
ства.

На овој јав ној рас пра ви, по-
ред пред став ни ка Ми ни стар-
ства кул ту ре, уче ство ва ли су и 
број ни пред став ни ци ин сти ту-
ци ја кул ту ре у Вој во ди ни ко ји су 
та ко ђе из не ли сво је су ге сти је.

М. Мек те ро вић

ДО ДЕ ЛА СЕР ТИ ФИ КА ТА ПРО ГРА МЕ РИ МА У НО ВОМ СА ДУ

Обу ка за де фи ци тар на за ни ма ња

ЈАВ НЕ РАС ПРА ВЕ О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О КУЛ ТУ РИ

Из ме не у до де ли  
на ци о нал них пен зи ја

Ми ло рад Ра до је вић и Са ша Би ли но вић
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Жр тве де мен ци је ни су са мо обо ле ле 
осо бе, већ и њи хо ви не го ва те љи 
јер при ро да ове бо ле сти под ра-

зу ме ва по ре ме ћај пам ће ња, ми шље ња и 
по на ша ња. Про бле ми ко ји му че ро ђа ке, де-
цу, су пру жни ке, бра ћу и се стре де мент них 
осо ба че сте су те ме не са мо у Ср би ји већ 
одав но и у мно го раз ви је ни јим зе мља ма, а 
с об зи ром на њи хо ву ком плек сност пра во 
ме сто за про на ла же ње број них од го во ра 
за по ро ди це ко је бри ну о свом чла ну обо-
ле лом од не ког об ли ка де мен ци је је су ра-
ди о ни це пси хо со ци јал не по др шке. Јед на 
та ко зна чај на Ра ди о ни ца по др шке по ро ди-
ца ма обо ле лих од де мен ци је одр жа на је 19. 
апри ла у Во лон тер ском сер ви су бе о град-
ске оп шти не Зве зда ра.

На пи та ња ка ко се но си ти са осе ћа њем 
кри ви це не го ва те ља, ор га ни зо ва њем чу-
ва ња и без бед но сти обо ле лих, гу бит ком 
ин те ре со ва ња и оп се сив ним по на ша њем 
де мент ног чла на по ро ди це, ор га ни зо ва-
њем днев не ру ти не у њи хо вом жи во ту ка ко 
би одр жа ли што ду же пре о ста ле ка па ци-
те те обо ле лих, ка ко се сна ћи без по др шке 
услу га днев ног бо рав ка и ка ко се но си ти са 
број ним од лу ка ма од ко јих је нај те жа она 
у ве зи са сме шта јем у уста но ву со ци јал не 
за шти те и ли ша ва њем по слов не спо соб-
но сти, од го во ре су да ва ле ко ор ди на тор ка 
Во лон тер ског сер ви са, со ци о лог Рад ми ла 
Уро ше вић и ан дра гог Љи ља на Не сто ро вић, 
ко је су и во ди ле ра ди о ни цу. За све за ин те-
ре со ва не улаз је био сло бо дан, а ма те ри јал 
бес пла тан.

Ра ди о ни ци су при су ство ва ли за ин те ре-
со ва ни гра ђа ни Зве зда ре, Па ли лу ле, Во-
ждов ца и Но вог Бе о гра да, ко ји су отво ре но 
из но си ли сво је ви ше го ди шње про бле ме и 

ис ку ства у бри зи о де мент ним су пру жни ци-
ма, ро ди те љи ма и срод ни ци ма. Они су ис-
ка за ли спрем ност да се еду ку ју и по ка за ли 
ин те ре со ва ње за при пре мље ни ма те ри јал, 
бро шу ре и струч ну ли те ра ту ру. На гла си ли 
су по тре бу по сто ја ња гру па по мо ћи и са-
мо по мо ћи и спрем ност да у њи ма ак тив но 
уче ству ју ка ко би олак ша ли те рет са ко јим 
се стал но но се кроз сва ко днев ни пси хич ки 
и фи зич ки ан га жман.

До го во ре но је да се сле де ћа ра ди о ни ца 
одр жи у ма ју и да бу де по све ће на те ми „Ка-
ко и кад до не ти од лу ку о сме шта ју у уста но-
ву чла на по ро ди це обо ле лог од де мен ци је”. 
На њој ће го во ри ти струч ња ци и не го ва те-
љи ко ји има ју ово ис ку ство „из пр ве ру ке”, 
и ко ји ће по мо ћи по ро ди ца ма ко је има ју 
про блем и не до у ми це ка да је пра во вре ме 
да се де мент на осо ба пре пу сти не зи про фе-
си о на ла ца у до мо ви ма за сме штај и ко је су 
нео п ход не про це ду ре.

Ина че, ра ди о ни ца је део ак тив но сти 
не фор мал не мре же со ци јал них парт не-
ра ко ји има ју ис ку ство у ра ду са по ро-
ди ца ма обо ле лих од де мен ци је у окви ру 
го ди шњег Про гра ма по мо ћи и по др шке 
по ро ди ца ма обо ле лих од де мен ци је. Не-
фор мал ну мре жу чи не Во лон тер ски сер-
вис Зве зда ре, Хри шћан ско ху ма ни тар-
но удру же ње „Хлеб жи во та” и Удру же ње 
„Окри ље” и чла ни це мре же Ху ма нас. Од 
сеп тем бра 2018. има ју стал не ак тив но сти 
и тер ми не у ко ји ма за ин те ре со ва ни мо гу 
да се ја ве или до ђу – сва ког пет ка од 12 
до 14 са ти у про сто ри ја ма Во лон тер ског 
сер ви са оп шти не Зве здар у Бу ле ва ру кра-
ља Алек сан дра 395 или пу тем те ле фо на 
011/286-4426, као и сва ке сре де од 15 до 
17 са ти у про сто ри ја ма „Хлеб жи во та” у 
Бе о гра ду, у По жа ре вач кој 53, или на број 
те ле фо на 011/244-3540.

Ј. Оцић

РА ДИ О НИ ЦА ПСИ ХО СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ДР ШКЕ У ВС ЗВЕ ЗДА РА

По моћ не го ва те љи ма 
де мент них осо ба

У Пе шач кој зо ни у цен тру 
Кра гу јев ца отво ре но је пр во 
ин клу зив но игра ли ште на ко-
ме ће ма ли ша ни мо ћи пре ко 
це ле го ди не да ужи ва ју у спра-
ва ма ко је су при ла го ђе не и за 
де цу са по себ ним по тре ба ма.

Ини ци ја ти ву за отва ра ње 
игра ли шта по кре ну ла је гру па 
гра ђа на, до бит ни ка про шло-

го ди шње Ђур ђев дан ске на-
гра де гра да Кра гу јев ца. Они 
су пр ви до ни ра ли но вац од 
на гра де ко ју су до би ли за сво-
ју ху ма но ст. Из град њу и опре-
ма ње игра ли шта фи нан си ра-
ла су мно го број на пред у зе ћа 
из Кра гу јев ца, а по моћ је пру-
жи ла и ло кал на са мо у пра ва.
 М. Сан трач

Пр во ин клу зив но  
игра ли ште у Кра гу јев цу

Корисни савети како се лакше носити са овом болешћу
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У Ли ков ној га ле ри ји Кул тур-
ног цен тра Ку ла не дав но је 
отво ре на из ло жба са 9. ли ков не 
ко ло ни је Са ве за ин ва ли да ра да 
Вој во ди не и 10. ли ков не ко ло-
ни је Оп штин ске ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да Ку ла.

Из ло же но је 50 сли ка, у тех-
ни ка ма уље на плат ну и акри-
лик, а те ме су би ле пеј заж и ап-
страк ци ја. 

Из ло жбу је отво рио Да мјан 
Ми ља нић, пред сед ник оп шти-

не Ку ла, ко ји је на гла сио да ће 
ло кал на са мо у пра ва и да ље по-
др жа ва ти удру же ња ко ја вред-
но ра де, и да ће се са рад ња са 
удру же њи ма уна пре ђи ва ти.

Из ло жби су при су ство ва ли 
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР Вој во ди не, Стан ко Ним че-
вић, пот пред сед ник СИР Ср би-
је, Об рад Во ји но вић, пред сед-
ник ОО ИР Ку ла, и Ду брав ка Не-
до вић, мо де ра тор из ло жбе.

Д. Ко раћ

На кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти-
не Са ве за пен зи о не ра Ср би је (СПС), 
одр жа ној 23. апри ла у згра ди На род-

не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, за но вог 
пред сед ни ка за пе ри од 2019–2023. го ди на 
иза бран је проф. др Ан дре ја Са вић. По ред 
пред сед ни ка, би ра ни су и ње гов за ме ник 
и два пот пред сед ни ка Са ве за, ко ји су по 
функ ци ји чла но ви Из вр шног од бо ра, и још 
три на ест чла но ва ИО, као и пред сед ник, за-
ме ник и чла но ви Над зор ног од бо ра.

На сед ни ци је нај ви ше ре чи би ло о Из-
ве шта ју о ра ду Са ве за пен зи о не ра Ср би је 
у 2018. го ди ни са освр том на че тво ро го-
ди шњи рад. Оче ки ва ња пен зи о не ра, ка ко 
је на ве де но у го ди шњем из ве шта ју, јед ним 
де лом су ре а ли зо ва на – пен зи је су у 2018. 
по ве ћа не за пет од сто, та ко да су по кри ве-
не по тро шач ке це не, а оства рен је и ре а лан 
раст пен зи ја. Уз то је и ок то бра про шле го-
ди не пре ста ла при ме на За ко на о при вре-
ме ном уре ђи ва њу на чи на ис пла те пен зи ја, 
на шта је Са вез пен зи о не ра ука зи вао по-
чет ком 2018. Пре о ста ло је да се де фи ни ше 
фор му ла за ускла ђи ва ње пен зи ја.

Ка да је реч о са рад њи са др жав ним ор га-
ни за ци ја ма, ис так ну та је са рад ња са Ре пу-
блич ким фон дом ПИО, ко ја је кон струк тив-

на и за сно ва на на парт нер ским од но си ма. 
По себ но је за пен зи о не ре зна ча јан Пра вил-
ник о дру штве ном стан дар ду пен зи о не ра. У 
скла ду са овим пра вил ни ком, Са вез пен зи о-
не ра Ср би је, Син ди кат пен зи о не ра „Не за ви-
сност” и Фонд ПИО обез бе ди ли су сред ства 
у из но су од 6.047.720 ди на ра за кул тур не и 
ре кре а тив но-спорт ске ак тив но сти, што је 
на ро чи то до шло до из ра жа ја при ли ком ор-
га ни зо ва ња XI Олим пи ја де спор та, здра вља 
и кул ту ре тре ћег до ба у Вр њач кој Ба њи ка-
да су обез бе ђе на сред ства за 544 уче сни ка 
(по три из сва ког удру же ња). На ве де но је да 
је ве ли ки успех бо ље по ве зи ва ње фи ли ја ла 
Фон да ПИО и пен зи о нер ских удру же ња, а 
по ста вље не су смер ни це за да ље де ло ва ње 
Са ве за у ци љу очу ва ња и уна пре ђе ња по ло-
жа ја пен зи о не ра. Уз оси гу ра ње пен зи о не ра 
и фон до ве со ли дар но сти, ва жан сег мент ак-
тив но сти Са ве за је и њи хо во снаб де ва ње – у 
2018. го ди ни пре ко Фон да ПИО ис пла ће но 
је 10.932.503 ди на ра нај си ро ма шни јим пен-
зи о не ри ма. Од из у зет не ва жно сти је и што 
Ва си ли је Бе ло бр ко вић, као члан Управ ног 
од бо ра РФ ПИО из ре до ва пен зи о не ра, кон-
ти ну и ра но ин фор ми ше Са вез о то ме.

Ка да је реч о со ци јал ној за шти ти пен зи-
о не ра, на зна че но је да су гру пе за са мо по-

моћ, ко је не ка од удру же ња пен зи о не ра 
прак ти ку ју, ве о ма ва жне и да би ову ак тив-
ност тре ба ло про ши ри ти и на дру га удру-
же ња. Та ко ђе, со ци јал на ин клу зи ја пен зи-
о не ра и ме ђу ге не ра циј ска са рад ња стал на 
су те ма број них ску по ва и не вла ди них ор-
га ни за ци ја.

На ску пу је на гла ше на и ну жност еду ка-
ци је пред став ни ка чла ни ца Са ве за у обла-
сти пи са ња про је ка та ко ји ма се уз по моћ 
ло кал них са мо у пра ва ре а ли зу ју број ни за-
да ци, као и уче шће на мно гим кон кур си ма 
у обла сти за шти те ста ри јих.

Скуп шти на је усво ји ла из ве шта је о ра ду 
и о фи нан сиј ском по сло ва њу Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је у 2018, за тим Из ве штај Над-
зор ног од бо ра Са ве за пен зи о не ра Ср би је 
о по сло ва њу за 2018, као и Про грам ра да и 
Пред лог фи нан сиј ског пла на Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је за 2019. го ди ну.

Чла ни це Са ве за пен зи о не ра Ср би је, ка ко 
је ре че но, уна пре ђи ва ће са рад њу са ло кал-
ним ор га ни ма вла сти на свим ни во и ма ор-
га ни зо ва ња у ци љу бо љег функ ци о ни са ња 
удру же ња и жи во та пен зи о не ра, као и ху-
ма ни тар не по мо ћи за ста ра и ин ва лид на 
ли ца.

Ј. Оцић

ИЗ ЛО ЖБА СА ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ 

У Ку ли из ло же но пе де сет сли ка

ИЗ БОР НА СКУПШТИНA СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

На ред не 
че ти ри 
го ди не 
у но вом 
са зи ву
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актуелно

Оп штин ска ор га ни за ци ја Удру же ња 
вој них пен зи о не ра Ср би је ( УВПС) – 
Зре ња нин одр жа ла је 5. апри ла ре-

дов ну го ди шњу Скуп шти ну на ко јој су под-
не ти из ве шта ји о ра ду Оп штин ског и Над-
зор ног од бо ра, као и Фи нан сиј ски из ве штај 
за 2018. го ди ну, а усво јен је и План ра да за 
ову го ди ну.

Осим 68 чла но ва, Скуп шти ни су при су ство-
ва ли углед ни го сти: ге не рал-пот пу ков ник 
у пен зи ји Љу бо мир Дра га њац, пред сед ник 
УВПС, Зо ран Вуч ко вић, пред сед ник Из вр шног 
од бо ра УВПС, ма јо ри Ра де та Да ље вић, Зден-
ко Ми лош и Вла сти мир Ра ди во је вић, ак тив ни 
офи ци ри Вој ске Ср би је у зре ња нин ском гар-
ни зо ну, Слав ко Шу ћу ро вић, пред сед ник ГУП 
Зре ња нин, Та ња Ду ло вић, пред сед ни ца ГО 
РВС, Јо ван ка Па вло вић, пред сед ни ца РВИ и 
по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца, и се кре тар овог 
удру же ња Је ли ца Ер де љан. 

Ду шко Мај кић (на слици, стоји), пред сед-
ник ОО УВПС – Зре ња нин, у Из ве шта ју о ра ду 
за 2018, из ме ђу оста лог, ре као је да је око 97 
од сто вој них пен зи о не ра из оп шти не Зре ња-
нин учла ње но у њи хо ву ор га ни за ци ју и да 
она тре нут но бро ји 306 чла но ва. Прет ход не 
го ди не удру же њу је при сту пи ло де вет но-
вих чла но ва, а про сеч на ста рост члан ства је 
пре ко 67 го ди на. Го во рио је и о стам бе ном и 
здрав стве ном обез бе ђе њу чла но ва, али и о 
ма те ри јал но-со ци јал ним пи та њи ма.

– На осно ву од лу ке Оп штин ског од бо-
ра, про шле. го ди не по се ти ли смо 38 на ших 

чла но ва ста ри јих од 75 го ди на, као и те шко 
обо ле ле чла но ве, и по мо гли смо им ко ли-
ко смо мо гли. Обез бе ди ли смо и со ли дар-
ну по моћ за че ти ри на ша чла на ко ји су у 
те шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји, у из но су од 
25.000 до 34.000 ди на ра. Та кве ак ци је на-
ста ви ће мо и ове го ди не – на вео је Ду шко 
Мај кић. Он је до дао да ће се у 2019. ба ви ти 
за шти том и по бољ ша њем ста ту сних пра ва 
и ле гал них ин те ре са у обла сти пен зиј ског, 
ин ва лид ског и здрав стве ног оси гу ра ња, 
за тим уна пре ђе њем дру штве ног ста ту са и 
угле да вој них пен зи о не ра, по бољ ша њем 
њи хо вог лич ног и дру штве ног стан дар да, 
со ци јал но-еко ном ског по ло жа ја и очу ва-
њем тра ди ци је и ја ча њем угле да ВС.

Љу бо мир Дра га њац је, по ред оста лог, 
го во рио о про бле ми ма са ко ји ма се су-
сре ћу вој ни пен зи о не ри, по себ но у сфе ри 
здрав стве ног оси гу ра ња. Њи хов по ло жај 
је спе ци фи чан у од но су на по ло жај дру гих 
пен зи о не ра, јер они здрав стве ну за шти ту 
оства ру ју пре ко вој них здрав стве них уста-
но ва, ко јих не ма у свим гра до ви ма. О стам-
бе ним пра ви ма вој них пен зи о не ра, ко ја се 
оства ру ју пре ко оде ље ња Ми ни стар ства 
од бра не, де таљ ни је је го во рио Зо ран Вуч-
ко вић.

На овом ску пу по је дин ци ма су до де ље не 
за хвал ни це за ду го го ди шњу плод ну и успе-
шну са рад њу са УВПС Зре ња нин.

Ми ро слав Мек те ро вић

Чел ни ци Удру же ња пен зи о-
не ра ки кинд ске оп шти не по се-
ћу ју ме сне ор га ни за ци је ра ди 
упо зна ва ња са ста њем у њи ма. 
Нај че шће се на те рен од ла зи 
на по зив ко ји је упу ћен одан де, 
али че сто и уо чи одр жа ва ња ре-
дов не го ди шње из ве штај не или 
из бор не скуп шти не Оп штин-
ског удру же ња пен зи о не ра.

Не дав но су функ ци о не ри из 
ове ор га ни за ци је, пред во ђе-
ни пред сед ни ком Ве ли за ром 
Сил ве стром, уче ство ва ли у 
ра ду збо ра пен зи о не ра у Мо-

кри ну. Ово нај ве ће се ло у оп-
шти ни Ки кин да има одав но 
свој дом пен зи о не ра (на сли-
ци), што омо гу ћа ва не сме та но 
де ло ва ње.

Из ве штај о ра ду за 2018. го-
ди ну Ме сне ор га ни за ци је пен-
зи о не ра у Мо кри ну под не ла је 
пред сед ни ца Да ни ца Де мић, а 
Ол га Ђу рић је при ка за ла фи нан-
сиј ски из ве штај за исти пе ри од. 
Оба су усво је на, као и про грам 
ра да и фи нан сиј ски план.

У ди ску си ји је, из ме ђу оста-
лог би ло ре чи и о здрав стве ној 

за шти ти, а нај ви ше је при мед би 
на ду го че ка ње да ње но оства-
ре ње. Ука за но је и на по тре бу 

да се уки не ума ње ње пен зи је 
при ли ком пре вре ме ног пен зи-
о ни са ња. С. З.

ЗБОР У МЕ СНОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ПЕН ЗИ О НЕ РА У МО КРИ НУ

Увид на ли цу ме ста

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ УДРУ ЖЕ ЊА ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

При о ри тет стам бе но и 
здрав стве но обез бе ђе ње
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Глав на ак тив ност Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Ни ша и 
убу ду ће би ће усме ре на на 

за шти ту стан дар да и по бољ ша-
ње ква ли те та жи во та нај ста ри-
јих су гра ђа на, основ на је по ру-
ка са Из бор не скуп шти не тог 
удру же ња одр жа не кра јем мар-
та. Скуп шти на је усво ји ла из ве-
штај о про те клом ра ду, те план 
и про грам ра да до 2022. го ди-
не, а за пред сед ни ка Удру же ња 
иза бран је Вла сти мир Го цић (на 
слици), ко ји је и до са да оба-
вљао ту функ ци ју, уз по др шку 
свих 78 ме сних од бо ра. У ра ду 
Из бор не скуп шти не уче ство-
ва ли су и пред став ни ци пен-
зи о нер ских удру же ња из Про-
ку пља, Ме ро ши не, Га џи ног Ха-
на, До љев ца Свр љи га, Ра жња, 

Алек син ца, као и пред сед ни ци 
Са ве за удру же ња пен зи о не ра 
ју го и сточ не Ср би је и Пи рот ског 
окру га.

– Ре зул та ти оства ре ни у про-
шлој го ди ни су ви дљи ви, али 
увек мо же ви ше и бо ље, тим 
пре што ве ли ки број пен зи о не-

ра жи ви те шко – ре као је Го цић 
и под се тио да је про шле го ди не 
ви ше од 600 чла но ва Удру же ња 
ко ри сти ло по зај ми це из соп-
стве ног фон да со ли дар но сти.

Про шле го ди не по де ље но је 
око 8.500 па ке та по мо ћи, а 76 
пен зи о не ра је, уз суб вен ци ју 
од по 4.000 ди на ра, бо ра ви ло 
у Про лом ба њи. План је да до 
кра ја го ди не још 200 чла но ва 
Удру же ња ко ри сти ба њу на овај 
на чин, на ја вио је Го цић.    

Чла но ви Удру же ња има ју и 
свој клуб ко ји је лане пре у ре ђен. 
Одр жа ва ју се струч на пре да ва ња 
и пре вен тив ни пре гле ди, кон-
тро ла при ти ска и ше ће ра у кр ви, 
а нај че шће раз лог за оку пља ње 
је сте дру же ње уз чај, ка фу и пар-
ти ју ша ха. Љ. Гло го вац

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА  
ПЕН ЗИ О НЕ РА СВР ЉИГ

За бо љи ста тус 
најстаријих

На Скуп шти ни Удру же ња пен зи о не-
ра Свр љиг, одр жа ној сре ди ном апри ла 
усво јен је из ве штај ра да за про шлу го-
ди ну и про грам ово го ди шњих ак тив но-
сти. У увод ним на по ме на ма пред сед ник 
Удру же ња, Ми лен ко Пе тро вић, го во рио 
је о ма те ри јал ном по ло жа ју пен зи о не-
ра и ак тив но сти ма на ње го вом по бољ-
ша њу. Он је до дао да ве ћи на пен зи о не-
ра при ма ма ле пен зи је, али ипак по ма-
же сво је по ро ди це. У ци љу по бољ ша ња 
со ци јал ног ста ту са, Удру же ње за сво је 
чла но ве и њи хо ве фа ми ли је на ба вља 
угаљ, ор га ни зу је из ле те и дру же ња у 
клу бу, као и уче шће на мно гим ма ни-
фе ста ци ја ма, за тим, при ма при ја ве за 
опо ра вак пре ко Фон да ПИО, омо гу ћа ва 
чла но ви ма да се оси гу ра ју. 

Удру же ње ве зу је до бра са рад ња са 
број ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи-
ма у оп шти ни и ши ре, као и бо га та ак-
тив ност Ак ти ва же на и ШК „Ве те ран”. 
На сед ни ци је усво јен фи нан сиј ски из-
ве штај за про шлу и план за ову го ди ну. 
У ра ду сед ни це уче ство ва ли су пред-
сед ни ца оп шти не Свр љиг Је ле на Три-
фу но вић, и Вла сти мир Го цић, пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра гра да Ни ша 
и пред сед ник пен зи о не ра Ни шав ског 
окру га. С. Ђ.

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

Стан дард на пр вом ме сту

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ЛА ЗА РЕ ВАЦ

Со ци јал на по ли ти ка најважнија
Удру же ње пен зи о не ра 

Ла за рев ца јед но је од нај-
ста ри јих у Бе о гра ду. Од три 
хи ља де чла но ва, њих 700 
ко ри сти по год но сти Фон да 
со ли дар но сти. 

По оце ни Град ске ор га-
ни за ци је пен зи о не ра Бе о-
гра да, Ла за рев ча ни спа да ју 
ме ђу три нај бо ља удру же-
ња кад је у пи та њу со ци јал-
на по ли ти ка.

Пред сед ник Ми лан Ђор-
ђе вић на гла ша ва да је ак-
це нат ста вљен на по моћ 
угро же ним чла но ви ма, си-
ро ма шни ма и бо ле сни ма. 
Ту је и на бав ка зим ни це, 
ко ри шће ње бањ ских ка па ци те та, од ла зак 
на из ле те и др. За ову го ди ну обез бе ђе но 
је 7.444 то на си ро вог и 3.000 то на су ше ног 
угља.

– Пу тем до на ци ја и уз по моћ на шег фон да 
обез бе ди ли смо ви ше од 25 то на основ них 
на мир ни ца. Про шле го ди не смо по де ли ли 
620 па ке та а ове већ 130 па ке та на мир ни ца 
за угро же не пен зи о не ре и ту не ће мо ста ти 
– ка же пре сед ник Ђор ђе вић. 

На ба за ри ма здра вља оба вља ју се пре-
вен тив ни пре гле ди и кон тро ла хро нич них 

бо ле сни ка. За хва љу ју ћи ПИО фон ду, сва ке 
го ди не око сто ти ну нај ста ри јих Ла за рев-
ча на бес плат но по се ти не ку ба њу. Сва ког 
ок то бра, ка да се обе ле жа ва дан ста рих, 
пен зи о не ри по се ћу ју вр ти ће пред школ ске 
уста но ве „Ву ка Ра ки ла Ко та ров” и уче ни ке 
основ них шко ла. По во дом зна чај них да-
ту ма при ре ђу ју ме ђу соб на дру же ња, и уз 
му зи ку и ве се лу ат мос фе ру зна да се оку пи 
око две и по хи ља де пен зи о не ра. На кра ју 
го ди не удру же ње до де љу је пла ке те за слу-
жним по је дин ци ма и уста но ва ма.  

М. Ашко вић

Рад на ат мос фе ра у удру же њу: пред сед ник  
Ми лан Ђор ђе вић, у сре ди ни
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кроз Србију

На че лу Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да Ба ра је во већ 12 го ди на на ла зи се 
Јо ван ка Цвет ко вић. За то вре ме ово удру-
же ње је оку пи ло и ак ти ви ра ло ве ли ки број 
чла но ва и пру жи ло им мо гућ ност да ис ка жу 
свој та ле нат у при год ним ра ди о ни ца ма. На-
ро чи то су ак тив не же не ко је се ба ве на род-
ном ра ди но шћу, као што су тка ње, ши ве ње, 
вез...

– Све је по че ло при ја вом за про је кат хе-
кла ња, штри ка ња и ве за – се ћа се ам би ци о-
зна пред сед ни ца Цвет ко вић. – С вре ме ном 
су се же не спе ци ја ли зо ва ле за из ра ду све-
ча них цр кве них бар ја ка. До са да је ура ђе но 
шест ко ма да ко је смо по кло ни ли цр ква ма и 
ма на сти ру на те ри то ри ји на ше оп шти не.

На ве де ним по сло ви ма об у хва ће но је 
два де се так же на, ко је на рас по ла га њу има-
ју две ши ва ће ма ши не. По ред бар ја ка из ра-
ђу ју се де ло ви на род не но шње као што су 
сук ње, блу зе, је ле ци... Сво је ра до ве ре дов-
но из ла жу на сај мо ви ма, Гро чан ским све ча-
но сти ма, у Свр љи гу и у Ба ра је ву.

– По ред ра ди о ни ца на род не ра ди но сти, 
ре дов но по ма же мо на ше со ци јал но угро-
же не чла но ве са 200 до 250 па ке та хра не 
го ди шње. Ор га ни зу је мо из ле те, ре дов но се 

са ста је мо и уз му зи ку дру жи мо – за кљу чу је 
Јо ван ка Цвет ко вић и до да је да је у удру же-
ње укљу че но око 600 чла но ва.

М. Ашко вић

За хва љу ју ћи ен ту зи ја зму мла дог на-
став нич ког ка дра, Основ на шко ла 
„Пе тар Та сић” из ле ско вач ког ром-

ског на се ља По двор це сва ке го ди не ор-
га ни зу је низ ак тив но сти по во дом осмог 
апри ла, Ме ђу на род ног да на Ро ма. 

Ове го ди не упри ли че на су так ми че-
ња уче ни ка у ко лек тив ним спор то ви ма, 
ко ји ма се тра ди ци о нал но ода зи ва ју уче-
ни ци шко ле, чла но ви Град ског атлет ског 
клу ба из Ле сков ца.

– На ша шко ла је пра ви ра сад ник та-
ле на та и ми сва ке го ди не бе ле жи мо 
зна чај не ре зул та те на број ним оп штин-
ским и ре ги о нал ним так ми че њи ма зна-
ња. Има мо, на рав но, и ве ли ких успе ха 
на спорт ским так ми че њи ма. Не дав но су 
на ши го сти тим по во дом би ли ува же ни 
спор ти сти, атлет ска ле ген да Да не Ко ри-
ца и рвач Да вор Ште фа нек из Спорт ског 
са ве за Ср би је – при ча Бор ка Сте фа но-
вић, учи те љи ца ове шко ле са мно штвом 
на гра ђе них уче ни ка.

Ово је по вод и да се при се ти мо не ких 
успе ха ђа ка учи те љи це Бор ке ко ји бе ле-
же зна чај не ре зул та те на до ма ћим и ме-
ђу на род ним так ми че њи ма.

По во дом Ме ђу на род ног да на књи ге 
и ју би лар не 140. го ди шњи це На род не 

би бли о те ке „Сте ван Сре мац” у Ни шу 
одр жа на је у овој би бли о те ци за вр-
шни ца 18. ме ђу на род ног ли ков ног и 
ли те рар ног кон кур са де це основ но-
школ ског и сред њо школ ског уз ра ста. 
То ком ових ни шких су сре та ма лих 
умет ни ка бли ста ла је Ма ри ја Ма ли-
ће вић, та лен то ва на По двор чан ка, 
уче ни ца пр вог раз ре да ле ско вач ке 
ОШ „Пе тар Та сић”. На тој ве ли кој ре ги-
о нал ној ма ни фе ста ци ји кул ту ре под 
име ном „Веч ни сјај би бли о те ке” до-
ми ни рао је Ма ри јин аква рел, цр теж 
на ко јем се дво је де це раз ли чи те бо је 
ко же са ру ка ма по диг ну тим ка сун цу 
ра ду ју про ле ћу.  

Њен ро ђак Ема ну ел Ма ли ће вић, 
та ко ђе уче ник пр вог раз ре да ове ле-
ско вач ке шко ле, по чет ком апри ла на 
оп штин ском так ми че њу ре ци та то ра 
осво јио је пр во ме сто и пла сман на 
ре ги о нал но так ми че ње „Пе сни че на-
ро да мог” ко је се ове го ди не одр жа ва 
у Ле ба ну. И ње го ви дру га ри из По-
двор ца, Но ви ца Кам бе ро вић и Бо ја на 
Ша ба но вић, пла си ра ли су се ме ђу пр-
вих де сет на овом оп штин ском так ми-
че њу мла дих пе сни ка и ре ци та то ра.

Т. Сте ва но вић

У ЛЕ СКОВ ЦУ ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА РО МА 

Ста са ју спор ти сти и умет ни ци

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БА РА ЈЕ ВО 

Же не на ро чи то ак тив не

Учитељица Борка са својим ђацима

Специјализовале се за израду црквених барјака
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У ду ху тра ди ци је и очу ва ња не ма те-
ри јал не кул тур не ба шти не жи те ља 
Гор ње Ја бла ни це, Ту ри стич ка ор га ни-

за ци ја оп шти не Ме две ђа ор га ни зо ва ла је 
„сед ни це” (по се ла) у ко ји ма су уче ство ва ли 
пред став ни ци свих ге не ра ци ја – од нај мла-
ђих до нај ста ри јих жи те ља ове ви ше на ци о-
нал не оп шти не ју га Ср би је.

Ци клус сед ни ца за по чео је 1. фе бру а ра, 
ску пом у Основ ној шко ли у Си ја рин ској Ба-
њи, а ше сна е ста, за вр шна сед ни ца, одр жа-
на је 30. мар та 2019. го ди не у про сто ри ји 
ОШ „Гор ња Ја бла ни ца” у Ме две ђи.

Сед ни цу у Ме две ђи отво рио је Љу би ша 
Ри стић, ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци-
је Ме две ђа. Он је за хва лио љу би те љи ма 
на род них ига ра ових кра је ва, ко ји су пра-
ти ли сва одр жа на по се ла, као и свим оста-
ли ма ко ји су по мо гли да ова, већ по ма ло 
за бо ра вље на ма ни фе ста ци ја, за жи ви. Овом 
при ли ком Ри стић је обе ћао да ће се сва ке 
на ред не го ди не по чет ком зим ског рас пу ста 
еки па ТО Ме две ђа дру жи ти са ста нов ни ци-
ма оп шти не Ме две ђа у но вим се ри ја ли ма 
сед ни ца. При сут не љу би те ље по се ла по-
здра вио је и др Не бој ша Ар сић, пред сед ник 
оп шти не Ме две ђа.

Ди рек тор Ин сти ту та за гу сле и еп ску по е-
зи ју из Бе о гра да Ра шо Ву чи нић по кло нио је 
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји оп шти не Ме две-
ђа срп ске гу сле, ко је ће ко ри сти ти мла ди 
гу сла ри по ла зни ци шко ле гу са ла ко ја је у 
фа зи фор ми ра ња.

Пу на два ме се ца, сва ког пет ка и су бо те, 
ста нов ни ци Ме две ђе има ла су при ли ке да 

се дру жи са из во ђа чи ма из вор них пе са ма и 
ига ра. ТО Ме две ђа за хва љу је свим уче сни-
ци ма у про гра му, без ко јих сед ни це не би 
мо гле би ти одр жа не, као и пред сед ни ци-
ма свих ме сних за јед ни ца и ди рек то ри ма 
основ них шко ла, у чи јим про сто ри ја ма су 
сед ни це би ле при ре ђе не. На ред но ви ђе ње 
је фе бру а ра 2020. го ди не. Д. Ко цић

По зна то је да Ста ра пла ни на кри је мно га чу де-
са, а јед но од нај леп ших је Би гре ни во до пад, на 
ма ги страл ном пу ту Кња же вац – Пи рот, не да ле ко 
од ва ро ши це Кал на. Во до пад је ви сок 35 ме та ра и 
јед но је од чу да при ро де на Ста рој пла ни ни. Пра-
ви рај за ту ри сте и рет ко ко оста је рав но ду шан 
пред при зо ром моћ не во де, ко ја се уз хук стро по-
шта ва са пла нин ске ли ти це у Ста њин ску ре ку ко ја 
са чи ња ва Тр го ви шки Ти мок. 

Во до пад је по знат љу би те љи ма при ро де, ту-
ри сти ма, фо то гра фи ма, што се не мо же ре ћи и за 
ка скад на креч њач ка је зер ца ко ја се на ла зе не ко-
ли ко сто ти не ме та ра из над ње га. Не ка да је ов де 
би ло 12 во де ни ца, у сва кој од њих ка мен је да-
но ноћ но окре тао. Зу бу вре ме на одо ле ла је са мо 
јед на во де ни ца, али она не ра ди јер се во до пад 
по ме рио де се так ме та ра у стра ну.

Ан га жо ва њем ту ри стич ке ор га ни за ци је оп шти-
не Кња же вац, ова рај ска ба шта уре ђе на је и отво-
ре на за по се ти о це. 

Код из во ра је и ма на стир са гра ђен у 13. ве ку, а 
по ред цр кве об но вљен је и ма на стир ски ко нак. 
Од ка ме на би гра са овог во до па да, по ко јем је и 
до био име, ура ђе на је ви со ка ка пи ја на ула зу у 
Спо мен-парк у цен тру Кња жев ца, као и још не ки 
спо ме ни ци. Дра гић Ђор ђе вић

У МЕ ДВЕ ЂИ, НА ЈУ ГУ СР БИ ЈЕ, ОДР ЖА НО 16 ПРИ РЕД БИ И ПО СЕ ЛА

Ста ри и мла ди у 
за јед нич ком ко лу

Са јед ног од по се ла посвећеног гусларској традицији

СТА РА ПЛА НИ НА КРИ ЈЕ МНО ГЕ НЕ ТАК НУ ТЕ БИ СЕ РЕ ПРИ РО ДЕ

Нај а трак тив ни ји бук 
Ста ре пла ни не
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погледи

Са вла да ва ње ве шти на до но си 
осо ба ма у по зни јим го ди на ма 
олак ши це у сва ко днев ном  
функ ци о ни са њу и отва ра  
про стор за бо љи ква ли тет жи во та

Ка ко се уоп ште жи ве ло без мо бил них 
те ле фо на, ком пју те ра, че сто се пи та-
мо, као да је реч о дав ној про шло сти 

а не вре ме ну од пре са мо два де се так и не-
што го ди на, вре ме ну ко је сви до бро пам ти-
мо из у зев оних та да ро ђе них. Са мо за њих, 
при пад ни ке та ко зва не ге не ра ци је Зет, ди-
ги тал ни ам би јент је при род но окру же ње, 
са њим су сра сли, дру га чи ји свет не по зна ју.

Ми, сви оста ли, при ла го ђа ва ли смо се 
у хо ду, бр же или спо ри је, ви ше или ма ње 
успе шно, али у за пра во крат ком пе ри о-
ду обра сци ко му ни ка ци ја, ин фор ми са ња, 
днев ног функ ци о ни са ња, пре тр пе ли су 
фун да мен тал не про ме не.

У ве ли ком бро ју слу ча је ва ни је то ви ше 
пи та ње из бо ра или лич не од лу ке. Ди ги тал-
на пи сме ност да нас је све че шће пред у слов 
за ве ћи ну рад них ме ста али и за чи тав низ 
ак тив но сти и по сло ва, од ку по ви не ави он-
ских ка ра та, на ру чи ва ња ро бе пре ко ин-
тер не та, ле ко ва пу тем елек трон ског ре цеп-
та или пла ћа ња у са мо по слу зи на ка си без 
ка сир ке, да овлаш спо ме не мо са мо не ке 
при ме ре.

За ста ри је осо бе, по го то во ако су сла-
би јег здра вља и ве за не за ку ћу, став ке су 
дру га чи је, као и при о ри те ти, али по тре бе 
ни шта ма ње. А упра во је та нај о се тљи ви ја 
ка те го ри ја, као што се мо же прет по ста ви ти, 
у нај ве ћем по стот ку ван до ма ша ја мо дер-
ног до ба.

Јед но ис тра жи ва ње у Ве ли кој Бри та ни ји 
од пре не ко ли ко го ди на по ка за ло је да 13 
од сто од ра сле по пу ла ци је не ко ри сти ин-
тер нет, при че му у тој „ис кљу че ној гру пи”, 
ка ко је на зва на, 75 од сто чи не ста ри ји од 65 
го ди на. Бри тан ска вла да је због ова кве си-
ту а ци је 2014. усво ји ла Стра те ги ју ди ги тал не 
ин клу зи је са ро ком до 2020, да бу ду опи-
сме ње ни сви код ко јих је то мо гу ће, ко ји ма 
здрав стве но ста ње до пу шта.

Иста 2020. на во ди се и у сту ди ји Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је као го ди на до 
ка да ће, гло бал но, де пре си ја по ста ти дру ги 
глав ни узроч ник смр ти, по сле ср ча них обо-
ље ња. А по зна то је да је де пре си ја у те сној 
ве зи са уса мље но шћу, као и да је уса мље-
ност нај че шћа бо лест ста ри јих љу ди.

И ево нас опет код елек трон ских ме ди ја и 
до бро би ти ко је до но се ко ри сни ку. По ре чи-
ма са мих ис пи та ни ка, уна пре ђен им је ква-

ли тет жи во та, сма ње на те ско ба изо ло ва но-
сти, ја вио се осе ћај при пад но сти дру штву, 
мо дер ном све ту.

То зву чи као оп ште ме сто, али кад се ка-
же скајп и ви зу ел ни кон такт са де цом и 
уну ци ма, на ко зна ком кра ју пла не те, те-
ле фон са ра зно вр сним ко ри сним апли ка-
ци ја ма, ви део игри це, феј сбук, елек трон-
ске но ви не, књи ге, он да је ла ко за ми сли ти 
ко ли ко дан мо же да бу де за ни мљи ви ји и 
ис пу ње ни ји.

Али, ни је реч са мо о за ба ви и за ни ма ци ји. 
Кључ ни сег мен ти жи во та мо гу да бу ду елек-
тр он ски по кри ве ни, а нај пре здрав стве ни 
ста тус. Пре ко смарт фо на мо же те да пра ти-
те број пре ђе них ко ра ка у да ну, рад ср ца, 
крв ни при ти сак, ду жи ну спа ва ња и ква ли-
тет сна. И још мно го то га дру гог. При том 
да има те и ди рект ну ве зу са здрав стве ном 
слу жбом у слу ча ју ис кр сле по тре бе.

Све то под ра зу ме ва до бру опре мље ност 
и ве зе, али пре вас ход но оспо со бље ност ко-
ри сни ка. Сву да у све ту, као и код нас, ста ри-
ји ма се ну де бес плат не ра ди о ни це за са вла-
да ва ње основ них ве шти на. По сто ји, ме ђу-
тим, про блем на ко ји се не до вољ но обра ћа 
па жња, а пред ста вља озбиљ ну пре пре ку.

То је пи та ње ди зај на. У ИТ сек то ру ра де 
мла ди љу ди, ди зај не ри су та ко ђе мла ди, 
та ко да је све што се кре и ра и осми шља-
ва на ме ње но ге не ра циј ским ис пи сни ци-
ма. Па су та ко екра ни ма ли, а та ста ту ре 
си ћу шне, што оте жа ва, а по не кад го то во 
и оне мо гу ћа ва упо тре бу. Ме ђу ста ри ји ма, 
по го то во оним пре ко 75 го ди на, за то је нај-
по пу лар ни ји та блет, због ве ћег и пре глед-
ног екра на.

Упра во тај ди зај нер ски мо ме нат мо гао 
би да игра пре суд ну уло гу у ома со вље њу 
ко ри шће ња мо дер не тех но ло ги је и код нај-
ста ри је по пу ла ци је. Осми шља ва ње на пра-
ва за ове по тен ци јал не ко ри сни ке мо ра ло 
би за по ла зи ште да има фак тор огра ни че-
ња – сла би ји вид и слух, као и мо то рич ке 
ве шти не.

Не ки по ку ша ји по сто је, али су су же ног 
до ме та. У са рад њи са ор га ни за ци јом „Ејџ” 
по све ће ном се ни о ри ма, у Бри та ни ји је пре 
не ко ли ко го ди на лан си ран те ле фон за ба-
зич ну упо тре бу, са уна пред про гра ми ра них 
осам бро је ва и име ни ма ис пи са ним по ред 
сва ког дуг ме та. Не мо же би ти јед но став ни је 
и слу жи еле мен тар ној свр си.

Би ло је, ме ђу тим, и не га тив них ко мен-
та ра да су те „деч је играч ке” увре дљи ве за 
ста ри је љу де, као да су не спо соб ни за па-
мет не те ле фо не, и да је од нос пре ма но вим 
тех но ло ги ја ма ви ше ствар лич но сти и мен-
та ли те та не го го ди на.

Има ту од све га по ма ло. Би о ло ги ја не мо-
же са свим да се иг но ри ше, а ви тал ност се 
до ка зу је на раз не на чи не, па и ши ри ном ко-
му ни ка ци ја и ак тив но сти ма на дру штве ним 
мре жа ма.

Убе дљив при мер је феј сбук на ко ме је до-
шло до сме не ге не ра ци ја. Осно ва на пре 15 
го ди на и пр во бит но на ме ње на ма њем сту-
дент ском кру гу, мре жа се стра хо ви том бр-
зи ном про ши ри ла на мла де ши ром пла не те, 
да би је по след њих го ди на пре у зе ли ста ри ји.

Ти неј џе ри су по бе гли на ин ста грам, док 
на феј су бе би-бу ме ри раз ме њу ју сли ке и 
успо ме не.

Д. Дра гић

ИЗА ЗО ВИ ЗА СТА РИ ЈЕ У КОМ ПЈУ ТЕР СКОЈ ЕРИ

Ди ги тал но опи сме ња ва ње
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Број ста нов ни ка  
у рад ном до бу до  
сре ди не ве ка ће опа сти 
за тре ћи ну, упо зо рио  
ОЕЦД

Пор ту га ли ја је та ман иза-
шла из еко ном ске кри зе 
због ко је је из ме ђу 2008. 

и 2013. мо ра ла по при лич но да 
сте же ка иш – да би се су о чи ла 
са су мор ним прог но за ма због 
ко јих ће мо ра ти да се ме ња ју 
мно ги пла но ви и на ци о нал на 
по ли ти ка.

Зе мља је по чет ком ове де-
це ни је би ла при мо ра на да од 
Европ ске ко ми си је, Ме-
ђу на род ног мо не тар-
ног фон да и Европ ске 
цен трал не бан ке за-
тра жи ван ред ну по зај-
ми цу од 78 ми ли јар ди 
евра ка ко би из бе гла 
бан крот. Опе ра ци ја 
спа са ва ња, уне ко ли-
ко слич на из ба вље њу 
Грч ке ко је се зби ва ло 
у исто вре ме, са свим 
је ус пе ла, ма да је би ла 
при лич но бол на: пла-
те у др жав ном сек то ру 
и пен зи је сма ње не су 
за 20 од сто, по ве ћан је 
број рад них са ти, сма-
њен је број пра знич-
них да на, скре са ни су 
и бу џе ти за здрав ство и 
обра зо ва ње, док је број рад них 
ме ста ре ду ци ран за 700.000.

Кри за је са свим са вла да на 
тек пре две го ди не: у 2017. еко-
но ми ја је иза шла из ре це си је и 
за бе ле жи ла раст од 2,7 од сто. 
Не за по сле ност је сма ње на на 
6,8 од сто, за ве де на је фи скал на 
ди сци пли на…

Се ри ју до брих ве сти пре се-
кла је, ме ђу тим, у мар ту ове 
го ди не об ја вље на ана ли за 
ОЕЦД-а, клу ба 36 ма хом бо га тих 
зе ма ља, чи ји је глав ни за кљу чак 
био да се Пор ту га ли ји су о ча-
ва са де мо граф ским шо ком: до 
сре ди не овог ве ка број ње них 
ста нов ни ка у рад ном до бу (из-
ме ђу 20 и 64 го ди не) сма њи ће 
се ско ро за тре ћи ну. Ка кве су 

ди мен зи је те прог но зе, по ста-
је ја сно кад се узме у об зир да 
ће тај пад у дру гим чла ни ца ма 
ОЕЦД у про се ку из но си ти са мо 
пет од сто.

То, као и дру где где ста нов ни-
штво бр зо ста ри – за хва љу ју ћи 
стал ном про ду жа ва њу оче ки ва-
ног жи вот ног ве ка, ни жој сто пи 
ра ђа ња, али и исе ља ва њу из зе-
мље – на ла же пре и спи ти ва ње 
пре све га пен зиј ског си сте ма, 
ко ји ће због пред сто је ћег де мо-
граф ског трен да би ти нај ви ше 
по го ђен.

Број ста нов ни ка Пор ту га ли је 
по чео је да се сма њу је тек не-
дав но: уку пан број Пор ту га ла-

ца, ко јих је 2009. би ло 10,7 ми-
ли о на, да нас је 10,3 ми ли о на, 
док се до 2050. оче ку је да ће 
па сти на ис под се дам ми ли о на.

За ни мљи во је да је ег зо дус 
мла дих у бо ље сто је ће зе мље 
ЕУ та мо био и зва нич но под сти-
цан: из вр ха вла де им је, на вр-
хун цу кри зе, пре по ру чи ва но да 
по сао по тра же у ино стран ству. 
Не зна се та чан број оних ко ји 
су се ода зва ли том по зи ву та да-
шњег пре ми је ра, али се про це-
њу је да их је би ло на хи ља де.

За ни мљи во је да је учи те љи-
ма, ко ји су због сма њи ва ња бу-
џет ских став ки за обра зо ва ње 
оста ја ли без по сла, пре по ру чи-
ва но да га по тра же у бив шим 
пор ту гал ским ко ло ни ја ма као 

што су Ан го ла и Бра зил. Про-
це на је ина че да је на вр хун цу 
кри зе, у 2009, Пор ту га ли ју на пу-
сти ло из ме ђу 120.000 и 150.000 
др жа вља на – и да се са мо ма ли 
број њих у ме ђу вре ме ну вра-
тио.

На ци о нал ни пен зиј ски си-
стем је ина че „ду бин ски” ре фор-
ми сан у прет ход ним де ка да ма, 
што му је омо гу ћи ло да одр жи 
сво ју фи нан сиј ску ста бил ност, 
али су, с об зи ром на чи ње ни-
цу да ће за око три де це ни је 
на сва ког за по сле ног би ти чак 
сед мо ро ста ри јих од 65 го ди на 
(да нас је то тек сва ки тре ћи), не-
из бе жна но ва при ла го ђа ва ња.

По чет на иде ја је да се ство ре 
под сти ца ји и усло ви да они ко ји 
се при бли жа ва ју до бу за пен зи-
о ни са ње на тр жи шту ра да оста-
ну што ду же.

Про ме на ма ус по ста вље ним 
2014, гра ни ца за од ла зак у пен-
зи ју по ме ре на је са 65 на 66 
го ди на, и у том по гле ду су из-
јед на че ни му шка р ци и же не. У 
си стем ске за ко на угра ђе на је 
кла у зу ла уса гла ша ва ња гра ни-
це за пре ста нак рад ног ве ка са 
оче ки ва ним жи вот ним ве ком, 
па се та ко пред ви ђа да ће се за 
де сет го ди на у пен зи ју од ла зи ти 
са на вр ше них 67 го ди на.

Пре ми јер Ан то нио Ко ста је, 
ме ђу тим, сре ди ном апри ла био 
при ну ђен да опо врг не гла си не 

да ће се до ба за пен зи о ни са ње 
по ме ри ти на 69 го ди на, што је 
по ми ња но као је дан од сце на-
ри ја за бла го вре ме но пред у-
пре ђи ва ње кри зе у пен зиј ским 
фон до ви ма. Пре ми јер је ипак 
на по ме нуо и да вла да „не иг но-
ри ше де мо граф ске иза зо ве” ни-
ти те шко ће ко ји ма би у бу дућ-
но сти мо гао да бу де из ло жен 
це ло ку пан си стем со ци јал ног 
оси гу ра ња.

Док Пор ту гал ци ма ко ји у 
до глед но вре ме за вр ша ва ју 
свој рад ни век пред сто ји су о-
ча ва ње са про ме на ма, до тле 
мно ги стран ци ову зе мљу ви-
де као „пен зи о нер ски рај”: све 

ви ше је оних ко ји се та мо 
до се ља ва ју, при ву че ни 
ле пим пла жа ма, иди лич-
ним ру рал ним обла сти-
ма, при јат ном кли мом – а 
пре све га по ре ским олак-
ши ца ма на пен зи о нер ске 
при хо де.

Пор ту га ли ја као од ре-
ди ште нај ви ше од го ва ра 
бри тан ским и скан ди нав-
ским пен зи о не ри ма, по го-
то во оним бо ље сто је ћим, 
јер им се та мо, за раз ли ку 
од до мо ви не, не опо ре зу ју 
при хо ди од пен зи ја, ка ма-
та, ди ви ден де, рен ти ра-
ног стам бе ног про сто ра и 
слич но.

До дат ни ма мац су при-
лич но ни жи тро шко ви 

жи во та у по ре ђе њу са во де ћим 
европ ским еко но ми ја ма, што 
прак тич но зна чи да им фун та 
или евро у Пор ту га ли ји вре де 
ви ше не го код ку ће.

Због ово га, ме ђу тим, гун ђа ју 
до ма ћи пен зи о не ри, сма тра-
ју ћи да су дис кри ми ни са ни, 
јер не ужи ва ју ни јед ну од по-
ре ских олак ши ца ко је се ну де 
стран ци ма.

Пор ту га ли ја ина че за у зи ма 
ге о граф ски про стор не што ма-
ло ве ћи од Ср би је, али ње на 
еко но ми ја (БДП) је око се дам 
пу та ве ћа, па сход но то ме и 
жи вот ни стан дард ви ши. Не ки 
про бле ми су, ме ђу тим, уни вер-
зал ни.

М. Бе кин

ДЕ МО ГРАФ СКЕ БРИ ГЕ НА ЈУ ГО ЗА ПА ДУ ЕВРО ПЕ

Пор ту га ли ја бр зо ста ри
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Ни шка ба ња: кад за ми ри шу јор го ва ни
Дво днев на кул тур но-ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Кад за ми ри шу јор го ва ни”, 

16. по ре ду, одр жа на је 12. и 13. апри ла у Ни шкој Ба њи. Ма ни фе ста ци ју је ор га ни зо ва ло 
Удру же ње же на „Кру на” уз све срд ну по моћ оп шти не Ни шка ба ња. Два да на по све ће на пре-
по зна тљи вом про лећ ном цве ћу би ла су при ли ка за пред ста вља ње ту ри стич ке по ну де Ба-
ње пред но ву се зо ну али и за дру же ње до ма ћи на са мно го број ним го сти ма.

Ор га ни за то ри су се по тру ди ли да Ба ња тих да на бу де по себ на, про цве та ла и ми ри сна. Ве-
нац од јор го ва на по ста вљен је на ула зу у цен трал но бањ ско ше та ли ште а дуж ули це би ло је 
мно го те зги са су ве ни ри ма и за нат ским про из во ди ма. Отва ра ње ма ни фе ста ци је уве ли чао 
је де фи ле свих уче сни ка а по себ но ин те ре со ва ње би ло је за из бор мис јор го ва на. Про гла-
ше ни су и нај бо љи ли те рар ни и ли ков ни ра до ви ни шких осно ва ца на те му – јор го ван.

Же не из „Кру не” дру жи ле су се у пор ти цр кве Све ти Или ја са де цом из вр ти ћа „ Вен-
чић”.  Љ. Г.

У пре пу ној дво ра ни „Парк ” у Аран ђе-
лов цу одр жа на је за ни мљи ва при ред-
ба под на зи вом„Жи вот је леп” са око 

150 уче сни ка уз ра ста од пет до 80 го ди на. 
Мо тив за одр жа ва ње ове ма ни фе ста ци је 
би ло је ме ђу ге не ра циј ско дру же ње, а је дан 
од ор га ни за то ра би ло је Удру же ње пен зи о-
не ра оп шти не Аран ђе ло вац. Па ра лел но са 
из во ђа чи ма на би ни, на ве ли ком ви део-би-
му при ка за ни су ства ра ла штво и ак тив но-
сти аран ђе ло вач ког Удру же ња пен зи о не ра 
са ак цен том на кул тур но-за бав не и спорт-
ске ак тив но сти.

Че тр де сет уче сни ка из Удру же ња пен зи-
о не ра Аран ђе ло вац пред ста ви ло се на сту-
пом хо ра, гру пе пе ва ча и фол кло ра. Го сти 
из Мла де нов ца „Ве се ли Ко смај ци” и Днев-
ни клуб „Драп шин” из ве ли су сплет ига ра 
из Шу ма ди је. Чу ве на пе вач ка гру па „Сре-
тењ ске зо ре” пе ва ла је из вор не пе сме. КУД 

„Елек тро пор це лан” из Аран ђе лов ца, са око 
50 чла но ва, из вео је сплет ига ра. Пле сни 
сту дио РМП из Аран ђе лов ца пред ста вио 
је и чла но ве пред школ ског уз ра ста ко ји су 
из ве ли ла ти но а ме рич ке пле со ве и чу ве ну 
ме ло ди ју Ђур ђев дан.

Вр ху нац све га би ло је Бран ко во ко ло у 
ко је су се ухва ти ле све ге не ра ци је ко је су 
уче ство ва ле у про гра му.

Пу бли ка је пу них 90 ми ну та ужи ва ла у ква-
ли тет ном про гра му, а дру же ње је на ста вље но 
у про сто ри ја ма Удру же ња. М. М.

У ор га ни за ци ји Цен тра за 
ту ри зам, кул ту ру и спорт Свр-
љиг, на ини ци ја ти ву Ла за ра 
Са ви ћа, Свр љи жа ни на ко ји се 
и сам ба ви из вор ним ства ра-
ла штвом, не дав но је одр жан 
и пр ви Са бор чу ва ра на род не 
ба шти не. Ова ма ни фе ста ци ја 
при хва ти ла је пе сни ке, здра-
ви ча ре при по ве да че, љу де ко-
ји се ба ве ства ра ла штвом на 
на ро дом је зи ку, као и из во ђа-
че ко ји сви ра ју гај де, гу сле, це-
ва ру, ка вал, шу пељ ку, ока ри ну, 
ду дук, ду дућ ку, хар мо ни ку и 
дру ге из вор не ин стру мен те. 
Ода зва ло се око 20 уче сни ка, 

са бо ра ша из Ни ша, Ко ча на, 
Кња жев ца, За је ча ра, Бо љев ца, 
Пи ро та, Бе ле Па лан ке, Ужи ца 

и Свр љи га и они су те ве че ри 
при ка за ли сво ја пе снич ка и 
му зич ка де ла. 

Исто вре ме но у хо лу Цен тра 
за ту ри зам, кул ту ру и спорт ор-
га ни зо ва на је из ло жба на род-
них но шњи, опан ча ра и дру гих 
за на та. Ми ро слав Мар ко вић, 
ди рек тор ов да шње кул тур не 
уста но ве, ка же да је ово по че-
так су сре та ња чу ва ра из вор не 
тра ди ци је из Ср би је и да ће их 
до го ди не би ти ви ше. По себ-
ну драж овој ма ни фе ста ци ји, 
по ре чи ма Мар ко ви ћа, да ли 
су мла ди љу ди ко ји во ле, уче и 
чу ва ју из вор но ста ра ла штво и 
тра ди ци ју сво јих кра је ва ис ка-
за ну кроз пе сму, му зи ку и игру.  

С. Ђор ђе вић

ПР ВИ СА БОР ЧУ ВА РА НА РОД НЕ БА ШТИ НЕ У СВР ЉИ ГУ 

Не го ва ње из вор не тра ди ци је

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Жи вот је леп и у ста ро сти
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ПО ЧЕО ДРИН СКИ КУП 
ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Пр во ко ло у 
Ба њи Ко ви ља чи

Пр во ко ло Дрин ског ку па, спорт ског 
так ми че ња на ме ње ног гра ђа ни ма тре-
ћег до ба, одр жа но је 25. мар та у Ба њи 
Ко ви ља чи. Пен зи о не ри су се над ме та-
ли у фуд ба лу и ко шар ци. 

– У так ми че ње су се укљу чи ле оп-
шти не са де сне и ле ве оба ле Дри не. 
До шле су еки пе Ба ји не Ба ште, Љу бо-
ви је, Ло зни це, Ба ње Ко ви ља че, Звор-
ни ка, Сре бре ни це, Вла се ни це, Ше-
ко ви ћа, Ми ли ћа и Бра тун ца – ка же 
Спа со је Илић, члан еки пе Ба ји на Ба-
ште, на чи ју ини ци ја ти ву је и по кре нут 
Дрин ски куп.

Фуд ба ле ри су има ли за да так да са 10 
ме та ра уда ље но сти по га ђа ју гол ши рок 
ме тар и ви сок 70 сан ти ме та ра. Пр во ме-
сто при па ло је тро чла ној еки пи Сре бре-
ни це, дру га је би ла Вла се ни ца, а тре ћа 
еки па Ба ње Ко ви ља че. Мир ја на Је ли сав-
чић, чла ни ца ба ји но ба штан ске еки пе, 
би ла је нај бо љи по је ди нац, ма да је још 
осам так ми ча ра има ло мак си ма лан учи-
нак. Али, Мир ја на је би ла нај ста ри ја.

У ко шар ци по бед ник је би ла еки па 
Ба ње Ко ви ља че, сле де Вла се ни ца и 
Љу бо ви ја. Нај бо љи по је ди нац био је 
Ми тар Мар ко вић из по бед нич ке еки-
пе.

Дру го ко ло Дрин ског ку па одр жа ће 
се у ма ју у Ба ји ној Ба шти. М. Ан дрић  

На ло ка ли те ту Тић по ље на Зла ти бо ру 
одр жа на је ак ци ја по шу мља ва ња у 
ко јој је за са ђе но 2.500 сад ни ца цр-

ног бо ра. Ини ци ја тор овог до га ђа ја би ло 
је Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ча је ти-
на ко је је ус пе ло да ује ди ни мла де и ста ре 
да за јед нич ким на по ри ма да ју до при нос 
за шти ти жи вот не сре ди не и под се те на ва-
жност шум ског еко си сте ма. Рад ну ак ци ју 
по др жа ли су ло кал ни спорт ски клу бо ви, 
као и чла но ви пен зи о нер ских удру же ња 
из окол них оп шти на, По же ге и Ужи ца. Не-
мер љив до при нос ор га ни за ци ји да ла је и 
ло кал на са мо у пра ва, а ак ци ја ши ма се при-
кљу чио и за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
Ча је ти на, Ар сен Ђу рић.

Док су за су ка них ру ка ва свој ски ра ди ли, 
не при зна ју ћи ни умор ни го ди не, пен зи о-
не ри су за пе ва ли из ви ка. Ор га ни за то ри су 
се по ста ра ли да се на кон по шу мља ва ња ак-

ци ја ши окре пе, па је при пре мље на бо га та 
тр пе за, а овај ва жан по ду хват за вр шен је 
ужич ким ко лом, а чи тав до га ђај ове ко ве чен 
за јед нич ком фо то гра фи јом. Пред сед ник 

Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ча је ти на 
Слав ко Пан то вић ис ти че да је пре за до во-
љан ка ко је ак ци ја про те кла.

Д. Ро сић

Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на пла не те 
зе мље, 22. априла, ове го ди не би ло је фо ку си-
ра но на за шти ту вр ста угро же них људ ском не-
бри гом. У Ле сков цу се овај дан тра ди ци о нал но 
обе ле жа ва, а нај ве ћи до при нос то ме ове го ди-
не да ли су при пад ни ци тре ћег до ба.

Чла но ви Клу ба при ја тељ ства ле ско вач ког 
Удру же ња пен зи о не ра, 22. апри ла су ор га ни-
зо ва ли ма ти не са при год ним на сту пом по је ди-
на ца. Би ла је то при ли ка да се оку пе сви при-
пад ни ци Клу ба при ја тељ ста ро ђе ни у апри лу 
и да за мо ле „чу ва ре здра ве жи вот не сре ди не, 
да је оста ви мо ствар но здра ву на шим нај мла-
ђи ма у на след ство”. Уме ли су они то ве о ма 
ле по уз пе сму и игру, при год ним про гра мом, 
а доц ни је уз иће и пи ће са соп стве ним скром-
ним сред стви ма.

По во дом свет ског Да на пла не те зе мље мла-
ди у Вла со тин цу су за по че ли ово про лећ не 
ак тив но сти на за шти ти жи вот не сре ди не. За-

јед нич ком ак ци јом са при пад ни ци ма Вој ске 
Ср би је очи шћен је до не дав но за пу ште ни ло-
ка ли тет „Ча роб на до ли на” (на слици).

У по след њих пет го ди на на под руч ју гра да 
Ле сков ца на ло ка ци ја ма 144 ме сне за јед ни це 
очи шће но је око 300 сме тли шта и ди вљих де-
по ни ја и на ре ци кла жну де по ни ју „Жељ ко вац” 
од не се но око 4.000 то на ра зног от па да и сме-
ћа. По себ но су би ли угро же ни во до то ко ви и 
се о ски па шња ци...

Ме ђу тим, љу би те љи при ро де у ово ме гра ду 
ни су за до вољ ни за шти том че ти на ра и хра сто-
вих мла ди ца у вре ме но во го ди шњих и бо жић-
них пра зни ка. Ве ли ком и не кон тро ли са ном 
упо тре бом пе сти ци да и хер би ци да мно ге ма-
ње пти це и жи во ти ње у ле ско вач ком кра ју су 
угро же не. По себ но је угро же на ле ско вач ка 
кр ти ца ко ју та мо шњи по вр та ри, про из во ђа чи 
ра ног по вр ћа ма сов но тру ју.

 Т. Сте ва но вић

АК ЦИ ЈА ПО ШУ МЉА ВА ЊА НА ЗЛА ТИ БО РУ

До при нос пен зи о не ра

ЛЕ СКОВ ЧА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СВЕТ СКИ ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ

За шти та че ти на ра и рет ких 
жи во тињ ских вр ста
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пензионерски кутак

СТЕ РИ ЈИ НО

Пр ва олим пи ја да
Кра јем мар та у се лу Сте ри ји но у оп шти ни Ада одр жа на је 

пр ва олим пи ја да пен зи о не ра ове се вер но ба нат ске оп шти не, 
пре но си но во сад ски Днев ник.

Так ми ча ри, њих 180, над ме та ли су се у ша ху, пре фе ран су, 
ви се ћој ку гли, пи ка ду и ба ца њу пло чи ца. Уче ство ва ле су еки-
пе пен зи о нер ских удру же ња из Аде, Мо ла, Утри на, Сте ри ји-
ног и Обор ња че.

Пре ма олим пиј ској тра ди ци ји, по сле све ча ног отва ра ња, 
упри ли че но је па ље ње олим пиј ског пла ме на и по ла га ње за-
кле тве. По ред так ми че ња одр жа ни су и кул тур ни про гра ми, 
а по се ти о ци су мо гли да по гле да ју и из ло жбе ста рих за на та, 
про из во да, ру ко тво ри на и ко ла ча. 

Пр вој пен зи о нер ској олим пи ја ди при су ство ва ло је око 450 
так ми ча ра и по се ти ла ца а нај бо љи ма у свим так ми чар ским 
ди сци пли на ма уру че на су при зна ња. 

Пред сед ник ађан ске оп шти не Зол тан Би лиц ки за хва лио је 
ор га ни за то ри ма, као и свим уче сни ци ма, ко ји су до при не ли 
успе шном одр жа ва њу ове ма ни фе ста ци је. На гла сио је да ло-
кал на са мо у пра ва же ли да се ова ква оку пља ња ор га ни зу ју 
сва ке го ди не.  Г. О.

АЛЕК СИ НАЦ

У зна ку до ма ћи на

БЕ О ГРАД

Ју би леј клу ба  
пен зи о не ра ЕДБ

Пен зи о не ри Елек тро ди стри бу ци је Бе о град не дав но су 
обе ле жи ли 30-го ди шњи цу осни ва ња свог клу ба. Овај леп ју-
би леј све ча но је обе ле жен уз при су ство ве ћег бро ја чла но ва 
клу ба, као и го сти ју. Тим по во дом три де се так чла но ва клу ба 
(на сли ци) до би ло је за хвал ни це, као при зна ње за зна ча јан 
до при нос ра ду клу ба на за да ци ма ме ђу соб не по мо ћи, са рад-
ње и со ли дар но сти, што је ути ца ло на ње гов оп ста нак свих 
ових го ди на.

Пре ма ре чи ма пред сед ни це клу ба, Гор да не Бла го је вић, на-
кон све ча ног увод ног де ла, су срет је на ста вљен уз пе сму и 
игру и при ја тељ ско дру же ње. Г. Б.

ДИ МИ ТРОВ ГРАД 

Че твр та олим пи ја да  
осо ба тре ћег до ба

По чет ком апри ла у Ди ми тров гра ду је одр жа на Че твр та ме ђу-
на род на олим пи ја да осо ба тре ћег до ба. Уче ство ва ли су пен зи о-
не ри из Пи рот ског окру га и из Го де ча из су сед не Бу гар ске.

Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци је би ли су Оп штин ско удру же ње 
пен зи о не ра Ди ми тров град, са пред сед ни ком Асе ном Ра до и це-
вим на че лу, и над ле жни из СЦ Ца ри брод, где су и одр жа на над-
ме та ња.

Фо то: Оп шти на Ада

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Алек син ца би ла 
је до ма ћин так ми че ња у ша ху и пи ка ду, на ко ме су, осим до-
ма ћи на, уче ство ва ли и пред став ни ци ор га ни за ци ја ин ва ли да 
ра да из За је ча ра, Бо љев ца и Кња жев ца.

У пи ка ду су се так ми чи ле же не, а пр во ме сто осво ји ла је 
еки па до ма ћи на, дру ге су би ле пред став ни це Кња жев ца, а 
тре ћа еки па За је ча ра. У по је ди нач ном пла сма ну, нај бо ља је 
би ла Ја вор ка Гли го ри је вић.

У ша ху у му шкој кон ку рен ци ји та ко ђе су три јум фо ва ли до-
ма ћи ни, ис пред пред став ни ка Бо љев ца (дру го ме сто) и Кња-
жев ца (тре ће пла си ра ни).

Три нај бо ље еки пе у обе ди сци пли не на гра ђе не су ди пло-
ма ма и ме да ља ма. Све ча ном уру чи ва њу при зна ња при су-
ство вао је и пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, Бо жи-
дар Це кић, ко ји је до ма ћи ни ма по кло нио ша хов ску гар ни ту-
ру и та блу за пи ка до са стре ли ца ма. С. И. 

У так ми че њу су уче ство ва ле две еки пе Ди ми тров гра да, две 
еки пе Ба бу шни це и по јед на из Пи ро та, Бе ле Па лан ке и Го де ча.

Так ми ча ри, му шкар ци и же не, над ме та ли су се у ша ху, ко-
шар ци, пи ка ду, фуд ба лу и шта фе ти че ти ри пу та 50 ме та ра. Нај-
бо ља је би ла еки па так ми ча ра Ди ми тров град 2, ко јој је при пао 
пе хар, а дру го ме сто је осво ји ла еки па Ба бу шни ца 1 (удру же-
ње Лу жни ца). Тре ће пла си ра ни су би ли су се ди из Го де ча. Еки па 
Пи ро та осво ји ла је 4. ме сто, али, ка ко ре че пред сед ник Град-
ског удру же ња пен зи о не ра Пи ро та, Ђор ђе Ми тић, ва жно је 
уче ство ва ти и дру жи ти се. С. П.
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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.

ГЦ СУ БО ТИ ЦА

Про мо ци ја ан дро ид 
апли ка ци је

Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти ца пр ва је уста но ва со ци јал не 
за шти те у Ср би ји ко ји има сво ју апли ка ци ју за ан дро ид уре ђа је. 
Апли ка ци ја је на ста ла у окви ру про јек та „Бри гом про тив пред-
ра су да” ко ји фи нан си ра Фон да ци ја за отво ре но дру штво и до-
ступ на је на срп ском, ма ђар ском, ен гле ском и ром ском је зи ку.

Апли ка ци ја би тре ба ло да олак ша ко ри сни ци ма и њи хо вим 
по ро ди ца ма да се упо зна ју са ра дом Центра, а план је да се у бу-
дућ но сти на овај начин омо гу ћи за ка зи ва ње са ста на ка са струч-
ним рад ни ком и по пу ња ва ње фор му ла ра за усе ље ње.

Пре ма ре чи ма Не на да Ива ни ше ви ћа, ди рек то ра Ге рон то ло-
шког цен тра, апли ка ци ју су ура ди ли за по сле ни у овој уста но-
ви, а тро је при пад ни ка ром ске за јед ни це, ко ји су уче ство ва ли у 
про јек ту „Бри гом про тив пред ра су да” до би ће по сао у Ге рон то-
ло шком цен тру, што је нај бо љи при мер ин клу зи је Ро ма. Г. О.

МИ РИ ЈЕ ВО

Улаз са сто ти ну ру жа
Да се уз ма ло до бре во ље и љу ба ви пре ма цве ћу, и са ма ло 

нов ца, улаз у згра ду мо же пре тво ри ти у пра ву цвет ну оа зу, 
до ка за ли су мно ги ста на ри Бе о гра да. Је дан та кав при мер за-
бе ле жен је у бе о град ском на се љу Ми ри је во.

За хва љу ју ћи не ко ли ци вред них и пред у зи мљи вих пен зи-
о не ра, улаз ис пред стам бе не згра де у ули ци Ми ри јев ски ве-
нац 7 до био је но ви из глед. Про стор ис пред згра де ви ше ни је 
у ко ро ву и сме ћу, већ га кра си ви ше од сто ти ну ра зно бој них 
ру жа, зе ле но ра сти ње, де се так ли па и пре ле пе јел ке.

Да би ова ба шта вред них пен зи о не ра би ла још леп ша, ста-
на ри ма су по мо гли и рад ни ци ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град” од ко-
јих су до би ли две клу пе. СО Зве зда ра, као на гра ду за уче шће 
у ак ци ји „За зе ле ни ји Бе о град”, по кло ни ла им је огра ду, док је 
ЈКП „Јав на ра све та” по ста ви ла осве тље ње.

Ста на ри ове згра де сва ко днев но ужи ва ју у сво јој пре ле пој ба-
шти у ко јој од апри ла па све до ок то бра цве та ју ру же.  М. Т.

ОБРЕ НО ВАЦ

Пен зи о не ри бес плат но 
у Вр њач кој Ба њи

У ци љу уна пре ђе ња усло ва жи во та и дру штве ног ак ти ви зма 
ста рих ли ца, Град ска оп шти на Обре но вац је про шле го ди не ор-
га ни зо ва ла бес плат не јед но днев не из ле те за нај ста ри је су гра ђа-
не (на сли ци). Из ле ти ма до иза бра них ту ри стич ких де сти на ци ја 
би ло је об у хва ће но не ко ли ко хи ља да пен зи о не ра.

РУ МА 

Ори га ми у ГЦ „Срем”
Ге рон то ло шки цен тар „Срем” мо же се по хва ли ти још јед ном 

сек ци јом за сво је ко ри сни ке. Не дав но је Ни ко ла Пје вац, рад ник 
уста но ве и пред сед ник Удру же ња срп ско-ја пан ског при ја тељ-
ства „Ср це Сре ма”, по чео да их об у ча ва ја пан ској ве шти ни пра-
вље ња мо де ла од па пи ра (на сли ци). Ве шти на ори га ми иза зва ла 
је ин те ре со ва ње ста нов ни ка ГЦ „Срем”, ко ји су по ка за ли ве ли ко 
за до вољ ство на кон што су на пра ви ли пр ве мо де ле. Г. В. 

Ове го ди не за ин те ре со ва ни мо гу да се при ја ве за дво днев-
ни бо ра вак у Вр њач кој Ба њи. Нај ста ри ји Обре нов ча ни бо ра-
ви ће у хо те лу ви со ке ка те го ри је где ће мо ћи да оба ве си сте-
мат ске пре гле де и да ко ри сте све хо тел ске са др жа је. 

Овај крат ки опо ра вак обез бе ђен је за два на ест хи ља да нај-
ста ри јих Обре нов ча на, а пен зи о не ри уз при ја ву тре ба да до ста-
ве ко пи ју лич не кар те и по след њег из ве шта ја о ис пла ти пен зи је. 
Ове ту ри стич ке ту ре ор га ни зу ју се на сва ке две не де ље. 

По ред бес плат них јед но днев них из ле та за нај ста ри је, ГО 
Обре но вац је обез бе дио број не дру ге са др жа је за сво је су-
гра ђа не. М. А.
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Рад ни ци Чи ка га за слу жни 
су што да нас ве ћи део 
чо ве чан ства обе ле жа ва 

Пр ви мај као ме ђу на род ни пра-
зник ра да. Они су, као што је 
углав ном по зна то, ин спи ри са-
ни успе хом ка над ских рад ни ка 
из 1884, две го ди не ка сни је по-
че ли сво ју бит ку за осмо ча сов-
но рад но вре ме, што је те ко ви-
на ко ју у до бром де лу пла не те 
и да нас ужи ва ју они ко ји има ју 
по сао и рад но ме сто.

До га ђај ко ји је у исто ри ји на-
зван „Хеј мар кет ским не ре ди ма” 
или ма са кром, од но си се на ин-
ци дент ко ји се до го дио у Чи ка гу 
4. ма ја 1886. го ди не, на Тр гу Хеј-
мар кет. Де мон стра ци је су има-
ле свр ху да по др же зах тев син-
ди ка та, ис по ста вљен 1. ма ја, за 
осмо ча сов но рад но вре ме, и у 
пр ви мах су би ле мир не. Ме ђу-
тим, не по зна та осо ба чи ји иден-
ти тет ни кад ни је утвр ђен ба ци ла 
је бом бу на по ли ци ју, ко ја је уз-
вра ти ла ва тром. Ре зул тат је био 
се дам мр твих при пад ни ка сна га 
ре да и че ти ри ци ви ла, а ра ње но 
је 67 по ли ца ја ца. Осам анар хи ста 
је осу ђе но за за ве ру, че тво ри ца 
су осу ђе на на смрт. Смрт на ка зна 
је из вр ше на 11. но вем бра 1887, 
иа ко до ка зи про тив њих ни ка да 
ни су про на ђе ни.

Го ди не 1904. на ин тер на ци о-
нал ној Со ци ја ли стич кој кон фе-
рен ци ји у Ам стер да му, Пр ви мај 
је про гла шен не рад ним да ном. 
Со ци ја ли сти, ко му ни сти и анар-
хи сти су ово јед но гла сно по-
др жа ли и озва ни чи ли овај дан 
ко ји се са да сла ви као пра зник 
ра да у ви ше од 80 зе ма ља.

Пр ва ка пи та ли стич ка др жа ва 
ко ја је сла ви ла Пр ви мај би ла 
је Хи тле ро ва Не мач ка. Апри ла 
1933. го ди не, све га два ме се ца 
на кон што су до шли на власт, 
не мач ки на ци о нал со ци ја ли сти 
про гла си ли су Пр ви мај Да ном 
на ци о нал ног ра да и др жав ним 
пра зни ком, и об ја ви ли да ће све 
про сла ве ор га ни зо ва ти вла да. 
Про сла ве дру гих по ли тич ких и 
дру штве них чи ни ла ца би ле су 
за бра ње не. Ина че, сви фа ши-
сти, осим на ци ста, ре пре сив но 
су за бра њи ва ли Пр ви мај.

По след њих го ди на, по ред 
Пра зни ка ра да, тра ди ци о нал но 

обе ле же ног штрај ко ви ма, па ра-
да ма и по вре ме ним на сил ним 
про те сти ма, у за пад ној Евро пи 
уста но вљен је и Eu ro MayDa y, 
ко ји су про мо ви са ле пр вен-
стве но мре же фе ми ни стич ких, 
ан ти ка пи та ли стич ких и ими-
грант ских ор га ни за ци ја. Он се 
та ко ђе одр жа ва 1. ма ја, али је 
усме рен на бор бу про тив не си-
гур но сти, а твор ци на ње га гле-
да ју као на ажу ри ра ње ста рог 
пра зни ка. Про це њу је се да под 
сло га ном „Љу ди, ко ји жи ви те у 
не си гур но сти, ује ди ни те се и 
штрај куј те за сло бод ну, отво ре-

ну и ра ди кал ну Евро пу” тог да-
на око 300.000 љу ди про те сту је 
про тив не си гур но сти на европ-
ским ули ца ма.

Осим, ре ко смо, тра ди ци о-
нал них де мон стра ци ја за 1. 
мај, за по сле ни на род Фран цу-
ске има још је дан леп оби чај. 
На и ме, у скла ду са ма ни ром 
ко ји да ти ра још из 16. ве ка, из 
до ба кра ља Шар ла IX, Фран цу-
зи сво јим во ље ни ма, при ја те-
љи ма и ро ђа ци ма по кла ња ју 
ђур ђе вак. Да нас фран цу ска 
др жа ва осло ба ђа пла ћа ња по-
ре за про да ју ђур ђе ва ка то га 
да на, али са мо ако су убра ни 
у при ро ди и ни су ку пље ни за 
пре про да ју.

Иа ко цео свет пра зник ра-
да сла ви 1. ма ја, Аме ри кан ци и 
Ка на ђа ни има ју дру га чи ји да-
тум. На и ме, њи хов пра зник је 
кли зни и сла ви се пр вог по не-
дељ ка у сеп тем бру. Он слу жи 
да обе ле жи еко ном ски и дру-
штве ни до при нос рад ни ка, а 
зо ве се „La bor day”, тј. Дан ра да. 
Ње го во ус по ста вља ње је пред-
ло жио ма ши ни ста Ме тју Ме-
гва јер 1882. го ди не, пр ви пут је 
обе ле жен у др жа ви Оре гон, док 
је на ци о нал ни пра зник по стао 
тек 1896. го ди не. А док Ср би 
ро шти ља ју, Фран цу зи, Шпан-

ци и Ита ли ја ни де мон стри ра ју, 
Аме ри кан ци за Дан ра да ку пу ју. 
Тр гов ци твр де да је про мет тог 
да на дру ги нај и спла ти ви ји по-
сле „цр ног пет ка”.

Пр ви мај у Ср би ји обе ле жен 
је пр ви пут 1893. го ди не про-
тест ним ску по ви ма у Бе о гра ду. 
Пр во мај ске про сла ве у се о ским 
сре ди на ма по че ле су две го ди-
не ка сни је, нај пре у се лу Ду бо-
на, код Мла де нов ца. У Ср би ји и 
ре ги о ну с вре ме ном је по ста ла 
тра ди ци ја да се тог да на у зо ру 
из ла зи на Пр во мај ски ура нак у 
при ро ду, а та кав оби чај по сто ји 
у још не ким де ло ви ма Евро пе, 
где се пр ви мај ски дан сла ви као 
по че так про ле ћа са из ле ти ма и 

ро шти љем на отво ре ном. Ма ло 
је по зна то да је тај оби чај на сле-
ђен од пре да ка ши ром све та 
ко ји су, дав но пре не го што је 
1. мај по стао пра зник ра да, тај 
дан обе ле жа ва ли као пр о лећ ну 
свет ко ви ну, игра ју ћи и пе ва ју-
ћи и сла ве ћи по нов но ра ђа ње 
при ро де. Та древ на свет ко ви на 
за Кел те и Ста ре Сло ве не би ла 
је нај зна чај ни ји дан у го ди ни – 
кад се од при род них си ла и бо-
го ва ко ји њо ме вла да ју тра жи ла 
за шти та жи во та и здра вља, бла-
го ста ње, успе шност у ло ву, ри-
бо ло ву, се тви и же тви.

И да нас у Ти моч кој кра ји ни, 
где су се па ган ски оби ча ји за-
др жа ли у сво јој из вор ној фор-
ми (ко ју углав ном чу ва ју Вла си), 
усред не ког пла нин ског се ла 
по ста ви се др ве ни стуб ко ји 
сим бо ли зу је Мај ско др во, оки-
ти се ра зно бој ним кр пи ца ма и 
слат ки ши ма, па се око ње га „ви-
јо ре” де вој ке др же ћи се за ру ке 
и при зи ва ју ћи шум ске ви ле да 
им се при дру же. Три пу та оби ђу 
око не ког ста бла ле пе кро шње 
пе ву ше ћи: „Др во нам се раз гра-
на ло, ме ни сре ћу рас цве та ло”, 
ве ру ју ћи да та ко се би до но се 
спо кој, сре ћу и при ја тељ ство са 
сви ма.

Дра га на Гру јић

Ви ше од радничког пра зни ка
поводи
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. А., Ло зни ца: Мо ја сестра има 53 го ди не и тек не дав но 
је пр ви пут за сно ва ла рад ни од нос. Да ли ће она ика да 
оства ри ти пра во на пен зи ју, с об зи ром на то да ће има ти 

ви ше од 65 го ди на жи во та ка да на пу ни 15 го ди на ста жа.

?К. Л., Бе о град: Да ли пен зи о не ри ко ји при ма ју пен зи ју Ре-
пу бли ке Ср би је а жи ве у ино стран ству (нпр. у ре пу бли ка-
ма бив ше СФРЈ) има ју пра во на на кна ду тро шко ва са хра-

не и у ко јим усло ви ма? Да ли они ко ји сно се тро шко ве са хра не 
оства ру ју пра во на ту на кна ду и ако су пен зи о не ри са хра ње ни 
у ино стран ству?

?К. И., Лазаревац: Можете ли појаснити шта је то посебан 
стаж и зашто се он при оцени услова за стицање права на 
пензију не узима у обзир.

?С. Л., Свр љиг: Да ли по сто ји мо гућ ност да ми пу тем елек-
трон ске по ште до ста ви те по дат ке о ста жу?

Услов за ста ро сну пен зи ју – нај ма ње 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња

Ис пла та по греб них тро шко ва  
у ино стран ству

Посебан стаж

Елек трон ска до ста ва по да та ка  
о ста жу ни је мо гу ћа

Од го вор: Пре ма од ред би 
чла на 175, тач ка 2 За ко на о ра-
ду, рад ни од нос пре ста је ка да 
за по сле ни на вр ши 65 го ди на 
жи во та и ми ни мум 15 го ди на 
ста жа. На рав но, под усло вом да 
се за по сле ни и по сло да вац дру-
га чи је не до го во ре. 

Ови усло ви су ку му ла тив-
ни, што зна чи да рад ни од нос 
не мо ра да пре ста не кад не ко 
на пу ни 65 го ди на. На про тив. 
За за по сле не ко ји су у рад ном 
од но су и по сле 65. го ди не, по-
сло да вац је у оба ве зи да, као и 
до та да, упла ћу је до при но се за 
ПИО на осно ву ко јих се утвр ђу је 
уку пан стаж. 

Зна чи, ва жно је да ли це ко је 
пре да је зах тев за ста ро сну пен-
зи ју има 15 го ди на упла ће них 
до при но са. Осим то га За ко ном 
о ПИО ни је про пи са но да оси-
гу ра ник по би ло ком осно ву 
за по сле но сти, би ло да је реч о 
са мо стал ним де лат но сти ма или 
по љо при вред ни ци ма, пре ста је 
да ра ди са на вр ше них 65 го ди-
на.

Да кле, осо ба ко ја се за по сли-
ла у ка сни јем пе ри о ду жи во та 
мо же да оства ри пен зи ју ако 
на ста ви да ра ди и по сле 65. го-
ди не док не бу де има ла нај ма-
ње 15 го ди на упла ће них до при-
но са. 

Од го вор: За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу пред ви ђе но је да ли ца ко ја 
су сно си ла по греб не тро шко-
ве по осно ву смр ти ко ри сни ка 
пен зи је има ју пра во на нов ча ну 
на кна ду за по греб не тро шко ве, 
ко је им, по до ста вља њу пред-
ви ђе не до ку мен та ци је, ис пла-
ћу је Фонд ПИО. Да кле, нов ча ну 
на кна ду по греб них тро шко ва 
до би ја осо ба ко ја је сно си ла 
тро шко ве са хра не и то мо же 
не дво сми сле но да до ку мен ту је 
(ори ги нал ним ра чу ном на име), 
с тим што то мо же би ти члан по-
ро ди це пре ми ну лог ко ри сни ка 
пен зи је или не ко дру го ли це 
ко је је сно си ло по греб не тр о-
шко ве.

Да би се оства ри ло по ме ну-
то пра во, нео п ход но је под не-
ти зах тев ко ји се мо же до би ти 
у сва кој фи ли ја ли Ре пу блич ког 
фон да ПИО или од штам па ти са 
сај та www.pio.rs (ме ни Обра-
сци). У са мом обра сцу зах те ва 
за на кна ду по греб них тро шко ва 
на ве ден је спи сак до ку мен та ци-
је ко ју је нео п ход но при ло жи ти, 
тј. спи сак до ка за по треб них за 
оства ри ва ње пра ва. Уз зах тев 
се, из ме ђу оста лог, при ла же: из-
вод из ма тич не књи ге умр лих у 
ори ги на лу или ове ре ној фо то-
ко пи ји, ра чун о тро шко ви ма са-
хра не у ори ги на лу, до каз ко јим 
се по твр ђу је иден ти тет (лич на 
кар та на увид или уве ре ње о 
пре би ва ли шту), ко пи ја кар ти-
це те ку ћег ра чу на под но си о ца 
зах те ва са упи са ним име ном, 
пре зи ме ном и бро јем пар ти је 
те ку ћег ра чу на итд.

Нов ча на на кна да за по греб-
не тр о шко ве ис пла ћу је се и у 
слу ча ју да је пре ми ну ли ко ри-
сник пен зи је Ре пу блич ког фон-

да ПИО имао пре би ва ли ште у 
дру гој др жа ви, као и у слу ча ју 
да је са хра њен у дру гој др жа ви, 
а ис пла та ове на кна де вр ши се 
или у Ср би ји, или у дру гој др-
жа ви, уко ли ко је ме ђу на род ним 
спо ра зу мом из ме ђу Ср би је и те 
др жа ве пред ви ђен тран сфер 
нов ча не на кна де за по греб не 
тро шко ве.

Ка да је кон крет но реч о ре пу-
бли ка ма бив ше СФРЈ, у слу ча ју 
да је пре ми ну ли ко ри сник жи-
вео на те ри то ри ји Бо сне и Хер-
це го ви не или Цр не Го ре, по ред 
до ка за на ве де них у обра сцу 
зах те ва, нео п ход но је до ста ви-
ти и по твр ду да по истом осно ву 
ни је ис пла ће на нов ча на на кна-
да за по греб не тро шко ве и из 
пен зиј ских фон до ва на ве де них 
др жа ва.

Нов ча на на кна да по осно ву 
смр ти ко ри сни ка пензије РФ 
ПИО ис пла ћу је се и на те ри то-
ри ји Ма ке до ни је и Хр ват ске, 
без по тре бе до ста вља ња до-
ка за о ис пла ти исте на кна де 
од стра не пен зиј ских фон до ва 
ових др жа ва, јер се по ма ке дон-
ским и хр ват ским про пи си ма о 
ПИО ова на кна да не ис пла ћу је.

Тран сфер нов ча не на кна де за 
по греб не тро шко ве се не вр ши 
на те ри то ри ју Сло ве ни је, већ 
је у слу ча ју оства ри ва ња овог 
пра ва по осно ву смр ти ко ри-
сни ка пен зи је РФ ПИО ко ји је 
жи вео у Сло ве ни ји, мо гу ћа ис-
пла та са мо овла шће ном ли цу у 
Ср би ји.

На по ми ње мо да Ре пу блич ки 
фонд ПИО нов ча ну на кна ду за 
по греб не тро шко ве ис пла ћу-
је са мо по осно ву смр ти ко ри-
сни ка ко ји је пра во на пен зи ју 
оства рио по за ко ну Ре пу бли ке 
Ср би је.

Одговор: За разлику 
од стажа осигурања (који 
подразумева време прове-
дено  у осигурању за које су 
плаћени доприноси), посебан 
стаж за своју основу нема рад, 
или самосталну делатност, 
већ се утврђује лицима која су 
поједине периоде провела у 
оружаним акцијама, односно 
у за ро бље ни штву, на лечењу, 
или рехабилитацији у вези са 
тим акцијама, као и женама које 
су родиле троје деце. Посебан 
стаж се, дакле, при оцени услова 
за сти ца ње права не узима у 

обзир, већ се само урачунава 
у укупан, пензијски стаж, при 
одређивању висине пензије. 
Ово је најзначајнија разлика и 
о њој се мора водити рачуна 
када се одлучује о престанку 
каријере и одласку у пензију.

За разлику од стажа 
осигурања, који се утврђује на 
основу пријава ре ги стро ва них 
у матичној евиденцији, посебан 
стаж се искључиво утврђује по 
захтеву осигураника, решењем 
(де таљ ни је о то ме мо же те про-
чи та ти у овом бро ју у ру бри ци 
„Реч стру ке”).

ОД ГО ВОР: Фонд ПИО не до-
ста вља по дат ке о ста жу сво јих 
оси гу ра ни ка елек трон ским пу-
тем. Због не мо гућ но сти од го-
ва ра ју ће иден ти фи ка ци је ли ца 
ко ја нам се овим пу тем обра-

ћа ју (без об зи ра на до ста вље не 
по дат ке), а узи ма ју ћи у об зир 
за кон ску оба ве зу за шти те лич-
них по да та ка ко ри сни ка и оси-
гу ра ни ка, ова кве по дат ке не до-
ста вља мо елек трон ским пу тем.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ОВОГ БРОЈА- СКАНДИНАВКА: ла, Тина, Алказар, станара, тарабан, аманет, рит, лис, Рим, во, па, Исак, о, Илино, писак, 
б, ант, Акам реис, ањ, норма, галеб, аа, Аден, штенара, камарад. МАГИЧАН ЛИК: падобран, одабрати, побратим, обрачуни, Братунац, 
батинати. РЕБУСИ: капетан, Анализа стања. СТИХОВАНА УКРШТЕНИЦА: Тарим, Атика, рибар, икада, Марас

СКАНДИНАВКА

СТИХОВАНА 
УКРШТЕНИЦА

СЛОВНИ РЕБУСИ

МАГИЧНИ ЛИК

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:
1. Прибор за безбедно искакање из авиона, 2. Изабрати, 3. 
Искрен пријатељ прихваћен као брат, 4. Коначан рачун (мн.), 
5. Градић у Републици Српској, 6. Тући батином.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

1. Ово име у себи крије ВЕЛИКУ РЕКУ Средње Aзије.
2. ГРЧКА ово ПОЛУОСТРВО има, из географије  

познато свима.
3. Зна се шта АЛАС ради, из мора,  

језера и река рибу вади.
4. Ако нећеш сада, урада то било када.

5. Леп ГРАД, улице уске у јужном делу Турске.

1

2

3

4

5

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

МЛАДИ 
ИЗДАНАК  

ГРАНЕ

ЧУВЕНА  
ПЕЋИНА У 
ШПАНИЈИ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ТАНАК, ВИТАК    
(ПЕСН.)

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
АЂАНИ

ПРИПО-
ВЕДАЧКИ  

(ЛАТ.)

ОСТРВО У 
ШКОТСКОЈ

СИМБОЛ 
ЛАНТАНА

ИМЕ ПЕВ. 
ТАРНЕР

ГРДИТИ,  
КОРИТИ

УТВРЂЕНИ 
ДВОРАЦ У 
ШПАНИЈИ

ПТИЦА КОЈА 
СЕ НЕ СЕЛИ

НАРОДНА ИГРА 
У СЛАВОНИЈИ

ОСТАВА, 
ДЕПОЗИТ

МЕСТО И 
ЛЕЧИЛИШТЕ  

У СРБИЈИ

МОЧВАНО 
ЗЕМЉИ-ШТЕ

ЛИСАЦ  
ОДМИЛА

ИМЕ ГЛУМ. 
ЈОВОВИЋ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ГРАД У  
ИТАЛИЈИ

ЈЕЛО ОД 
ХЛЕБА

ДОМАЋЕ  
ГОВЕЧЕ

ИТ. РЕЖИСЕР 
ВИТОРИО ДЕ

АУТО-ОЗНАКА 
ПАНЧЕВА

ИМЕ ФИЗИЧ.    
ЊУТНА

НЕПОБИТ. 
ЧИЊЕНИЦА

ОЗНАКА   
ОБИМA

МЕСТО 
 У СРБИЈИ

ДРУГЕ,  
ОСТАЛЕ
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Да ли сте зна ли ... (Не)рад не те ме и ди ле ме
Же не су Пра зник ра да про сла ви ле рад но. Пра ле су су до ве.
Ако се за ме ри те ше фу, рад ни да ни бр зо мо гу да се пре тво ре 

у не рад не.
Дан ра да мла ди про сла вља ју но ћу.
За Пра зник ра да нај ви ше ће ра ди ти мо бил ни те ле фо ни.
Рад је ство рио чо ве ка, али по ка зу је све ма ње кре а ци је.
Ша љем му твит, па смо квит.
Ка ко да нам не про ла зе во зо ви, кад смо и же ле знич ке ста ни-

це уки ну ли.
Ни сам су је ве ран, али про ве сти Дан ра да на Би роу за за по шља ва-

ње ни је до бар знак.
Де јан Па та ко вић

Жу та оса
Мо ја ба ба је би ла не пи сме на, али је за то ку ва ла па суљ ко ји шест 

је зи ка го во ри.
Оде бљао му је је зик. Ује ла га „жу та оса”.
 Ако већ не мо же мо да вра ти мо вре ме, вра ћа мо сат уна зад.
Љу ди су про ла зни. Са мо је жи вот је дан.
Пра зан је јер је пун се бе. 

Зо ран Т. По по вић

Му ке
Му ка ми је од жи во та у ко ме се мно го му чим.
Ла ко бих бан ци вра тио кре дит. Про блем ми је ка ма та. 
Од све га че га се се ћам, ни шта ни је ушло у исто ри ју.
О вла сти пи ше штам па, а елек трон ски ме ди ји је са мо ого ва ра ју.
Ни сам мо гао у очи да га по гле дам, али сам му скре сао све у 

брк.
Мно го ви ше би смо по сти гли, али ни смо сти гли.

Ми лен Ми ли во је вић

Ле ко ви те (про лећ не) ми сли
Про лећ на ки ша је као мо ја пен зи ја. За час не ста не!
Хва ла сун цу. Сма њу је ми ра чун за стру ју.
У про ле ће се све бу ди. Је ди но ни ка ко да се про бу де не чи је са-

ве сти.
Ра сад ни ке „не пи сме но сти” тре ба да за ли ва мо ТВ обра зов ним про-

гра мом.
Огре ја ће и ме не сун це. Док фи зи ка ли шем.
У про ле ће је то пли је, па но вац пре ис па ри.

Ду шан Стар че вић
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– да се у збир ци ус кр шњих ја ја у Му зе-

– да је нај ве ће чо ко лад но ус кр шње 

– да је Ус крс нај ста ри ји хри-

кр се). У овој ко лек ци ји су и ус кр шња ја ја из Су ко ва из 1920, 

ја ја из 1936, 1943. и 1950. го ди не.

ју По ни ша вља у Пи ро ту чу ва ја је ста ро 

ја је на пра вље но у Ита ли ји 2011. го ди-

шћан ски пра зник ко ји пра зну ју 

ви ше од сто го ди на? У збир ци ус кр шњих 

не? Ја је је би ло ви со ко 10,39 ме та ра и 

вер ни ци ши ром све та? Оби ча ји 

ја ја су чу вар ку ће или„пе ра шке”, што је 

те шко 7.200 кг, што зна чи да је би ло ви-

се раз ли ку ју од зе мље до зе мље, 

ло кал ни на зив за укра ше на ја ја. Та ква ја ја су се нај ду же очу-

ше од жи ра фе и те же од сло на!

па чак и од гра да до гра да, али оно што је за јед нич ко сви ма 

ва ла у на ро ду а нај ста ри је та кво ја је је из 1917. го ди не и на 

је сте да је ово пра зник ко ји сим бо ли ше мир, ра дост и но ви 

ње му је на цр та на пче ла и ис пи са на сло ва Х. В. (Хри стос вас-

жи вот. Ус крс је по крет ни пра зник ко ји увек па да у не де љу. 

– да се Ус кр шње остр во, нај у-

– да се у Укра ји ни на ла зи је ди ни 

– да се у Се вер ној Аме ри ци ор га-

пре ступ до би ла пре бла гу ка зну.

са мље ни је ме сто на све ту, на ла зи 

му зеј ус кр шњих ја ја на све ту ко ји се 

ни зу је лов на ус кр шња ја ја ко ја тра-

усред Па ци фи ка? Остр во је 5. апри-

на зи ва „Pysan ka”, чи ји је цен трал ни 

же де ца? Ве ру је се да је ја ја оста вио 

ла 1722. го ди не от крио хо ланд ски 

део је у об ли ку ја је та? Де ло ви екс те-

ус кр шњи зец за јед но са по кло ни ма 

мо ре пло вац Ја коб Ро ге вен. Ка ко је био Ус крс, остр во је на-

ри је ра и уну тар ку по ле обо је ни су та ко да ли че на ус кр шње 

за ма ли ша не. Бел ги јан ци го во ре де ци да ће им ус кр шња ја ја 

зва но Ус кр шње. Све до 1888. го ди не остр во ни је при па да ло 

ја је. Му зеј „Pysan ka” по се ду је ко лек ци ју од око 10.000 ус кр-

до не ти зво на из Ри ма. На и ме, зво на не зво не на Ве ли ку су-

ни ко ме, а он да је при по је но Чи леу као нај бли жој др жа ви.

шњих ја ја из ско ро свих де ло ва све та. По сто ји и збир ка ста-

бо ту за то што су „оти шла у Рим”. У Шкот ској су де ча ке ту кли 

ри јих ус кр шњих ја ја, ко ја да ти ра ју из 19. и 20. ве ка.

по зад њи ци да би се из њих ис те ра ло ло ше по на ша ње. Они 
има ју из ре ку „ис ту чен као на Ус крс”, ко ја зна чи да је осо ба за 
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