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Два на е ста олим пи ја да спор та, здра вља и 
кул ту ре тре ћег доба биће одр жа на од 
29. сеп тем бра до 3. окто бра ове годи не у 

Врњач кој Бањи, рече но је на недав ној сед ни ци 
Скуп шти не Покре та тре ћег доба Срби је. Олим-
пи ја ду, као и до сада, орга ни зу је Покрет тре ћег 
доба, у сарад њи са Саве зом пен зи о не ра Срби је, 
Мини стар ством омла ди не и спор та, Спорт ским 
саве зом Срби је и општи ном Врњач ка Бања, 
а пред сед ник Репу бли ке Срби је Алек сан дар 
Вучић при хва тио је да и ове годи не буде њен 
покро ви тељ.

На Скуп шти ни Покре та тре ћег доба Срби је 
(ТДС) нај ви ше се гово ри ло о про гра му и при пре-
ма ма за Олим пи ја ду, која ће се одви ја ти под сло-
га ном „За актив ну и кре а тив ну ста рост”, а сед ни-
ци је при су ство вао и Андре ја Савић, пред сед ник 
Саве за пен зи о не ра Срби је и Покре та ТДС и члан 
Орга ни за ци о ног одбо ра 12. Олим пи ја де.

Васи ли је Бело бр ко вић, пред сед ник Извр шног 
одбо ра Покре та ТДС и чел ни човек Орга ни за ци-
о ног одбо ра 12. Олим пи ја де, иста као је да Олим-
пи ја да, пре ма оце ни Мини стар ске кон фе рен ци-
је ЕУ и Коми си је за еко ном ска и соци јал на пита-
ња УН, пред ста вља један од нај бо љих при ме ра 
добре прак се у Евро пи.

– Још јед на важна чиње ни ца јесте да је од про-
шле годи не Деле га ци ја Европ ске уни је у Срби ји 
Олим пи ја ду увр сти ла и у Европ ску неде љу спор-
та која се кра јем сеп тем бра сва ке годи не орга ни-
зу је у нашој земљи. Ова Олим пи ја да пред ста вља 
нови однос пре ма ста ро сти и ста ре њу и сво је-
вр сни облик прак тич ног оства ри ва ња циље ва 
Наци о нал не стра те ги је о ста ре њу и Наци о нал не 
стра те ги је о спо р ту, тј. спорт ско-рекре а тив ним 
актив но сти ма, Вла де Репу бли ке Срби је, Мадрид-
ског међу на род ног акци о ног пла на о ста ре њу 
(МИПАА) и циље ва Свет ске здрав стве не орга ни-
за ци је. Ста нов ни ци наше земље су међу нај ста-
ри ји ма у Евро пи и све ту, а Олим пи ја да на себи 
свој ствен начин мења и ква ли тет уло ге удру же-
ња и орга ни за ци ја ста ри јих осо ба и пен зи о не ра 
у Срби ји – рекао је Бело бр ко вић.

Све ча но отва ра ње Олим пи ја де оба ви ће се 
29. сеп тем бра, у 17 часо ва, уз при су ство свих 

уче сни ка, пред сед ни ка Репу бли ке или њего вог 
иза сла ни ка, као и зва ни ца из гра да дома ћи-
на, Репу бли ке и гости ју из ино стран ства. Као и 
прет ход них годи на, мини стар омла ди не и спор-
та Вања Удо ви чић при хва тио је уло гу про мо те ра 
Олим пи ја де тре ћег доба Срби је.

Пре ма Про гра му, у окви ру ово го ди шње мани-
фе ста ци је, 1. окто бра биће одр жа на све ча на 
сед ни ца пово дом Међу на род ног дана ста рих, 
зајед нич ка ликов на и ико но пи сач ка коло ни ја и 
књи жев ни сусре ти. Пла ни ра не су, као и рани је, 
актив но сти у који ма мла ди могу да помог ну ста-
ри ји ма (кори шће ње мобил них теле фо на, обу ка 
за рад на рачу на ру), а ста ри ји ће има ти при ли ку 
да мла ди ма пре не су сво ја про фе си о нал на иску-
ства.

По истом прин ци пу, сусре ти пен зи о не ра, пре-
ко мини олим пи ја да, одр жа ће се у више гра до ва 
широм Срби је, одно сно у 20 окру жних одбо ра 
пен зи о не ра.

У окви ру Олим пи ја де тре ћег доба одр жа ће 
се и „Базар здра вља” са акту ел ним еду ка тив ним 
пре да ва њи ма из обла сти здрав стве не зашти те 
ста ри јих, лекар ским пре гле ди ма, а сва ко јутро 
уче сни ци ће има ти при ли ку да зајед но вежба ју 
на отво ре ном.

Од кул тур них деша ва ња пла ни ра на је изло-
жба сли ка са про шло го ди шње олим пиј ске сли-
кар ске коло ни је, сусре ти лите рар них ства ра-
ла ца тре ћег доба, изло жба посве ће на живо ту 
и раду науч ни ка Милу ти на Милан ко ви ћа, као 
и изло жба фин ског ства ра ла штва под нази вом 
„Ино ва тив ни дизајн Фин ске”. И ове годи не биће 
пред ста вље на оства ре ња у окви ру Филм ског 
фести ва ла људи тре ћег доба, вече тале на та, 
излет за олим пиј це у сарад њи са ТО Врњач ка 
Бања и зајед нич ки вечер њи сусре ти уче сни ка уз 
музи ку и заба ву.

Током Олим пи ја де биће орга ни зо ван и мини 
сајам на коме ће се пред ста ви ти дона то ри, про-
из во ђа чи про из во да и услу га наме ње них пен зи-
о не ри ма и ста ри јим осо ба ма, али и орга ни за ци-
је цивил ног дру штва које раде са ста ри ји ма и за 
ста ри је.

Д. Гру јић

ПОКРЕТ ТРЕ ЋЕГ ДОБА СРБИ ЈЕ

У сусрет Олим пи ја ди
Са отварања прошлогодишње Олимпијаде
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у жижи

Мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, 
Зоран Ђор ђе вић, при су ство вао 

је све ча ном уру че њу кљу че ва про сто ри ја 
наме ње них за днев ни бора вак пен зи о не ра, 
које је Репу блич ки фонд ПИО усту пио Удру-
же њу пен зи о не ра град ске општи не Нови 
Бео град на кори шће ње у наред них годи ну 
дана. Кљу че ве је пред сед ни ку Удру же ња 
Павлу Лучи ћу уру чио заме ник дирек то ра 
Фон да, др Алек сан дар Мило ше вић.

Мини стар Ђор ђе вић је иста као да је одлу-
ком Управ ног одбо ра Фон да удру же њу пен-
зи о не ра, које има више од 60.000 чла но ва, 
усту пљен на кори шће ње обје кат без накна-
де, ради оба вља ња њихо ве делат но сти, оку-
пља ња чла но ва и орга ни зо ва ња актив но сти.

– Бри га о пен зи о не ри ма и уна пре ђе ње 
ква ли те та живо та наших нај ста ри јих гра-
ђа на су од при о ри тет не важно сти Вла де 
Репу бли ке Срби је и ресор ног мини стар-
ства којим руко во дим. Доде љи ва ње објек-
та пен зи о не ри ма на кори шће ње један је 
од начи на побољ ша ња дру штве ног живо та 
наших нај ста ри јих сугра ђа на, веру јем да ће 
бити кори шћен на нај бо љи могу ћи начин и 
да ће пен зи о не ри бити задо вољ ни – рекао 
је мини стар Ђор ђе вић и захва лио Удру же-
њу на ини ци ја ти ви и бри зи о чла но ви ма.

Мини стар је тако ђе иста као да Фонд 
ПИО кон ти ну и ра но допри но си про мо ци ји 
актив ног ста ре ња и уна пре ђе њу поло жа ја 
нај ста ри јих чла но ва дру штва и да је увек 

када је био у могућ но сти усту пао про стор 
удру же њи ма и клу бо ви ма пен зи о не ра 
широм Срби је.

Пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
општи не Нови Бео град, Павле Лучић, захва-
лио је Мини стар ству за рад и Репу блич ком 
фон ду ПИО рекав ши да доде ла некрет ни не 
пред ста вља вели ки под стрек за даљи раз-
вој Удру же ња.

Одлу ком Управ ног одбо ра Репу блич ког 
фон да ПИО, стан на Новом Бео гра ду дат је 
удру же њу пен зи о не ра на кори шће ње без 
накна де, ради оба вља ња њихо ве делат но-
сти, оку пља ња чла но ва и орга ни зо ва ња 
актив но сти. Ново бе о град ско удру же ње је 
у оба ве зи да про стор аде кват но кори сти и 
одр жа ва, као и да сно си све тро шко ве који 
тере те ову непо крет ност. Г. О.

ПРО СТО РИ ЈЕ ФОН ДА ЗА НОВО БЕ О ГРАД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Бри га о нај ста ри ји ма

Мини стар Зоран Ђор ђе вић приликом уру че ња кљу че ва са Александром Милошевићем, 
замеником директора Фонда (лево), и Павлом Лучићем, председником Удружења

На сед ни ци Управ ног одбо ра Репу блич-
ког фон да ПИО, одр жа ној 30. авгу ста, пред-
ста вље на је Инфор ма ци ја о финан сиј ском 
посло ва њу Фон да у пери о ду јану ар – јун 
2019. годи не.

Пре ма речи ма дирек то ра Сек то ра за 
финан сиј ске посло ве у Дирек ци ји РФ ПИО, 
Ива на Мими ћа, укуп ни пла ни ра ни при хо-
ди за 2019. годи ну били су 660 мили јар ди 
дина ра и 7,11 одсто већи у одно су на 2018. 
годи ну. Укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да у 
наве де ном пери о ду оства ре ни су у изно су 
од 316,48 мили ја р ди дина ра и номи нал но 
су виши за 8,25 одсто од оства ре них при хо-
да у истом пери о ду прет ход не годи не.

Како је навео, уче шће укуп них при хо-
да од допри но са у првих шест месе ци ове 
годи не изно си 74,1 одсто, што је пове ћа ње 
уче шћа од два про цент на пое на у одно су 
на исти пери од 2018. годи не, кад је уче шће 
изно си ло 72,1 одсто.

– Када су у пита њу тран сфе ри из буџе та, 
пла ни ра ни су са 181,14 мили јар ди дина ра 
и са 30. јуном у одно су на пла ни ра ну кво-
ту Фонд је пову као 9,06 мили јар ди мање 
сред ста ва, што је резул тат виших при хо да 
од допри но са и рас по ло жи вих сред ста-
ва пре не тих из прет ход не годи не. Уче шће 
тран сфе ра из буџе та у укуп ним при хо ди ма, 
које је вео ма битан кри те ри јум у посло ва њу 
Фон да, за шест месе ци 2019. годи не изно-
си ло је 25,8 одсто, што је сма ње ње уче шћа 
за 1,8 про цент них пое на у одно су на исти 
пери од прет ход не годи не, када је уче шће 
изно си ло 27,6 про це на та – обја шња ва Иван 
Мимић.

Гово ре ћи о рас хо ди ма, дирек тор Сек-
то ра за финан сиј ске посло ве навео је да 
су у првом полу го ђу 2019. укуп ни рас хо-
ди и изда ци извр ше ни у изно су од 325,35 
мили јар ди дина ра, и да су у одно су на исти 
пери од про шле годи не виши за 8,66 одсто, 

углав ном због испла те пен зи ја без ума ње-
ња, испла те нов ча ног изно са као уве ћа ња 
уз пен зи ју и спро ве де них кон вер зи ја.

За пра ва из ПИО пла ном је за 2019. обез-
бе ђе но 642 мили јар де дина ра, од чега се 
551 мили јар да дина ра одно си на нето пен-
зи је, затим 12,29 мили јар ди на испла ту нов-
ча ног изно са као уве ћа ња уз пен зи ју, док се 
22,76 мили јар ди дина ра одно си на испла ту 
оста лих пра ва.

Пре ма Мими ће вим речи ма, нај ве ћи део 
рас хо да чине рас хо ди за нето пен зи је, који 
у првих шест месе ци изно се 274,19 мили-
јар ди дина ра, што је у одно су на исти пери-
од прет ход не годи не више за 5,95 одсто.

Мимић је изнео и пода так да је про сеч на 
пен зи ја у првих шест месе ци 2019. изно си-
ла 26.343 дина ра, што је виши износ у одно-
су на исти пери од прет ход не годи не номи-
нал но за 5,4 а реал но за 3,0 про це на та. 

В. Кадић

ФИНАН СИЈ СКИ ПОКА ЗА ТЕ ЉИ ПОСЛО ВА ЊА ФОН ДА У ПРВОЈ ПОЛО ВИ НИ ГОДИ НЕ

Уче шће при хо да од допри но са пове ћа но на 74,1 одсто
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актуелно

Управ ни одбор Фон да, на сед ни ци одр-
жа ној кра јем јула, усво јио је нови Пра-
вил ник о обра зо ва њу и начи ну рада 

орга на вешта че ња Репу блич ког фон да за 
пен зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње.

Да под се ти мо, прет ход ни пра вил ник 
донет је 2008. годи не, док су мање изме не и 
допу не доне те 2011. и 2012. годи не.

О томе шта доно си нови пра вил ник и које 
су кључ не изме не у одно су на прет ход ни, 
раз го ва ра ли смо са др Диком Каје ви ћем, 
дирек то ром Сек то ра за меди цин ско вешта-
че ње РФ ПИО. Пре ма њего вим речи ма, 
нови пра вил ник је ускла ђен са Зако ном о 
изме на ма и допу на ма Зако на о ПИО који је 
донет у сеп тем бру 2018. годи не.

– Пред лог Пра вил ни ка резул тат је дуге 
и све о бу хват не сарад ње Фон да са Мини-
стар ством за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, Мини стар ством здра-
вља и Репу блич ким фон дом за здрав стве-
но оси гу ра ње. Када је реч о кон крет ним 
изме на ма, у скла ду са одред ба ма Зако на 
о ПИО, Пра вил ни ком више није пред ви-
ђе но одре ђи ва ње оба ве зног кон трол ног 
пре гле да кори сни ка пра ва на инва лид ску 

пен зи ју. Пра вил ник је ускла ђен са савре ме-
ним меди цин ским посту ла ти ма по пита њу 
оби ма и садр жа ја меди цин ске доку мен та-
ци је нео п ход не за вешта че ње. Дакле, начин 
рада орга на вешта че ња је мак си мал но 

појед но ста вљен у циљу убр за ва ња про-
це са вешта че ња, уве де ни су нови обра сци 
при ли ком вешта че ња потре бе за помо ћи 
и негом дру гог лица, теле сног оште ће ња 
и неспо соб но сти за оба вља ње пољо при-
вред не делат но сти. Поред тога, пре ци зно 
је регу ли са на про це ду ра код вешта че ња 
про ме на у ста њу инва лид но сти, вешта че-
ња потре бе за помо ћи и негом дру гог лица 
и теле сног оште ће ња која се оба вља ју по 
слу жбе ној дужно сти. Пра вил ни ком је пред-
ви ђе но и фор ми ра ње Коми си је за струч ни 
над зор која би кон тро ли са ла рад орга на 
вешта че ња, дава ла струч но мишље ње у 
вези са спо р ним пита њи ма и пред ло ге за 
уна пре ђе ње про це са вешта че ња – обја-
шња ва др Каје вић.

Он дода је да је важно иста ћи и да су при-
ли ком рада на изра ди пред ло га Пра вил ни-
ка кори шће не рани је суге сти је и пре по ру-
ке Заштит ни ка гра ђа на по пита њу зашти те 
пода та ка о лич но сти, као и пре по ру ке Аген-
ци је за бор бу про тив коруп ци је.

Нови пра вил ник сту пио је на сна гу кра-
јем авгу ста ове годи не.

В. Кадић

Пре ма одред ба ма Зако на о 
ПИО, дете сти че пра во на поро-
дич ну пен зи ју и она му при-
па да до навр ше них 15 годи на 
живо та, а после тога ово пра во 
оства ру је ако је на шко ло ва њу. 
Дете има пра во на пен зи ју до 
кра ја шко ло ва ња, а нај ка сни је 
до навр ше них 20 годи на живо та 
ако поха ђа сред њу шко лу, одно-
сно 26 годи на ако поха ђа висо-
ко школ ску уста но ву.

С обзи ром на то да нова школ-
ска годи на само што није поче-
ла, пра во је вре ме за под се ћа ње 
деце која су кори сни ци поро дич-
не пен зи је на оба ве зу да Фон ду 
на вре ме доста ве потвр де о шко-
ло ва њу, како би несме та но наста-
ви ли да при ма ју пен зи ју.

Рок за доста вља ње потвр де 
о шко ло ва њу за уче ни ке основ-
них и сред њих шко ла који кори-

сте ово пра во је 30. сеп тем бар, 
док су сту ден ти у оба ве зи да 
потвр де о упи су нове школ ске 
годи не над ле жним фили ја ла ма 
Фон да доста ве 
до 23. окто-
бра.

О с и м 
пода та ка 
о иден ти-
те ту дете-
та и уста-
но ве која 
је изда је, 
потвр да тре ба да 
садр жи и подат-
ке о томе на коју 
школ ску годи ну се одно си, као 
и о ста ту су уче ни ка, одно сно 
сту ден та у тој школ ској годи ни. 
На потвр да ма је потреб но упи-
са ти матич ни број роди те ља по 
коме се кори сти пен зи ја, а могу 

се доне ти лич но или посла ти 
поштом. Доста вља њем школ-
ске потвр де испла та пен зи је ће 
се редов но наста ви ти, а у слу-
ча ју да се потвр да не доста ви на 
вре ме, испла та поро дич не пен-

зи је ће бити 
при вре ме но 
обу ста вље-
на, све док 
дете које је 
к о р и  с н и к 
поро дич не 
пен зи је не 
дока же да 
је упи са ло 
годи ну.

Под се ћа мо да потвр де о шко-
ло ва њу тре ба да доста вља ју и 
деца – поро дич ни пен зи о не-
ри која се шко лу ју у ино стран-
ству, одно сно поха ђа ју стра не 
сту диј ске про гра ме на даљи ну, 

посред ством инфор ма ци о но-
кому ни ка ци о них тех но ло ги ја. 
У том слу ча ју је Фон ду потреб-
но доста ви ти потвр ду шко ле, 
одно сно факул те та, која мора 
бити пре ве де на и ове ре на од 
стра не суд ског тума ча.

Важно је напо ме ну ти и да се, 
у слу ча ју да сту ден ти не доста ве 
школ ску потвр ду до 30. новем-
бра, по слу жбе ној дужно сти 
доно си реше ње о пре стан ку 
пра ва на поро дич ну пен зи ју.

Дакле, деца која су кори сни-
ци поро дич не пен зи је има ју 
оба ве зу да Репу блич ком фон ду 
ПИО доста вља ју дока зе о томе 
да поха ђа ју одго ва ра ју ћу шко-
лу, одно сно то тре ба да чине 
бла го вре ме но, без одла га ња, 
после оба вље ног упи са сва ке 
школ ске годи не.

В. К.

ПОД СЕТ НИК НА ОБА ВЕ ЗЕ ДЕЦЕ – ПОРО ДИЧ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Рок за доста вља ње потвр да о шко ло ва њу

НОВИ ПРА ВИЛ НИК О ОБРА ЗО ВА ЊУ И НАЧИ НУ РАДА ОРГА НА ВЕШТА ЧЕ ЊА РФ ПИО

Појед но ста вље не про це ду ре, 
убр зан про цес вешта че ња

Др Дикa Каје ви ћ
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Ана ли зи ра ју ћи ста ти стич-
ке подат ке Репу блич ког 
фон да ПИО у послед њих 

пет годи на, одно сно, поре де ћи 
нај но ви је ста ти стич ке подат ке са 
пода ци ма за 2014. годи ну уоча-
ва ју се изве сне мање или веће 
про ме не, а јед на од нај зна чај-
ни јих је сва ка ко она у струк ту ри 
кори сни ка пен зи ја.

Тако су кори сни ци ста ро сне 
пен зи је на кра ју 2014. годи не 
чини ли 60,56 одсто (1.053.258) од 
укуп ног бро ја пен зи о не ра, који 
је тада изно сио 1.739.162, док 
пре ма пода ци ма за јун ове годи-
не они у укуп ном бро ју уче ству ју 
са 63,5 про це на та (1.084.506 од 
1.707.592 кори сни ка). Про це-
нат инва лид ских пен зи о не ра у 
одно су на уку пан број у истом 
пери о ду сма њен је са 18,58 на 
16,4 одсто, одно сно са 323.210 
на 280.294 кори сни ка. Про ме на, 
нешто мање изра же на, уоча ва се 
и у слу ча ју поро дич них пен зи о-
не ра који су кра јем 2014. годи не 
чини ли 20,85 одсто (362.694) од 
укуп ног бро ја, док је тај про це-
нат сре ди ном ове годи не изно-
сио 20,1 одсто (342.792).

Уоч љи ва је раз ли ка и по пита-
њу бро ја кори сни ка нов ча не 
накна де за теле сно оште ће ње, 
који је сма њен за гото во 17.000. 
Тач ни је, у послед њем месе цу 
2014. накна ду је при ма ло 74.016, 
а сре ди ном теку ће годи не 57.128 
кори сни ка овог пра ва.

У слу ча ју накна де за помоћ 
и негу дру гог лица дошло је до 
изве сног пора ста бро ја кори-
сни ка, па је ову нов ча ну накна-
ду кра јем 2014. при ма ло 75.000 
кори сни ка, а у јуну 2019. годи не 
78.632 кори сни ка.

Пре ма ста ти стич ким пода ци ма 
Покра јин ског фон да ПИО, у Вој-
во ди ни је на кра ју јуна ове годи-
не уку пан број кори сни ка пен зи ја 
свих кате го ри ја који ма се пен зи ја 
испла ћу је посред ством ПФ ПИО 
изно сио 419.136, што је за 6.084 

мање него кра јем 2014, када их је 
у испла ти било 425.220.

Од тог бро ја 61,9 одсто 
(259.407) чине ста ро сни пен зи-
о не ри свих кате го ри ја. Њихов 
број је у прет ход них пет годи на 
порас тао за 3,24 одсто, пошто су 
кра јем 2014. они чини ли 58,7 про-
це на та (249.437) од укуп ног бро ја 
пен зи о не ра у Покра ји ни. Дру ги 
по засту пље но сти су поро дич ни 
пен зи о не ри којих је на кра ју јуна 
ове годи не било 93.588, одно сно, 
22,3 одсто. Њихов број је мањи 
за 0,9 про це на та у одно су на крај 
2014, када их је било 98.490 (23,2 
одсто у укуп ном бро ју). У посма-
тра ном пери о ду и у Вој во ди ни је 
ипак нај ви ше сма њен број инва-
лид ских пен зи о не ра – за 2,4 про-
цен та. Они су кра јем 2014. чини-
ли 18,2 одсто (77.293) од укуп ног 
бро ја кори сни ка пен зи ја, а на 
кра ју јуна ове годи не 15,8 про це-
на та (66.141).

Када је реч о кори сни ци ма 
накна да, сма њен је број кори сни-
ка накна де по осно ву теле сног 
оште ће ња: на кра ју 2014. у испла-
ти ПФ ПИО било их је 18.998, а 
кра јем јуна ове годи не 14.414. С 
дру ге стра не, код укуп ног бро ја 
кори сни ка накна да за туђу помоћ 
и негу код ПФ ПИО, сма ње ње је 
мини мал но – кра јем 2014. било је 
19.427, а у јуну ове годи не 19.286 
кори сни ка ове при на дле жно сти.

В. Кадић
М. Мек те ро вић

У пен зи ји гото во седам деце ни ја
Ста ти сти ка Фон да пока зу је да про се чан стаж кори сни ка ста ро сне пен зи је свих 
кате го ри ја изно си 31,5 годи на, тач ни је, 34 годи не ста жа у про се ку има ју ста ро-
сни пен зи о не ри мушкар ци, док су жене про сеч но ради ле 29 годи на. У слу ча ју 
инва лид ских пен зи о не ра, про сек годи на ста жа изно си 24, одно сно 26 у слу ча ју 
мушка ра ца и 22 годи не у слу ча ју жена.
Ста ти стич ки пода ци даље пока зу ју да ста ро сни пен зи о не ри у про се ку има ју 71 
годи ну, а инва лид ски 67,5, док се ста ро сна пен зи ја у про се ку кори сти 18 годи на 
(17 годи на мушкар ци, 20 жене), а инва лид ска 20 годи на (19 мушкар ци, 22 жене).
Оно што подат ке и број ке чини још зани мљи ви јим јесу они екс трем ни при ме-
ри. Па тако пода ци који ма Фонд рас по ла же гово ре да је тре нут но нај ста ри ји 
кори сник пен зи је јед на супер сто го ди шња ки ња, ста ро сна пен зи о нер ка која је 
рође на дав не 1909. годи не. Пен зи ју нај ду же при ма, гото во 70 годи на, кори сни-
ца ста ро сне пен зи је из Бео гра да, од 1950. годи не, a затим кори сник инва лид-
ске пен зи је из око ли не Кру шев ца, од 1951. годи не. Кори сни ка који пен зи ју 
при ма ју дуже од пола века тре нут но има око 500.                                                В. К.

Због рекон струк ци је ста ре послов не згра-
де, Фили ја ла Репу блич ког фон да за пен зиј-
ско и инва лид ско оси гу ра ње у Ћупри ји од 
поне де ља ка, 26. авгу ста 2019. годи не, при-

вре ме но је изме ште на на нову лока ци ју. Док 
не буду окон ча ни радо ви на ста рој згра ди 
Фили ја ле, гра ђа ни ће пра ва моћи да оства-
ру ју у ули ци Цара Лаза ра број 2 (бив ши хотел 

„Рав но”), док ће улаз за инва лид ске коми си је 
бити из ули це Доси те ја Обра до ви ћа.

Запо сле ни ћуприј ске фили ја ле моле 
сугра ђа не за раз у ме ва ње. Г. О.

Фили ја ла Ћупри ја при вре ме но на новој адре си

СТА ТИ СТИЧ КИ ПОДА ЦИ ФОН ДА ПИО

Сма њен број
инва лид ских
пен зи о не ра

Јун 2019.

Децембар 2014.Старосна
60,56%

Породична
20,86%

Инвалидска
18,58%

Инвалидска
16,4%

Породична
20,1%

Старосна
63,5%
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актуелно

Сре ди ном авгу ста зва нич-
но је отво рен ком плет но 
рено ви ран обје кат Герон-

то ло шког цен тра „Срем” у Руми, 
а пово дом окон ча ња рекон-
струк ци је, уста но ву је посе тио 
мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, 
Зоран Ђор ђе вић, као и пред-
став ни ци локал не само у пра ве.

Вред ност радо ва пре ма шу-
је мили он евра, а сред ства је 
обез бе ди ла Кан це ла ри ја за 
упра вља ње јав ним ула га њи-
ма Вла де Репу бли ке Срби је.

Мини стар Ђор ђе вић је оби-
шао рено ви ра ни обје кат и 
раз го ва рао са кори сни ци ма. 
Он је иста као да је уна пре ђе-
ње поло жа ја пен зи о не ра, као 
и бри га о нај ста ри јим гра ђа-
ни ма Срби је један од при о ри-
те та Вла де Репу бли ке Срби је и 
ресор ног мини стар ства.

– Ком плет ном рекон струк ци-
јом Цен тра „Срем” Вла да Репу-
бли ке Срби је је још јед ном пока-
за ла да води одго вор ну поли-
ти ку, одно сно да бри не о свим 
гра ђа ни ма сво је земље, али и о 
држав ном буџе ту, јер ће оства-
ри ти знат ну уште ду сред ста-
ва током касни јег одр жа ва ња 
објек та. Жеља нам је да про ме-
ни мо фило зо фи ју ула га ња и да 
више не крпи мо, него да капи-
тал но ула же мо да би кори сни ци 
били задо вољ ни. Наста ви ће мо 
са обно ва ма свих герон то ло-

шких цен та ра у нашој земљи и 
када сви буду изгле да ли као овај 
у Руми, биће то побе да Срби је – 
рекао је мини стар и под се тио да 
држа ва бри не и о запо сле ни ма у 
уста но ва ма соци јал не зашти те.

– Жели мо да ста не мо раме уз 
раме са Швед ском када је у пита-
њу соци јал на зашти та. Држа ва је 
про ме ни ла однос пре ма рад-
ни ци ма у соци јал ној зашти ти 

и они би од 1. јану а ра тре ба ло 
да доби ју веће пла те – навео је 
Ђор ђе вић.

Дирек тор ГЦ „Срем” Зоран 
Сла ву је вић захва лио је Вла ди 
Репу бли ке Срби је и ресор ном 
мини стар ству што су пре по зна-
ли зна чај објек та у Руми, и иста-
као да је ова рекон струк ци ја нај-
ве ће ула га ње од када је Цен тар 
осно ван.

– Уста но ва је има ла добре 
теме ље, али је ово нај ве ће ула-
га ње од 1976. годи не када је 
отво ре на. Побољ шан је амби-
јент за све кори сни ке и мислим 

да смо сада апсо лут ни лидер у 
реги о ну у овој обла сти соци јал-
не зашти те. Рекон струк ци ја није 
под ра зу ме ва ла про ши ре ње 
капа ци те та, који су сада попу-
ње ни са 285 кори сни ка, коли ко 
наша уста но ва може да при ми 
– рекао је дирек тор ГЦ „Срем” 
захва лив ши и запо сле ни ма, који 
су ради ли у оте жа ним усло ви ма 
током рено ви ра ња.

Мини стар Ђор ђе вић је 
у Руми одр жао и саста нак 
са пред сед ни ком општи не 
Сла ђа ном Ман чи ћем и том 
при ли ком су раз го ва ра ли о 
буду ћим про јек ти ма које ће 
ресор но мини стар ство подр-
жа ти.

– Мини стар ство којим 
руко во дим кон ти ну и ра но 
ради и на уна пре ђе њу поло-
жа ја осо ба са инва ли ди те том 

и тим пово дом смо на састан ку 
дого во ри ли да један од буду-
ћих про је ка та буде поста вља ње 
звуч них сема фо ра у Руми, што 
ће олак ша ти кре та ње сле пим и 
сла бо ви дим осо ба ма. То је само 
мали поче так све га оно га што 
жели мо да ради мо и да наста ви-
мо у сарад њи са Румом – рекао 
је мини стар.

Допри нос све ча но сти пово-
дом завр шет ка рекон струк ци-
је рум ске уста но ве дали су и 
кори сни ци, који су за мини стра 
и дру ге госте изве ли при го дан 
про грам. Г. Вука ши но вић

Пре неко ли ко годи на 
бави ли смо се темом 
која је код чита ла ца 

иза зва ла вели ко инте ре со ва-
ње – писа ли смо о карак те ри-
сти ка ма уго во ра који ма се рас-
по де љу је имо ви на сте че на за 
живо та. Како је ова тема увек 
акту ел на и чита о ци нам се 
обра ћа ју са мол бом да о томе 
поно во пише мо, пита ли смо 
нашу тада шњу саго вор ни цу 
Све тла ну Мар ја но вић, адво ка-
та из Бео гра да, да ли се нешто 
про ме ни ло у вези са овим уго-
во ри ма.

Када је реч о закон ским про-
ме на ма у одно су на прет ход не 
годи не, она наво ди да је дру-
га чи је једи но то што уго во ре 
више не ове ра ва суд, већ јав ни 
беле жник на ини ци ја ти ву уго-
вор них стра на.

Оно што прво пад не на памет 
када је у пита њу оста вља ње 
имо ви не наслед ни ци ма сва ка-
ко је теста мент, тач ни је заве-
шта ње.

– Теста мент је ана хрон израз, 
зако но да вац га је још пре десе-
так годи на заме нио тер ми-
ном заве шта ње. На овај начин 
заве шта лац сво је добро неко-
ме оста вља иза сво је смр ти. 
Посто ји неко ли ко фор ми заве-
шта ња – неко може сво је руч-
но да напи ше и пот пи ше коме 
након смр ти жели да оста ви 
сво ју имо ви ну, затим може то 
ура ди ти у при су ству и уз пот-
пис два све до ка, а заве шта ње 
се може издик ти ра ти и у суду, 
тако ђе уз при су ство и пот пи се 
два све до ка, што пред ста вља 
суд ско заве шта ње. Нарав но, у 
заве шта њу се увек наво ди да је 
заве шта лац при здра вој све сти 
и разу му, да је упо знат са овим 
прав ним послом и да имо ви ну 
оста вља без при ну де и при си ле 
– наво ди наша саго вор ни ца и 
напо ми ње да се, иако је у пита-
њу послед ња воља заве шта о ца, 
у прак си нерет ко деша ва да се 
заве шта ња мења ју, некад и по 
више пута.

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО ГЦ „СРЕМ”

Рекон струк ци ја 
вред на мили он евра

Има ју и бан ко мат 
Кори сни ци и запо сле ни у рум-
ском Герон то ло шком цен тру 
„Срем” доби ли су недав но бан ко-
мат, тако да ће им бити олак ша но 
поди за ње нов ца.
Како исти чу у тој рум ској уста но-
ви, бан ко мат ће моћи да кори сте 
и дру ги гра ђа ни.

ПРАВ НИ НАЧИ НИ ЗА    РАС ПО ДЕ ЛУ СТЕ ЧЕ НЕ ИМО ВИ НЕ

Уго вор о дожи вот ном издр жа ва њу, 
покло ну или, пак, заве шта ње

Министар Зоран Ђорђевић у ГЦ „Срем”
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Она исти че да је заве шта ње 
израз нечи је добре воље, и у 
скла ду с тим нису про пи са ни 
ника кви усло ви које би онај 
коме је имо ви на заве шта на тре-
ба ло да испу ни, а некад чак до 
кра ја није ни позна то коме се 
имо ви на након смр ти оста вља.

– У слу ча ју да се уго во ром 
желе пре ци зи ра ти и оба ве зе 
које би осо ба којој се имо ви на 
након смр ти оста вља тре ба ло 
да испу ни, тада се скла па уго-
вор о дожи вот ном издр жа ва њу. 
Овај уго вор закљу чу је се изме-
ђу уго вор них стра на, при ма о ца 
и дава о ца издр жа ва ња. Дакле, 
на овај начин је јасно дефи ни-
са но да је дава лац издр жа ва ња 
у оба ве зи да бри не о при ма о-
цу издр жа ва ња, како би након 
њего ве смр ти насле дио њего ву 
имо ви ну – каже Све тла на.

Како наво ди, фор ма уго во-
ра о дожи вот ном издр жа ва њу 
увек је иста, али уго вор не стра-
не могу да га про ши ре у слу ча ју 

да при ма лац, одно сно 
дава лац издр жа ва ња, 
има ју неке посеб не 
зах те ве. У уго во ру се 
кон ста ту је да зауз врат 
при ма лац издр жа ва ња 
оста вља након сво је 
смр ти дава о цу издр-
жа ва ња нпр. стан са 
свим ства ри ма, које 
буду кон крет но попи-
са не, док се дава лац 
издр жа ва ња оба ве зу је 
да при ма о ца издр жа-
ва ња чува и негу је, а 
на кра ју и сахра ни, даје 
подуш ја, подиг не спо-
ме ник, уко ли ко се тако 
дого во ре. Некад се 
уго во ром пре ци зи ра 
и да ће дава лац издр-
жа ва ња, зави сно од 
потре ба, сно си ти тро-
шко ве бањ ског опо-
рав ка при ма о ца, да ће 
га оби ла зи ти и томе 
слич но. Дава лац издр-
жа ва ња ове рен уго вор 
под но си Репу блич ком 

гео дет ском заво ду, Ката стру 
непо крет но сти за општи ну 
где се пред мет непо крет но сти 
нала зи, ради упи са забе ле жбе 
уго во ра о дожи вот ном издр-
жа ва њу. Ово је, пре ма речи ма 
адво ка та, вео ма важно у циљу 
зашти те дава о ца издр жа ва ња, 
како при ма лац издр жа ва ња не 
би рас по ла гао истим ста ном и 
са дру гим лици ма.

На осно ву дуго го ди шње адво-
кат ске прак се, наша саго вор ни-

ца наво ди да је било раз ли чи тих 
слу ча је ва мани пу ла ци ја како од 
стра не при ма ла ца издр жа ва-
ња, тако и од стра не дава ла ца. 
С јед не стра не је неис пу ња ва-
ње уго вор них оба ве за од стра-
не дава ла ца издр жа ва ња, а са 
дру ге нису рет ки слу ча је ви ни 
да се при ма о ци пре до ми сле, а 
нису прав ним путем пони шти-
ли уго вор, већ дру гим прав ним 
послом дру гом лицу пре не су 
исту непо крет ност.

Рас кид, одно сно пони штај 
уго во ра о дожи вот ном издр-
жа ва њу може ини ци ра ти било 
која од две уго вор не стра не, 
а посту пак се спро во ди пред 
над ле жним судом на тери то ри-
ји где се непо крет ност која је 
пред мет уго во ра нала зи.

Поред лоших, сва ка ко посто-
је и број на пози тив на иску ства, 
а адво кат пре до ча ва да само 
тре ба бити опре зан и за ова кве 
врсте дого во ра бира ти аде кват-
не осо бе, у које се има пове ре-
ња, са који ма посто је про ве ре-
ни род бин ски, при ја тељ ски или 
ком шиј ски одно си.

– Још јед на врста уго во ра 
јесте уго вор о покло ну. У том 
слу ча ју покло но да вац покла ња 
сво ју имо ви ну покло но прим-
цу. За раз ли ку од заве шта ња, 
када се имо ви ном рас по ла же 
тек након смр ти заве шта о ца, 
у слу ча ју уго во ра о покло ну 
имо ви на поста је вла сни штво 
покло но прим ца одмах по ове-
ри уго во ра. С обзи ром на то 
да је реч о покло ну, имо ви на 

се даје без оба ве зе за испу ња-
ва њем било каквих усло ва од 
стра не оно га коме се имо ви на 
покла ња – обја шња ва Све тла на 
Мар ја но вић, али дода је да није 
рет кост да и у слу ча ју уго во ра 
о покло ну, као и у слу ча ју заве-
шта ња, ста ри ји људи са осо бом 
којој имо ви ну покла ња ју ипак 
постиг ну нека кав усме ни дого-
вор како би себи обез бе ди ли 
потреб ну бри гу и подр шку у 
ста ро сти.

Врста уго во ра који се тичу 
насле ђи ва ња имо ви не, а око 
којих има нај ма ње суд ских 
спо ро ва, јесу уго во ри о купо-
ви ни неу се љи вог стам бе ног 
про сто ра. Пре ма Све тла ни ним 
речи ма, у овом слу ча ју про да-
вац про да је неу се љив стам бе-
ни обје кат, стан или кућу, по 
знат но нижој цени од тржи шне 
и наста вља да живи у том про-
сто ру до кра ја живо та, а тек 
након про дав че ве смр ти купац 
ула зи у обје кат који је купио. 
На овај начин обе стра не су на 
добит ку. Про дав ци, који су нај-
че шће ста ри је осо бе, финан-
сиј ски су збри ну ти до кра ја 
живо та, могу себи да при у ште 
одла зак у бању, на море, здрав-
стве ну негу која им је потреб на 
и слич но. Куп ци ула зе у посед 
ста на након смр ти про дав ца, 
а пред ност је у томе што купу-
ју непо крет ност по знат но 
повољ ни јој цени него да су је 
на дру ги начин купи ли.

Не тре ба забо ра ви ти да се 
при ли ком реа ли за ци је било 
ког од наве де них уго во ра пла-
ћа порез на пре нос апсо лут-
них пра ва, у изно су од два и по 
одсто про це ње не вред но сти 
имо ви не, а про це ну вред но сти 
имо ви не врши Мини стар ство 
финан си ја, Оде ље ње упра ве 
при хо да где се непо крет ност 
нала зи. Код уго во ра о покло ну 
(добро чин прав ни посао) пла-
ћа ња овог поре за су осло бо-
ђе ни само нај бли жи срод ни ци 
– деца.

Весна Кадић

ПРАВ НИ НАЧИ НИ ЗА    РАС ПО ДЕ ЛУ СТЕ ЧЕ НЕ ИМО ВИ НЕ

Уго вор о дожи вот ном издр жа ва њу, 
покло ну или, пак, заве шта ње

Све тла нa 
Мар ја но вић



Лапље Село: Злат не руке 
Косов ке девој ке

Удру же ње послов них жена „Аве ни ја” из Лапљег Села 
крај Гра ча ни це орга ни зо ва ло је 8. авгу ста, на Све ту Пет ку, 
мани фе ста ци ју „Злат не руке Косов ке девој ке”. У Лапљем 
Селу се оку пи ло 15 удру же ња жена, а поред дома ћи на са 
Косо ва и Мето хи је, ту су били и гости из Север не Маке-
до ни је, цен трал не Срби је и Вој во ди не. Уче сни ци су изло-
жи ли руч не радо ве, а дома ћи ни су за госте при пре ми ли 
тра ди ци о нал на јела из тог кра ја. На штан до ви ма су биле 
народ не ношње, хаљи не са ста рим маке дон ским везом, 
стол ња ци из Сре ма, ико не и дру ги радо ви. Дома ћи не и 
госте заба вља ли су чла но ви кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва.

Гости су на Косо ву бора ви ли три дана и за њих је и ово-
га пута орга ни зо ван оби ла зак Гра ча ни це, Висо ких Деча-
на и Пећ ке патри јар ши је.

На сли ци, уче сни це из Сре ма у Лапљем Селу.
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Холо грам  
Све тог Саве 
у Сту де ни ци

З а х в а -
љ у  ј у  ћ и 
н о в и м 
т е х  н о  л о -
ги ја ма, од 
кра ја јула 
посе ти о ци 
м а н а  с т и -
ра Сту де-
ни ца могу 
да виде 
њ е г о  в о 
наста ја ње 
и изград-
њу, интер-
а к  т и в  н е 
ф р е  с к е , 
све нај ва жни је инфор ма ци-
је о мана сти ру, као и да чују 
обра ћа ње Све тог Саве.

Мана стир Сту де ни ца је 
иза бран за пилот-фазу про-
јек та у окви ру које је ура-
ђе на диги тал на над град ња 
мана стир ског ком плек са и 
кре и ра на савре ме на постав-
ка. Сту де ни ца је на Уне-
ско вој листи зашти ће них 
спо ме ни ка свет ске кул тур-
не башти не, и носи сим бо-
лич ни ста тус „мај ке срп ских 
црка ва”. Тако је под покро-
ви тељ ством Мини стар ства 
прав де и Епи ско пи је жич ке 
реа ли зо ван про је кат „Диги-
тал на Сту де ни ца”. Помо ћу 
нових меди ја и тех но ло ги ја 
кре и ра на је интер ак тив на, 
обра зов но-инфор ма ци о-
на плат фор ма која на зани-
мљив и ино ва ти ван начин 
пред ста вља зна ме ни то сти и 
кул тур но-исто риј ско насле-
ђе овог мана стир ског ком-
плек са. Сав садр жај пону ђен 
је на чак осам јези ка – на 
срп ском, енгле ском, руском, 
кине ском, немач ком, фран-
цу ском, ита ли јан ском и 
јапан ском.

Потреб но је пре у зе ти и 
инста ли ра ти апли ка ци ју 
Холо град за иОС / андро ид 
мобил не теле фо не, ода бра-
ти сек ци ју Сту де ни ца, затим 
упе ри ти каме ру пре ма инфо 
табли, сун ча ном сату, стра-
ни ца ма ката ло га и екс по-
на ти ма у трпе за ри ји Све тог 
Саве.

између два броја

Деспо то вац: 27. Дани пре о бра же ња
Дани срп ског духов ног пре о бра же ња, 27. по реду, 

одр жа ни су од 19. до 28. авгу ста у гра ду деспо та Сте-
фа на Лаза ре ви ћа, Деспо тов цу, и мана сти ру Мана си-
ја. При ре ђе ни су број ни кон цер ти духов не, џез, рок, 
забав не и срп ске тра ди ци о нал не музи ке, затим књи-
жев не вече ри, филм ске про јек ци је и ликов не изло жбе.

Око сни ца „Дана пре о бра же ња” био је науч ни скуп 
под нази вом „Сред њи век у срп ској нау ци, исто ри ји, 
књи жев но сти и умет но сти”. Зла та Бојо вић, ака де мик и 
члан Про грам ског саве та ове мани фе ста ци је, иста кла 
је да је свет ко ви на у Деспо тов цу једин стве ни при мер 
у низу лет њих све ча но сти у Срби ји, у којој и нау ка има 
сво је место.

Посе бан печат овој мани фе ста ци ји дао је тро днев ни Вите шки тур нир, са више сто ти на уче сни ка 
из 25 зема ља, што је била добра при ли ка и за про мо ци ју тури стич ке пону де Деспо тов ца.

Фести вал срп ске кул ту ре у Деспо тов цу завр шен је кон цер том фол клор ног ансам бла „Шпа нац” на 
Тргу деспо та Сте фа на Лаза ре ви ћа (на сли ци).

Ниш: помоћ пен зи о не ри ма
Гра до на чел ник Ниша, Дар ко Була то вић, са сарад ни ци ма, 

посе тио је недав но Удру же ње пен зи о не ра гра да Ниша и 
обе ћао да ће град помо ћи да пен зи о не ри раде и функ ци о-
ни шу у бољим усло ви ма.    

Он је нагла сио је да ће град омо гу ћи ти да се купе уре ђа ји и 
опре ма (теле ви зор, раз глас, кли ма...), да би се ради ло у бољим 
усло ви ма. Обе ћао је и јед но пар кинг место испред Удру же ња.  

Почет ком авгу ста Тури стич ка орга ни за ци ја Ниша омо гу-
ћи ла је пен зи о не ри ма бес плат ну про мо тив ну вожњу отво-
ре ним тури стич ким ауто бу сом. Наја вље но је да ће убу ду ће 
за сва ку вожњу пен зи о не ри има ти 14 резер ви са них места 
у том ауто бу су.

Рога чи ца:  
Ужи ча ни нај бо љи 
мај сто ри

У орга ни за ци ји Цркве не општи-
не Рога чи ца одр жан је 12. Пре о-
бра жењ ски котлић на коме су се 
еки пе так ми чи ле у кува њу рибље 
чор бе. Уче ство ва ло је 26 дру жи-
на из Ужи ца, Мачван ске Митро ви-
це, Умке, Баји не Баште, Рога чи це и 
дру гих баји но ба штан ских месних 
зајед ни ца.

Так ми че ње се одви ја ло на пла цу 
поред цркве Хри сто вог Ваз не се ња 
подиг ну те 1847. годи не. Тро чла ни 
струч ни жири оце нио је да је нај-
бо љу рибљу чор бу ску ва ла еки па 
„Цане” из Ужица (на сли ци). Дру го 
место при па ло је тако ђе Ужи ча ни-
ма, еки пи „Кне за”. Тре ће место зау-
зе ла је „Весе ла дру жи на” из Рога чи-
це, а жири публи ке одлу чио је да 
спе ци јал ну награ ду доде ли еки пи 
„МИФ петр ол” са Гни ле При се ке. 
По завр шет ку так ми че ња, мани фе-
ста ци ја је наста вље на народ ним 
весе љем уз три орке стра све до 
иза поно ћи.



Сред ства за сео ски тури зам и дома ћу ради ност
Упра ва за аграр на пла ћа-

ња Мини стар ства пољо при-
вре де, шумар ства и водо при-
вре де рас пи са ла је кон курс 
за уна пре ђе ње еко ном ских 
актив но сти на селу кроз подр-
шку непо љо при вред ним ак-
тив но сти ма у 2019. годи ни.

Под сти ца ји обу хва та ју ин ве-
сти ци је у сек то ру ру рал ног ту-
ри зма, а одно се се на ула га ње 
у из град њу, до град њу, адап та-
ци ју, ин ве сти ци о но и те ку ће 
одр жа ва ње, у ци љу при во-
ђе ња на ме ни, као и на бав ку 
опре ме, ра ди пру жа ња уго сти тељ ских услу га у аутен тич ним уго сти тељ ским објек ти ма у 
до ма ћој ра ди но сти или се о ском ту ри стич ком до ма ћин ству.

Под сти ца ји се утвр ђу ју у из но су од 50 одсто вред но сти ре а ли зо ва не при хва тљи ве ин-
ве сти ци је ума ње не за из нос сред ста ва на име по ре за на до да ту вред ност, од но сно у из-
но су од 65 одсто ове вред но сти уко ли ко је ин ве сти ци ја ре а ли зо ва на у под руч ју с оте жа-
ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди.

Мак си мал ни из нос под сти ца ја по ко ри сни ку за ин ве сти ци је у сек то ру ру рал ног ту-
ри зма је 3.000.000 ди на ра, за ин ве сти ци је у сек то ру ста рих и умет нич ких за на та, од но-
сно до ма ће ра ди но сти 500.000 ди на ра, а за ин ве сти ци је у окви ру оба сек то ра 3.000.000 
ди на ра.

При ја ве за ко ри шће ње под сти ца ја под но се се до 27. 9. 2019. годи не.
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Про сеч на  
зара да за јун – 
53.633 дина ра

Пре ма пода ци ма Репу блич ког 
заво да за ста ти сти ку, про сеч на бру-
то зара да за јун 2019. годи не изно-
си ла је 74.009 дина ра, док је про сеч-
на зара да без поре за и допри но са 
(нето) изно си ла 53.633 дина ра.

Раст бру то зара да у пери о ду јану-
ар-јун 2019. у одно су на исти пери од 
про шле годи не изно сио је 9,6 одсто 
номи нал но, одно сно 7,1 одсто реал-
но. Исто вре ме но, нето зара де су 
пора сле за 9,8 одсто номи нал но и за 
7,3 про цен та реал но. У поре ђе њу са 
истим месе цом прет ход не годи не, 
про сеч на бру то зара да за јун 2019. 
номи нал но је виша за 8,8 а реал но за 
7,2 одсто, док је про сеч на нето зара-
да номи нал но виша за 9,0 а реал но за 
7,4 про цен та.

Меди јал на нето зара да за јун 2019. 
изно си ла је 41.045 дина ра, што зна чи 
да је 50 одсто запо сле них оства ри ло 
зара ду до наве де ног изно са.

Нови Сад: спор том  
про тив дија бе те са

Удру же ње про тив дија бе те са гра да Новог Сада 
уче ство ва ло је на мемо ри јал ном тур ни ру у тени-
су гла вом „Вла ди мир Фран ци шко вић”, одр жа ном на 
ново сад ском Штран ду.

Уче сни ци тур ни ра су про мо ви са ли спорт ске 
актив но сти као пре вен ци ју про тив дија бе те са, док је 
струч ни тим Удру же ња у окви ру акци је под нази вом 
„Шећер изме ри – здра вље ода бе ри”, посе ти о ци ма 
омо гу ћио бес плат но мере ње шеће ра у крви, крв-
ног при ти ска, виси не, тежи не, као и индек са теле сне 
масе и про цен та масно ће. На њихо вом штан ду гра-
ђа ни су могли доби ти часо пис о дија бе те су „Ме-Диј” 
и еду ка тив не фла је ре.

Врњач ка Бања: ста но ви за избе глич ке 
поро ди це

За избе глич ке поро ди це из БиХ и Хрват ске које већ 20 годи на има ју пре-
би ва ли ште у општи ни Врњач ка Бања, изгра ђе не су три згра де са укуп но 20 
ста но ва, две са по осам и јед на са чети ри стам бе не једи ни це. Сред ства за 
изград њу ових ста но ва обез бе ђе на су делом из дона тор ског фон да Реги о нал-
ног стам бе ног про гра ма, којим упра вља Бан ка за раз вој Саве та Евро пе, а тро-
шко ве кому нал не инфра струк ту ре и земљи шта покри ла је општи на Врњач ка 
Бања. 

Доде ли кљу че ва при су ство ва ли су мини стар спољ њих посло ва Репу бли ке 
Срби је Иви ца Дачић, коме сар за избе гли це Вла ди мир Цуцић и у име деле га-
ци је ЕУ, Ште фен Худо лин.

Ово није једи но што је Брњач ка Бања учи ни ла за избе гла лица. До сада је 
отку пље но око 40 сео ских дома ћин ста ва и на тај начин збри ну то исто толи ко 
поро ди ца. Већ на јесен кре ће нови циклус град ње. У овој општи ни била су три 
колек тив на цен тра са избе гли ца ма, под се тио је Бобан Ђуро вић, пред сед ник 
општи не Врњач ка Бања.

Од 1.200 осо ба које су про ве ра ва ле наве де не 
пока за те ље, код 250 је откри ве но да болу ју од дија-
бе те са а да за то нису зна ли.

Пред сед ник Удру же ња про тив дија бе те са гра да 
Новог Сада, мр Ради вој Мра че вић, доде лио је уче-
сни ци ма тур ни ра при зна ња и пеха ре за допри нос у 
про мо ви са њу спорт ских актив но сти и здра вих сти-
ло ва живо та, као пре вен ци је настан ка дија бе те са.
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актуелно

При вред но-тури стич ка и кул тур на 
мани фе ста ци ја 14. Бел му жи ја да одр-
жа на је почет ком авгу ста на спорт-

ском цен тру „Пасти ри ште” у Свр љи гу. Глав-
ни део мани фе ста ци је, као и увек, посве ћен 
је бел му жу, свр љи шком спе ци ја ли те ту који 
се спра вља од сира и куку ру зног бра шна и 
нала зи се на листи нема те ри јал ног кул тур-
ног насле ђа Срби је. Поред бел му жа и ста-
рих свр љи шких јела, посе ти о ци су ужи ва ли 
и у тра ди ци о нал ним свр љи шким про из во-
ди ма и лепој при род ној сре ди ни. Иза бра на 
је нај леп ша пасти ри ца и пастир, при ка за не 
нај леп ше руко тво ри не, нај бо љи штан до-
ви, а мно ги су се опро ба ли и у пастир ским 
игра ма.

Добро до шли цу гости ма на отва ра-
њу поже лео је Мили ја Миле тић, народ ни 
посла ник и један од покре та ча ове мани фе-
ста ци је чији је циљ про мо ци ја свр љи шког 
села, оби ча ја и раз во ја тури зма у овом делу 
Срби је. Миле тић је под се тио на свр љи шко 
госто прим ство и лепо те ове сре ди не.

О бел му жу и Свр љи гу гово ри ли су и гости 
– мини стар за рад, запо шља ва ње, борач-
ка и соци јал на пита ња, Зоран Ђор ђе вић, 
држав ни секре тар у Мини стар ству кул ту ре 
и инфор ми са ња Алек сан дар Гајо вић, начел-
ни ца Нишав ског окру га Дра га на Соти ров-
ски, гости из Сло ве ни је и дома ћи ни.

Мини стар Ђор ђе вић, коме је ово била 
дру га посе та Бел му жи ја ди, иста као је да му 
је задо вољ ство да буде са гра ђа ни ма Свр-
љи га на дан када они има ју три бит на дога-
ђа ја за њихо во место и при ли ку да про мо-
ви шу свој лепи град и Срби ју.

– Мини стар ство којим руко во дим увек 
је подр жа ва ло ова кве дога ђа је који допри-

но се про мо ци ји Срби је, већој видљи во сти 
наших гра до ва и села, и наста ви ће са том 
прак сом и у будућ но сти, кон ти ну и ра но 
пру жа ју ћи подр шку општи на ма у свим сег-
мен ти ма сво је над ле жно сти – рекао је Ђор-
ђе вић и нагла сио да Вла да Репу бли ке Срби-
је актив но ради на уна пре ђе њу ква ли те та 
живо та наших гра ђа на у свим општи на ма и 
гра до ви ма.

– Држа ва пома же посеб но када је у пита-
њу запо шља ва ње, како би мла ди оста ли 
овде да живе, а не да се Свр љиг пра зни, а 
бри не мо и о живо ту пен зи о не ра. Веру јем 
да пред сто је бољи дани за Свр љиг, јер се 
локал на само у пра ва мно го тру ди, а и држа-
ва пома же. На реду је сре ђи ва ње спо ме ни-
ка у свр љи шком пар ку – навео је Ђор ђе вић 
и обе ћао да ће и наред не годи не бити гост 
на Бел му жи ја ди. Мини стар је затим оби шао 
штан до ве и раз го ва рао са гра ђа ни ма.

На 14. Бел му жи ја ди у спра вља њу бел-
му жа так ми чи ле су се 44 еки пе из Срби је, 
Грч ке и Бугар ске. Пре ма оце ни струч ног 
жири ја, нај бо љи бел муж напра ви ли су так-
ми ча ри ловач ког удру же ња „Др Милен ко 
Хаџић” из Свр љи га, дру го место при па ло 
је еки пи „ДИВ Бетон ски пра го ви” а тре ће 
место поде ли ли су так ми ча ри МЗ Бело и ње 
и поро ди ца Нико лић из Око ли шта.

Нај бо ље слат ке кола че напра ви ла је 
Биља на Недељ ко вић из Свр љи га, а сла-
не и слат ке пите Пели ван ка Васић, тако ђе 
дома ћа так ми чар ка. У кон ку рен ци ји сла-
них пеци ва побе ди ла је опет Свр љи жан ка, 
Мари ја Антић. Нај леп ши етно штанд поста-
ви ла је еки па Удру же ња пен зи о не ра Свр-
љиг, а све у куп ни побед ник у пастир ским 
игра ма је еки па Кла да нац Пре ко но га 1.

Нај леп ша пасти ри ца ове годи не је пет на-
е сто го ди шња Нађа Сте ва но вић из Свр љи га 
а нај леп ши пастир Сава Стан ко вић.

На „Пасти ри шту” се одви јао и богат 
кулур но-умет нич ки про грам а насту па ли 
су позна ти пева чи, гру пе и кул тур но-умет-
нич ка дру штва. Свр љиг је, пре ма про це-
ни орга ни за то ра, посе ти ло више хиља да 
тури ста из земље и ино стран ства, који су се 
кроз при ка за не оби ча је под се ти ли дав них 
вре ме на која још живе у тој варо ши ци.

Око 2.000 људи у свим дисци пли на ма так-
ми чи ло се и за публи ку и за побе ду. Орга ни-
за тор је побед ни ци ма уру чио пеха ре, меда-
ље, дипло ме и награ де и захва лио сви ма 
који су помо гли да мани фе ста ци ја про тек-
не у нај бо љем реду, упр кос лошем вре ме-
ну прве вече ри. Сви уче сни ци су по оце ни 
орга ни за то ра побед ни ци, јер су се хра бро 
бори ли са олу јом да сачу ва ју сво је штан-
до ве, рекли су на затва ра њу сабо ра Јеле на 
Три фу но вић, пред сед ни ца општи не Свр-
љиг, и Мили ја Миле тић, народ ни посла ник.

С. Ђор ђе вић

ОДР ЖА НА ЧЕТР НА Е СТА СВР ЉИ ШКА БЕЛ МУ ЖИ ЈА ДА

Ожи ве ла дав на вре ме на

Пра те ће  
мани фе ста ци је
Мини стар Зоран Ђор ђе вић при су ство-
вао је и све ча ном откри ва њу спо ме ни ка 
нашој про сла вље ној глу ми ци Зла ти Пет-
ко вић, која је рође на у Свр љи гу. Дирек-
тор свр љи шког Цен тра за тури зам, 
спорт и кул ту ру, Миро слав Мар ко вић, 
наја вио је да ће Цен тар након пла ни ра-
не реор га ни за ци је носи ти њено име.
Након откри ва ња спо ме ни ка, мини стар 
Ђор ђе вић при су ство вао је отва ра њу 
четвр тог Сај ма наме шта ја и тек сти ла 
југо и сточ не Срби је, на коме су посе ти о-
ци могли да купе наме штај и тек стил по 
сни же ним цена ма.
Ове две при вред не гра не су у успо ну у 
Свр љи гу и запо шља ва ју нај ве ћи број 
рад ни ка.

Министар Зоран Ђорђевић у посети Сврљигу
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Мини стар за рад, запо-
шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, 

Зоран Ђор ђе вић, посе тио је 
Леско вац и зајед но са гра до на-
чел ни ком Гора ном Цве та но ви-
ћем оби шао инсти ту ци је које су 
у над ле жно сти Мини стар ства, 
како би се сагле дао начин на 
који функ ци о ни шу и могућ ност 
за додат но уна пре ђе ње доса да-
шњег рада.

Мини стар Ђор ђе вић је нај-
пре посе тио недав но рено-
ви ра ни Цен тар за соци јал ни 
рад, где је пред ста вио пла но-
ве Мини стар ства за наред ни 
пери од који се одно се на начин 
изград ње нових уста но ва и 
њихо во функ ци о ни са ње, и који 
ће се јед на ко при ме њи ва ти у 
целој Срби ји, у циљу пру жа ња 
нај бо љих услу га гра ђа ни ма. 
Како је нагла сио, обје кат Цен-
тра за соци јал ни рад у Лесков цу 
сада спа да у ред нај мо дер ни јих 
у земљи, а решен је и про блем 
њего ве при сту пач но сти за осо-
бе са инва ли ди те том.

– Град Леско вац се изу зет но 
успе шно бори са свим про-
бле ми ма веза ним за соци јал ну 
зашти ту и у томе може оста лим 
гра до ви ма да послу жи и као 
при мер. Ми има мо одлич ну 
сарад њу, а сред ства која даје-
мо су из годи не у годи ну све 
већа. Раз лог за то су функ ци-
о ни са ње и услу ге које дају у 
соци јал ној зашти ти, али пре 
све га и оправ да ност кори шће-
ња тих сред ста ва – рекао је 
Ђор ђе вић.

Мини стар је затим оби шао 
и Сигур ну кућу у Лесков цу и 
наја вио додат на ула га ња у овај 
обје кат. Ђор ђе вић је иста као да 
она добро функ ци о ни ше, али 
да је циљ да се усло ви у који ма 
они који пре тр пе наси ље при-
вре ме но нађу сво је уто чи ште 
додат но уна пре де у свим сигур-
ним кућа ма у нашој земљи, те 
да ће се кроз закон ске окви-
ре Вла да Срби је тру ди ти и да 
пре ве ни ра слу ча је ве било ког 
обли ка наси ља.

Мини стар је оби шао и про сто-
ри је Наци о нал не слу жбе за запо-
шља ва ње где је са дирек то ром 
Деја ном Стан ко ви ћем и запо сле-
ни ма раз го ва рао о усло ви ма у 
који ма раде.

Након тога, посе тио је и Удру-
же ње дис тро фи ча ра Јабла нич ког 
окру га, чији су чла но ви иста кли 
да су задо вољ ни доса да шњом 
сарад њом са гра дом, али да им 
је за боље функ ци о ни са ње нео п-
хо дан нови про стор. Ђор ђе вић је 
навео да ће Мини стар ство за рад, 
у сарад њи са гра дом, дис тро фи-
ча ри ма Лесков ца обез бе ди ти 
нове аде кват не про сто ри је.

На кра ју посе те Лесков цу 
мини стар Ђор ђе вић је отво рио 
30. Рошти љи ја ду уз оце ну да је тај 
једин стве ни фести вал рошти ља 
бренд Срби је, те да Лесков ча ни 
ула жу труд да ова мани фе ста ци-
ја из годи не у годи ну изгле да све 
боље.

– То је понос наше Срби је и 
ви поди же те углед наше земље 
– рекао је мини стар Зоран Ђор-
ђе вић. Г. О.

Сед ми Пољо-фест одр жан је 
од 23. до 25. авгу ста у Новом 
Бече ју у окви ру тра ди ци о нал не 
мани фе ста ци је „Вели ко го спо-
јин ски дани”. 

Овај тре ћи по вели чи ни и 
зна ча ју сајам пољо при вред не 
меха ни за ци је у Срби ји, осно ван 
је с циљем раз во ја пољо при-
вре де у општи ни Нови Бечеј 
и инфор ми са ња и еду ка ци је 
пољо при вред них про из во ђа-
ча о напред ним тех но ло ги ја ма. 
Покро ви тељ мани фе ста ци је био 
је покра јин ски Секре та ри јат за 
пољо при вре ду, водо при вре ду 
и шумар ство. Помоћ ник покра-
јин ског секре та ра за пољо при-
вре ду Вла ди слав Крсма но вић 
навео је да је Покра јин ска вла да 
у послед ње три годи не подр жа-

ла 519 раз ли чи тих мани фе ста-
ци ја у АП Вој во ди на, као и да је 
у том пери о ду за одр жа ва ње 
Пољо-феста издво је но бли зу 1,5 
мили о на дина ра.

– Ова кве мани фе ста ци је су 
од вели ког зна ча ја јер се на јед-
ном месту ску пе пољо при вред-
ни про из во ђа чи, пред став ни ци 
стру ке, нау ке и на панел диску-
си ја ма ми који кре и ра мо аграр ну 
поли ти ку у Вој во ди ни доби је мо 
доста инфор ма ци ја и ваља них 
пред ло га – рекао је Крсма но вић.

Саша Мак си мо вић, пред сед-
ник општи не Нови Бечеј и пред-
сед ник Орга ни за ци о ног одбо-
ра Пољо-феста, и Милан Стој-
шин, помоћ ник пред сед ни ка 
општи не и шеф Струч ног тима 
мани фе ста ци је, иста кли су да 

је за овај сајам посеб но карак-
те ри стич но то што посе ти о ци 
и потен ци јал ни куп ци могу да 
виде изло же не маши не на делу, 
одно сно у раду, и да на осно ву 
тога про це не њихов ква ли тет. 

У окви ру Пољо-феста пред-
ста вље на су и нај но ви ја достиг-
ну ћа у пољо при вред ној про из-
вод њи. Првог дана орга ни зо-
ва на је панел диску си ја „Мла ди 
пољо при вред ни ци – нај ве ћа 
шан са срп ског агра ра”, а дру ги 

дан је био посве ћен сто ча ри-
ма. Одр жа на је изло жба круп не 
и сит не сто ке и сит них живо ти-
ња, као и пре да ва ње Пољо при-
вред не струч не слу жбе Зре ња-
нин о акту ел ним тема ма у вези 
са сто чар ском про из вод њом.

И ове годи не одр жа но је так-
ми че ње у јаха њу меха нич ког 
бика, док је за нај мла ђе посе ти-
о це орга ни зо ва но рекре а тив но 
јаха ње коња.

М. Мек те ро вић

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ У ЛЕСКОВ ЦУ

Одлич на сарад ња гра да
и Мини стар ства

СЕД МИ ПОЉО-ФЕСТ У НОВОМ БЕЧЕ ЈУ

Меха ни за ци ја на делу

Министар Ђорђевић 
у Центру за  
социјални рад
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поводи

У про сто ри ја ма Удру же-
ња пен зи о не ра Ћиће-
вац одр жа на је зајед-

нич ка сед ни ца окру жних 
одбо ра саве за пен зи о не ра 
Расин ског, Рашког и Мора вич-
ког окру га на којој је раз ма-
тран акту ел ни поло жај и ста-
тус при пад ни ка тре ћег доба. 
Дома ћин састан ка и успе шан 
орга ни за тор био је Мио мир 
Вујић, пред сед ник Окру жног 
одбо ра Расин ског окру га.

Сед ни ци су при су ство ва-
ли сви пред сед ни ци општин-
ских и град ских удру же ња 
из ова три окру га – укуп но 
њих 16, као и пред сед ник 
Саве за пен зи о не ра Срби-
је проф. др Андре ја Савић 
и његов заме ник Мом чи ло 
Вук са но вић. Раз ма тран је 
мате ри јал о индек са ци ји и 
испла ти пен зи ја и пред ло зи 
о начи ну обра чу на пен зи ја 
и одлу ке о дава њу подр шке 
ини ци ја ти ви за повра ћај 
ума ње ња пен зи ја за пери од 

окто бар 2014 – сеп тем бар 
2018. годи не.

Након увод ног изла га ња 
Јова на Павли це, пред сед ни ка 
Окру жног одбо ра Саве за пен-
зи о не ра Мора вич ког окру га, 
и гово ра пред сед ни ка Саве за 
пен зи о не ра Срби је, Андре је 
Сави ћа, раз ви ла се диску си-
ја у којој су уче ство ва ли сви 
при сут ни. Јед но гла сно су 
усво је ни закључ ци, који ма 
се пред ла же Саве зу пен зи-
о не ра Срби је да се индек са-
ци ја пен зи ја убу ду ће врши 
по тзв. швај цар ском систе-
му са инфла ци јом 50 одсто 
и растом зара да 50 одсто, 
а подр жа но је и покре та ње 
ини ци ја ти ве о повра ћа ју ума-
ње не вред но сти пен зи ја за 
пери од окто бар 2014. до сеп-
тем бра 2018. годи не.

– Ова три окру га има ју око 
200.000 пен зи о не ра. У диску-
си ји је покре нут пред лог да 
се пове ћа мини мал на пен зи ја 
и обез бе ди при сто јан живот 

пен зи о не ра са нај ни жим при-
ма њи ма. Раз ма тран је мате-
ри јал Фискал ног саве та Срби-
је, па сма тра мо да су наши 
закључ ци још уте ме ље ни ји и 
да ће доби ти подр шку ресор-
ног мини стар ства, Вла де и 
Народ не скуп шти не и тиме 
бити изме ње на одред ба Зако-
на о ПИО која тре ти ра ускла ђи-
ва ње пен зи је – каже Живо мир 
Мија то вић (на сли ци), члан 
Извр шног одбо ра Саве за пен-
зи о не ра Срби је и пред став ник 
за Рашки, Расин ски и Мора вич-
ки округ.  Ж. М.

Град ска орга ни за ци ја инва ли-
да рада Пожа ре вац посто ји од 
1956. годи не и бро ји око 2.500 
чла но ва. Кра јем јула овде је 
одр жан рад ни саста нак посве-
ћен поди за њу нивоа све сти о 
пра ви ма, поло жа ју и потре ба ма 
осо ба са инва ли ди те том (ОСИ). 
Саста нак је отво рио пред сед-
ник Саве за инва ли да рада 
Срби је, Божи дар Цекић, а било 
је речи о про бле ми ма са који ма 
се суо ча ва ју осо бе са инва ли-
ди те том. Још јед ном је ука за но 
да ове осо бе има ју сво је вред-
но сти, ква ли тет, спо соб но сти и 
зна ње и да у вели кој мери могу 
да допри не су дру штву у коме 
живи мо. Међу тим, про блем је 
у томе што дру штво не пре по-

зна је и не види пре пре ке које 
посто је, а које су поста вље не 
осо ба ма са инва ли ди те том.

Раз ма тра на је и набав ка 
огре ва за чла но ве овог удру-
же ња, с обзи ром на про блем 

који се поја вио прет ход них 
месе ци – обу ста вље но је при-
ма ње упла та за угаљ због сма-
ње них коли чи на за наред ну 
сезо ну. 

Савез инва ли да рада има 
више од 130 орга ни за ци ја и око 
400.000 чла но ва, а Извр шни 
одбор са пред сед ни ком има 13 
чла но ва. Пред став ник пожа ре-
вач ке орга ни за ци је у овом телу 
је Све то зар Божи но вић, пред-
сед ник удру же ња.

На састан ку је изра же на 
захвал ност ресор ном мини-
стар ству и мини стру Зора ну 
Ђор ђе ви ћу на стал ној подр шци 
и тру ду да се уна пре ди поло жај 
осо ба са инва ли ди те том.

Г. О.

ПРЕД СЕД НИК САВЕ ЗА ИНВА ЛИ ДА РАДА У ПОЖА РЕВ ЦУ

Друштво да препозна проблеме ОСИ

ЗАЈЕД НИЧ КА СЕД НИ ЦА ОКРУ ЖНИХ ОДБО РА ПЕН ЗИ О НЕ РА  
РАСИН СКОГ, РАШКОГ И МОРА ВИЧ КОГ ОКРУ ГА У ЋИЋЕВ ЦУ

За при сто јан живот 
пен зи о не ра

ООИР Петро вац 
на Мла ви: бри га 
о чла но ви ма 

Удру же ње инва ли да рада из 
Петров ца на Мла ви бри не о 
сво јим чла но ви ма и мак си мал-
но се тру ди да им олак ша сва-
ко днев не поте шко ће.

У редов не актив но сти овог 
удру же ња спа да при јем нових 
чла но ва и оби ла зак нај у гро-
же ни јих и оних са нај ни жим 
при ма њи ма, поде ла паке та са 
намир ни ца ма и хиги јен ским 
арти кли ма јед ном до два пута 
годи шње. Удру же ње им обез-
бе ђу је и угаљ по син ди кал ним 
цена ма.

У про сто ри ја ма удру же ња 
чла но ви могу да доби ју прав ну 
помоћ око при ба вља ња доку-
ме на та (уве ре ња) за оства ри-
ва ње пра ва на раз не суб вен-
ци је.

Основ на орга ни за ци ја инва-
ли да рада Петро вац на Мла ви 
скло пи ла је уго вор о послов ној 
сарад њи са ЈП „Пошта Срби је” и 
од 2. сеп тем бра отва ра шал тер 
поште где ће сви пен зи о не ри 
моћи да пла те при спе ле рачу-
не. Пре ма изја ви над ле жних из 
ООИР, ово удру же ње је прво и 
за сада једи но у Срби ји које има 
шал тер поште. С. М.

Божидар Цекић отворио радни састанак у Пожаревцу
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У пле ме ни ту акци ју „Чеп за хен ди кеп” од 
самог почет ка укљу чи ли су се и чла но ви 
КУД „Сун ча на јесен” у саста ву Општин ског 
удру же ња пен зи о не ра у Кикин ди.

Нај пре су саку пље не чепо ве пре да ва ли 
уче ни ци ма кикинд ске ОШ „Ђура Јак шић” 
(2016), а тим пово дом су орга ни зо ва ни и 
зајед нич ки хума ни тар ни кон цер ти у сали 
Дома пен зи о не ра и у ОШ „Ђура Јак шић”.

Годи не 2017. пен зи о не ри су успо ста ви ли 
међу ге не ра циј ску сарад њу са Цен тром за 
пру жа ње услу га соци јал не зашти те гра да 
Кикин де „Наша кућа”, који ма су испо ру чи ли 
чак 150 бало на напу ње них чепо ви ма и мно-
го број ну пла стич ну амба ла жу. Раз ме ње не су 
посе те и при ре ђе ни зајед нич ки про гра ми.

Сарад ња је наста вље на и лане као и ове 
годи не. Јела Велич ков, пред сед ни ца КУД 

„Сун ча на јесен”, исти че да су чла ни це Кре-
а тив не сек ци је сор ти ра ле чепо ве по боји, 
тако да се за кило грам доби је 10 дина ра 
више. При ход од ове коли чи не је наме њен 
за одла зак на излет при пад ни ка Удру же-
ња „Наша кућа”. Ина че, „Наша кућа” уго-
шћа ва сва ке субо те сугра ђа не који нема-
ју никог свог. То је про је кат „Нисмо сами” 
који финан си ра град Кикин да на осно ву 
кон кур са.

Акци ји „Чеп за хен ди кеп” при дру жи-
ла се и ОШ „Петар Кочић” у Нако ву, селу 
код Кикин де. Они су при ку пље не чепо ве 
покло ни ли орга ни за ци ји „Чеп за хен ди кеп” 
у Зре ња ни ну која посто ји седам годи на и за 
то вре ме успе ла је да наба ви 90 орто пед-
ских пома га ла. 

С. Зави шић

На сед ни ци Скуп шти-
не Град ског удру же ња 
пен зи о не ра Зре ња нин 

пред сед ник Удру же ња Слав ко 
Шућу ро вић под нео је изве штај 
о раду у 2018. и кон ста то вао да 
су про шле годи не пен зи је вра-
ће не за износ сма ње ња из 2014. 
и да пове ћа ње пен зи ја у 2017. 
и 2018. први пут после дужег 
пери о да обез бе ђу је реа лан раст 
пен зи ја. Шућу ро вић је гово рио 
и о оства ри ва њу здрав стве не 
зашти те и о дру штве ном живо ту 
пен зи о не ра, живот ном оси гу ра-
њу чла но ва, реха би ли та ци ји и 
опо рав ку, снаб де ва њу чла но ва, 
те о сарад њи са локал ном само-
у пра вом и дру гим удру же њи ма.

Пред сед ник је навео да ће 
у наред ном пери о ду тежи ште 
рада Удру же ња бити на при пре-
ма ма за уче шће на Олим пи ја ди 
тре ћег доба у Врњач кој Бањи и 
на орга ни зо ва њу Смо тре хоро-
ва Вој во ди не 7. окто бра у Зре-
ња ни ну, на којој ће уче ство ва ти 
око 350 пен зи о не ра из Вој во-
ди не, али и из Аран ђе лов ца, 
Деспо тов ца и Ниша.

Пред сед ник Саве за пен зи о не-

ра Вој во ди не, Милан Нена дић, 
сло жио се са оце ном да послед-
ња пове ћа ња пен зи ја пру жа-
ју могућ ност за њихов реа лан 
раст, и иста као да је добра вест 
да ће пен зи је до кра ја годи не 
бити пове ћа не за пет до шест 
одсто, у скла ду са растом бру-
то при хо да Репу бли ке Срби је. 
Нена дић је нагла сио да се Савез 
пен зи о не ра Срби је и СПВ зала-
жу и раде на пред ло зи ма да 
систем ПИО буде што бољи и да 
буде дуго роч но решен.

Помоћ ник гра до на чел ни-
ка Зре ња ни на Симо Сала пу-
ра иста као је добру сарад њу 
локал не само у пра ве са Удру-
же њем и уру чио им спорт ске 
рекви зи те као дона ци ју град-
ске упра ве.

Јасми на Живо вић Сељин, 
дирек тор ка Фили ја ле РФ ПИО 
Зре ња нин, наве ла је да је 916 
зре ња нин ских пен зи о не ра кон-
ку ри са ло за бес плат ну реха би-
ли та ци ју, а да ће у бање оти ћи 
343 кори сни ка пен зи ја који су у 

испла ти код ове фили ја ле. Под-
се ти ла је да ће пен зи о не ри ма на 
кућ ну адре су сти ћи оба ве ште-
ње у коју бању иду и када.

Чла но ви Скуп шти не јед но-
гла сно су усво ји ли Изве штај о 
раду, Финан сиј ски изве штај и 
Изве штај Над зор ног одбо ра о 
извр ше ном пре гле ду мате ри-
јал но-финан сиј ског посло ва ња 
Удру же ња за 2018, као и Пред-
лог пла на рада и Финан сиј ског 
пла на за 2019. годи ну.

Миро слав Мек те ро вић

Изла га ње Слав ка Шућу ро ви ћа

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Зре ња нин дома ћин смо тре 
хоро ва

ХУМАНОСТ ЧЛАНОВА КУД „СУНЧАНА ЈЕСЕН” КИКИН ДА

И пен зи о нер ски „Чеп за хен ди кеп”

Пуни балони чепова за  „Нашу кућу”



31. август 2019. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

кроз Србију

Десе ти, јуби лар ни Фести-
вал народ ног ства ра ла-
штва и фол клор не тра-

ди ци је „Међу на род ни сусре ти” 
одр жан је од 11. до 14. авгу ста 
у Обре нов цу. На бини, на град-
ском тргу пред ста ви ли су се 
фол клор ни ансам бли из 12 
зема ља: Пољ ске, Мађар ске, 
Шпа ни је, Руму ни је, Сло ве ни-
је, Гру зи је, Бугар ске, Фран цу-
ске, Тур ске, Руси је, Репу бли ке 
Срп ске и три дома ћа дру штва 
„Јека”, ТЕНТ и фол кло ра ши из 
Сту бли на. Укуп но је уче ство ва-
ло 590 гости ју из ино стран ства 
и 150 дома ћих изво ђа ча. Поред 
Обре нов ца, част да уго сте еми-
нент не уче сни ке из ино стран-
ства има ли су Бечеј и Срем ска 
Митро ви ца. 

Током тра ја ња фести ва ла сва 
фол клор на дру штва насту пи ла 
су на град ском тргу и дефи ло-
ва ла град ским ули ца ма при-
ка зу ју ћи ношње и кул тур ну 
башти ну зема ља из којих дола-
зе. За вре ме тра ја ња фести ва-
ла орга ни зо ван је етно базар, 
изло жба радо ва при ме ње не 

умет но сти, изло жба суве ни ра 
са зна ком Обре нов ца, пољо-
при вред них про из во да и тури-

стич ка про мо ци ја Сур чи на и 
Свр љи га. 

После десет годи на успе шне 

орга ни за ци је тако зна чај не 
смо тре, Обре но вац је сте као 
пра во да кон ку ри ше на листи 
свет ских фести ва ла у орга ни за-
ци ји CIOF-а (Свет ске орга ни за-
ци је фол кло ра). 

М. Ашко вић

Вла да Срби је доне ла је недав-
но уред бу којом је „Кул тур ни 
пре део Тршић – Тро но ша” про-
гла си ла пре де лом изу зет них 
одли ка и зашти ће ним под руч-
јем изу зет ног зна ча ја. 

Реч је о про сто ру око Спо мен 
куће Вука Сте фа но ви ћа Кара-
џи ћа у Трши ћу, мана сти ру Тро-
но ши и ширем окру же њу, као 
и низу кул тур них и при род них 
вред но сти. Под зашти том ће 
бити и Вуков сабор као нај ста-
ри ја кул тур на мани фе ста ци ја 
у Срби ји, а ратар ске све ће као 
једин ствен и вео ма стар вер ски 
оби чај нала зе се на листи нема-
те ри јал ног кул тур ног насле ђа.

Вла да је пред ви де ла да 
се „Кул тур ни пре део Тршић 
– Тро но ша” пове ри на упра-

вља ње Цен тру за кул ту ру „Вук 
Кара џић” из Лозни це. Цен тар 
ће бити дужан да орга ни зу је 
чувар ску слу жбу, да обе ле жи 
зашти ће но под руч је, доне-
се план упра вља ња, годи шњи 

про грам упра вља ња и акт о 
уну тра шњем реду.

Цен тар је, тако ђе, дужан да 
у року од две годи не засну је 
диги тал ну базу пода та ка, одно-
сно гео граф ски инфор ма ци о ни 

систем о при род ним и ство ре-
ним вред но сти ма, непо крет но-
сти ма, актив но сти ма и дру гим 
пода ци ма од зна ча ја за упра вља-
ње овим пре де лом изу зет них 
одли ка.

Први Вуков сабор одр жан је 
17. сеп тем бра 1933. годи не, када 
је обно вље на и све ча но отво ре-
на Вуко ва род на кућа у Трши ћу. 
Од тада Вуку у спо мен сабо ру је 
се сва ког сеп тем бра у послед њу 
неде љу пред Малу Госпо ји ну, па 
ће тако бити и ове годи не, 86. пут.

Сва ки Вуков сабор има за циљ 
да, сећа њем на Вуко ву лич ност и 
дело, шири про све ти тељ ске иде-
је, да негу је и чува језик и народ-
ну башти ну, да под сти че раз вој 
књи жев но сти и народ ног ства-
ра ла штва. Г. О.

КУЛ ТУР НИ ПРЕ ДЕО ТРШИЋ – ТРО НО ША ЗАШТИ ЋЕ НО ПОД РУЧ ЈЕ

У сусрет Вуко вом сабо ру

МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА 

Игра ли у три гра да
Обре но вач ко 
лето 
У окви ру мани фе ста ци је 
„Обре но вач ко лето”, сек ци ја 
за кул ту ру Днев ног цен тра 
и Клуб за ста ри је Обре но-
вац насту пи ли су на лет њој 
сце ни под пла та ни ма, 
испред Спорт ско-кул тур ног 
цен тра. Током дво сат ног 
про гра ма пред ста ви ле су се 
две певач ке гру пе, лите рар-
на и реци та тор ска сек ци ја. 
Публи ка је могла да послу-
ша извор но народ но пева-
ње, ста ро град ске мело ди је 
и нуме ре из разних реги о на 
и роман тич не шла ге ре.
Клуб за ста ри је бро ји 523 
чла на и мно ги од њих 
укљу че ни су у неки вид 
кул тур но-забав ног дело-
ва ња. За нај ста ри је неће 
бити пре да ха јер их оче ку ју 
тра ди ци о нал ни међу ге не-
ра циј ски про гра ми „Сусрет 
гене ра ци ја”.

Наступ фол клор не гру пе из Руси је
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У орга ни за ци ји Удру-
же ња пен зи о не ра 
Помо рав ског окру-

га, у Јаго ди ни је кра јем 
про шлог месе ца одр жа на 
прва Мини олим пи ја да 
тре ћег доба Помо рав-
ског окру га у којој су се у 
шест дисци пли на над ме-
та ли пен зи о не ри из Јаго-
ди не, Ћупри је, Пара ћи на, 
Деспо тов ца, Сви лајн ца и 
Реков ца. Уче сни ке је нај-
пре поздра вио пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра 
Јаго ди не Часлав Ђор ђе-
вић који је так ми ча ри ма 
поже лео пуно успе ха у 
свим дисци пли на ма, док је 
Олим пи ја ду отво рио пред сед-
ник Саве за пен зи о не ра Срби је, 
Андре ја Савић.

– Вели ка наци о нал на олим пи-
ја да у Врњач кој Бањи је покрет 
здра вља, спор та и кул ту ре. То су 
садр жа ји због којих Савез пен-
зи о не ра Срби је посто ји. Наш 

савез се бави соци јал ном поли-
ти ком и соци јал ном зашти том. 
Срби ја има 1.700.000 пен зи о-
не ра, а наш савез оку пља 169 
град ских и општин ских удру-
же ња пен зи о не ра. Удру же ње 
пен зи о не ра Јаго ди не је јед но 
од нај ак тив ни јих, због тога што 
је и однос локал не само у пра ве 

пре ма пен зи о не ри ма нај бо љи у 
Срби ји – рекао је Савић.

Начел ник Помо рав ског 
окру га Горан Мило са вље-
вић је иста као да Јаго ди на 
покла ња вели ку пажњу пен-
зи о не ри ма и пору чио да сви 
пен зи о не ри Срби је заслу жу-
ју пошто ва ње због све га што 

су учи ни ли током свог 
рад ног века.

Пен зи о не ри, уче сни-
ци Олим пи ја де, так ми-
чи ли су се у брзом хода-
њу, стре ља штву, шаху, 
кошар ци, фуд ба лу и 
пика ду. Упр кос јакој кон-
ку рен ци ји и упр кос годи-
на ма, све у куп ни побед-
ник прве Мини олим пи-
ја де тре ћег доба Помо-
рав ског окру га била је 
еки па Јаго ди не, која је 
осво ји ла прво место у 
брзом хода њу, пика ду и 
стре ља штву. Побед ни-
ци ма су уру че не меда ље 
а свим гости ма пла ке те 

као знак захвал но сти за подр-
шку у раду. Дру же ње је наста-
вље но у Дому пен зи о не ра, са 
жељом да се сви уче сни ци срет-
ну и оства ре што бољи успех 
на пред сто је ћој Олим пи ја ди у 
Врњач кој Бањи.

А. Ђорић

У сели ма општи не Сме де рев ска Палан ка 
током авгу ста сва ке годи не се одр жа ва ју 
број не мани фе ста ци је на који ма се негу ју 
и од забо ра ва чува ју ста ри оби ча ји и негу-
је кул тур на башти на. Прве субо те авгу ста 
одр жа ва се Сабор Тали ја на у Аза њи. Идеј ни 
тво рац 15. сабор ског оку пља ња ове фами-
ли је био је пен зи о ни са ни док тор Мио драг 
Миле Тали јан. Код тали јан ског ђер ма оку-
пи ли су се чла но ви поро ди це Тали јан, који 
не само да живе у Аза њи већ их има у Бео-
гра ду, Новом Саду, Вла шком Долу, Сме де-
рев ској Палан ци, Кана ди... и ево ци ра ли 
успо ме не из детињ ства и мла до сти.

Пет на е сти „Дани Ста но ја Гла ва ша” у Гли-
бов цу били су при ли ка да се првен стве но 
мла ди под се те на одав но забо ра вље не ста-
ре спорт ске игре. Баца ње каме на с раме на, 
скок удаљ, бор бе на гре ди (на слици), скок 
увис из места, над вла че ње коноп ца, клис 
и машка, оба ра ње руку... Поред кул тур но-
умет нич ког про гра ма и сусре та са песни-
ци ма књи жев ног клу ба „21” из Сме де рев ске 
Палан ке, одр жа но је так ми че ње у хај дуч ком 
више бо ју за харам ба шу и мла дог харам ба-
шу. Одр жа но је и над ме та ње у народ ном 

више бо ју за при пад ни це леп шег пола, које 
су се так ми чи ле и за титу лу чучук Ста не.

На Трно ву Пет ку, 8. авгу ста, одр жа ни су 
тра ди ци о нал ни, 23. „Дани азањ ске пога че”. 
Вред не руке дома ћи ца не само из Аза ње, 
већ и из окол них места изло жи ле су лепе и 
бога то укра ше не пога че које су уме си ле и 
напра ви ле на ста рин ски начин, без ади ти-

ва. Први пут пога че су изло жи ле и чла ни це 
Општин ске орга ни за ци је пен зи о не ра Сме-
де рев ске Палан ке, док су чла но ви пен зи о-
нер ског КУД „Доља Јасе ни ца”, уче ство ва ли 
у кул тур но-умет нич ком про гра му. На „Пога-
чи ја ди” је, изме ђу оста лог, орга ни зо ва на и 
изло жба дома ће ради но сти.

Сл. Костан ти но вић

У ЈАГО ДИ НИ ОДР ЖА НА ПРВА МИНИ ОЛИМ ПИ ЈА ДА ТРЕ ЋЕГ ДОБА ПОМО РАВ СКОГ ОКРУ ГА

Јаго дин ци све у куп ни побед ни ци

ЛЕТО У СЕЛИ МА ОПШТИ НЕ СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПАЛАН КА

Чува ју оби ча је и коре не
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Фести вал ском хим ном 
и пору ком пред сед ни ка 
општи не, Мила на Ђоки-
ћа, у Кња жев цу је озна-
чен поче так 58. фести-
ва ла кул ту ре мла дих 
Срби је. Зада так фести-
ва ла је да про мо ви ше 
пра ве вред но сти и да 
под сти че мла де на ства-
ра ње, казао је пред сед-
ник општи не, а затим је 
фести вал ску позор ни цу 
зау зео квар тет сту де на-
та Музич ке ака де ми је из 
Бео гра да.

Ско ро шест деце ни-
ја посто ја ња је више 
него леп јуби леј, па су 
се Кња жев ча ни потру ди ли да 
ово го ди шња смо тра буде и леп-
ша и већа од прет хо дих. Фести-
вал је тра јао од 24. до 31. јула, 
а про гра ми су се одви ја ли на 
пла тоу Дома кул ту ре и на лет-
њој позор ни ци у Гур гу со вач-

кој кули. Уче ство ва ло је више 
од хиља ду мла дих ства ра ла ца 
из Срби је који су пред ста ви ли 
сво је уме ће из разних обла сти 
кул тур но-умет нич ког ства ра-
ла штва – музи ке, хор ског пева-
ња, књи жев но сти, реци та тор-

ства, дра ме, фил ма, фол кло ра, 
модер ног пле са, бале та, умет-
нич ке фото гра фи је...

Про грам је кон ци пи ран тако 
да се пред ста ве нови тален ти, 
али и они који су нека да почи-
ња ли на овом фести ва лу, а сада 

су афир ми са ни ства ра-
о ци. Уче сни ци фести-
ва ла су мла ди људи, 
до 30 годи на ста ро сти, 
ама те ри који се баве 
врхун ском умет но шћу.

На фести ва лу су 
насту пи ла и број на 
позна та име на народ-
не и забав не музи ке.

Дру ги про грам 
Радио Бео гра да и 
Фести вал кул ту ре мла-
дих Срби је про гла си ли 
су Сару Ста но је вић из 
Бео гра да за нај бо љу 
песни ки њу 58. фести-
ва ла и њој је при па-
ла награ да „Тимоч ка 

лира”, коју доде љу је Радио Бео-
град 2 нај бо љем мла дом песни-
ку фести ва ла. Прву песнич ку 
збир ку пред ста вио је Ђор ђе 
Рабре но вић, про шло го ди шњи 
добит ник „Тимоч ке лире”.

Д. Ђор ђе вић

Нај ве ћи бурек у Срби ји, а веро ват но 
и на Бал ка ну, напра вљен је у Нишу 
и бес плат но поде љен посе ти о ци-

ма на ово го ди шњој мани фе ста ци ји „Дани 
буре ка Ниш 2019”, која је одр жа на од 15. 
до 18. авгу ста. Изне на ђе ње за љуби те ље 
ове нишке посла сти це било је што је бурек 
први пут ове годи не напра вљен са чвар ци-
ма. Бра ти слав Вука ди но вић, пред сед ник 
Уни је пека ра Ниша, каже да је бурек био 
тежи од 150 кило гра ма. За изра ду је утро-
ше но 50 кило гра ма бра шна, 20 кило гра ма 
чва ра ка и исто толи ко масти... Пра ви ло га 
је пет мај сто ра чита ва 24 сата укљу чу ју ћи и 
вре ме пече ња и пра вље ња кора.

Мани фе ста ци ја је оку пи ла седам пекар-
ских рад њи из Ниша и по јед ну из Грч ке, 
Бугар ске и Север не Маке до ни је. Сво је вр-
сни хит је био бурек са вани лом и обла чин-
ском вишњом. Више хиља да посе ти ла ца 
ужи ва ло је у добром уку су тра ди ци о нал ног 
нишког доруч ка, али и у бога том умет нич-
ком про гра му.

Посеб но запа жен био је Новак Сте ва но-
вић из Мало ши шта, села код Ниша, који 
има само десет годи на а већ одлич но пра-

ви бурек, пити це и разна пеци ва. Он се од 
малих ногу у пекар ској рад њи сво јих роди-
те ља „дру жи” са тестом па је с пра вом већ 
добио зва ње мај стор свог зана та.  

Орга ни за то ри ово го ди шње мани фе ста-
ци је били су овда шња Уни ја пека ра, град-
ска општи на Меди ја на и Тури стич ка орга-
ни за ци ја Ниша. Љ. Гло го вац

Мла да песни ки ња Сара Ста но је вић при ма „Тимоч ку лиру”,  награ ду фести ва ла

У КЊА ЖЕВ ЦУ ОДР ЖАН 58. ФЕСТИ ВАЛ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ СРБИ ЈЕ

Про мо ци ја пра вих вред но сти

ОДР ЖА НИ „ДАНИ БУРЕ КА НИШ 2019”

Први пут и са чвар ци ма

Бра ти слав Вука ди но вић, пред сед ник Уни је пека ра: бурек за Гиниса прављен 24 сата
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Ово го ди шња, 14. бело па ла нач ка 
гастро при ред ба „Дани бани це” по 
општем мишље њу јед на је од нај бо-

љих до сада. Захва љу ју ћи тра ди ци о нал ној 
пити од дома ћих сука них кора, Бела Палан-
ка је од 9. до 11. авгу ста била нај жи вљи 
тури стич ки цен тар Срби је. Бани ци ја да је 
оку пи ла 321 уче сни цу из југо и сточ не Срби-
је, Бугар ске, Маке до ни је, Репу бли ке Срп ске 
и Сло ве ни је, које су се над ме та ле у меше њу 
бани ца од при род них мате ри ја ла, одно сно 
од дома ћих кора фило ва них сиром, зељем, 
бли твом, купу сом, ора си ма, бун де вом.

Ста ри је Бело па лан чан ке кажу да вели ке 
тај не у пра вље њу нема, а да је нај ва жни-
је да бани ца буде од дома ћих кора које се 
добро нафи лу ју и оба ве зно пеку у пећи 
од црног лима на дрва или, савре ме ни је, у 
„сме де рев цу”.

Про мо тор „Дана бани це” био је позна ти 
кувар Ненад Гла дић Лепи брка који је одр-
жао неко ли ко ради о ни ца за нај мла ђе, а на 
„Дечи јој олим пи ја ди” у при пре ми овог спе-
ци ја ли те та уче ство ва ло је 154 мали ша на, 
нај ви ше до сада. Није изо стао ни „Врт кин 
врт”, који про мо ви ше још један бело па ла-
нач ки бренд – једин стве ну папри ку „врт ку”, 
а на Сај му ста рих и умет нич ких зана та пред-
ста ви ло се 110 изла га ча.

Мани фе ста ци ју је ове годи не посе ти ло 
око 30.000 људи, и сви они су, по повољ ним 
цена ма, могли да ужи ва ју у уку сним бани-
ца ма. На кра ју дру гог дана про гла ше ни су и 
побед ни ци „Дана бани це”, а награ де су оти-

шле у Ниш, Пирот, Црве ну Реку, Белу Палан-
ку, Нишку бању, Алек си нац...

Тури стич ки савез Беле Палан ке и општи-
на Бела Палан ка и ово га пута су доби ли 
висо ку оце ну. Д. Голу бо вић

„Хај де мо на Буба ли це” је 
назив музич ког про гра ма про-
же тог шала ма који је у Иђо шу, 
селу код Кикин де, 17. авгу ста 
одр жан 27. пут. Он је про пра-
ћен пече њем кроф ни, кува њем 
мла дог куку ру за шећер ца и 
лубе ни ца ма сече ним на кри-
шке, све то у вели ким коли чи-
на ма, и бес плат но. Уз ту заку ску, 
посе ти о ци су могли да ужи ва ју 
у бога том кул тур ном про гра му 
у којем су уче ство ва ли и орке-
стар КУД пен зи о не ра „Сун ча на 
јесен” и фол клор но-певач ка 
сек ци ја Герон то ло шког цен тра.

Ина че, Буба ли це су про лећ-
ни народ ни оби чај за заба ву 
мла дих. Нека да у вре ме сед мо-
не дељ ног ускр шњег поста није 

било дозво ље но оку пља ње у 
селу ради заба ве и про во да. 
Мла деж се сто га саста ја ла изван 

села, где је пева ла, игра ла и удва-
ра ла се. После Дру гог свет ског 
рата тај оби чај је запо ста вљен 

да би се почет ком 90-их годи-
на про шлог века обно ви ла та 
народ на тра ди ци ја, при лич но 
оса вре ме ње на, нарав но. Обе-
ле жа ва ње Буба ли ца поме ре но 
је на 17. август, два дана после 
про сла ве дана села Иђош, и два 
дана пре Пре о бра же ња, овда-
шње хра мов не сла ве. Буба ли це 
са допу ње ним садр жа јем при ву-
кле су број не посе ти о це и поста-
ле су зна чај на кул тур на мани-
фе ста ци ја Иђо ша. Ово место је 
сва ког лета већ 24 годи не дома-
ћин сабо ра фру ла ша Вој во ди не 
„Шкри пи ђерам”, ода кле се нај-
бо љи покра јин ски интер пре та-
то ри пла си ра ју на Репу блич ки 
сабор у При сло ни ци.

С. Зави шић

„ХАЈ ДЕ МО НА БУБА ЛИ ЦЕ” У ИЂО ШУ 

Ста ри оби чај у новом руху

БЕЛА ПАЛАН КА

Бани ца попу лар на и код 
ком ши ја За нена да не 

госте
Бани ца је бес ква сна 
пита са раз ви је ним 
кора ма, пуње на пре-
вре лим сиром и зали-
ве на свињ ском машћу. 
Дома ћи це нај че шће 
кажу да назив поти че 
од речи бану ти, јер се 
бани ца може пуни-
ти било чиме што је 
дома ћи ци доступ но у 
тре нут ку када „бану” 
гости.
Глав на тех ни ка јесте 
пра вље ње теста за коре 
и њихо во раз вла че-
ње, тј. сука ње. У Белој 
Палан ци ова пита је 
дома ћи бренд и сва ко 
дома ћин ство је бар 
јед ном недељ но има на 
јелов ни ку.

Кува ни куку руз пра во из каза на
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погледи

Сат ни ца по лич ном 
избо ру запо сле ног 
омо гу ћа ва баланс 
изме ђу послов ног 
и при ват ног, а  
захва љу ју ћи већој  
про дук тив но сти, 
корист има и 
посло да вац

Див но лет ње јутро, а рад-
ни је дан. Ко ће сада у 
кан це ла ри ју? Лако ћемо 

се сло жи ти, онај ко мора.
А има ко неће, а није забу-

шант. Он ће иза бра ти неко 
сено ви то место у пар ку, поред 
реке, у кафи ћу или на сво јој 
тера си, удоб но се сме сти ти, 
изва ди ти лап топ из рук са ка и 
укљу чи ти се у посао.

Или ће посао оста ви ти за 
касни је, а бави ти се поро дич-
ним оба ве за ма или нечим тре-
ћим, што је ствар њего ве сло-
бод не воље, већ пре ма томе 
коју је днев ну вари јан ту рад ног 
рас по ре да иза брао. При чему 
се сва ка ко под ра зу ме ва да ће 
сви рад ни зада ци који се од 
њега оче ку ју бити оба вље ни 
баш као да је седео у кан це ла-
ри ји од девет до пет.

Ова ко отпри ли ке може да се 
начел но илу стру је појам флек-
си бил ног рад ног вре ме на који 
руши сте ре о ти пе о запо сле-
њу, рад ном месту, рад ном и 
сло бод ном вре ме ну тиме што 
отва ра пот пу но нови про стор у 
струк ту ри дана. И исто вре ме но 
мења ста тус запо сле ног дају ћи 
му сло бо ду избо ра.

Све је то више него дово љан 
раз лог да све већи број ком па-
ни ја при бе га ва овом реше њу, 
где год при ро да посла допу-
шта, а ујед но је то при ма мљи ва 
опци ја за при вла че ње нових 
игра ча у тим. Украт ко, ситу а ци-
ја где су изгле да сви на добит ку.

Нарав но, у стар ту је јасно да 
је ово при ча ипак огра ни че ног 
доме та и да се пре вас ход но 
одно си на ИТ ком па ни је и фир-
ме где глав ни на посла може да 

се оба вља ком пју тер ском тех-
но ло ги јом. Али, с дру ге стра не, 
мало ко ван стру ке има пред-
ста ву коли ко вели ки је, и све 
већи, обу хват делат но сти осло-
ње них на ком пју тер ске везе, 
тако да раз не вари јан те реше-
ња могу да се при ла го де врло 
раз ли чи тим про фе си о нал ним 
про фи ли ма.

И сам појам флек си бил но сти 
тре ба схва ти ти не само вре мен-
ски него и про стор но. Рад на 
даљи ну, рад од куће, из воза или 
са пла же, или са дру гог кон ти нен-
та, све су то обли ци јед ног општег 
пој ма у чијој сушти ни је садр жа на 
сло бо да кре и ра ња дана.

Поко ле ња која су завр ши ла 
рад ни век, па још они који су пен-
зи ју доче ка ли у јед ној истој фир-
ми, сав тај метеж тешко да могу 
и да пој ме. Али миле ни јал ци и 
гене ра ци ја икс, рође ни после 80-
их годи на про шлог века, ста са ли 
у духу дру га чи је рад не кул ту-
ре и вре ме ну неиз ве сно сти, где 
посао час имаш, час немаш, па 
радиш као сло бод њак и на више 
стра на, њима све то дола зи као 
при род но ста ње ства ри.

„То је при ла го ђа ва ње модер-
ном све ту”, цити ра Би-Би-Си 
Тар ју Кру гер, савет ни цу у Мини-
стар ству запо шља ва ња Фин ске, 

земље која је свет ски пред вод-
ник у флек си бил ним реше њи ма 
рад ног вре ме на.

Још пре више од 20 годи на, 
1996, у Хел син ки ју је закон ски 
про пи са на могућ ност запо сле-
ни ма да, пре ма потре би, себи 
при ла го де сат ни цу тако што ће 
дан поче ти или завр ши ти три 
сата рани је, одно сно касни је.

Сада Фин ци иду даље. Нови 
про пис који сту па на сна-
гу у јану а ру 2020. даје пра во 
свим стал но запо сле ни ма да у 
40-часов ној рад ној неде љи, за 
нај ма ње поло ви ну рад ног вре-
ме на сами одлу чу ју о месту и 
сати ма оба вља ња посла. Шта-
ви ше, има ју могућ ност и штед-
ње сати које могу накнад но да 
иско ри сте за про ду же ни одмор.

Флек си бил ност има при влач-
ну сна гу. У Фин ској, девет од 
десет ком па ни ја даје запо сле-
ни ма раз не вари јан те избо ра, у 
Бри та ни ји 76 одсто, у Руси ји чак 
поло ви на фир ми, а у Јапа ну где 
рад на кул ту ра садр жи еле мен те 
само жр тво ва ња, тек 18 одсто.

Чиње ни ца је да сада шње мла-
де гене ра ци је има ју дру га чи ји 
однос пре ма послу од прет ход-
ни ка, али запра во и пре ма свом 
живо ту, и изра же ну потре бу за 
урав но те же њем. Кри ла ти ца о 

балан су при ват ног и послов ног 
тако нала зи одјек и у ком па-
ниј ским реше њи ма. Осим тога, 
истра жи ва ња пока зу ју да се сви 
напо ри који иду у сусрет потре-
ба ма запо сле них вра ћа ју у виду 
веће про дук тив но сти.

На интер нет стра ни ци Свет-
ског еко ном ског фору ма могу 
се про чи та ти резул та ти истра-
жи ва ња Интер на ци о нал не 
послов не гру пе (IWG) којим је 
обу хва ће но 18.000 раз ли чи тих 
струч ња ка из 96 зема ља. У више 
од 80 одсто одго во ра наво ди 
се да флек си бил но рад но вре-
ме пове ћа ва про дук тив ност, а 
више од поло ви не испи та них 
каже да их ела стич ни ји усло ви 
чине ефи ка сни јим и задо вољ-
ни јим послом.

Јед на дру га сту ди ја у Бри та-
ни ји где су испи ти ва ни запо-
сле ни у бан ци HSBC тако ђе је 
дала слич не резул та те. Бли зу 90 
одсто анке ти ра них флек си бил-
ност моти ви ше да буду про дук-
тив ни ји, могућ ност ком би но ва-
ња рад них сати пока зу је се као 
јачи покре тач него пови ши ца, а 
две пети не запо сле них је наве-
ло да је прет ход ни посао напу-
сти ло јер нису има ли про сто ра 
за лич ни живот.

Д. Дра гић

ФЛЕК СИ БИЛ НО РАД НО ВРЕ МЕ, НОВИ КВА ЛИ ТЕТ ЖИВО ТА

Дру ги кон цепт дана
До послед њег 
даха
Негде раде, негде се изну ру-
ју. Јужна Коре ја дуго је била 
земља са нај ду жим рад ним 
вре ме ном. Мак си ма лан број 
недељ них сати изно сио је до 
про шле годи не 68 часо ва, 
када је сма њен на 52 сата, на 
него до ва ње послов них кру го-
ва. Пре по ру ка Међу на род не 
орга ни за ци је рада је 48 сати 
или мање, што у Ази ји пошту-
је само чети ри одсто зема ља. 
У Јапа ну нема про пи са којим 
се регу ли ше мак си ма лан број 
сати, али посто ји реч каро ши, 
смрт од пре ко мер ног рада и 
стре са. У финан сиј ској 2015/16. 
годи ни забе ле же но је 1.456 
ова квих тра гич них слу ча је ва.
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Зани мљи ва откри ћа о ствар ном 
бро ју годи на оних који су зашли 
у дру ги живот ни век

Све чешће се кон ста ту је да је чове чан-
ство већ ушло у доба дуго веч но сти: 
све је већи број оних који не само да 

дожи ве сто ту, него дубо ко зага зе и у дру ги 
живот ни век. 

Про це њу је се да је таквих данас око 
500.000. Пред во ди их Јапан ка Кане Тана ка 
са 116 годи на, зва нич но нај ста ри ја гра ђан ка 
све та. Демо гра фи ина че прог но зи ра ју да ће 
се овај клуб гото во удво стру ча ва ти са сва ком 
дола зе ћом деце ни јом, што под сти че и струч-
не рас пра ве о томе посто ји ли неки лимит 
коли ко неко људ ско биће може да пожи ви.

Нарав но, „суперста ри” су зани мљи ви и 
као инспи ра ци ја, сва ко би да доку чи рецепт 
њихо ве дуго веч но сти, ако тако нешто заи-
ста посто ји – и да га при ме ни. У мно гим 
слу ча је ви ма они су ста нов ни ци тако зва них 
пла вих зона, дело ва све та у који ма је нај ви-
ше сто го ди шња ка.

Јед но истра жи ва ње оба вље но овог лета 
у аустра лиј ском Инсти ту ту за био ло шку ста-
ти сти ку осве тли ло је међу тим и дру гу стра-
ну овог фено ме на, са глав ним закључ ком 
да нај ста ри ји ста нов ни ци све та – можда 
нису толи ко ста ри коли ко им се при пи су је. 
Годи не који ма се диче у мно гим слу ча је ви-
ма нису оно ли ке коли ко су заи ста живе ли 
код чак седам или осам од сва ких десе то ро 
нај ду го веч ни јих.

Раз лог за то није њихо ва наме ра да сла-
жу или неког обма ну, него је „заслу га” мати-
чар ске адми ни стра ци је, која пре сто годи на 
у мно го слу ча је ва није била тако поу зда на 
као што је (углав ном) данас.

Има доду ше и при ме ра да се нека ста ри-
на забро ја ла, неке годи не слу чај но зара чу-
на ла два пута, или јед но став но не посе ду је 
крште ни цу, којом би могао да се вери фи ку-
је ствар ни датум рође ња. 

Али оно што није спор но, то је да су неке 
земље има ле поу зда ни ју адми ни стра ци ју 
од дру гих. У такве, на при мер, спа да и Ита-
ли ја, која има доста сто го ди шња ка. Данас 
нај бо га ти ја држа ва, САД, пред крај про-
шлог века још је била у фор ми ра њу, шире-
ћи се на свој гео граф ски запад, па су мно ге 
ново о сно ва не феде рал не држа ве у раз-
ли чи то вре ме, и са раз ли чи тим сте пе ном 
поу зда но сти поче ле да воде сво је матич не 
књи ге рође них.

Поме ну та сту ди ја, уз ове напо ме не, кон-
ста ту је и неке пара док се. Оки на ва, остр во 
из архи пе ла га који чини тери то ри ју Јапа-
на, позна то је по вели ком бро ју сто го ди-
шња ка (што се при пи су је начи ну исхра не 
са доста рибе), упр кос томе што је про-
се чан оче ки ва ни век тамо нај ни жи у тој 
наци ји.

У неким слу ча је ви ма, поје ди нач не дуго-
веч но сти могу да буду резул тат пре ва ра да 
би се обмануо пен зиј ски фонд – има разних 
начи на који обез бе ђу ју да се пен зи је годи на-
ма испла ћу ју и „мртвим душа ма” чији иден-
ти тет пре у зи ма неко из поро ди це и слич но.

У аустра лиј ској сту ди ји суге ри шу да ако 
је ста ти стич ки само један слу чај такве пре-
ва ре на хиља ду ста нов ни ка, онда је уку пан 

број лажних сто го ди шња ка већи од оних 
аутен тич них.

Али већ сама чиње ни ца да неко не само 
да „догу ра” до сто те, него пожи ви још деце-
ни ју, па и више, пред ста вља фено мен за 
себе, пре све га зато што не посто ји науч но 
озва ни че ни при род ни „пла фон” за људ ски 
живот ни век.

Некад се мисли ло да је то 110 годи на, па 
је поме ре но на 115, што не зна чи да неко са 
рет ком ком би на ци јом гена, начи на живо та, 
гео граф ског про сто ра и дру гих фак то ра не 
достиг не и 122 годи не и 46 дана, коли ко је 
пожи ве ла Фран цу ски ња Жан Луиз Кле мен, 
за коју је вери фи ко ва но да је била нај ду го-
веч ни ји при ме рак људ ске врсте.

Над жи ве ла је сво ју ћер ку и уну ка. Рође-
на је 21. фебру а ра 1875, а умр ла 4. авгу ста 
1997. Спе ку ли са ло се да је њен иден ти-
тет још 1934. пре у зе ла њена ћер ка, али су 
детаљ на истра жи ва ња то опо вр гла.

Њен при мер је сво је вре ме но ожи вео 
деба ту о био ло ги ји ста ре ња, али није донео 
нова сазна ња у том погле ду. Ста ре ње – про-
цес посте пе ног дегра ди ра ња оно га што се 
нази ва „витал ност” – оду ми ра ње мно гих 
ћели ја, сма њи ва ње бро ја неу ро на и слич-
ног – неза у ста вљи во је. 

Диле ма је једи но коли ко неко, после сто-
тог рођен да на, има шан си да дожи ви сле де-
ћи. Све до 105, оне су веће од 50 одсто, да 
би се после тога та прог но за пре о кре ну ла.

Па ипак, 115. рођен дан већ су про сла ви-
ли Фран цу ски ња Лусил Рен дон и Јапа нац 
Шин Мацу ши та. Нека им је сре ћан и сто 
шесна е сти!

М. Бекин

СВЕТ ДУГО ВЕЧ НИХ

Нај ста ри ји можда нису тако 
ста ри

Четвр то доба
Удео „супер” дека и бака – оних који су 
пре ба ци ли 90 годи на – у инду стриј ски 
раз ви је ним дру штви ма у стал ном је 
пора сту, што је доне ло нову кате го ри ју: 
„четвр то доба”. Поред тога, све мање 
је рет кост да су исто вре ме но живе чак 
чети ри гене ра ци је. 
Швај цар ци су први изра чу на ли да је 
код њих изме ђу 2000. и 2017. број сто-
го ди шња ка гото во удво стру чен: са 784 
на 1.510 (што је 0,18 одсто свих ста нов-
ни ка). Екс пер ти прог но зи ра ју да ће 
један од пет деча ка тамо рође них 2017, 
и сва ка четвр та њихо ва вршња ки ња, 
дожи ве ти сто ту.
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хроника

Бела Палан ка има око 8.000 
пен зи о не ра, а 800 их је 
учла ње но у Удру же ње 

пен зи о не ра „Кури ло”. На челу 
тог удру же ња је Часлав Илић, 
који је члан и Окру жног удру-
же ња пен зи о не ра.

– Мали смо, али смо вред ни – 
каже Часлав и дода је да је удру-
же ње „Кури ло” фор ми ра но још 
1953. годи не, и то на Дан мла до-
сти, 25. маја. 

Има ту неке сим бо ли ке. Онда-
шњи омла дин ци и омла дин ке, 
данас су вред ни пен зи о не ри и 
пен зи о нер ке који се са посеб-
ним пије те том сећа ју тог вре-
ме на.

Илић каже да нема ју довољ-
но месних орга ни за ци ја, како у 
гра ду, тако и у сели ма, али члан-
ство у пот пу но сти покри ва ју 
сво јим анга жо ва њем и стал но 
су у кон так ту. 

– Орга ни зу је мо бар три изле-
та годи шње. Успо ста ви ли смо 
изван ред ну сарад њу са свим 
пен зи о нер ским удру же њи ма 
Пирот ског окру га, али и са удру-
же њи ма из Вла со тин ца, Лесков-
ца, Вра ња, Вла ди чи ног Хана, 
Гаџи ног Хана и Ниша. Редов но 

уче ству је мо на годи шњим ску-
по ви ма пен зи о не ра наша три 
окру га, а три пута смо и ми били 
дома ћи ни оку пља ња пен зи о-
не ра Нишав ског, Пирот ског и 
Топлич ког окру га – каже Илић.

Посеб но исти че да удру же ње 
„Кури ло” води рачу на и бри не о 
нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма, 
боле сним и изне мо глим, које 
често посе ћу ју. Њихо во гесло је 
да је сва ки пен зи о нер дра го цен 
и да ге не сме ју забо ра ви ти. У 
све му томе, по речи ма Часла ва 
Или ћа, има ју вели ку подр шку 
локал не само у пра ве. Успо ста-
вље на је добра сарад ња са 
Домом здра вља у Белој Палан-
ци, чије осо бље редов но оби-
ла зи боле сне и ста ре, па и оне у 
нај у да ље ни јим сели ма.

Чла но ви удру же ња су редов-
ни уче сни ци олим пи ја да тре-
ћег доба, како оне у Врњач кој 
Бањи, на нивоу Срби је, тако и 
оне у Дими тров гра ду, на нивоу 
Пирот ског окру га, за коју се 
може рећи да је међу на род на, 
јер на њој уче ству ју и пен зи о-
не ри из сусед не Бугар ске, каже 
Часлав Илић. 

С. Пана ки јев ски

Пред сед ни ца Удру же ња пен зи о не ра 
Вождо вац, Мил ка Вучи ће вић, поно сна је на 
број не актив но сти и акци је које су допри-
не ле попра вља њу соци јал ног поло жа ја 
нај ста ри јих Вождов ча на. Удру же ње бро ји 
1.200 чла но ва, а при бли жно исти број је 
учла њен у фонд соли дар но сти, пре ко кога 
могу да оства ре низ погод но сти.

– Има мо довољ но сред ста ва у фон ду па 
сва ки члан може да рачу на на позај ми цу 
у изно су сво је пен зи је. Тако ђе, у слу ча ју 
смр ти поро ди ци сле ду је износ у виси ни 
јед не пен зи је – каже пред сед ни ца и дода-
је да се после осам годи на сва ком пен зи о-
не ру вра ћа 67 одсто уло же них сред ста ва, 
без обзи ра на то да ли је кори стио сред-
ства.  

Поред позај ми це, нај у гро же ни ји пен зи-
о не ри могу рачу на ти на помоћ у хра ни и 
хиги јен ским сред стви ма. 

– Поде ли ли смо 136 хума ни тар них паке та 
у вред но сти од по 1.500 дина ра. Захва љу-
ју ћи помо ћи општи не Вождо вац, за наше 
чла но ве смо наба ви ли чети ри тоне воћа, 
повр ћа и месних пре ра ђе ви на – поми ње 
неке од успе лих акци ја Мил ка Вучи ће вић. 

О тро шку Фон да ПИО у неку од 
бања Срби је ићи ће 330 Вождов ча на, 
а захва љу ју ћи пот пи са ним спо ра зу-
ми ма са број ним при род ним лечи ли-
шти ма, на опо ра вак могу и кори сни ци 
са нешто вишим пен зи ја ма. Уз вау чер 
Вла де Срби је и попуст од десет одсто, 
тро шко ве борав ка могу изми ри ти у 
више месеч них рата. 

Пред сед ни ца Вучи ће вић нагла ша-
ва да је потреб но обез бе ди ти што 
већа пра ва нај ста ри јим сугра ђа ни ма 
у доме ну соци јал не зашти те, и то не 
само ста нов ни ци ма Бео гра да, него и 
целе Срби је.

Пен зи о не ри Вождов ца су редов ни уче сни-
ци Олим пи ја де тре ћег доба и до сада су осво-
ји ли пет пеха ра. Успе шно су се так ми чи ли у 
брзом хода њу, пика ду, кошар ци, стре ља штву 
и малом фуд ба лу.  М. Ашко вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА „КУРИ ЛО” БЕЛА ПАЛАН КА

Дру же ње, рад, дру же ње...

Ко се дру жи, живот му је дужи
Из Беле Палан ке нам је писао и наш вер ни чита лац Томи слав 
Ран ђе ло вић (88). Уз честит ке и лепе жеље за јуби леј „Гла са оси-
гу ра ни ка”, похва лио се да још има воље за дру же ње, јер, како 
каже, „ко се дру жи, живот му је дужи”. Живи у насе љу Бан дол, а 
поштар му редов но доно си наше нови не из којих сазна је како 
живе и раде пен зи о не ри широм Срби је. 
Нагла ша ва да је члан удру же ња пен зи о не ра „Кури ло” и да је 
вео ма поно сан на исто ри ју Беле Палан ке (на сли ци спо ме ник 
осло бо ди о ци ма овог гра да). Г. О.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЖДО ВАЦ

Зна чај соци јал не зашти те 

Пред пола зак на јед но од путо ва ња
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Нај ста ри ји Лесков ча нин, 
Алек сан дар Сто ја но вић, 
10. авгу ста про сла вио је 

101. рођен дан. За више го ди шњи 
хума ни тар ни рад и изу зет ну пле-
ме ни тост про шле годи не добио је 
Окто бар ску награ ду, и он је први 
сто го ди шњак са тим при зна њем.

– За добро здра вље и дуг живот 
пре по ру чу јем шет њу, посну хра-
ну, рано уста ја ње, а мора и да се 
ради... Тре ба има ти мир и спо кој-
ство, и не тре ба пре те ри ва ти ни 
у чему, чак ни у раду. Одр жа ва ње 
дво ри шта и цве ћа при чи ња ва 
ми вели ко задо вољ ство, сми ру је 
ме и вели ка ми је љубав – каже 
Алек сан дар Сто ја но вић.

Деда Аца је од 1980. годи не 
пен зи о нер, када је и затво рио 
тер зиј ску рад њу у којој је шио 
народ не ношње од дав не 1936. 
годи не. Глав на шнај дер ка била је 
њего ва живот на сапут ни ца, која, 
нажа лост, није жива. 

– Здра вље ме слу жи, покре-
тан сам, кућу и башту сам одр жа-
вам, а витал ност и дуго веч ност 
на неки начин дугу јем жути ци. За 
вре ме оку па ци је добио сам жути-
цу, оште ће на ми је јетра и од тада 

сам на дије ти. Уме сто воде нај ма-
ње три пута днев но пијем чај са 
мало меда од тра ве водо пи је, коју 
народ зове и голо гу за или цико-
ри ја – обја шња ва деда Аца рецепт 
за дуг живот.  Д. Коцић

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Пен зи-
о нер” Град ског удру же ња пен зи о не ра 
Вршац ове годи не сла ви 35 годи на успе-
шног рада.

Током три и по деце ни је КУД „Пен зи о-
нер” је уче ство вао на број ним мани фе ста-
ци ја ма – фести ва ли ма, смо тра ма хоро ва, 
сео ским сла ва ма, на дани ма бер би гро-
жђа, а сво јим насту пи ма су уве се ља ва ли и 
вршња ке у пен зи о нер ским домо ви ма.

Тако су ове годи не насту пи ли на сео ској 
сла ви у Уљми, на мани фе ста ци ја ма „Банат-
ска свад ба” у Зре ња ни ну и „Злат на јесен” у 
Гуду ри ци, али и у герон то ло шким цен три-
ма Вршац и „Мари ја Бур саћ” у Бео гра ду.

Пре ма речи ма проф. сп. сц. Љиља не 
Панић Тома ше вић, пред сед ни це дру штва, 
ове јесе ни ће чла но ви КУД-а насту пи ти на 
Гро жђе ба лу у Вршцу и Смо три хоро ва пен-
зи о не ра Вој во ди не у Зре ња ни ну.

У окви ру КУД-а „Пен зи о нер” делу ју 
фол клор на, реци та тор ска и лите рар на 
сек ци ја, као и хор. Како каже пред сед ни-
ца, чла но ви ма је зајед нич ки рад начин да 

се отрг ну од уса мље но сти и забо ра ва, а 
нај ве ћа награ да за успе шне насту пе им 
је апла уз публи ке и дру же ње са вршња-
ци ма.

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Пен зи о-
нер” ће 35 годи на рада обе ле жи ти све ча но 
4. сеп тем бра у про сто ри ја ма Град ског удру-
же ња пен зи о не ра Вршац. Д. Кораћ

СТО ПРВИ РОЂЕН ДАН НАЈ СТА РИ ЈЕГ ЛЕСКОВ ЧА НИ НА 

Деда Ацин дру ги век у
цвет ној башти

Рођен дан ске 
жур ке у  
Удру же њу 
пен зи о не ра
Пре ма пода ци ма леско-
вач ког Удру же ња пен-
зи о не ра, у овом гра ду 
данас живи два де се так 
пен зи о не ра ста ри јих од 
90 годи на. Ово удру же ње 
сва ког месе ца орга ни зу је 
„рођен дан ску жур ку” за 
чла но ве који су рође ни у 
том месе цу, уз при год но 
сла вље и покло не. Жур ке 
се углав ном завр ша-
ва ју песмом, суза ма и 
осме хом у исто вре ме, а 
ова дру же ња се пре при-
ча ва ју до неког сле де ћег 
рођен да на.     Т. С.

Сла вље ник са гости ма и сво јим цве ћем

Јуби леј КУД-а „Пен зи о нер” из Вршца

Успо ме на са вршач ког Гро жђе ба ла
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пензионерски кутак

КУЛА

Ликов на коло ни ја  
инва ли да рада

Општин ска орга ни за ци ја инва ли да рада Кула, у сарад њи са 
Саве зом инва ли да рада (СИР) Вој во ди не, недав но је у Кули 
орга ни зо ва ла 11. ликов ну коло ни ју инва ли да рада.

Мани фе ста ци ју је отво рио Карољ Вал ка, заме ник пред сед-
ни ка општи не Кула, а оку пље не умет ни ке су поздра ви 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 Срби је, и Обрад Воји но вић, пред сед ник 
ООИР Кула.

На коло ни ји је уче ство ва ло 16 сли ка ра из Вој во ди не, а 
моде ра тор је била Дубрав ка Недо вић.

Сви сли ка ри и пред став ни ци ООИР доби ли су захвал ни це, 
а насли ка ни радо ви биће изло же ни у Ликов ној гале ри ји КЦ 
Кула при ли ком обе ле жа ва ња Међу на род ног дана осо ба са 
инва ли ди те том. Д. К.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПАЛАН КА

Дру же ње код Лиси на
Руко вод ство Општин ске орга ни за ци је пен зи о не ра Сме де-

рев ске Палан ке орга ни зо ва ло је јед но днев ни излет за чла-
но ве Извр шног одбо ра и пред сед ни ке месних орга ни за ци ја 
пен зи о не ра у знак захвал но сти за њихов доса да шњи рад. 
Чла но ви Извр шног одбо ра и пред сед ни ци МО пен зи о не ра 
оби шли су мана стир Мана си ја и водо пад Лиси не.

За све њих орга ни зо ван је ручак, где су се акти ви сти уз 
песму, шалу и поко је кол це дру жи ли у при јат ном амби јен ту 
ресто ра на код водо па да Лиси не. Сл. К.

СВР ЉИГ 

Задо вољ ни пен зи о не ри 
На ово го ди шњој Бел му жи ја ди нај леп ши етно штанд са 

постав ком дома ће ради но сти има ли су свр љи шки пен зи о-
не ри, који су уз кола че, пите и бел муж доче ки ва ли госте. У 
пра вље њу бел му жа сти гли су до фина ла, а жен ска еки па у 
над вла че њу коноп цем је четвр та.   

На свр љи шкој Бел му жи ја ди бора ви ли су и пен зи о не ри из 
Нишав ског, Пирот ског и Топлич ког окру га који су ужи ва ли у 
госто прим ству дома ћи на. Милен ко Петро вић, пред сед ник 
Удру же ња пен зи о не ра Свр љиг, оце нио је да је њихо во уче-
шће на ово го ди шњој мани фе ста ци ја било успе шно, јер, како 
каже, нису у пита њу само побе де, већ и дру же ње и разни 
сусре ти гене ра ци ја. У дани ма Бемлу жи ја де Шахов ски савез 
Свр љиг уз подр шку ШК Вете ран орга ни зо вао је тур нир у 
шаху.  С. Ђ.

ВРА ЊЕ

Актив жена
Пре девет на ест годи на Удру же ње пен зи о не ра офор ми ло 

је Актив жена. Од тада до данас иста кли су се у разним обла-
сти ма. Актив тре нут но има шезде сет чла ни ца раз ли чи тог 
обра зо ва ња. Неке чла ни це пишу песме, афо ри зме... Саста ју 
се сва ког четврт ка и дого ва ра ју се о актив но сти ма до сле де-
ћег сусре та. Вео ма је посе ће на игран ка коју јед ном недељ но 
орга ни зу ју. Сва ку сла ву и пра зник сла ве о свом тро шку. Уче-
ству ју и у мани фе ста ци ји „Дани Вра ња”.

Сва ка чла ни ца при пре ма раз не ђако ни је, кола че разних 
врста, ста ра врањ ска јела, а онда то одно се у Дом за ста ра 
лица и децу без роди тељ ског ста ра ња. Посеб но их раду је 
када виде радо сна и насме ја на лица шти ће ни ка дома, како са 
оду ше вље њем једу сам су, каже пред сед ни ца Акти ва, Стан че 
Спа сић. Р. С.
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АЛЕК СИ НАЦ

Јаг ма за одмор 
на Зла ти бо ру

И ове годи не Општин ска орга ни за ци ја инва ли да рада из 
Алек син ца за сво је чла но ве орга ни зу је лето ва ње у Соко ба-
њи и на Зла ти бо ру.

ГЦ БАЧ КА ПАЛАН КА 

Пре ми је ра позо ри шне 
пред ста ве 

У изво ђе њу кори сни ка и запо сле них Герон то ло шког цен-
тра из Бач ке Палан ке одр жа на је пре ми је ра пред ста ве „Зала-
жем се за мини стар ку”. Овај позо ри шни игро каз по моти ви ма 
Нуши ће ве коме ди је изве ден је у пре пу ној кино сали ГЦ Бач ка 
Палан ка, уз све срд ну помоћ осо бља и под покро ви тељ ством 
др Мила на Баји ћа, дирек то ра уста но ве.  

Подр шку пред ста ви пру жи ли су музич ка шко ла ШОМО 
„Сте ван Хри стић” и ЦТКУ „Коста Абра ше вић” из Бач ке Палан-
ке, као и неко ли ко мла дих умет ни ка.

Пред ста ва је још јед ном потвр ди ла да се сна гом духа и 
воље пре ко кре а тив ног изра за могу пре ва зи ћи ста ро сна 
огра ни че ња, као и пред ра су де о ста ри ма. У пла ну су и репри-
зна изво ђе ња на сце ни ГЦ из Бач ке Палан ке од сре ди не сеп-
тем бра, као и госто ва ња по Вој во ди ни и шире.

Пре ми је ри су при су ство ва ли и покра јин ски секре тар за 
соци јал ну поли ти ку, демо гра фи ју и рав но прав ност поло-
ва, Пре драг Вуле тић, и Ана Тома но ва Мака но ва, посла ни ца 
у Скуп шти ни АП Вој во ди не, као и број ни пред став ни ци из 
обла сти соци јал не зашти те. Г. О.

ЛЕСКО ВАЦ

Савет за зашти ту пра ва 
нај ста ри јих

У окви ру Град ског удру же-
ња пен зи о не ра у Лесков цу 
фор ми ран је Савет за раз вој, 
орга ни за ци ју и зашти ту пра-
ва пен зи о не ра Лесков ца и југа 
Срби је. Савет бро ји 15 чла но-
ва од углав ном висо ко о бра-
зо ва них пен зи о не ра раз ли чи тих про фе си ја, међу који ма су и 
два бив ша пред сед ни ка општи не из овог гра да.

Саве том руко во ди Бра ти слав Здрав ко вић (на сли ци), пред-
сед ник леско вач ког Удру же ња пен зи о не ра. Ово ново фор ми-
ра но тело има саве то дав ну уло гу, а први пред лог који је од 
њих поте као јесте повла шће на вожња у град ском и при град-
ском пре во зу за при пад ни ке тре ћег доба. С тим у вези леско-
вач ко Удру же ње пен зи о не ра је одлу чи ло да при ку пља њем 
пот пи са покре не пети ци ју код Град ског већа и гра до на чел-
ни ка Лесков ца да се ста ри јим жите љи ма омо гу ћи јеф ти ни ји 
ауто бу ски пре воз.  Т. С.

РУМА

Вели ко инте ре со ва ње  
за бање

Опо ра вак у бања ма Срби је о тро шку ПИО фон да ове годи-
не ће кори сти ти 78 пен зи о не ра из рум ске општи не – 47 ста-
ро сних, 20 поро дич них и 11 инва лид ских, сазна је мо од Петра 
Баби ћа, пред сед ни ка Општин ског удру же ња пен зи о не ра у 
Руми. И ове годи не је било вели ко инте ре со ва ње за одла зак 
у бање, тако да је за поме ну та места кон ку ри са ло 349 пен зи-
о не ра. Г. В.

– У Соко ба њи сме не тра ју по 10 дана. Сме штај је у нашем 
објек ту, у насе љу Јабу кар. У две собе има чети ри лежа ја, а 
обје кат, нарав но, има купа ти ло, стру ју, воду, ТВ, фри жи дер и 
елек трич ни штед њак. Цена је 400 дина ра по осо би днев но – 
каже пред сед ник ООИР, Дра ган Попо вић. 

Обје кат је почео да ради 21. јуна, а послед ње госте при мио 
је 21. авгу ста. Инте ре со ва ње за лето ва ње у лепој бањи под 
Озре ном је рела тив но сла бо, што се не може рећи за Зла ти-
бор (на сли ци).

– За лето ва ње на овој пла ни ни при ја вљи ва ње је завр ше но 
још у апри лу, а инте ре со ва ње је било изу зет но. Уз вау чер Вла-
де Срби је од 5.000 дина ра, за пет ноће ња са исхра ном и пре-
во зом тре ба ло је издво ји ти шест хиља да дина ра. Сме штај је 
у син ди кал ном одма ра ли шту „Боем” – каже наш саго вор ник. 

На Зла ти бо ру ће ове годи не у чети ри сме не лето ва ти око 
150 Алек син ча на, а прва сме на је поче ла 31. јула. С. И.
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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.
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поводи

БРА ТУ НАЦ

Тре ће коло 
Дрин ског купа

Ново о сно ва ни Дрин ски куп, за 
пен зи о не ре из 10 општи на са десне 
и леве оба ле Дри не, на стар ту је 
оправ дао оче ки ва ња. Еки пе пред-
став ни ка тре ћег доба так ми че се у 
осам дисци пли на. Чети ри општи не 
су дома ћи ни са по две дисци пли-
не, а Баји на Башта, као ини ци ја тор 
Дрин ског купа, биће дома ћин про-
гла ше ња гене рал ног пла сма на у 
екип ној и поје ди нач ној кон ку рен-
ци ји.

Бра ту нац је био дома ћин тре ћег 
кола у коме је оба вље но так ми че-
ње у брзом хода њу и шаху. У брзом 
хода њу прво место зау зе ла је еки-
па Вла са ни це, Баји на Башта је била 
дру га, Бра ту нац тре ћи. Сле де Мили-
ћи, Сре бре ни ца, Љубо ви ја, Бања 
Кови ља ча, Мали Звор ник, Звор ник 
и Лозни ца. У шаху побе да је при па-
ла Звор ни ку, дру ги је Мали Звор-
ник, тре ћи Бра ту нац, сле де Баји на 
Башта, Сре бре ни ца, Мили ћи, Љубо-
ви ја, Вла се ни ца и Бања Кови ља ча.

М. Андрић

Гото во сви домо ви кул ту ре 
у Јабла нич ком управ ном 
окру гу овог лета орга ни-

зо ва ли су фести ва ле фол кло-
ра. Одр жа ни су међу на род ни 
фести ва ли у Лесков цу, Медве-
ђи, Леба ну и Вуч ју, а фол клор-
них насту па било је и у Бре стов-
цу, Вла со тин цу и Сија рин ској 
бањи. Одмах иза леско вач ког 
фести ва ла на којем су насту пи-
ли фол клор ци тре ћег доба из 
три де се так гра до ва Срби је, као 
и гости из Бугар ске и Север не 
Маке до ни је (на слици), одр жан 
је фести вал фол кло ра у Медве-
ђи. У овој лепој варо ши на оба-
ла ма Јабла ни це насту пи ле су 
фол клор не гру пе из Срби је, 
Пољ ске, Литва ни је, Север не 
Маке до ни је, као и игра чи и 
пева чи из сусед них општи на, 
Леба на и Лесков ца.

У ком шиј ском Леба ну КУД 
„Јабла нич ко оро” орга ни зо вао 

је десе ти међу на род ни дан 
фол кло ра „У рит му јабла нич ког 
срца”, на којем су се посеб но 
иста кли фол клор ци из Сло вач-
ке. Све уче сни ке овог фести ва-
ла при мио је Иван Бог да но вић, 
пред сед ник општи не Леба не. 

– Даје мо вели ку подр шку 
овој мани фе ста ци ји, као и КУД 
„Јабла нич ко оро” да и даље 
успе шно орга ни зу је ове међу-

на род не сусре те – иста као је 
Бог да но вић.

Ланац фол клор них сусре-
та завр ши ли су мла ди у Вуч ју. 
У овој пот пла нин ској леско-
вач кој варо ши ци госто ва ли су 
Литван ци, Буга ри, Поља ци и 
Маке дон ци. Дома ћи ни сусре та 
у Вуч ју били су КУД „Абра ше-
вић” из Лесков ца и Фол клор на 
сек ци ја мла дих из Вуч ја. Т. С.

ЛЕТО МЕЂУ НА РОД НИХ ФЕСТИ ВА ЛА ФОЛ КЛО РА У ЛЕСКО ВАЧ КОМ КРА ЈУ

Игра ло се и на бини
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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.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?З. Д. Бео град: Имам непо ве зан рад ни стаж у три пери о да од 

по пет дана у 1988. и 1989. годи ни. Да ли могу да под не сем 
зах тев и да те пери о де пове жем само стал ном упла том?

?К. М., Пећин ци: Имам 65 годи на, али пошто сам касно почео 
да радим, немам 15 годи на ста жа да бих оства рио пен зи ју. 
Могу ли сада да се укљу чим у оси гу ра ње по чла ну 15?

?Ј. М., При је по ље: Каква све пома га ла могу да наба ве сле пе 
осо бе пре ко Фон да ПИО?

?Л. Т., Топо ла: Недав но ми је пре ми ну ла мај ка. Како да регу-
ли шем испла ту зао ста лог изно са пен зи је?

?К. М., Лапо во: Да ли моја супру га може да ми усту пи свој 
стаж, јер га нема довољ но, да бих ја оства рио пра во на 
пен зи ју?

?М. М., Бео град: Већ више од 10 годи на као неза по сле-
ни вој ни инва лид при мам редов ну месеч ну надок на ду 
у изно су од око 29.000 дина ра. Један део сред ста ва при-

мам од општин ског, а дру ги од репу блич ког фон да. Инте ре су-
је ме да ли имам пра во да ми се овај пери од за који при мам 
надок на ду упи ше у рад ни стаж, с обзи ром на то да посе ду јем 
реше ње да ми је ова надок на да трај ног карак те ра. Исто вре ме-
но питам, да ли су уста но ве које ми испла ћу ју горе назна че ни 
износ у оба ве зи да упла ћу ју и допри нос за рад ни стаж?

?С. Л., Меро ши на: Од мар та 2019. сам на боло ва њу. Која 
је про це ду ра за изла зак на инва лид ску коми си ју, које су 
моје оба ве зе пово дом тога?

Није могу ће доку пи ти стаж

После 65. годи не нема оси гу ра ња
по члану 15

Набав ка пома га ла за сле пе осо бе

Неис пла ће ни изно си пен зи је
по смр ти кори сни ка

Пра ва из ПИО су лич на пра ва

Нов ча на надок на да за инва ли де 
и стаж

Боло ва ње дуже од шест месе ци

Одго вор: Пре ма важе ћим 
про пи си ма о пен зиј ском и 
инва лид ском оси гу ра њу, није 
могућ докуп ста жа, одно сно 

није могу ће ретро ак тив но 
извр ши ти упла ту допри но са 
за рани ји пери од када је лице 
било ван оси гу ра ња. 

Одго вор: Лице које је напу-
ни ло 65 годи на живо та, а нема 
15 годи на ста жа оси гу ра ња, тј. 
не испу ња ва усло ве за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју 
у погле ду ста жа оси гу ра ња, не 
може се укљу чи ти у оба ве зно 
оси гу ра ње по чла ну 15 Зако на 
о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу ради обез бе ђи ва ња 
потреб ног ста жа оси гу ра ња, 
одно сно упла те допри но са до 
испу ње ња усло ва за пен зи ју. 

Ви нема те пра во ни на инва-
лид ску пен зи ју пошто пра во на 
инва лид ску пен зи ју може да 
оства ри само оси гу ра ник код 
кога је утвр ђен пот пу ни губи так 
рад не спо соб но сти до навр ше-
ња потреб них годи на живо та за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју. За оси гу ра ни ке жене то 
је ове годи не 62 годи не и шест 
месе ци живо та, а за оси гу ра ни-
ке мушкар це та гра ни ца је 65 
годи на живо та. 

Одго вор: Фонд ПИО обез бе-
ђу је нов ча ну накна ду за набав-
ку спе ци јал них пома га ла оси-
гу ра ни ку, одно сно кори сни ку 
пен зи је – сле пом лицу и сле-
пом дете ту оси гу ра ни ка. То су 
репро дук тор, Бра је ва писа ћа 
маши на и дру га елек трон ска 
одно сно диги тал на пома га ла.

Пра во на Бра је ву писа ћу 
маши ну оства ру ју сле па лица 
која су обу че на за слу же ње 
Бра је вим писмом у шко ла ма за 
сле пе или на посеб ној наста ви 
за опи сме ња ва ње сле пих лица 
и сле па деца која се нала зе на 
шко ло ва њу до навр ше них 26 
годи на живо та. 

Пра во на репро дук тор оства-
ру ју сле па лица која су чла но ви 
библи о те ке за сле пе, а сле па 
деца ако се нала зе на шко ло-
ва њу до навр ше них 26 годи-
на живо та. Пра во на говор ни 
софт вер за срп ски језик може 
да оства ри сле по дете, уче ник, 
почев од петог раз ре да основ-
не шко ле, сту дент и запо сле-
ни, коме посе до ва ње софт ве ра 
може помо ћи у вези са кон крет-
ним рад ним анга жо ва њем. 

Пра во на деј зи пле јер оства-
ру је сле по оси гу ра но лице члан 
библи о те ке, или сле по дете 
које се нала зи на шко ло ва њу до 
навр ше них 26 годи на живо та. 

Одго вор: Доспе ли, а неис-
пла ће ни изно си пен зи је 
после смр ти кори сни ка пен-
зи је испла ћу ју се наслед ни ку 
који је утвр ђен пра во сна жним 
оста вин ским реше њем над ле-
жног суда. По окон ча њу оста-
вин ске рас пра ве, потреб но је 
доста ви ти оста вин ско реше-

ње слу жби испла те пен зи ја у 
фили ја ли Фон да која је врши-
ла испла ту пен зи је, затим пен-
зиј ски чек, копи ју лич не кар-
те лица коме ће се извр ши ти 
испла та доспе лих неис пла ће-
них пен зи ја и подат ке о бро ју 
рачу на на који тре ба упла ти ти 
зао ста ли износ. 

Одго вор: Пра ва из пен зиј-
ског и инва лид ског оси гу ра ња 
су лич на пра ва и не могу се пре-
но си ти на дру га лица. То зна чи 
да та пра ва може оства ри ти 
само оси гу ра ник, одно сно лице 
које за то испу ња ва зако ном 

про пи са не усло ве. Оси гу ра ник 
који је сте као неко пра во из 
пен зиј ског и инва лид ског оси-
гу ра ња не може то сво је пра во 
(нпр. пра во на ста ро сну пен зи-
ју) пре не ти или покло ни ти дру-
гом лицу. 

Одго вор: С обзи ром на 
то да се допри нос за пен зиј-
ско и инва лид ско оси гу ра ње 
пла ћа на осно ви цу коју чини 
испла ће на зара да запо сле ног, 
нема осно ва да Вам се на ову 

накна ду упла ћу ју допри но си 
и тај пери од при зна као стаж 
оси гу ра ње. Фонд за пен зиј ско 
и инва лид ско оси гу ра ње не 
испла ћу је накна де неза по сле-
ним лици ма.

Одго вор: Када је реч о дужем 
тра ја њу спре че но сти за рад 
(про у зро ко ва не боле шћу или 
повре дом на раду), а нај ка сни је 
по исте ку сва ких шест месе ци 
непре кид ног боло ва ња, одно-
сно ако је оси гу ра ник у послед-
њих 18 месе ци био спре чен за 
рад 12 месе ци са пре ки ди ма, 
иза бра ни лекар или дру ги струч-
но-меди цин ски орган дужан 
је да запо сле ног са потреб ном 

меди цин ском доку мен та ци јом 
упу ти на инва лид ску коми си ју 
ради утвр ђи ва ња губит ка рад-
не спо соб но сти. С тим у вези 
запо сле ни је дужан да нај ка-
сни је у року од 15 дана од дана 
упу ћи ва ња на инва лид ску коми-
си ју под не се зах тев за покре-
та ње поступ ка ради утвр ђи ва-
ња губит ка рад не спо соб но сти 
пред над ле жном орга ни за ци о-
ном једи ни цом Фон да ПИО. 
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СКАНДИНАВКА СУДОКУ

ОСМОСМЕРКА

У лику са словима треба пронаћи све доле  
наведене речи у осам смерова. На крају 

ће остати четири слободна поља, која читана 
редом дају назив једне воћке.

АВИОНИКА, АНКАРА, АНОНСА, БАНКАР, ГРОТЛО, 
ЕТИОЛ, КАРАШ, КАТРАН, КЛАВИР, КОТОР, КРЕВЕТ, 

НАСТАНАК, НОНЕТ, ОКАТА, ОКВИР, ОНТАРИО, 
ПАСТА, РТИНА, СТАТИКА, СТАТОР, СТОЈАНКА, СТРАХ, 

ТЕЛЕСКОП, ТОРАЊ, ТРАКИЈА, ТРБУХ, ЦИЈАН, ЦРТАНКА. 

Г А С Н О Н А Н Р

Ц Р Т А Н К А И Х

Т И О Р И С В Д У

Е Р Ј Т Т А И И Б

Л О А А Л И О А Р

Е Т Н К Н О Н Е Т

С А К Т И К И А Е

К Т А О А Ј К Т В

О С Р Р Т Р А А Е

П А А А У О И К Р

Њ П Ш Њ Х А Р О К

Табелу треба испунити бројевима од 1 до 9
тако да се у сваком водоравном реду, усправној колони, 

и у квадратима 3x3 поља, бројеви не понављају.

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

АМЕРИЧКА 
ФИЛМСКА 
ГЛУМИЦА

ИНДИЈАНСКО   
ПЛЕМЕ

МУШКО 
ИМЕ

РАСТАВНА 
СВЕЗА

МЕСТО НА 
КОСМЕТУ

ПИСАЦ АНАЛА, 
ЛЕТОПИСАЦ

ИСКИЋЕНОСТ

ВРСТА 
МАЈМУНА

ИМПРОВИ-   
ЗОВАНА 

 ПОЗОРНИЦА

ЗЕМЉА   
ЗАСАЂЕНА 
МАЛИНОМ

ЕЛЕКТРО- 
ПРОЈЕКТ И 

ИНЖИЊЕРСТО

ИМЕ ЕСЕЈИСТЕ 
ФИНЦИЈА

ОБИМ

РАНИЈИ    
ГЛУМАЦ,    
ДАНИЛО

СТАРО ЈЕВРЕЈ.   
КРАЉ

ЗОЉА 
(МН.)

АРАБЉАНИ

ГЛАВНИ 
ГРАД ГАНЕ

ТЕХНИЧКЕ 
НОВИНЕ

ПРЕЛИВАЊА

СИМБОЛ 
ЗА НИКЛ

РАДИО-
ПРИЈЕМНИК

РЕКА  
У РУСИЈИ

СИМБОЛ  
КИСЕОНИКА

ПИТОМ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ФИЛОЗОФ,  
КАРЛ

 ТЕР,     
СМОЛА

СТРУЧЊАК ИЗ 
НЕКЕ ОБЛАСТИ

ДРВЕНИ  
ПЛУГ,  РАЛО

АРАПСКИ   
ИЗРАЗ У  
ДРУГОМ    
ЈЕЗИКУ

СПОЉНО- 
ТРГОВИН. 
АГЕНЦИЈА    

(СКР.)

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ЗАДУЖБИНАР

ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА   (СКР.)

ДЕФЕКТ,  
ШТЕТА

ДАН У  
НЕДЕЉИ

НАУКА О 
ПОМОРСТВУ

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

НАУЧНО-   
ТЕХНИЧКА   

ИСТРАЖИВ.

МОРСКА РИБА

МЕСТО   КОД 
ЂАКОВИЦЕ

СИМБОЛ 
ЗА БОР

МЛАДУНЧЕ 
КРАВЕ

30.СЛОВО 
АЗБУКЕ

СИЛОМ   
 УЗЕТИ

ИМЕ ГЛУМИЦЕ 
САМС

ВРСТА НОЖА,  
БРИТВА

ВРСТА 
ВИШЊЕ

ВОДЕНИ 
ЉУСКАР

РЕКА У  
 РУСИЈИ

2 7 3 4

1 3 2 6

9 5 6 1

7 4 8 2

9 7 4 3

4 8 3 1

2 4 3 8 5

5 7 3

7 1 9 2 8



Да ли сте зна ли ... Миса о не напра ве
Раз го ва ра ла сам са собом. Мишље ња су поде ље на.
Неке осу ђу ју на забо рав, а дру ге због пам ће ња.
Једи но је фата мор га на гола исти на.
Исто ри ју људ ске глу по сти пишу умни људи.
Речи су пла сти чан мате ри јал који људи тешко сва ре.
И од тач ке гле да ња може да наста не усклич ник.

Вуко са ва Ден чић

Твр до гла ви ма оста је нада
Не да сви не мисли мо исто, него не мисли мо ништа!
Круп не рибе се лове на исти начин као и меч ке.
Дође вре ме кад и бог на мно ге поја ве, јед но став но, зажму ри.
Исти ну хва та нај ве ћа зима онда када је лаж обла чи.
Твр до гла ви људи све изгу бе, осим наде.

Мили јан Деспо то вић

Исти на и прав да
Прав да ника ко да стиг не. Чека исти ну која касни.
Због неве ро ват них могућ но сти, не затва рај те очи пред оним 

веро ват ни јим.
Коли ко је у неком мање беса и буке – толи ко су му мање такве 

муке.
Када је језик пре ду го за зуби ма, зуби про го во ре шкр гу та-

њем.
Порез је пета рачун ска рад ња! Уз чети ри оста ле. 

Сло бо дан Дучић

Куле од кара та
Људи пате, јер још нису пре ста ли да воле.
Изви ни, Вуче. Енгле ски се уву као у језик сви ња ра и гове да ра.
Овде се и за кулу од кара та тра жи упо треб на дозво ла.
Пусти сузу, пери образ.
Ћута њем се реч не гаси.
Нећу да се дру жим са вама. Ви нема те ништа од поште ња, а ја 

немам ништа сем поште ња.
Да ли је и про сјач ки штап орто пед ско пома га ло?

Рад ми ло Мић ко вић

Леко ви те мисли
Једи но не може да зар ђа точак исто ри је.
Суде ћи по цена ма, одав но смо у Евро пи.
Једе јед но лич ну хра ну, а дво ли чан је.
Кад вас неко држи у шаци, мора те да му гле да те кроз прсте.
Ако вас при ја тељ на поло жа ју гле да из птич је пер спек ти ве, 

није вам при ја тељ.
Пара докс је кад непи смен човек каже: „Читам те као књи гу”.

Душан Стар че вић
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– да је прву бол ни цу на 

– да је прва штам па на књи га на тлу Срби је 

Мило ра до вић из Новог Сада и Јован Жив ко вић из Срем ске 

Шафа ри ко ве збир ке и има укуп но 300 листо ва, док се дру ги, 

дели мич но оште ћен при ме рак, са 296 листо ва чува у Руској 

наци о нал ној библи о те ци у Санкт Петер бур гу. Само један 

одло мак од 92 листа чува се у музе ју Срп ске ака де ми је нау ка 

и умет но сти.

Каме ни це који су живе ли у 18. веку, док је први зубар у Срби ји 

тери то ри ји Срби је осно вао 

„Рујан ско четво ро је ван ђе ље”, одштам па но 

Све ти Сава у мана сти ру Сту-

1537. годи не у мана сти ру Рујан код Ужи ца? 

де ни ца по поврат ку са Све те 

Штам пар овог дела је био монах Тео до си је 

горе 1208. годи не? Бол ни ца се 

који је под вошта ни цом резба рио сло ва и 

зва ла „Све ти дух” и била је устро је на по визан тиј ским мана стир-

упо тре био 250 дрве них пло ча. Нала зи се у 

ским узо ри ма. Први шко ло ва ни лека ри Срби били су Петар 

Наци о нал ној библи о те ци у Пра гу у саста ву 

био Мориц Леф нер који је дошао у Бео град 1847. За њега се 

гово ри ло да „бушне зубе неком чуд ном масом запу ша ва”.

– да је Јован Јова но вић Змај 1865. годи-

– да је прва срп ска науч на 

прав де”, за коју је музи ку ком по но вао Сло ве нац Даво рин 

се изво ђе ње срп ске народ не хим не „Боже прав де”.

човек који је у Срби ји почео да се бави мете о ро ло ги јом.

не по наруџ би ни срп ске вла де напи сао 

инсти ту ци ја Опсер ва то ри ја која 

сти хо ве за прву срп ску хим ну, а мело ди-

је осно ва на 7. апри ла 1887. годи-

ју је ком по но вао Кор не ли је Стан ко вић? 

не? Опсер ва то ри ја је била сме-

Међу тим, њихо ва хим на ника да није 

ште на у изнајм ље ној кући Ерне ста Гај зле ра на Вра ча ру. Вла-

изве де на и губи јој се сва ки траг. Јован 

сти ту згра ду је доби ла 1891. годи не (у Кара ђор ђе вом пар ку у 

Ђор ђе вић, писац и управ ник Народ ног 

Бео гра ду), а данас је то Мете о ро ло шка опсер ва то ри ја. Вели-

позо ри шта у Бео гра ду, напи сао је комад „Мар ко ва сабља” 

Јен ко. У „Срп ским нови на ма” од 23. фебру а ра 1882, у изве-

ка је веро ват но ћа да је Вла ди мир Јак шић, про фе сор Бео-

који се завр ша ва сце ном у којој народ пева песму „Боже 

шта ју са кру ни са ња Мила на Обре но ви ћа за кра ља, поми ње 

град ског лице ја и Вели ке шко ле, осни вач ста ти сти ке, први 
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