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Сва ког 1. окто бра, још од 
1990. годи не, широм све-
та се обе ле жа ва Међу на-

род ни дан ста ри јих осо ба. Овај 
дан је про гла си ла Гене рал на 
скуп шти на Ује ди ње них наци ја 
да би се нагла си ла важност оси-
гу ра ва ња живот не сре ди не која 
се може при ла го ди ти потре ба-
ма и спо соб но сти ма ста нов ни-
ка тре ће доби. Про гла ше њем 
Међу на род ног дана ста ри јих 
осо ба под сти чу се држа ве да 
ста ри јим чла но ви ма оси гу ра ју 
задо во ље ње њихо вих потре-
ба и омо гу ће им уче ство ва ње 
у дру штву у скла ду с њихо вим 
спо соб но сти ма.

Ово го ди шња тема Међу на-
род ног дана ста ри јих осо ба је 
„Путо ва ње у ста ро сну јед на-
кост”. Аген да 2030 и циље ви 
одр жи вог раз во ја пре по зна-
ју да ће раз вој бити оства рив 
само ако укљу чу је сва ста ро сна 
доба. Осна жи ва ње ста ри јих 
осо ба у свим димен зи ја ма раз-
во ја, укљу чу ју ћи про мо ви са-
ње њихо вог актив ног уче шћа 
у дру штве ном, еко ном ском и 
поли тич ком живо ту, један је од 
начи на да се оси гу ра њихо во 
укљу чи ва ње и сма њи нејед на-
кост. Ово го ди шња тема ускла-
ђе на је с Циљем одр жи вог 
раз во ја 10 и фоку си ра на је на 

путе ве суо ча ва ња са посто-
је ћим и спре ча ва ње буду ћих 
нејед на ко сти у ста ри јој живот-
ној доби. Циљ одр жи вог раз-
во ја 10 одно си се на сма ње ње 
нејед на ко сти уну тар и међу 
држа ва ма и има за циљ да 
обез бе ди јед на ке могућ но сти 
и сма њи нејед на ко сти исхо да, 
укљу чу ју ћи мере за откла ња-
ње дис кри ми на ци је, и осна-
жи ва ње и про мо ви са ње соци-
јал не, еко ном ске и поли тич ке 
инклу зи је свих, без обзи ра на 
ста ро сну доб, пол, инва ли ди-
тет, расу, етнич ку при пад ност, 
поре кло, рели ги ју или еко ном-
ски и дру ги ста тус.

Први дан окто бра под сет ник 
је на чиње ни цу да је ста ре ње 
попу ла ци је један од нај ве ћих 
успе ха чове чан ства, а исто вре-
ме но и један од нај ве ћих иза зо ва 
са који ма се свет суо ча ва. Пода-
ци гово ре да је тре нут но гото во 
700 мили о на људи ста ри је од 60 
годи на. Живот ни век се стал но 
про ду жа ва захва љу ју ћи бољем 
живот ном стан дар ду ста нов ни-
штва, ква ли тет ни јој здрав стве-
ној зашти ти и обра зо ва њу, као 
и стал ном раз во ју меди ци не и 
фар ма це ут ске инду стри је, па су 
про це не да ће до 2030. број ста-
рих 60 и више годи на дости ћи 1,4 
мили јар де, а до 2050. годи не чак 

две мили јар де, одно сно више од 
20 одсто свет ске попу ла ци је.

Ни у нашој земљи није дру-
га чи ја сли ка. По про сеч ној ста-
ро сти, са 43,2 годи не, Срби ја 
се нала зи у гру пи нај ста ри јих 
држа ва у Евро пи. Резул та ти про-
јек ци је ста нов ни штва Срби је 
до 2060. годи не, коју је изра дио 
Репу блич ки завод за ста ти сти ку, 
ука зу ју да ће и у наред ним деце-
ни ја ма ста нов ни штво бити изло-
же но про це су демо граф ског ста-
ре ња по свим пара ме три ма, а до 
2060. годи не гото во сва ки тре ћи 
ста нов ник Срби је биће ста ри ји 
од 65 годи на.

Пове ћа ње бро ја ста ри јих 
људи биће нај ве ће и нај бр же 
у све ту у раз во ју, са Ази јом као 
реги јом са нај ве ћим бро јем ста-
ри јих осо ба, и Афри ком суо че-
ном са нај ве ћим про пор ци о нал-
ним растом. Има ју ћи то у виду, 
очи глед но је потреб но поја ча-
ну пажњу усме ри ти на посеб не 
потре бе и иза зо ве са који ма се 
суо ча ва ју мно ги ста ри ји људи. 
Међу тим, јед на ко је важан и 
допри нос који већи на ста ри јих 
осо ба може дати функ ци о ни-
са њу дру штва уко ли ко посто је 
одго ва ра ју ће гаран ци је. Људ ска 
пра ва леже у осно ви свих напо-
ра у том погле ду.

В. Кадић

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ ОСО БА – 1. ОКТО БАР

Путо ва ње у ста ро сну 
јед на кост
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у жижи

Вла да Репу бли ке Срби је на сед ни ци од 
13. сеп тем бра доне ла је Одлу ку о виси ни 
мини мал не цене рада за пери од јану ар –де-
цем бар 2020. годи не. Утвр ђе на мини мал на 
цена рада за овај пери од изно си 172,54 
дина ра (нето) по рад ном часу и при ме њи-
ва ће се од 1. јану а ра иду ће годи не.

Вла да је одлу ку доне ла на пред лог 
Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, а у скла ду са 
Зако ном о раду, има ју ћи у виду да соци-

јал ни парт не ри нису пости гли кон сен зус 
о виси ни мини мал не цене рада за 2020. 
годи ну, што је кон ста то ва но на сед ни ци 
Соци јал но-еко ном ског саве та, одр жа ној 
10. сеп тем бра 2019. годи не.

– Рефор ме које је пред сед ник Репу бли-
ке Срби је Алек сан дар Вучић увео 2014. 
годи не резул ти ра ле су тиме да пове ћа ње 
мини мал не цене рада данас буде нај ве ће 
до сада у Срби ји. Пове ћа ње је 11,1 одсто, 
одно сно нова мини мал на цена рада биће 

172,54 дина ра по сату, што про сеч но даје 
месеч ну мини мал ну зара ду од 30.022 
дина ра. Ми смо озбиљ на вла да, чији су 
први при о ри тет наши гра ђа ни – рекао је 
мини стар за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, Зоран Ђор ђе вић, и 
додао да је жеља Вла де Срби је да пове-
ћа ње буде у скла ду са реал ним осно ва-
ма, те да веру је да ће мате ри јал ни поло-
жај наших гра ђа на сигур но бити бољи из 
годи не у годи ну. Г. О.

Мини стар ство за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња саоп-
шти ло је да су пен зи о не ри дали 

дирек тан допри нос ста бил но сти наци о-
нал не еко но ми је у прет ход ном пери о ду, 
због чега Вла да Репу бли ке Срби је, у овом 
пери о ду, тра жи начи не побољ ша ња њихо-
вог мате ри јал ног поло жа ја. У саоп ште њу се 
наво ди да су резул та ти финан сиј ске кон со-
ли да ци је повољ ни, чиме су ство ре ни усло-
ви за испла ту јед но крат не помо ћи и пове-
ћа ње пен зи ја.

Мини стар за рад, запо шља ва ње, борач ка 
и соци јал на пита ња, Зоран Ђор ђе вић, раз-

го ва рао је са пред став ни ци ма Саве за пен-
зи о не ра Срби је, нај број ни је пен зи о нер ске 
асо ци ја ци је, о побољ ша њу мате ри јал ног 
поло жа ја и дру штве ног стан дар да пен зи о-
не ра, за шта се сва ке годи не, пре ко Фон да 
ПИО, издва ја ју зна чај на сред ства.

– Захва љу ју ћи побољ ша њу свих пока за-
те ља наци о нал не еко но ми је и већем бро ју 
запо сле них, пове ћа ва ју се и извор ни при-
хо ди Фон да, чиме се омо гу ћу је да се сва ке 
годи не издво ји више сред ста ва за дру штве-
ни стан дард пен зи о не ра, а за те наме не 
у овој годи ни је издво је но 464,4 мили о на 
дина ра – иста као је Ђор ђе вић и додао да 

ће Вла да и у наред ном пери о ду наста ви ти 
да сво је успе хе дели, не само са пен зи о не-
ри ма, већ и са свим гра ђа ни ма.

Састан ку су при су ство ва ли пред сед ник 
Саве за пен зи о не ра Срби је, проф. др Андре-
ја Савић, пред сед ник Саве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, Милан Нена дић, пред сед ник 
Град ске орга ни за ци је пен зи о не ра Бео гра-
да, Васи ли је Бело бр ко вић, као и дирек тор-
ка Репу блич ког фон да за пен зиј ско и инва-
лид ско оси гу ра ње, Дра га на Кали но вић, и 
помоћ ник мини стра за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, Зоран Мило-
ше вић. Г. О.

ВЛА ДА СРБИ ЈЕ ДОНЕ ЛА ОДЛУ КУ О ВИСИ НИ МИНИ МАЛ НЕ ЦЕНЕ РАДА

Мини мал на зара да 30.022 дина ра

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИ Ћ СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА САВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СРБИ ЈЕ

Допри нос пен зи о не ра
ста бил но сти еко но ми је

Министар Зоран Ђорђевић са (слева надесно) Зораном Милошевићем, Драганом Калиновић, Василијем Белобрковићем,  
Андрејом Савићем и Миланом Ненадићем
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актуелно

Пово дом обе ле жа ва ња 103. годи-
шњи це искр ца ва ња срп ске вој ске 
на остр во Крф и стра да ња на остр-

ву Видо, мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, Зоран Ђор ђе-
вић, пред во дио је држав ну цере мо ни ју код 
Мау зо ле ја на остр ву Видо. Вен ци су поло-
же ни и на спо мен-обе леж је „Мор на рич ки 
крст”, а венац Вла де Репу бли ке Срби је је 
поло жен и у „пла ву гроб ни цу”.

Коме мо ра тив не мани фе ста ци је у Репу бли-
ци Грч кој одр жа ва ју се у знак сећа ња и пије-
те та на око две сто ти не педе сет хиља да стра-
да лих циви ла и при пад ни ка срп ске вој ске.

Мини стар Ђор ђе вић је иста као да је 
стра да ње срп ског наро да било вели ко и 
да ништа не може да поби је ту исто риј ску 
чиње ни цу.

Како је рекао, на остр ву Видо обе ле жа-
ва се годи шњи ца Албан ске гол го те срп ске 
вој ске у Првом свет ском рату и при се ћа мо 
се вој нич ког сло ма и оку па ци је Кра ље ви не 
Срби је из 1915. годи не од стра не Цен трал-

них сила, али и настав ка бор бе непо ко ре не 
срп ске вој ске.

Ђор ђе вић је навео да је током Албан ске 
гол го те срп ског наро да поги ну ло, заро бље-
но, неста ло или умр ло од хлад но ће, гла ди 
и исцр пље но сти 243.877 срп ских вој ни ка 
и да су мно ги вој ни ци и циви ли сна гу да 
истра ју нашли у нези, бри зи и сао се ћај-
но сти које су им њихо ви грч ки дома ћи ни 
несе бич но пру жи ли.

„Ми смо захвал ни грч ком наро ду и Грч-
кој на све му што су чини ли у про шло сти 
за Срби ју и њен народ и на оно ме што ће 
чини ти у будућ но сти”, рекао је Ђор ђе вић и 
иста као да грч ки и срп ски народ деле исто-
вет ну духов ну тра ди ци ју и да је љубав и 
сао се ћај ност пре ма срп ској вој сци у Првом 
свет ском рату грч ки народ пру жио не само 
зато што је пра во слав ни народ, већ зато 
што су чове ко љу бље и емпа ти ја у осно ви 
духов не тра ди ци је.

„То је јасан доказ да су духов не вред но-
сти које Грци и Срби зајед нич ки башти не 
уни вер зал не вред но сти чове ко љу бља и 
мило ср ђа. Уве рен сам да је то суштин ско 
ува жа ва ње и раз у ме ва ње изме ђу грч ке и 
срп ске држа ве и наша два наро да вео ма 
важно, како за ста бил ност реги о на, тако и 
за демо крат ску будућ ност Евро пе”, нагла-
сио је Ђор ђе вић.

Како је рекао, све до ци смо да данас поје-
ди не земље поку ша ва ју да реви ди ра ју 
исто ри ју и да то не сме мо да дозво ли мо, те 

да су Крф и Солун 
места која нај бо-
ље све до че шта 
се деша ва ло са 
срп ским наро дом 
у про шло сти.

Мини стар је 
захва лио ново и-
за бра ном пред-
сед ни ку Вла де 
Репу бли ке Грч ке, 
Кири ја ко су Мицо-
та ки су, који је 
при ли ком недав-
ног састан ка са 
п р е д  с е д  н и  к о м 
Срби је Алек сан-
дром Вучи ћем у 

Њујор ку изра зио 
чвр сту реше ност грч ког наро да и држа ве 
да не при зна ју неза ви сност Косо ва, и подр-
шку насто ја њу Срби је да се сукоб При шти-
не и Бео гра да реши мир ним путем.

„Захва љу ју ћи бор би, жртви и побе ди 
наших пре да ка над злом мили та ри зма, 
фаши зма, рели гиј ске, етнич ке и расне нетр-
пе љи во сти у Првом и Дру гом свет ском рату, 
ми данас живи мо у све ту у коме људ ске и 
гра ђан ске сло бо де и међу на род но пра во 

пред ста вља ју нео спор не темељ не вред но-
сти”, иста као је мини стар Зоран Ђор ђе вић.

Деле га ци ју Репу бли ке Срби је чини ли 
су и мини стар здра вља Зла ти бор Лон чар, 
држав ни секре тар Мини стар ства про све те 
Вла ди мир Попо вић, као и држав ни секре-
тар мини стар ства за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња Зоран Антић. 
Деле га ци ју Вој ске Срби је која је поло жи ла 
венац на остр ву Видо, пред во дио је бри гад-
ни гене рал Сини ша Кре со вић.

Висо кој деле га ци ји Репу бли ке Срби је на 
Виду при кљу чи ли су се и пред став ни ци 
амба са де Репу бли ке Срби је у Репу бли ци 
Грч кој, пред став ни ци гене рал них кон зу ла-
та Репу бли ке Срби је у Ати ни и Солу ну, као и 
срп ски члан пред сед ни штва Босне и Хер це-
го ви не, Мило рад Додик.

Коме мо ра тив ним цере мо ни ја ма при-
су ство ва ли су осим зва нич ни ка Репу бли-
ке Срби је и зва нич ни ци Репу бли ке Грч ке, 
пред став ни ци гра да Крфа, као и пред став-
ни ци више срп ских и грч ких удру же ња 
опре де ље них за него ва ње тра ди ци ја осло-
бо ди лач ких рато ва Срби је.

Цере мо ни је пово дом обе ле жа ва ња 101. 
годи шњи це про бо ја Солун ског фрон та 
одр жа не су и на Срп ском вој нич ком гро-
бљу Зеј тин лик у Солу ну и код саве знич-
ког мемо ри ја ла на Поли ка стру. Деле га ци ју 
Репу бли ке Срби је на обе цере мо ни је пред-
во дио је држав ни секре тар у Мини стар ству 
за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, Зоран Антић. Г. О.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА 103. ГОДИ ШЊИ ЦА ПОВЛА ЧЕ ЊА СРП СКЕ ВОЈ СКЕ НА ОСТР ВО КРФ
И СТРА ДА ЊА НА ОСТР ВУ ВИДО

Захвал ност
грч ком наро ду

Српски пензионери на Зејтинлику одали почаст српским ратницима

Министар Ђорђевић приликом спуштања 
венца у „пла ву гроб ни цу”
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Сва пра ва из пен зиј ског и 
инва лид ског оси гу ра ња 
оства ру ју се у управ ном 

поступ ку. Запо сле ни у Репу-
блич ком фон ду за пен зиј ско и 
инва лид ско оси гу ра ње позна ју 
пра ви ла поступ ка и у оба ве зи 
су да их пошту ју, али она важе 
и за оси гу ра ни ке, одно сно под-
но си о це зах те ва. У овом члан ку 
потру ди ће мо се да нека основ-
на пра ви ла при бли жи мо кори-
сни ци ма, како би се они што 
боље сна ла зи ли у току поступ-
ка и како би сво јим посту па њем 
омо гу ћи ли да се посту пак што 
ква ли тет ни је и брже спро ве де.

Посту пак за при зна ва ње пра-
ва из ПИО покре ће се по зах те ву 
оси гу ра ни ка. Од њега може да 
зави си дан оства ри ва ња пра ва, 
па је из тог раз ло га датум под-
но ше ња зах те ва вео ма зна ча јан. 
Посту пак се увек води пре ма 
про пи си ма који важе у вре ме 
њего вог покре та ња, тако да није 
могу ће при ме њи ва ти рани је про-
пи се, осим у изу зе ци ма који су 
пред ви ђе ни зако ни ма, или међу-
на род ним уго во ри ма. Осим на 
шал те ри ма Фон да, оси гу ра ни ци 
могу да под не су зах тев и поштом, 
тако што га пре по ру че но поша љу 
на адре су над ле жне орга ни за ци-
о не једи ни це Фон да и у том слу-
ча ју ће се дан пре да ва ња пошиљ-
ке пошти сма тра ти дату мом 
под но ше ња зах те ва. Овај датум 
је зна ча јан зато што у слу ча ју да 
кори сник жели да оства ри неко 
пра во по про пи си ма чије је тра-
ја ње вре мен ски огра ни че но (на 
при мер, жели пен зи ју под усло-
ви ма који се мења ју од наред не 
годи не) зах тев мора да под не се 
у вре ме док су ти про пи си још на 
сна зи, а што је нека да јед но став-
ни је учи ни ти поштом.

Под не ти све дока зе
При под но ше њу зах те ва, оси-

гу ра ни ци има ју оба ве зу да уз зах-
тев при ло же све дока зе који ма 
рас по ла жу, а који се одно се на 
пра во на које се зах тев одно си. 
Потреб ни дока зи наве де ни су на 
одго ва ра ју ћем обра сцу зах те ва. 
Осим наве де них дока за, оси гу ра-
ник може уз зах тев да при ло жи 

и дру ге дока зе за које сма тра да 
могу бити зна чај ни у поступ ку. На 
при мер, уко ли ко у поступ ку тре-
ба да се утвр ди пен зиј ски стаж 
(а што је слу чај у посту па њу по 
свим зах те ви ма за при зна ва ње 
пра ва на пен зи ју), под но си лац 
зах те ва тре ба да при ло жи све 
дока зе који се одно се на стаж 
који је навр шио. То је, пре све га, 
рад на књи жи ца, али и сви дока зи 
о оба вља њу само стал не делат-
но сти (нпр. реше ња над ле жних 
држав них орга на код којих је 
делат ност реги стро ва на, уве ре-
ња о пла ће ним допри но си ма), 
као и сви дока зи о раду у ино-
стран ству (нпр. оси гу ра нич ке 
кар ти це, плат не листе, уго во ри 
о раду), као и сви дру ги дока зи 
који ма оси гу ра ник рас по ла же, а 
који би могли да ути чу на одлу ку 
у поступ ку. Важно је нагла си ти да 
сва ки оси гу ра ник који је радио 
у ино стран ству тре ба тај рад да 
при ја ви при под но ше њу зах те-
ва за пен зи ју (на обра сцу зах те-
ва посто је одго ва ра ју ћа поља), 
јер је та чиње ни ца зна чај на како 
за утвр ђи ва ње над ле жно сти за 
посту па ње, тако и за пра вил но 
утвр ђи ва ње пен зиј ског ста жа и 
самог пра ва на пен зи ју. Зах тев за 
пен зи ју не упу ћу је се непо сред-
но носи о цу оси гу ра ња у држа ви 
са којом Репу бли ка Срби ја има 
закљу чен спо ра зум о соци јал-
ном оси гу ра њу, јер ће ино стра-
ни носи лац такав зах тев да тре-
ти ра као нефор ма лан и вра ти ће 
га Репу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и инва лид ско оси гу ра ње 
ради даље обра де, чиме ће се 
непо треб но про ду жи ти тра ја ње 
поступ ка.

Запо сле ни који води посту-
пак има оба ве зу да недво сми-
сле но утвр ди све одлуч ујуће 
чиње ни це и у том циљу упу ћу је 
слу жбе не допи се и замол ни це, 
као и пози ве стран ци да допу ни 
свој зах тев нео п ход ним дока зи-
ма које може сама да при ба ви. 
Стран ка која у току поступ ка 
доби је такав позив, или инфор-
ма ци ју о дока зи ма који недо ста-
ју доби је непо сред но од запо-
сле ног који води посту пак, тре-
ба што пре да при ба ви тра же не 
дока зе, или да доста ви писа ну 
инфор ма ци ју о раз ло зи ма због 
којих то не може да учи ни. Ова-
кво посту па ње је, пре све га, у 
инте ре су под но си о ца зах те ва. 
У слу ча ју да тра же ни доказ не 
може да се при ба ви на дру ги 
начин, а стран ка не посту пи по 
пози ву, зах тев може да се одба-
ци као да није ни под нет, што је 
ситу а ци ја коју би тре ба ло избе-
га ва ти. Нарав но, све дока зе који 
се одно се на подат ке о који ма 
се води слу жбе на еви ден ци ја у 
Фон ду, или у дру гом држав ном 
орга ну, Фонд ће при ба ви ти по 
слу жбе ној дужно сти па зах тев 
неће бити одба чен ако уз њега 
нису при ло же ни такви дока зи.

Пра во на жал бу
Управ ни посту пак нај че шће 

се окон ча ва доно ше њем одго-
ва ра ју ћег реше ња, или закључ-
ка. Уко ли ко под но си лац није 
задо во љан одлу ком која му је 
доста вље на, он има пра во на 
жал бу коју може да изја ви у року 
од 15 дана. Овај рок тече од дана 
при је ма управ ног акта. Пре изја-
вљи ва ња жал бе, оси гу ра ник 

може да затра жи прав ну помоћ 
у Репу блич ком фон ду за пен зиј-
ско и инва лид ско оси гу ра ње, 
како би био пот пу но сигу ран 
да је жал ба пра во сред ство за 
оства ре ње њего вог циља. Наи-
ме, чест је слу чај да је о зах те ву 
реше но при вре ме ним реше њем 
јер поје ди ни дока зи нису били 
доступ ни и да се непо сред но 
по при је му такве одлу ке под но-
си лац зах те ва жали упра во из 
раз ло га због којих је реше ње 
при вре ме но. Нарав но, под но си-
лац зах те ва на такву жал бу има 
пра во, али она нај че шће неће 
дове сти до изме не доне те одлу-
ке, осим у рет ким ситу а ци ја ма 
када се поје ди ни пода ци утвр-
де непо сред но након доно ше-
ња реше ња. Дакле, за стран ку 
је кори сни је да у Фон ду затра-
жи прав ну помоћ, обја сни шта 
сма тра непра вил ним у доне тој 
одлу ци и на тај начин пра вил но 
посту пи. Уко ли ко про тек не рок 
за изја вљи ва ње жал бе, могу ће је 
пона вља ње поступ ка по зах те ву 
стран ке и по слу жбе ној дужно-
сти. Уко ли ко зах тев за пона вља-
ње под но си стран ка, у оба ве зи 
је да јасно наве де раз ло ге због 
којих тра жи пона вља ње и, поно-
во, да уз зах тев при ло жи одго-
ва ра ју ће дока зе. За раз ли ку од 
жал бе, пона вља ње поступ ка 
је ван ред но прав но сред ство 
и могу ће је само у одре ђе ним 
ситу а ци ја ма због чега је нео-
п ход но да под но си лац зах тев 
јасно обра зло жи и пот кре пи 
дока зи ма. По про те ку рока од 
пет годи на од када је стран ка 
оба ве ште на о реше њу, пона-
вља ње поступ ка је могу ће само 
по одред ба ма Зако на о пен зиј-
ском и инва лид ском оси гу ра њу 
које пред ви ђа ју да после ди це 
пона вља ња важе само убу ду ће, 
што под но си о ци зах те ва тре ба 
да има ју у виду.

Уз пошто ва ње ових, нај о снов-
ни јих пра ви ла, сва ка стран ка 
се лак ше сна ла зи у поступ ку, 
што је и основ ни пред у слов за 
њего во ефи ка сни је и успе шни је 
вође ње и окон ча ње, на задо-
вољ ство свих уче сни ка. 

Миро слав Мирић

ВОДИЧ КРОЗ УПРАВ НИ ПОСТУ ПАК

Како до сво јих пра ва

реч струке
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актуелно

Осми међу на род ни саве-
то дав ни дани изме ђу 
пред став ни ка фон до ва 

за пен зиј ско и инва лид ско оси-
гу ра ње Срби је и Немач ке одр-
жа ни су 24. сеп тем бра у Кра ље-
ву и 25. и 26. сеп тем бра у Бео гра-
ду. У ова три дана гра ђа ни који 
раде или су ради ли у ове две 
држа ве има ли су иде ал ну при-
ли ку да реше сво је недо у ми це 
и про бле ме у вези са оства ри-
ва њем пра ва из ПИО, као и да 
доби ју све прав не инфор ма ци је 
и саве те од немач ких и наших 
саве то да ва ца на јед ном месту, 
без потре бе да путу ју у Немач ку 
и без изла га ња тро шку.

Из годи не у годи ну одзив 
стра на ка не јења ва и њихо ва 
заин те ре со ва ност за дане раз-
го во ра не опа да, а ту чиње ни цу 
потвр ђу је изу зе тан број посе-
ти ла ца како у Бео гра ду, тако и 
у Кра ље ву. Као што је и ина че 
прак са, поред оних који су свој 
тер мин уна пред зака за ли, при-
мље ни су и сви заин те ре со ва ни 
који су дошли мимо зака за ног 
тер ми на.

Ово го ди шњи тро чла ни тим 
немач ких саве то да ва ца чини ли 
су Кар стен Шпрен гел, Андреа 
Обер ма јер и Дирк Отрем ба, а 
тим саве то да ва ца из РФ 
ПИО Мари ја Јелић, Ната ша 
Куљић и Зага Савић, рефе-
рен ти за оства ри ва ње пра-
ва из ПИО у Оде ље њу за 
ПИО по међу на род ним уго-
во ри ма у Дирек ци ји Фон-
да. За орга ни за ци ју дана 
раз го во ра био је заду жен 
Пре драг Мар ко вић, шеф 
Одсе ка за међу на род ну 
сарад њу, посло ве ЕУ инте-
гра ци ја и пра ће ња уре да ба 
ЕУ у Оде ље њу за ПИО по међу-
на род ним уго во ри ма, у сарад-
њи са коле га ма из Сек то ра за 
одно се с јав но шћу.

Сва три саве то дав на дана, у 
Кра ље ву и у Бео гра ду, про те кла 
су у нај бо љем реду и изван ред-
ној атмос фе ри. Иако је одзив 
стра на ка био вели ки, сва ко је 
био аде кват но инфор ми сан и 
поса ве то ван, а гра ђа ни су после 
раз го во ра са струч ним и љуба-

зним саве то дав ци ма одла зи ли 
врло задо вољ ни. Немач ки саве-
то дав ци посеб но су нагла си ли 
изу зет ну коле ги јал ност и сарад-
њу са коле га ма из Срби је, као 
и сјај ну орга ни за ци ју и госто-
прим ство срп ских дома ћи на. 
Поред нај че шћих пита ња која 

се поја вљу ју из годи не у годи-
ну, можда нај ин те ре сант ни је 
пита ње, рекли су нам немач ки 
рефе рен ти, тица ло се одла ска 
у пен зи ју, тј. раз ли ка изме ђу 
усло ва за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју у Немач кој и Срби ји.

Наши рефе рен ти су иста кли 
нај че шће диле ме које се поја-
вљу ју код стра на ка, а тичу се 
пита ња – где под не ти зах тев и 
како оства ри ти пра во. Зах тев 

може да се под не се у фили ја-
ли Фон да или да се поша ље 
поштом, он ће бити обра ђен у 
Дирек ци ји РФ ПИО у Бео гра ду и 
након тога ће сви пода ци бити 
посла ти ино стра ном носи о цу 
оси гу ра ња у Немач ку. Рефе-
рен ти нашег Фон да исти чу да 

стран ке не тре ба да се обра ћа-
ју немач ком фон ду кад под но се 
зах тев.

Дане раз го во ра у Бео гра ду 
оби шао је и Хер варт Бер гер, 
шеф Оде ље ња за прав но-кон-
зу лар на пита ња у амба са ди 
Саве зне Репу бли ке Немач ке у 
Бео гра ду. Бер гер се том при-
ли ком упо знао са начи ном 
рада и прак сом током дана 
раз го во ра.

– Вео ма сам задо во љан одр-
жа ва њем ових саве то дав них 
дана и сма трам да су од изу зет-
ног зна ча ја за обе држа ве, јер 
на тај начин бив ши оси гу ра ни-
ци има ју могућ ност да доби ју 
све пра ве инфор ма ци је из прве 
руке, а тако ђе и да под не су 

испра ван зах тев, као и 
да раз ја сне све неја-
сно ће које евен ту ал но 
посто је – наво ди Хар-
варт Бер гер.

Саве то дав ним дани-
ма задо вољ не су биле и 
стран ке. Вла ди мир Ста-
ни шић (51) из Бео гра-
да дошао је по пози ву 
немач ког фон да. Каже 
да је радио у Немач кој 
пре 15 годи на и хтео 

је да про ве ри шта се дога ђа са 
ста жом, кре та њем пред ме та 
и да ли има пра во на пен зи ју. 
Дода је да је од изу зет ног зна-
ча ја одр жа ва ње ова квих раз го-
во ра, а посеб но да је сјај но то 
што на јед ном месту може да 
се исто вре ме но кон сул ту је са 
рефе рен ти ма из оба фон да, као 
и да убу ду ће тре ба наста ви ти са 
ова квом прак сом.

Дра га на Гру јић

ДАНИ РАЗ ГО ВО РА ИЗМЕ ЂУ ПИО ФОН ДО ВА СРБИ ЈЕ И НЕМАЧ КЕ

Изу зет но инте ре со ва ње гра ђа на

Срп ски и немач ки саве то дав ци са Хер вар том Бер ге ром (у сре ди ни), пред став ни ком амба са де  
СР Немач ке у Бео гра ду 

У окто бру Дани раз го во ра са Хрват ском
Саве то дав ни дани изме ђу РФ ПИО и Заво да за миро вин ско оси гу ра ње 
Хрват ске биће одр жа ни 15. окто бра у Новом Саду и 16. окто бра у Бео гра-
ду. Заин те ре со ва ни гра ђа ни који има ју стаж оси гу ра ња навр шен у Срби ји и 
Хрват ској, тј. кори сни ци пра ва из ПИО оства ре них при ме ном била те рал ног 
спо ра зу ма о соци јал ном оси гу ра њу изме ђу ове две држа ве, тре ба да се при-
ја ве и зака жу сво је уче шће до дана одр жа ва ња раз го во ра. Тер мин се може 
зака за ти теле фо ном на број 011/2030-745, а при ли ком дола ска тре ба поне ти 
сву потреб ну доку мен та ци ју у вези са оси гу ра њем, као и лич на доку мен та.
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Део међу на род них актив но сти РФ ПИО 
је и редов на раз ме на екс пе ра та са 
носи о ци ма пен зиј ског оси гу ра ња дру-

гих зема ља, а сеп тем бар је, тра ди ци о нал но, 
„резер ви сан” за исто вре ме ну раз ме ну струч-
ња ка са Наци о нал ним заво дом за пен зиј ско 
оси гу ра ње Мађар ске и за посе ту екс пе ра та из 
Заво да за пен зиј ско оси гу ра ње Аустри је.

Из Будим пе ште је овог пута у посе ти Фон ду 
ПИО била Агнес Ката лин Хидаш, која ради у 
Сек то ру за пен зи је и спе ци јал ној кан це ла ри-
ји за пен зи је у мађар ском Наци о нал ном заво-
ду за пен зиј ско оси гу ра ње. Ката лин Хидаш је 
оби шла ско ро све орга ни за ци о не дело ве у 
Дирек ци ји Фон да, Фили ја лу за град Бео град, 
као и Покра јин ски фонд у Новом Саду. Пред-
став ни цу мађар ског Заво да посеб но је инте-
ре со вао рад Сек то ра за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО и Сек то ра за финан сиј ске посло ве, 
као и Оде ље ња за испла ту пен зи ја. У окви ру 
Сек то ра за одно се с јав но шћу РФ ПИО Агнес 
Ката лин Хидаш посе ти ла је и Кон такт цен тар 
Фон да, где јој је пре зен то ван начин на који 
он функ ци о ни ше и пру жа услу ге гра ђа ни ма. 
Гошћа се детаљ но упо зна ла и са радом чита-
вог Сек то ра, њего вом струк ту ром, као и са 
веб-сај том Фон да и листом „Глас оси гу ра ни ка”.

Током посе те Новом Саду у Дирек ци ји ПФ 
ПИО одр жан је саста нак на коме су са пред-
став ни цом мађар ског Заво да раз го ва ра ли 
Јасна Голуп ски, помоћ ник начел ни ка у Дирек-
ци ји, и њене коле ге из Дирек ци је ПФ.

– Раз го ва ра ли смо о томе како реша ва ти 
кон крет не спор не ситу а ци је, као и о кора ци-
ма које бисмо могли да пре ду зме мо да још 
више уна пре ди мо нашу сарад њу. Коле ги ни ца 
из Мађар ске је добро упо зна та са нови на ма у 
нашем Фон ду, а зани мао ју је начин орга ни за-
ци је Покра јин ског фон да, као и дру га пита ња 
из нашег рада – рекла је Јасна Голуп ски.

У исто вре ме, док је Фонд био дома ћин 
гошћи из Будим пе ште, пред став ник РФ ПИО 
Вука шин Ниша вић, слу жбе ник за прет ход ну 
кон тро лу прво сте пе них реше ња по међу на-
род ним спо ра зу ми ма у Дирек ци ји ПФ, био је у 
посе ти Наци о нал ном заво ду за пен зиј ско оси-
гу ра ње Мађар ске.

У тре ћој неде љи сеп тем бра Фонд ПИО уго-
стио је и дво је коле га из Заво да за пен зиј ско 
оси гу ра ње Аустри је – Сил ви ју Штра сер и 
Деви на Цир нза ка, заме ни ке начел ни ка Оде-
ље ња за мери то ри ку.

Првог дана посе те пред став ни ци аустриј-
ског Заво да оби шли су Покра јин ски фонд у 
Новом Саду, где су им дома ћи ни били Слав ко 
Имрић, дирек тор ПФ ПИО, и Милен ко Гле ђа, 
дирек тор Сек то ра за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО у Дирек ци ји ПФ ПИО, који су им пред-
ста ви ли како Покра јин ски фонд, као орга-
ни за ци о на једи ни ца, функ ци о ни ше уну тар 
цело ви тог РФ ПИО. Гости из Аустри је су потом 
упо зна ти са струк ту ром и начи ном функ ци-
о ни са ња ПФ, са освр том на посло ве који се 
оба вља ју у Дирек ци ји ПФ, као и са струк ту ром 
и начи ном рада Оде ље ња за ПИО по међу на-
род ним уго во ри ма у Дирек ци ји ПФ, и Оде ље-
ња за оства ри ва ње пра ва из ПИО, где им је 
пред ста вље но како функ ци о ни ше орга ни за-
ци ја дру го сте пе ног поступ ка у овом оде ље њу.

У Бео гра ду су се струч ња ци из аустриј-
ског Заво да упо зна ли са радом свих сек то ра 
у Дирек ци ји Фон да, посеб но са Сек то ром за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, као и са радом 
Фили ја ле за град Бео град. Они су тако ђе оби-
шли и Сек тор за одно се са јав но шћу, и у окви-
ру њега Кон такт цен тар РФ ПИО. Поред оби-
ла ска и упо зна ва ња са ком плет ним радом и 
услу га ма Кон такт цен тра, гости су се детаљ но 
инфор ми са ли о актив но сти ма и начи ну рада 
Сек то ра, о листу „Глас оси гу ра ни ка”, као и о 
сај мо ви ма и дога ђа ји ма у чијој орга ни зу је уче-
ству је Сек тор за одно се с јав но шћу. Пред став-
ни ци аустриј ског Заво да су се упо зна ли и са 
веб-сај том Фон да који рас по ла же мно штвом 
кори сних инфор ма ци ја које се сва ко днев но 
ажу ри ра ју и елек трон ским сер ви си ма доступ-
ним гра ђа ни ма и јед но став ним за кори шће-
ње, а при ла го ђен је и осо ба ма са инва ли ди-
те том.

Гости из Аустри је су има ли и доста пита-
ња, посеб но у вези са начи ном оства ри ва ња 
пра ва из ПИО, елек трон ском про ве ром ста жа 
оси гу ра ни ка и под но ше њем зах те ва за пен-
зи ју елек трон ски. Пре ма њихо вим речи ма, у 
аустриј ском Заво ду за пен зиј ско оси гу ра ње 
од 2006. годи не спро во ди се про је кат чији је 
циљ да се сви доку мен ти из папир ног обли ка 
пре не су у елек трон ски. Наи ме, када оси гу ра-
но лице под не се зах тев у папир ној фор ми, тај 
зах тев се ске ни ра и апли ка ци ја ауто мат ски 
подат ке из зах те ва пре ба цу је у одго ва ра ју-
ће базе. То зна чи да рефе рент не мора више 
да се бави пода ци ма из зах те ва, него то чини 
сама апли ка ци ја. Глав ни циљ про јек та, за који 
оче ку ју да ће уско ро бити постиг нут, јесте да 
када оси гу ра но лице под не се зах тев, већ за 
неко ли ко сати елек трон ски доби је поврат ну 
инфор ма ци ју о томе шта евен ту ал но недо ста-
је, шта тре ба да доста ви, која пра ва испу ња ва 
и др., а цео тај про цес оба вља ће искљу чи во 
апли ка ци ја.

Д. Гру јић
Д. Кораћ

САРАД ЊА СА ФОН ДО ВИ МА МАЂАР СКЕ И АУСТРИ ЈЕ

Кори сна раз ме на зна ња и
иску ства

Гости из аустриј ског Заво да у Кон такт цен тру РФ ПИО

Агнес Ката лин Хидаш, лево у сре ди ни, Јасна Голуп ски, десно у сре ди ни



Ниш: суб вен ци је за 284  
пољо при вред ни ка

У Град ској кући у 
Нишу доде ље на су 
под сти цај на сред-
ства за пољо при-
вре ду и рурал ни 
раз вој за ову годи ну. 
Директ не под сти ца-
је гра да, у укуп ном 
изно су од 30 мили-
о на дина ра, до сада 
су доби ла 284 пољо-
при вред ни ка, али кон курс за суб вен ци је у пољо при вре ди и даље 
тра је јер је оста ло још неис ко ри шће них сред ста ва. Град Ниш је за 
2019. годи ну издво јио 60 мили о на дина ра за раз вој пољо при вре де.

Уго во ре о суб вен ци ји пољо при вред ни ци ма је уру чио гра до на-
чел ник Ниша, Дар ко Була то вић, који је обе ћао да ће град наста ви-
ти са прак сом да пома же раз вој агра ра и да ће износ суб вен ци ја 
иду ће годи не бити још већи.
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поводи

Меде ни дани у Лозни ци
Кра јем сеп тем бра одр жан је дво днев-

ни Сед ми реги о нал ни сајам меда који 
орга ни зу је Тури стич ка орга ни за ци ја 
Лозни це у сарад њи са Пче лар ским дру-
штвом Лозни ца.

Три де се так про из во ђа ча изло жи ло је 
мед и про из во де од меда, а посе ти о ци су 
има ли при ли ку да сазна ју коли ки је зна-
чај потро шње меда и дру гих пче ли њих 
про из во да, пошто мани фе ста ци ја има и 
еду ка тив ни карак тер.

У скуп штин ској сали град ске упра ве 
одр жа на је и три би на о акту ел ним тема ма и про бле ми ма у пче-
лар ству. Пче ла ри као вели ки про блем углав ном исти чу некон-
тро ли са но прска ње воћ ња ка пести ци ди ма због чега су поје ди-
ни има ли знат не губит ке у пче ли ња ци ма. Сма тра ју да је добра 
одлу ка Саве за пче лар ских орга ни за ци ја Срби је да се изгра ди 
погон у Рачи где ће бити отку пљи ва ни вишко ви меда.

Сајам је одр жан уз подр шку локал не само у пра ве и Реги о нал-
не раз вој не аген ци је Под ри ња, Под го ри не и Рађе ви не.

Покра ји на издво ји ла 9,4 мили о на дина ра за помоћ 
Роми ма

На седници Покра јин ске вла де од 17. сеп тем бра усвојена је и информација о испоруци 
прехрамбених производа и средстава за хигијену из робних резерви Канцеларији за инклузију 
Рома, за социјално угрожене ромске породице у АП Војводини.

Помоћ у укупној вредности од 9,4 милиона динара намењена је припадницима ромске 
националне заједнице, који живе у врло тешким социјално-економским условима. Већина ових 
људи су корисници социјалне помоћи, јер не остварују никакве приходе. 

Алек сан дро вац: 
завр ше на 56. 
Жуп ска бер ба

Од 19. до 22. сеп тем бра тра-
ја ла је 56. Жуп ска бер ба, нај по-
зна ти ја при вред но-тури стич ка 
мани фе ста ци ја овог дела Срби-
је.

Током нај ве ће свет ко ви не 
вино гра да ра кроз Вин ску ули-
цу про шле су десе ти не хиља да 

љуби те ља овог рај ског нек та ра, 
који су има ли при ли ку да уче-
ству ју у кар не ва лу, да при су-
ству ју дефи леу уче сни ка Жуп-
ске бер бе, ужи ва ју у кон цер ти-
ма и изло жба ма, али и у жуп ској 
свад би.

Поред једин стве не Фон та не 
вина, Зави чај ног музе ја, Музе-
ја винар ства и вино гра дар ства 
и мана сти ра у око ли ни, тих 
дана су и сви подру ми Жупе 
били отво ре ни за посе ти о це, а 
посеб но инте ре со ва ње вла да-
ло је за Пољо при вред ну изло-
жбу на којој су број ни изла га чи 
пред ста ви ли све богат ство жуп-
ског вино гор ја.

Одр жа ни 54. Мокрањ че ви дани 
У част родо на чел ни ка 

срп ске музи ке, ком по зи-
то ра Сте ва на Сто ја но ви ћа 
Мокрањ ца, од 14. до 20. 
сеп тем бра одр жа ни су 54. 
„Мокрањ че ви дани”. Част да 
буде бесед ник фести ва ла по 
коме се пре по зна је музич-
ка сце на Срби је, при па ла 
је мае стру Боја ну Суђи ћу, 
дири ген ту Сим фо ниј ског 
орке стра и Хора РТС.

Про грам ски кон цепт 
фести ва ла задр жао је 
основ не дело ве, Нат пе ва ва-
ње хоро ва и број не хор ске 
кон цер те, као и тра ди ци о-
нал ни пра те ћи про грам.

Фести вал у Него ти ну 
завр шен је кон цер том Хора и Сим фо ниј ског орке стра Радио теле ви зи је Срби је под упра вом 
Боја на Суђи ћа. Мае стро Суђић се за саму завр шни цу него тин ског фести ва ла одлу чио да напра-
ви пара ле лу изме ђу Мокрањ ца и Моцар та, Опе ла и Рекви је ма, што је публи ка с оду ше вље њем 
испра ти ла.

Фести вал је затво рио Вла ди мир Велич ко вић, пред сед ник општи не Него тин, захва лив ши при-
ја те љи ма фести ва ла, који је оку пио више од хиља ду уче сни ка из Руси је, САД, Холан ди је, Север не 
Маке до ни је, Црне Горе и Срби је.

Уру че на су и тра ди ци о нал на фести вал ска при зна ња колек ти ви ма и заслу жним поје дин ци ма 
за допри нос у при пре ми орга ни за ци је фести ва ла. 



Про сеч на зара да за јул – 55.042 дина ра
Про сеч на бру то зара да обра чу на та за јул 2019. годи не изно си ла је 76.056 

дина ра, док је про сеч на зара да без поре за и допри но са (нето) изно си ла 
55.042 дина ра. Раст бру то зара да у пери о ду јану ар –јул 2019, у одно су на исти 
пери од про шле годи не, изно сио је 9,9 одсто номи нал но, одно сно 7,5 одсто 
реал но. Исто вре ме но, нето зара де су пора сле за 10,1 одсто номи нал но и за 
7,7 про це на та реал но. У поре ђе њу са истим месе цом прет ход не годи не, про-
сеч на бру то зара да за јул 2019. годи не номи нал но је виша за 11,8, а реал но 
за 10 одсто, док је про сеч на нето зара да номи нал но виша за 11,9, одно сно за 
10,1 про це нат реал но.

Меди јал на нето зара да за јул 2019. изно си ла је 42.534 дина ра, што зна чи да је 50 одсто запо сле-
них оства ри ло зара ду до наве де ног изно са.
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Лаза ре вац: днев ни бора вак за мла де
Кра јем сеп тем бра у Лаза-

рев цу је поче ла изград ња 
днев ног борав ка наме ње-
ног деци и омла ди ни оме-
те ној у раз во ју. Пла ни ра 
се да обје кат, који ће бити 
сагра ђен у скла ду са европ-
ским стан дар ди ма, буде 
завр шен нај ка сни је за осам 
месе ци.

На тери то ри ји Бео гра да има 630 деце која кори сте ова кву врсту услу-
ге у 15 град ских општи на, а у Лаза рев цу 32.

Нови обје кат ће моћи да при хва ти 40 кори сни ка, има ће 515 ква дра-
та, фискул тур ну салу, сен зор ну собу, про стор за ради о ни це, амбу лан ту, 
дво ри ште... Биће изгра ђен од при род них мате ри ја ла, уз могућ ност да 
се надо гра де још два спра та.

Камен теме љац поло жи ли су гра до на чел ник Горан Весић, држав-
ни секре тар у Мини стар ству за држав ну упра ву и локал ну само у пра-
ву Бојан Сте вић, пре сед ник општи не Лаза ре вац Бојан Син ђе лић, као 
и град ска секре тар ка за соци јал ну зашти ту Ната ша Ста ни са вље вић, 
која је том при ли ком пору чи ла да ће град ком плет но опре ми ти днев ни 
бора вак.

између два броја

Нови Сад: Дунав ски бизнис форум
У Мастер цен тру Ново сад ског сај ма 3. и 

4. окто бра биће одр жан 8. Дунав ски бизнис 
форум – један од нај зна чај ни јих реги о нал-
них ску по ва, посве ћен импле мен та ци ји 
Дунав ске стра те ги је и ути ца ју бизни са на 
њен одго во ран и одр жив раз вој. Ове годи-
не у раду ће уче ство ва ти пред став ни ци 
поли ти ке, дипло ма ти је, еко но ми је, нау ке, 
кул ту ре, меди ја и цивил ног дру штва из 14 
зема ља Поду на вља, као и гости из Пољ-
ске, Грч ке, Алба ни је, Север не Маке до ни-
је, Тур ске, Јор да на, Ује ди ње них Арап ских 
Еми ра та, Мале зи је, Вијет на ма и Индо не-
зи је. Дунав ски бизнис форум одр жа ва се 
под покро ви тељ ством При вред не комо ре 
Срби је, Вла де АП Вој во ди не и гра да Новог 
Сада, у орга ни за ци ји ,,Медиа Инвент” д.о.о., Уни је посло да ва ца Срби је, Удру же ња за европ ску тери то-
ри јал ну сарад њу ТЕРИС из Сло ве ни је, Инсти ту та европ ских реги о на из Сал цбур га и кла сте ра „Еко па-
но нија” из Новог Сада.

Циље ви Фору ма су и уна пре ђе ње сарад ње Срби је са сусед ним и дру гим европ ским земља ма, 
пове зи ва ње људи, иде ја, тржи шта и њихо вих потре ба, изград ња инфра струк ту ре, раз вој енер гет ских 
систе ма, упо тре ба кул ту ре и кул ту ро ло шких обе леж ја, про мо ци ја одр жи вог раз во ја, зашти те живот не 
сре ди не и дру ги.

И Лесков ча ни пеша чи ли
Дан пеша че ња је ове годи не оку пио заљу бље ни ке у 

при ро ду у више гра до ва Срби је, а нај ма сов ни је је било у 
Лесков цу где је око 400 људи пеша чи ло до врха Хиса ра.

Ову шет њу орга ни зо ва ли су чла но ви Пла ни нар ско-ски-
ја шког дру штва „Кука ви ца”, у сарад њи са леско вач ким 
Саве зом за 
школ ски спо-
рт и Заво дом 
за јав но здра-
вље.

Шумо ви то 
брдо Хисар је 
оду век вели-
ки иза зов за 
љуби те ље при ро де и здра вих сти ло ва живо та свих ста ро-
сних доба. Ове годи не у пешач кој коло ни су се нашли уче-
ни ци леско вач ких основ них и сред њих шко ла са настав ни-
ци ма, али и деца из пред школ ских уста но ва са роди те љи-
ма, бака ма и дека ма.

Ста за је увек дугач ка око 3,8 кило ме та ра, а уче сни ци 
након ужи ва ња у пано ра ми гра да са врха Хиса ра, оби ла зе 
и Спо мен-парк и Ара по ву доли ну, места стра да ња Лесков-
ча на у Дру гом свет ском рату.

Субо ти ца:  
све ча ност 
пово дом  
Дана ста рих

Пово дом 1. окто бра, Међу-
на род ног дана ста ри јих, Герон-
то ло шки цен тар Субо ти ца у 
сарад њи са Кан це ла ри јом за 
људ ска и мањин ска пра ва Вла-
де РС и Кари та сом Субо ти ца, 
орга ни зу је при год ну све ча ност.

Пла ни ра но је да се оку пље-
ним сугра ђа ни ма обра ти Ненад 
Ива ни ше вић, дирек тор Герон то-
ло шког цен тра Субо ти ца, Суза на 
Пау но вић, дирек тор ка Кан це ла-
ри је за људ ска и мањин ска пра-
ва Вла де Репу бли ке Срби је, Риц 
Габор, пред став ни к Кари та са 
Субо ти ца, као и Или ја Ђука но-
вић, члан Град ског већа заду жен 
за област соци јал не зашти те и 
здрав ства. 

Сло ган ово го ди шњег оку-
пља ња је „Зајед но у зашти ти 
ста рих 2019”, а при су ство ва ће 
пред став ни ци број них инсти ту-
ци ја и орга ни за ци ја.

Из Герон то ло шког цен тра 
Субо ти ца пору чу ју да је циљ ове 
мани фе ста ци је инфор ми са ње 
ста ри јих сугра ђа на о видо ви ма 
помо ћи које могу доби ти, као 
и пру жа ње инфор ма ци ја сви-
ма који ма је потреб на помоћ 
или услу га у обла сти соци јал не 
зашти те о томе како могу да је 
оства ре.
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актуелно

Удру же ње „Цен тар за послов не тре нин ге” 
из Бео гра да, које пру жа подр шку мла ди ма 
при ли ком запо шља ва ња, орга ни зу је тре нин-
ге у окви ру про јек та „Моти ва ци ја, еду ка ци ја, 
акци ја – интен зив ни тре нин зи послов них 
вешти на”. Ово је тре ћи пут да се ова кви тре-
нин зи орга ни зу ју и бес плат ни су за све пола-
зни ке, а цео про је кат финан си ра Мини стар-
ство омла ди не и спор та. 

Посе бан акце нат је на неза по сле ним мла-
дим људи ма свих стру ка и про фи ла који су 
недав но завр ши ли факул тет, али не могу 

да нађу одго ва ра ју ћи посао. На тре нин ге 
се могу при ја ви ти и мла ди коју су на завр-
шним годи на ма сту ди ја и апсол вен ти.

Пола зни ци ће на тре нин зи ма има ти при-
ли ку да доби ју про фе си о нал не мен то ре, да 
осе те реал но иску ство у послу и да оства ре 
кон такт са посло дав ци ма. 

Тре нинг ће тра ја ти три неде ље, рад-
ним дани ма од 9 до 16 часо ва, од 12. до 
29. новем бра. Прве неде ље ће се посеб но 
ради ти на сти ца њу вешти на кому ни ка ци-
је, пре зен та ци је, послов ног пона ша ња и 

бон то на, дру га неде ља посве ће на је иза зо-
ву посло дав ца, када ће се учи ти при ме на 
сте че них вешти на и зна ња уз укљу чи ва ње 
пред став ни ка ком па ни ја, а тре ће неде ље 
биће орга ни зо ва ни раз го во ри са пред став-
ни ци ма оде ље ња људ ских ресур са и симу-
ла ци ја интер вјуа за посао.

Овај про грам за мла де је бес пла тан, а 
пред ви ђе но је да може да обу хва ти 22 
пола зни ка.

При ја вљи ва ње и више инфор ма ци ја на 
сај ту www.poslov ni tre ning.rs. Г. О.

Тре ћи по реду сајам при-
вре де ЗРБИ ЗНЕТ одр жан је 
од 19. до 21. сеп тем бра на 

1.500 ква драт них мета ра изло-
жбе ног про сто ра у зре ња нин-
ској хали спор то ва „Меди сон”. 
Сајам су орга ни зо ва ли град 
Зре ња нин, При вред на комо ра 
Срби је – Реги о нал на при вред-
на комо ра Зре ња нин, Опште 
удру же ње пред у зет ни ка и Уни ја 
посло да ва ца Срби је – Посло дав-
ци Зре ња ни на. Мани фе ста ци ја 
је ове годи не оку пи ла више од 
200 изла га ча, а осим дома ћих, 
уче ство ва ли су и при вред ни ци 
из Босне и Хер це го ви не, Хрват-
ске, Руму ни је и Мађар ске.

Тре ћи ЗРБИ ЗНЕТ отво рио је 
пред сед ник Покра јин ске вла де 
Игор Миро вић, који је иста као 
да се Зре ња нин после деце ни-
ја стаг на ци је поно во покре нуо 
и постао воде ћи инду стриј-
ски цен тар и покре тач раз во ја 
Бана та и целе земље.

– Да се Зре ња нин покре нуо 
нај бо ље све до че „Есекс”, „Нова-
рес”, „Шанг донг Лин глонг” и дру-
ге ком па ни је које су упра во овај 
град иза бра ле за место сво јих 
ула га ња, и на хиља де нових 
рад них места која су отво ре-
на само у послед њих неко ли ко 
годи на. Гото во сва ког дана отва-
ра мо нова гра ди ли шта и нове 
фабри ке, и са поно сом могу 
да кажем да смо АП Вој во ди ну 
вра ти ли на место број један не 
само у Срби ји, већ и у окру же њу 
– рекао је Игор Миро вић.

Гра до на чел ник Зре ња ни-
на Чедо мир Јањић је изра зио 
задо вољ ство што у послед ње 
три и по годи не Зре ња нин има 
пуну подр шку Покра јин ске вла-
де и потвр дио да је град у при-
вред ном успо ну.

– Оку пи ли смо при вред ни ке 
ради про мо ви са ња Зре ња ни на 
као добр ог места за инве сти ра-
ње. Зре ња нин напре ду је и раз-
ви ја се сва ким даном, отво ри ли 
смо 4.500 нових рад них места, а 
оче ку је мо и поче так изград ње 
нај ве ће инве сти ци је у Срби ји, 
фабри ке гума „Шанг донг Лин-
глонг” – иста као је Јањић.

При вред на мани фе ста ци ја 
ЗРБИ ЗНЕТ има за циљ умре жа-

ва ње при вред ни ка и пред у зет-
ни ка, скла па ње нових послов-
них анга жма на, еду ка ци ју пред-
у зет ни ка, али и про мо ци ју зана-
та, све ради ефи ка сни јег локал-
ног еко ном ског раз во ја.

Основ не теме ЗРБИ ЗНЕТ-а 
ове годи не биле су диги тал-
на тран сфор ма ци ја и жен ско 
пред у зет ни штво, а осим пре-
зен та ци ја про из вод них асор-
ти ма на изла га ча, разних услу-
га и про из во да руч не ради-
но сти, пону ђе ни су и бога ти 
еду ка тив ни садр жа ји за посе-
ти о це. Изме ђу оста лог, Уни ја 
посло да ва ца Срби је – Посло-
дав ци Зре ња ни на орга ни зо ва-
ла је на свом штан ду саве то ва-

ње за почет ни ке у посло ва њу, 
на коме су могли да доби ју 
кори сне саве те од иску сни јих 
посло да ва ца, Ане Огње но вић 
и Иго ра Куру че ва из Зре ња-
ни на.

Гости Гора на Неши ћа, пред-
сед ни ка ове орга ни за ци је, на 
штан ду Уни је посло да ва ца Зре-
ња ни на били су и дирек то р ка 
Уни је посло да ва ца Вој во ди не 
Миља на Стој шин Сто ја нов-
ска, са сарад ни ци ма Стан-
ком Крсти ном и Бра ни сла вом 
Ђукић.

Већ тра ди ци о нал но, Сајам је 
завр шен у весе лој атмос фе ри 
одр жа ва њем дечи је пија це.

Миро слав Мек те ро вић

КОН КУРС ЗА МЛА ДЕ

Раз вој послов них вешти на

ТРЕ ЋИ ПРИ ВРЕД НИ САЈАМ ЗРБИ ЗНЕТ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Добро место за инве сти ра ње

Атмос фе ра на штан ду Уни је посло да ва ца Срби је – Посло дав ци Зре ња ни на
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Град ско удру же ње пен зи о не ра Сом бор 
је, под покро ви тељ ством гра да, орга-
ни зо ва ло дру ги Сајам за пен зи о не ре 

20. сеп тем бра у Спорт ском цен тру „Соко”. 
При ја тељ и парт нер Сај ма била је Општа 
бол ни ца „Др Ради вој Симо но вић” Сом бор, 
која је посе ти о ци ма омо гу ћи ла бес плат не 
пре гле де: сни ма ње ЕКГ апа ра ти ма, мере ње 
крв ног при ти ска, шеће ра у крви, про цен та 
масно ће у телу, теле сне тежи не, еду ка ци ју 
за само пре глед дој ки, а орга ни зо ва ла је и 
две три би не на теме бли ске ста ри јој попу-
ла ци ји на који ма су уче ство ва ли лека ри 
спе ци ја ли сти.

Сајам је отво рио Анто нио Рат ко вић, заме-
ник гра до на чел ни це Сом бо ра, који је иста-
као да локал на само у пра ва радо подр жа ва 
актив но сти и ова кве мани фе ста ци је ГУП 
Сом бор, и да ће такву сарад њу наста ви ти и 
у наред ном пери о ду.

Бран ка Симин, пред сед ни ца Град ског 
удру же ње пен зи о не ра Сом бор, наве ла је да 
су сва вра та у град ској упра ви за њих увек 
отво ре на и да тамо доби ја ју вели ку подр-
шку за свој рад.

Пре ма њеним речи ма, број ни пен зи о-
не ри из Сом бо ра и око ли не, као и гости из 
Хрват ске и Мађар ске и из удру же ња пен зи-
о не ра Новог Бео гра да и Субо ти це, на Сај му 
су, осим бес плат них здрав стве них пре гле да, 
могли да доби ју и инфор ма ци је од инсти ту-
ци ја које су у сво јој делат но сти окре ну те ка 
пру жа њу услу га ста ри јој попу ла ци ји.

– Уз помоћ кре а тив но-еду ка тив них ради-
о ни ца поку ша ли смо да заин те ре су је мо 
пен зи о не ре да ода бе ру начин на који ће 
ква ли тет ни је да испу не сво је сло бод но вре-
ме и можда иза бе ру свој нови хоби – обја-
сни ла је Бран ка Симин један од циље ва који 
су као орга ни за то ри желе ли да постиг ну.

На Сај му су пре зен то ва ни и про из во ди 
дома ће ради но сти и кули нар ски спе ци ја ли-
те ти овог кра ја, а већи на изла га ча је обез-
бе ди ла спе ци јал не сајам ске попу сте, као и 
награ де за посе ти о це.

Међу 46 изла га ча на Сај му свој штанд је 
има ла и Фили ја ла РФ ПИО Сом бор, на коме 
су се запо сле ни у Фили ја ли, из раз ли чи тих 
орга ни за ци о них дело ва, тру ди ли да све 
заин те ре со ва не инфор ми шу о пра ви ма из 
обла сти пен зиј ског и инва лид ског оси гу-
ра ња. Кори сни ци пен зи ја су се на штан ду 
Фон да нај ви ше инте ре со ва ли за бес плат ну 
реха би ли та ци ју у бања ма, али и за оства ри-
ва ње оста лих пра ва из обла сти дру штве ног 
стан дар да пен зи о не ра.

М. Мек те ро вић

Први кикинд ски сајам пољо при вре де, 
одр жан 13. и 14. сеп тем бра, орга ни зо ва ла 
је локал на само у пра ва уз подр шку Покра-
јин ског секре та ри ја та за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство. Ова прва 
мани фе ста ци ја је била бес плат на за изла-
га че којих је било више од 170 из Срби је и 
Сло ве ни је, а нај ви ше из север ног Бана та. 
Иста повла сти ца – бес пла тан улаз, при у-
ште на је и посе ти о ци ма.

Сајам у Кикин ди отво рио је мини стар 
пољо при вре де Бра ни слав Неди мо вић 
који је рекао да та смо тра пред ста вља сте-
ци ште агра ра овог под руч ја. Неди мо вић 
је изнео подат ке о сти му ли са њу пољо-
при вред них про из во ђа ча и навео да је у 
2018. годи ни из буџе та Репу бли ке Срби је 

директ но пољо при вред ни ци ма на про-
сто ру Кикин де оти шло више од 3,5 мили-
о на евра, те да оче ку је да се тај износ суб-
вен ци ја уве ћа.

Покра јин ски секре тар за пољо при вре-
ду Вук Радо је вић иста као је да је Сајам 
једин стве на при ли ка да се пољо при вред-
ни ци упо зна ју са рас по ло жи вим могућ но-
сти ма и оства ре нове кон так те, а гра до на-
чел ник Кикин де, Павле Мар ков, ука зао је 
на зна чај вра ћа ња пове ре ња пољо при-
вред ни ка у држав не орга не.

Током два дана мани фе ста ци је уче-
сни ци су могли да се инфор ми шу о раду 
инсти ту ци ја, при вред них и оси гу ра ва-
ју ћих дру шта ва, саве то дав них слу жби, 
бана ка и да пра те струч на пре да ва ња. У 

пра те ћем делу Кикинд ског сај ма пољо-
при вре де било је зани мљи вих пону да и 
при год них при ред би.

С. Зави шић

ПРВИ КИКИНД СКИ САЈАМ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Сте ци ште агра ра север ног Бана та

ОДР ЖАН ДРУ ГИ САЈАМ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ У СОМ БО РУ

Бес плат ни пре гле ди,
еду ка ци ја, разо но да

Бран ка Симин (прва зде сна) у оби ла ску штан да Фили ја ле РФ ПИО Сом бор

Мини стар Бра ни слав Неди мо вић са  
гра до на чел ни ком Павлом Мар ко вим
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поводи

Осам посло да ва ца из општи не Вла со тин-
це у сеп тем бру је изра зи ло потре бу да упо-
сли лица која се теже запо шља ва ју и осо бе 
са инва ли ди те том кроз струч ну прак су. До 
сре ди не окто бра 20 мла дих људи засно ва-
ће рад ни однос у тамо шњим пред у зе ћи ма 
и ино-ком па ни ја ма.

Ова запо шља ва ња се одви ја ју у окви-
ру про гра ма актив но сти НСЗ у Лесков цу, 
у сарад њи са локал ном само у пра вом. До 
данас је уго во ре о рад ном анга жо ва њу пот-
пи са ло 13 рад ни ка, и то девет са висо ком 
струч ном спре мом, и по дво је са вишом и 
сред њом школ ском спре мом. 

Уго во ре је мла ди ма уру чио Зоран Тодо-
ро вић (на сли ци), пред сед ник вла со ти нач-
ке општи не, који је том при ли ком наја вио 
и финан сиј ску подр шку неза по сле ним мла-
дим рад ни ци ма у запо чи ња њу соп стве ног 
посла.

Вла со тин це је јед на од 106 општи на које 
на овај начин спро во де локал ни акци о-
ни план запо шља ва ња. До кра ја новем бра 
и дру ги посло дав ци из овог гра да могу да 
апли ци ра ју у разним видо ви ма запо шља-
ва ња мла дих, нагла сио је овом при ли ком 
Дејан Стан ко вић дирек тор леско вач ке 
фили ја ле НСЗ. Т. С.

Захва љу ју ћи сред стви ма 
општи не Свр љиг и Наци о-
нал не слу жбе за запо шља-

ва ње, 21 осо ба са тери то ри је 
ове општи не уско ро ће моћи 
да започ не соп стве ни бизнис 
кроз про грам само за по шља ва-
ња. Износ нов ча не помо ћи је 
по 200.000 дина ра за 20 кори-
сни ка, док ће један неза по сле-
ни доби ти 220.000 дина ра јер 
је про гла шен тех но ло шким 
вишком. Кори сни ци финан сиј-
ске подр шке су у оба ве зи, како 
би сред ства била бес по врат на, 
да за 45 дана осну ју сво ју фир-
му или пред у зет нич ку рад њу и 
да нај ма ње годи ну дана раде и 
себи упла ћу ју допри но се.

Пре ма речи ма Боба на Мати-
ћа, дирек то ра нишке фили ја ле 
НСЗ, општи на Свр љиг и Наци о-
нал на слу жба за запо шља ва ње 
и ина че има ју добру сарад њу.

– Локал ним акци о ним пла-
ном запо шља ва ња за ову годи-
ну општи на Свр љиг издво ји ла је 
15 мили о на дина ра, а НСЗ 22,5 
мили о на дина ра, дакле укуп но 
37,5 мили о на дина ра. Овим сред-
стви ма биће обу хва ће но око 200 
осо ба кроз раз ли чи те про гра ме 
запо шља ва ња – јав не радо ве, 
струч ну прак су, само за по шља ва-
ње – рекао је Матић у Свр љи гу.

У скла ду са локал ним акци-
о ним пла ном запо шља ва ња 
доне те су одлу ке о спро во ђе њу 
јав них радо ва на који ма ће бити 
анга жо ва но 55 осо ба; о доде-
ли суб вен ци ја за запо шља ва-
ње неза по сле них из кате го ри је 
теже запо шљи вих за 18 осо ба, 
док ће кроз струч ну прак су 
про ћи 29 неза по сле них.

Матић је навео да се про це-
нат неза по сле но сти на тери-
то ри ји свр љи шке општи те 
сма њу је – у одно су на про шлу 
годи ну сто па неза по сле но сти је 
сма ње на за 13,5 одсто, а чак 30 
одсто у одно су на пери од пре 
пет годи на.

Мили ја Миле тић, народ ни 
посла ник и одбор ник у локал ном 

пар ла мен ту, рекао је да општи на 
Свр љиг годи на ма уна зад издва ја 
сред ства и пома же да сугра ђа ни 
брже дођу до посла.

– Општи на мисли на све, а 
посеб но на мла де људе који 
тре ба да раде и ства ра ју сво ју 
будућ ност у Свр љи гу – нагла-
сио је Миле тић.

С. Ђор ђе вић

ВЛА СО ТИН ЦЕ

Струч ном прак сом до запо сле ња

ПРО ГРА МИ ЗАПО ШЉА ВА ЊА У ОПШТИ НИ СВР ЉИГ

Помоћ за покре та ње
соп стве ног бизни са
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Уста но ва Герон то ло шки цен тар Бео-
град обе ле жи ла је 21. сеп тем бра Свет-
ски дан бор бе про тив Алцхај ме ро ве 

боле сти у „Алцхај мер кафеу” у Дому Бежа-
ниј ска коса.

„Алцхај мер кафе” је и ово га пута оку пио 
вели ки број кори сни ка обо ле лих од ове 
боле сти и њихо вих срод ни ка ради раз ме-

не иску ста ва и зајед нич ког рада. Глав ни 
циљ ску па, који је орга ни зо ван под сло га-
ном „Гле дај осо бу, а не болест”, било је уна-
пре ђе ње соци јал не зашти те ста ри јих путем 
подр шке осо ба ма обо ле лим од демен ци ја и 
њихо вим поро ди ца ма.

Помоћ ни ца дирек то ра УГЦБ, Мили ца 
Ђор ђе вић, захва ли ла је Сла ви ци Голу бо-
вић, спе ци ја ли сти пси хи ја три је, на њеној 
бри зи о кори сни ци ма обо ле лим од ове 
боле сти.

Сла ви ца Голу бо вић је нагла си ла да ника-
да не тре ба забо ра ви ти да се иза свих симп-
то ма и поре ме ћа ја нала зи осо ба, супруг 
или супру га, нечи ја љубав, мај ка, отац, брат 

или сестра, офи цир, док тор, про фе сор или 
трго вац, као и да се не сме забо ра ви ти да 
се иза изгле да осо бе обо ле ле од демен ци је 
кри је читав један живот, баш као што је наш.

У „Алцхај мер кафеу” демон стри ран је 
рад са мон те со ри мате ри ја лом уз при су-
ство рад них тера пе у та и соци јал них рад-
ни ка, а по завр шет ку дога ђа ја, већ тра ди-
ци о нал но, испред Дома су пуште ни љуби-
ча сти и бели бало ни јер је љуби ча ста боја 
цве та „неза бо ра вак”, и упра во је ту боју 
свет ско Удру же ње за бор бу про тив Алцхај-
ме ро ве боле сти иза бра ло као боју осо ба 
које губе пам ће ње.

Д. Гру јић 

Пред сед ник Саве за инва ли да рада 
Срби је Божи дар Цекић био је у рад ној 
посе ти Аран ђе лов цу где је раз го ва рао са 
пред став ни ци ма овда шње орга ни за ци је 
Удру же ња инва ли да рада (на слици). 

Ука зу ју ћи на број не про бле ме са који ма 
се у сва ко днев ном живо ту сусре ћу инва-
ли ди, Цекић је наја вио зна чај ни ју помоћ 
држа ве на шта ће је оба ве за ти одлу ке 
веза не за ову област, које ће уско ро доне-
ти Европ ска уни ја. То се посеб но одно-
си на усло ве живо та, меди цин ске услу ге, 
пре воз, кул ту ру и дру ге обла сти. Гово ре ћи 
о вео ма бит ном про бле му лече ња, који је 
код ове кате го ри је посеб но зна ча јан, наја-
вио је већу помоћ држа ве и Саве за. Ово се 
одно си на лече ње у одго ва ра ју ћим бања-
ма и меди цин ским уста но ва ма.

Божи дар Цекић је овом при ли ком уру-
чио злат ну меда љу Жики Недељ ко ви ћу, 
пред сед ни ку Удру же ња инва ли да рада 
Аран ђе лов ца. Ово вред но при зна ње 

Недељ ко ви ћу је доде ље но за зна чај не 
резул та те у актив но сти ма чла но ва овда-
шњег удру же ња.

М. М.

При зна ње аран ђе ло вач ком Удру же њу инва ли да рада

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ АЛЦХАЈ МЕ РО ВЕ БОЛЕ СТИ

Гле дај осо бу, а не болест

Пре да ва ње у  
ГЦ Субо ти ца
Пово дом Свет ског дана бор бе про тив 
Алцхај ме ро ве боле сти у Герон то ло шком 
клу бу „Кер тва рош”, у саста ву Герон то ло-
шког цен тра Субо ти ца, одр жа но је пре да-
ва ње о овој боле сти.
То је један од дату ма који се тра ди ци о-
нал но обе ле жа ва и у ГЦ Субо ти ца јер се и 
неки кори сни ци ове уста но ве боре са том 
боле шћу. 
– Ово је болест која је карак те ри стич на, 
тре ба је на вре ме при ме ти ти и при хва ти-
ти, али врло често ми нисмо спрем ни да 
при хва ти мо да ста рост мења осо бу. Ово 
пре да ва ње у Днев ном цен тру упра во 
има за циљ да пред ста ви прве симп то ме 
те боле сти – рекао је Ненад Ива ни ше вић, 
дирек тор ГЦ Субо ти ца.
Ацхај ме ро ва болест није раз лог да се 
обо ле ли повла че или кри ју у себе. Напро-
тив, што је више људи у њихо вој око ли ни 
упо зна то са ситу а ци јом, то ће лак ше 
наи ћи на раз у ме ва ње, помоћ и подр шку, 
пору ка је са пре да ва ња из Субо ти це. 
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кроз Србију

Десе та ликов на коло ни ја 
Саве за инва ли да рада Вој во-
ди не одр жа на је недав но у 
Срем ским Кар лов ци ма. Коло-
ни ји су при су ство ва ли Стан-
ко Ним че вић, пот пред сед ник 
СИР Срби је, Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца СИР Вој во ди-
не, Сте ван Ради шић, заме ник 

пред сед ни ка СИР Вој во ди не, 
Нада Пер шић, пред сед ни-
ца ООИР Срем ски Кар лов ци, 
и дома ћин мани фе ста ци је, 
Дубрав ка Недо вић, моде ра-
тор ликов не коло ни је. Ту су, 
нарав но, били и пред став ни-
ци ООИР и 26 сли ка ра из Вој-
во ди не.

Ликов на коло ни ја је про је кат 
СИР Вој во ди не посве ћен уна-
пре ђе њу поло жа ја и рав но прав-
но сти ОСИ, који су подр жа ли 
Мини стар ство за рад, запо шља-
ва ње, борач ка и соци јал на пита-
ња и Покра јин ски секре та ри јат 
за соци јал ну поли ти ку, демо гра-
фи ју и рав но прав ност поло ва.

Ауто ри сли ка су ради ли у тех-
ни ка ма акрил и уље на плат ну, а 
сли ка ли су пеј за же, мртву при-
ро ду, фигу ра ци је и апстрак ци-
ја. По завр шет ку коло ни је сви 
сли ка ри су доби ли захвал ни це, 
а затим су наста ви ли дру же ње 
на при год ном руч ку.

Д. Кораћ

Савез инва ли да рада Вој во ди не орга-
ни зо вао је почет ком сеп тем бра смо тру 
хоро ва и певач ких гру па СИР Вој во ди не. 
Мани фе ста ци ја је одр жа на у сали Народ ног 
позо ри шта у Кикин ди.

Смо три су при су ство ва ли Све то зар Алек-
сов, држав ни секре тар у Мини стар ству за 
рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња, Нико ла Лукач, начел ник Север но-
ба нат ског управ ног окру га, Стан ко Ним-
че вић, пот пред сед ник СИР Срби је, Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во ди не, 
Све то зар Ради шић, пот пред сед ник СИР Вој-
во ди не, Велин ка Накрај ку ћин, дирек тор ка 
Фили ја ле РФ ПИО Кикин да, и Душан ка Ста-
ни шић, пред сед ни ца ООИР Кикин да.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, Све то зар 
Алек сов је нагла сио да ресор но Мини стар-
ство кон ти ну и ра но иска зу је спрем ност да 

систем ски при сту па реша ва њу про бле-
ма осо ба са инва ли ди те том и уна пре ђе њу 
њихо вог поло жа ја.

При сут не су поздра ви ли и Стан ко Ним че-
вић и Ста на Сви ла ров. На смо три су насту-

пи ле певач ке гру пе „Мла де пен зи о нер ке” 
из Кикин де, „Град ну лич ки бисе ри” Зре ња-
нин, гру па из Сом бо ра, као и хоро ви „Злат-
ни глас” из Шида и хор из Беле Цркве (на 
слици сви учесници смотре). Д. Кораћ

У про сто ри ја ма Саве за сле-
пих Вој во ди не у Новом 
Саду 12. сеп тем бра ове 

годи не одр жа но је Екип но 
шахов ско првен ство сле пих и 
сла бо ви дих Вој во ди не. Поред 
над ме та ња, основ ни циљ орга-
ни зо ва ња првен ства је да сле-
пи и сла бо ви ди иза ђу из сво јих 
домо ва, да се кре а тив но анга-
жу ју и да се дру же и раз ме њу ју 
иску ства.

На овој спорт ској мани фе ста-
ци ји так ми чи ло се шест еки па 
са по чети ри чла на и јед ном 
резер вом – укуп но 30 так ми ча-
ра из међу оп штин ских и град-
ских орга ни за ци ја сле пих и 

сла бо ви дих Новог Сада, Куле, 
Кикин де, Бач ке Палан ке, Инђи је 
и Субо ти це. Првен ство се игра-
ло у пет кола по швај цар ском 
систе му, а тем по игре је био 
три де сет мину та по игра чу за 

пар ти ју. Побе ду је одне ла еки па 
из Град ске орга ни за ци је сле пих 
Нови Сад, дру го место при па ло 
је еки пи из Кикин де, а на тре ће 
место су се пла си ра ли шахи сти 
из Субо ти це.

Пред сед ник Саве за сле пих и 
сла бо ви дих Вој во ди не, Вла ди-
мир Панин, доде лио је нај у спе-
шни ји ма меда ље, а побед ни ку 
првен ства и пехар. Том при ли-
ком, Панин је инфор ми сао уче-
сни ке да ће про сла ва 70 годи на 
посто ја ња и рада Саве за бити 
одр жа на 15. окто бра, у 12 часо ва, 
у сали Сту ди ја М у Новом Саду.

Ову редов ну про грам ску 
актив ност Саве за сле пих и сла-
бо ви дих Вој во ди не, која се 
одр жа ва сва ке годи не, финан-
си ра ло је Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци-
јал на пита ња.

М. Мек те ро вић

ЕКИП НО ШАХОВ СКО ПРВЕН СТВО СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ново са ђа ни нај бо љи

СМО ТРА ХОРО ВА САВЕ ЗА ИНВА ЛИ ДА РАДА ВОЈ ВО ДИ НЕ 

Нат пе ва ва ње у Кикин ди

ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА САВЕ ЗА ИНВА ЛИ ДА РАДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кар лов ци за инспи ра ци ју



15ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2019.

Удру же ње леско вач ких пен-
зи о не ра, које је вео ма актив но 
у зашти ти пра ва сво јих чла но-
ва, послед њих годи на поку-
ша ва да помог не да се реши 
про блем јав ног пре во за. Како 
исти че Бра ти слав Здрав ко вић 
(на сли ци), пред сед ник Удру-
же ња у четвр том ман да ту, у 
току је акци ја при ку пља ња 
пот пи са уз зах тев да им локал-
на само у пра ва омо гу ћи бес-
пла тан град ски и при град ски 
пре воз на целој тери то ри ји 
гра да Лесков ца, као што је то 
слу чај у неким дру гим кра је-
ви ма.

− За све пен зи о не ре ста ри-
је од 70 годи на пред ла же мо 
бес пла тан јав ни пре воз, а за 
оне испод те ста ро сне гра ни-
це попуст од 50 одсто. Наш 
зах тев доста ви ће мо локал ној 
само у пра ви на изја шња ва ње 
уве ре ни да ће бити ува жен 

– каже Бра ти слав 
Здрав ко вић, уз под-
се ћа ње да су леско-
вач ки пен зи о не ри 
при дну лестви це по 
про се ку при ма ња у 
Срби ји.

– Пен зи о не ри 
који живе у при-
град ским насе љи ма 
и сели ма кори сте 
ауто бу ски пре воз 
како би дошли до 
лека ра, апо те ке или 
неке уста но ве, а то 
није мали изда так, пого то во за 
оне чије су пен зи је изу зет но 
ниске – наво ди Здрав ко вић.

Удру же ње пен зи о не ра 
Лесков ца има 17.000 чла но ва, 
орга ни зо ва них у више од сто 
месних орга ни за ци ја. Пре ма 
речи ма пред сед ни ка, Удру же-
ње је сва ке годи не број ни је 
за око хиља ду нових чла но-

ва. Чла на ри на се зва нич но 
не уби ра, јер се пот пи си ва-
њем при ступ ни це од пен зи ја 
месеч но одби ја по 30 дина ра. 
Све то иде по свим про пи си-
ма који регу ли шу тран сфер 
финан си ја, каже пред сед ник 
Здрав ко вић и дода је да се чла-
на ри на усме ра ва пен зи о не ри-
ма који има ју нижа при ма ња.

Д. Коцић

Пирот је кра јем авгу ста био 
дома ћин 38. тра ди ци о-
нал них Сусре та пен зи-

о не ра три окру га – Нишав ског, 
Пирот ског и Топлич ког. Око 400 
пен зи о не ра из више гра до ва 
Срби је, од Новог Сада до Вра ња, 
и од Чач ка до Свр љи га и Дими-
тров гра да, оку пи ло се на том 
дога ђа ју. 

Ску пу су при су ство ва ли и 
Андри ја Савић, пред сед ник Саве-
за пен зи о не ра Срби је, Милан 
Нена дић, пред сед ник Саве за 
пен зи о не ра Вој во ди не, Љубо мир 
Дра га њац, пред сед ник Удру же ња 
вој них пен зи о не ра Срби је, Момо 
Чола ко вић, пред сед ник Удру же-
ња пен зи о не ра гра да Новог Сада, 
као и пред став ни ци пен зи о не ра 
Нишав ског и Топлич ког окру га и 
пред сед ник Град ског удру же ња 
пен зи о не ра гра да дома ћи на.

Пиро ћан ци, који су по тре ћи 
пут били дома ћи ни ова квог ску-
па, орга ни зо ва ли су за госте тра-
ди ци о нал ни дочек и богат кул-
тур но-забав ни про грам.

При сут ни ма је добро до шли цу 
поже лео пред сед ник Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Пиро та, 
Ђор ђе Митић, а затим су се пен-

зи о не ри ма обра ти ли пред сед ни-
ци окру жних одбо ра пен зи о не ра 
Нишав ског и Топлич ког окру га, 
Мир ко Зече вић и Мило ван Вучи-
ће вић, који су гово ри ли о про-
бле ми ма који тиште ову попу ла-
ци ју у њихо вим сре ди на ма.

При сут ни ма се обра ти ла и Дра-
га на Тон чић, начел ни ца Пирот-

ског управ ног окру га, која је 
нагла си ла да су пен зи о не ри бри-
га свих нас. 

При зна ња, пла ке те Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Пирот, 
доде ље не су: Саве зу пен зи о не ра 
Срби је, удру же њи ма пен зи о не ра 
Нишав ског и Топлич ког управ-
ног окру га, Фили ја ли РФ ПИО у 
Пиро ту, ком па ни ји Дунав оси гу-
ра ње, Пирот ском управ ном окру-
гу, локал ној само у пра ви гра да 
Пиро та и Удру же њу вој них пен зи-
о не ра Пирот.  

Мла ди ћи и девој ке ансам бла 
при Дому кул ту ре изве ли су богат 
про грам, после чега је усле ди ло 
раз гле да ње гра да и њего вих зна-
ме ни то сти, дру же ње и зајед нич-
ки ручак. Дома ћин наред них, 39. 
сусре та пен зи о не ра три окру га 
биће Алек си нац.

С. Пана ки јев ски

АКЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕСКОВ ЦА

Бес пла тан ауто бу ски 
пре воз за нај ста ри је

У ПИРО ТУ ОДР ЖА НИ 38. СУСРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА ТРИ ОКРУ ГА

Тре ћи пут добри дома ћи ни

ЛЕСКО ВАЦ

Заи гра ло 
и запе ва ло 
тре ће доба

Прет по след њег дана Рошти љи-
ја де сја ти ло се мно штво при пад-
ни ка тре ћег доба из више гра до ва 
Срби је у леско вач ки Дом пен зи о-
не ра. Било је и гости ју из Бугар ске 
и Север не Маке до ни је, а сви ма 
њима је леско вач ко Удру же ње 
пен зи о не ра, са сво јим фол клор-
ним, музич ким и драм ским сек ци-
ја ма, при ре ди ло богат умет нич ки 
про грам. Госте је доче ки вао Бра-
ти слав Здрав ко вић, пред сед ник 
Удру же ња.

Нај ви ше ова ци ја и поко ју сузу 
на при ред би иза зва ле су екс ЈУ 
зве зде из Лесков ца, Радо ван 
Илић, Мира Јова но вић и Сто ле 
Фили по вић. А онда се заи гра ло 
– чуве ну „Леско вач ку четвор ку” 
игра ли су сви, и они који зна-
ју, и они који су има ли жељу да 
нау че ово коло под ста ре дане. 
А на кра ју песме и игре, сви 
зајед но оти шли су „у похо де” на 
роштиљ.  Т. С.
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кроз Србију

Доња Локо шни ца је село 
које живи од папри ке 
и за папри ку, и њено је 

сво је вр сно цар ство које чува 
тај ну успе шног узга ја ња овог 
повр ћа чије семе је ста ро 500 
годи на. Место се дичи тра ди-
ци јом гаје ња посеб не аутох то-
не врсте која се нај пре суши по 
зидо ви ма кућа, а онда пре но си 
у дома ће ради о ни це у који ма 
наста је але ва папри ка.

– Локо шни ца је злат ни при-
мер успе шног села које живи 
и расте захва љу ју ћи него ва њу 
и чува њу тра ди ци је – каза ла је 
Јасми на Ран ђе ло вић, заме ни ца 
гра до на чел ни ка Лесков ца, на 
отва ра њу мани фе ста ци је „Дани 
папри ке”, која је одр жа на сре-
ди ном сеп тем бра.

На 14. по реду „Дани ма папри-
ке”, као и прет ход них годи на, 
гото во сва дома ћин ства изне ла 
су у цен тар села део ово го ди-
шњег рода. Нај за ни мљи ви је је 
било над ме та ње у брзом низа њу 
папри ке, а у кон ку рен ци ји осам 
так ми чар ки, побед ни ца, два де-
сет тро го ди шња Јова на Костић, 
сто папри ка нани за ла је за два 

мину та и 20 секун ди. Она је доби-
ла елек трич ну маши ну за мле ве-
ње папри ке и кухињ ску вагу, дру-
го пла си ра на Рад ми ла Нико лић 
пум пу за прска ње од пет на ест 
лита ра, а тре ће пла си ра на Јеле на 
Илић тако ђе пум пу, али запре ми-
не десет лита ра. Нај леп шу папри-
ку про из вео је Милош Мишић и 
он је награ ђен мото ром за прска-
ње и зашти ту биља ка.

Доња Локо шни ца је село 
неда ле ко од Лесков ца. Пре ма 
јед ној леген ди, жите љи Локо-
шни це су семе дугач ких црве-
них зачин ских љутих и слат ких 
папри ка доне ли пре ко оке а-
на, а по дру гој су га „укра ли” 
од Тура ка. У овом месту, где се 
гото во сва дома ћин ства баве 
повр тар ством, про из ве де се 
ско ро 50 ваго на суве, црве не 

папри ке, а сеп тем бар је месец 
у коме се папри ка сла ви јер, 
захва љу ју ћи њој, Леско вац је 
носи лац гастро ном ског брен да 
„леско вач ки ајвар”. 

У Доњој Локо шни ци, позна-
ти јој као црве но село, од авгу-
ста до окто бра све фаса де кућа 
„поцр ве не”, јер се низа ни вен-
ци црве ног зла та суше. О селу 
су писа ли и свет ски меди ји, 
који га свр ста ва ју у оба ве зне 
дести на ци је које тре ба посе-
ти ти у Срби ји, па би уз мало 
добре воље овај крај могао 
да буде и пра ва тури стич ка 
атрак ци ја. 

Мешта ни кажу, ако је Леско-
вац глав ни град папри ке, онда 
је Доња Локо шни ца пре сто ни-
ца! Кило грам але ве папри ке у 
селу се про да је за 400, гру ва не 
око 450, док на пија ци дости-
же 1.000 дина ра. У леско вач ком 
кра ју под заса ди ма папри ке је 
више од 2.000 хек та ра, а одав-
но, изме ђу два свет ска рата, у 
„срп ском Ман че сте ру” је наста-
ла кри ла ти ца: „Сади мо папри ке 
и гра ди мо фабри ке”.

Д. Коцић

Пла ни нар ско-бици кли стич ки 
клуб „Змај са Рада на”, у сарад-
њи са Тури стич ком орга ни за ци-
јом општи не Бој ник и локал ном 
само у пра вом ове варо ши на 
оба ла ма Пусте Реке, орга ни зо-
вао је тре ћу по реду тра ди ци о-
нал ну етно-тури стич ку мани фе-
ста ци ју „Пасу љи ја да – Бој ник”.

Мани фе ста ци ја је так ми чар-
ског карак те ра, али у њој су 
углав ном сви побед ни ци иако 
„струч ни” жири од три де се так 
котли ћа бира „нај па суљ”, који 
има нај бо љи укус и начин сер-
ви ра ња.

Ово го ди шња Пасу љи ја да оку пи ла је око 
200 так ми ча ра у 17 кувар ских штан до ва, 

иако так ми чар ске еки пе тра ди ци о нал но 
има ју по шест чла но ва, од којих су дво је 
кува ри а четво ро гости – пома га чи.

Пасуљ се, ина че, кува у котли ћи-
ма, са број ним при ло зи ма од меса 
и повр ћа и дома ћим зачи ни ма. 
Намир ни це доно се сами так ми ча-
ри док дрва обез бе ђу ју орга ни за-
то ри. Сва ки штанд по оби ча ју има 
сво је нави ја че, углав ном гур ма не, 
љуби те ље јела од пасу ља.

За нај бо ље еки пе жири је про-
гла сио „Twins” из Бој ни ка, „Мачо ре” 
из Чечи на и еки пу Спорт ске хале 
Бој ник. По избо ру публи ке побе ду 
је одне ла еки па Дома кул ту ре.

Како год било, док се рекло 
пасуљ, поје де ни су сви оглед ни 
при мер ци јела, а и мно ги кувар ски 

котли ћи су испра жње ни.
Т. Сте ва но вић

ПАСУ ЉИ ЈА ДА У БОЈ НИ КУ ОКУ ПИ ЛА ГУР МА НЕ

Добар пасуљ уз добру заба ву

ДОЊА ЛОКО ШНИ ЦА ПОРЕД ЛЕСКОВ ЦА ЦАР СТВО ПАПРИ КЕ

„Црве но” село као
тури стич ка дести на ци ја
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Књи жев на коло ни ја Сиће во 
2019. одр жа на је од 17. до 22. 
сеп тем бра у живо пи сној Сиће-
вач кој кли су ри надо мак Ниша. 
На два де сет деве тим међу на-
род ним сусре ти ма оку пи ли су 
се књи жев ни ства ра о ци, њих 
12, из Бугар ске, Север не Маке-
до ни је и Срби је, а награ да за 
цело куп но лите рар но дело – 
„Рамон да сер би ка” ове годи не је 

при па ла књи жев ни ку Вла да ну 
Мати је ви ћу из Чач ка (на слици).

Међу на род на књи жев на 
коло ни ја Сиће во осно ва на је 
1991. годи не као ори ги нал на и 
ства ра лач ки под сти цај на мани-
фе ста ци ја посве ће на умет но-
сти писа не речи. Коло ни ја има 
интер на ци о нал ни карак тер и 
оку пља писце, књи жев не кри ти-
ча ре и пре во ди о це, као и изда-

ва че и дру ге уче сни ке књи жев-
ног живо та у земљи и ино стран-
ству.

Кроз ову књи жев ну коло ни-
ју током ско ро три де сет годи на 
про шла су мно га зна чај на име на 
срп ске и свет ске књи жев но сти.

Осни вач и покро ви тељ мани-
фе ста ци је је град Ниш, а орга ни-
за тор Нишки кул тур ни цен тар.

Љ. Гло го вац

Сајам здра ве хра не, ста рих 
зана та и народ не кул ту ре, 
који се већ десе ту годи-

ну одр жа ва у Баљев цу на Ибру 
у орга ни за ци ји Етно умет нич-
ког клу ба (ЕУК) „Черењ ски” и уз 
покро ви тељ ство ТО Рашка, ове 
годи не је про те као у пред ста вља-
њу про јек та „Про мо ци ја етно ло-
шких и умет нич ких вред но сти 
Рашке у годи ни јуби ле ја”.

Сајам, одр жан 8. сеп тем бра, 
оку пио је нај по зна ти је изла га че 
здра ве и тра ди ци о нал не хра не, 
народ них руко тво ри на, ста рих 
зана та и суве ни ра, као и тра-
ди ци о нал них срп ских пића, не 
само из општи не Рашка, него и 
из цен трал не Срби је и са Косо ва 
и Мето хи је. Сајам је био успе шан 
спој мла до сти и иску ства, који су с 
пуно дара и сми сла пред ста ви ле 
тури стич ке орга ни за ци је Рашке, 
Бру са и Алек сан дров ца, као и 
само стал ни изла га чи и удру же-
ња из Баљев ца, Рашке, Семе те-
ша, Зуби ног Пото ка, Кур шу мли је, 
Бано вог Дола код Зве ча на, Пиро-
та, Лапљег Села, Гра ча ни це.

Струч на коми си ја, саста вље на 
од про фе со ра гастро кул ту ре из 
Сред ње шко ле „Кра љи ца Јеле на” 

из Рашке и тури стич ких после-
ни ка из Бру са и Алек сан дров ца, 
за нај леп ши штанд је про гла си ла 
вео ма садр жај ну и бога ту постав-
ку Мили је Мили ћа, вла сни ка и 
врсног пре зен те ра сео ског тури-
зма и свог Етно села „Зави чај” из 
Бано вог Дола код Зве ча на. Вида 
Попо вић, пен зи о нер ка из Бру са и 
јед на од нај ста ри јих уче сни ка Сај-
ма, пока за ла је да је ненад ма шна 
у спре ма њу ста рин ских јела из 
око ли не Бру са и пот ко па о нич ког 
кра ја, па јој је јед но гла сно при-
па ла прва награ да. У кате го ри ји 
руко тво ри на прво место осво јио 
је брач ни пар Панић, Лела и Дра-
ган, који у сво јој дома ћој ради но-
сти „Ћилим” већ дуго про из во де 
нај ква ли тет ни је руч но изра ђе не 
пирот ске ћили ме. За нај бо љег 
про из во ђа ча тра ди ци о нал не 
аутох то не раки је про гла шен је 
Јован Пешо вић, пен зи о нер из 
Баљев ца на Ибру, док је за изра-
ду нај бо љих суве ни ра прво место 
при па ло мла дом брач ном пару 
Мар ја но вић („Меде но срце”) из 
Бру са.

У кул тур но-умет нич ком про-
гра му насту пи ла је извор на 
мушка певач ка гру па „Черењ ски” 

из Семе те ша и побед ни ца на ово-
го ди шњим „Акор ди ма Лешка”, 
мла да солист ки ња из Баљев ца, 
Алек сан дра Ђоро вић, коју је ЕУК 
„Черењ ски” селек то вао да на 
овој нај ста ри јој кул тур ној мани-
фе ста ци ји на север ном Косо-
ву пред ста вља општи ну Рашка. 
Деца Пле сног сту ди ја „Черењ ски” 
затво ри ла су про грам на 10. Сај-
му у Баљев цу са неко ли ко побед-
нич ких коре о гра фи ја с који ма су 
насту па ли на фести ва ли ма у Бије-
љи ни и Бео гра ду.

Овај про је кат, као и зва нич-
но обе ле жа ва ње 15 годи на 

посто ја ња и успе шног рада ЕУК 
„Черењ ски”, које ће бити упри ли-
че но 30. новем бра, дели мич но је 
помо гла и општи на Рашка. Клуб 
„Черењ ски”, ина че, у сво јим ради-
о ни ца ма за руко тво ри не и ста ре 
зана те, бесед ни штво, извор но и 
оби чај но пева ње, гастро кул ту ру, 
савре ме ни плес мла дих, за истра-
жи ва ње, при ку пља ње и архи ви-
ра ње етно и умет нич ке гра ђе и за 
про из вод њу медиј ских садр жа ја, 
оку пља вели ких број чла но ва, од 
пред шко ла ца и осно ва ца до пен-
зи о не ра.

Миле Јаснић

ОДР ЖА НА КЊИ ЖЕВ НА КОЛО НИ ЈА СИЋЕ ВО 2019.

„Рамон да сер би ка” Вла да ну Мати је ви ћу

У БАЉЕВ ЦУ НА ИБРУ ДЕСЕ ТИ САЈАМ ЗДРА ВЕ ХРА НЕ, СТА РИХ ЗАНА ТА И НАРОД НЕ КУЛ ТУ РЕ

Етно ло шке 
и умет нич ке
вред но сти
Рашке
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погледи

У каквом то вре ме ну живи мо када три 
четвр ти не попу ла ци је каже да се 
осе ћа немоћ ним да се носи са сва ко-

днев ним ситу а ци ја ма и иза зо ви ма.
Пода ци се, кон крет но, одно се на Бри та-

ни ју и обу хва та ју све оне који су такав осе-
ћај има ли често, повре ме но или макар јед-
ном у току про шле годи не, обја вио је лон-
дон ски „Гар ди јан”, док збир ни резул тат од 
75 одсто гово ри сам за себе и даје запра во 
ширу сли ку дана шњег све та.

Про цен ти се раз ли ку ју, плус – минус, али 
сву да код већи не ста нов ни штва доми ни-
ра ју бри ге, стра хо ви и стрес, стрес, стрес... 
Са тим смо се гото во и сажи ве ли, или бар 
тако мисли мо, али струч ња ци стал но упо-
зо ра ва ју да ми нисмо сазда ни да издр жи-
мо дуго тра јан стрес.

Нова истра жи ва ња то пока зу ју, са откри-
ћи ма која ће зах те ва ти наста вак про у ча-
ва ња. Како се обја шња ва, мозак и иму ни 
систем нала зе се у „стал ној кому ни ка ци ји 
и дели кат ном балан су” који може да се 
поре ме ти било којом врстом физич ког 
или емо тив ног стре са.

Током вре ме на, нега тив не емо ци је поста-
ју пре ве лик терет за иму ни систем, услед 
чега се мења начин на који заштит ни меха-
ни зам реа гу је. Дола зи до запа љен ског про-
це са који је ина че при ро дан иму ни одго вор 
на повре де, инфек ци је или обо ље ње, али 
у изме ње ним окол но сти ма пове ћа ва се 
ризик од погор ша ња запа ље ња.

Висок ниво дово ди се у везу са низом 
озбиљ них хро нич них боле сти као што је 
упа ла згло бо ва (артри тис), фибро ми ал ги-
ја, дија бе тес.

Истра жи ва ње које су спро ве ли науч ни-
ци са Пен сил ва ниј ског држав ног уни вер-
зи те та рађе но је на два коло се ка. Уче сни ци 
су попу ња ва ли упит ни ке где су беле жи ли 
сво ја рас по ло же ња и емо ци је пери о дич но 
и момен тал но. На осно ву тога сачи њен је 

емо тив ни про фил сва ког испи та ни ка, а у 
одре ђе ним интер ва ли ма узи ма на је крв на 
ана ли зу, да се пре ма вред но сти тако зва ног 
реак тив ног про те и на (ЦРП) уста но ви запа-
љен ски био мар кер.

Пока за ло се да су код осо ба које су 
неко ли ко пута током дана, у дужем пери-
о ду, испо ља ва ле нега тив на рас по ло же-
ња мар ке ри били висо ки. И кад су узор ци 
узи ма ни убр зо пошто су били љути ти или 
тужни, траг њихо вог нерас по ло же ња био 
је видљив у крви.

Исто тако и у слу ча ју пози тив них емо ци-
ја. И када је у крат ком року рађе на ана ли за, 
пока за те љи запа ље ња су били сни же ни. 
Ауто ри сту ди је веру ју да њихо ви нала-
зи пред ста вља ју кључ ни доказ у погле ду 
ути ца ја нега тив них осе ћа ња на здра вље, 
пого то во што уче сни ци дола зе из раз ли чи-
тих расних, етнич ких и соци о е ко ном ских 
сре ди на.

Посто ји и јед на интри гант на чиње ни-
ца. Пода ци се одно се само на мушкар це! У 
више медиј ских изве шта ја о овом про јек-
ту то се наво ди без обја шње ња, као што се 
уоп ште не поми ње шта је са уче сни ца ма. 
Одго вор се, прет по ста вља мо, кри је у члан-
ку у струч ном часо пи су „Мозак, пона ша ње 
и иму ни тет”, где су резул та ти обја вље ни.

И без ове кари ке која недо ста је, јасно је 
да ће тек наред на истра жи ва ња омо гу ћи-
ти да се ови нала зи ком пле ти ра ју и потвр-
де. Како кажу чла но ви науч ног тима, ово је 
био само први корак у изу ча ва њу везе тре-
нут ног и дуго трај ног рас по ло же ња, с јед не 
стра не, и сте пе на запа ље ња.

Пошто су осе ћа ња про мен љи ва, оче ки-
ва ња су да ће се даљим изу ча ва њи ма доћи 
до боље стра те ги је при сту па осе тљи вом 
емо тив ном аспек ту и тиме пре ки ну ти зача-
ра ни круг који води у хро нич на запа ље ња 
и болест.

Д. Дра гић

РАЗОР НО ДЕЈ СТВО НЕГА ТИВ НИХ ЕМО ЦИ ЈА

Опти ми сти живе дуже
Мисли добро, добро ће ти и бити, каже 

ста рин ска изре ка.
Ништа тач ни је и јед но став ни је. Сушти-

на оно га што науч ни радо ви новог вре-
ме на испи ту ју, раз ма тра ју и дока зу ју. И 
упра во су, реци мо, саоп ште ни резул та ти 
сту ди је о ути ца ју опти ми зма на дуго веч-
ност. Истра жи вач ки тим са Бостон ског 
уни вер зи те та утвр дио је да опти ми сти 
живе дуже, изве стио је Си-Ен-Ен.

Осо бе са нај ве ћим сте пе ном опти ми-
зма у про се ку има ју за 11 до 15 одсто 
дужи век од оних који ства ри виде са дру-
ге, нега тив ни је стра не. Опти ми стич ки 
аспект је посеб но видљив у слу ча ју нај-
ду го веч ни јих, 85-годи шња ка и ста ри јих. 
При том се напо ми ње да су то резул та ти 
доби је ни кад се у обзир узму све пра те-
ће живот не окол но сти, соци о е ко ном ски 
ста тус, здра вље, исхра на, пуше ње, алко-
хол.

Опти ми зам не зна чи игно ри са ње 
стре сних ситу а ци ја, кажу струч ња ци, 
али када се нешто лоше дого ди опти ми-
сти су мање скло ни да окри вљу ју себе, 
већ ситу а ци ју посма тра ју као тре нут ну 
тешко ћу, па чак про на ла зе у томе и пози-
тив ну стра ну. Они тако ђе веру ју да има ју 
кон тро лу над сво јом суд би ном и да могу 
да ство ре могућ но сти за добре ства ри у 
будућ но сти, наво ди Си-Ен-Ен.

„Опти ми сти себи поста вља ју циље-
ве, са јаким уве ре њем да ће их дости-
ћи”, обја шња ва аутор ка сту ди је Леви на 
Ли. „Ти циље ви могу да укљу чу ју здра ве 
нави ке, што тако ђе допри но си дужем 
живо ту.”

У ана ли зу др Ли било је укљу че но више 
од 70.000 уче сни ка, а њихо ва ста ро сна 
доб и смрт ност пра ти ли су се непре кид но 
од 1976. до 2014. годи не.

Црне мисли 
сла бе
иму ни тет
Бри ге, стра хо ви, хро нич ни стрес не 
опте ре ћу ју само пси ху, већ ути чу на 
запа љен ске про це се у орга ни зму, 
пока зу ју нај но ви је сту ди је
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Пред сед ник Макрон 
не оду ста је од пла на да 
више од 40 пен зиј ских 
систе ма пре о бли ку је у 
један уни вер зал ни

Фран цу зи про во де нај-
ви ше пен зи о нер ских 
годи на у поре ђе њу са 

сво јим коле га ма у раз ви је ном 
све ту – што зна чи да у пен зи ју 
одла зе рани је него они – и нису 
ради да се тога одрек ну.

То је увер љи во пока зао јед-
но днев ни штрајк одр жан сре-
ди ном сеп тем бра у орга ни за-
ци ји син ди ка та рад ни ка запо-
сле них у јав ном тран спор ту, 
који је у Пари зу зау ста вио десет 
глав них лини ја метроа, док су 
пре о ста ле чети ри ради ле само 
са тре ћи ном капа ци те та, што је 
на при ла зи ма пре сто ни ци про-
из ве ло ауто мо бил ске коло не 
дуге чак 280 кило ме та ра.

Било је то одлуч но „не” наја-
вље ној пен зиј ској рефор ми 
коју наме ра ва да спро ве де 
пред сед ник Ема ну ел Макрон, 
са нај бо љим наме ра ма: да уме-
сто 42 раз ли чи та систе ма који 
данас посто је у Фран цу ској, а 
који регу ли шу пен зиј ска пра-
ви ла за поје ди не кате го ри је 
запо сле них, зави сно од тога 
где раде – у јав ном или при ват-
ном сек то ру − и шта раде, уве де 
један уни вер зал ни.

Његов план садр жи и јед ну 
меру која Фран цу зе пога ђа у 
осе тљи во место: про ду же ње 
живот ног доба за одла зак у пен-
зи ју. У том погле ду сви фран-
цу ски систе ми су мно го даре-
жљи ви ји од оних у земља ма са 
који ма се Фран цу ска поре ди: у 
пен зи ју се сада може већ са 62 
годи не (што је веро ват но један 
од раз ло га што Фран цу зи свој 
пен зиј ски систем сма тра ју јед-
ним од нај бо љих на све ту).

Запо сле ни у систе му метроа 
могу, међу тим, рад ни век да 
завр ше кад напу не 51, док се у 
про се ку пен зи о ни шу са 53. Про-
сеч на пен зи ја пен зи о не ра који 
су живот ни век про ве ли у јав ном 
тран спор ту је, како је пре до че но 

пово дом њихо вог штрај ка, 3.700 
евра месеч но, што је три пута 
више од наци о нал ног пен зиј-
ског про се ка. Општи наци о нал-
ни про сек одла ска у пен зи ју је 
пак 63 годи не.

То што наме ра ва Макрон 
поку ша ла су и два њего ва прет-
ход ни ка, али су се, због слич них 
реак ци ја – про те ста и штрај ко ва, 
повла чи ли. Пред сед ник Нико ла 
Сар ко зи је, доду ше, 2010. успео 
да мини мал но живот но доба за 
завр ше так рад ног века подиг не 
са 60 на 62 годи не, у вре ме када 
је у дру гим запад ним дру штви-
ма та гра ни ца поме ра на са 65 на 
67. Сар ко зи је ва рефор ма није, 
међу тим, бит но про ме ни ла оно 
што се, због поме ну тог мно штва 
пен зиј ских про пи са зби ва ло у 
прак си. Про сеч но доба када се 
мушкар ци у Фран цу ској пен зи-
о ни шу још је само 60 годи на.

Макро но ва наме ра је да мно-
го број не систе ме ује ди ни у 
систем у којем ће основ ни прин-
ци пи бити исти за све запо сле не 
што, нарав но, под ра зу ме ва да 
би јед ни ма било боље, док би 
дру ги оста ли без неких при ви-
ле ги ја које данас има ју.

Акту ел ни пред сед ник Фран-
цу ске у овом поду хва ту се доне-
кле угле да на при мер Швед-

ске, којој је за слич ну рефор му 
– уни фи ка ци ју мно го број них 
систе ма у један све о бу хват-
ни, кра јем про шлог века била 
потреб на јед на пуна деце ни ја.

У теку ћим рас пра ва ма 
о мода ли те ти ма рефор ме, 
Макрон пору чу је да би ком про-
мис могао да буде да се гра ни ца 
за пен зи о ни са ње не утвр ђу је 
на осно ву годи на живо та, него 
по бро ју годи на током којих су 
упла ћи ва ни допри но си за пен-
зи ју, што би за прак тич ну после-
ди цу има ло да они који поч ну 
да раде рани је, могу и да се 
рани је пен зи о ни шу.

Пре ми јер Еду ард Филип обе-
ћао је да ће има ти у виду зах-
те ве син ди ка та и наја вио да се 
неће мења ти уку пан тро шак 
Фран цу ске за пен зи је, одно сно 
да пред ло же на рефор ма, која 
би тре ба ло да се при ме њу је тек 
од 2025, неће нару ши ти фискал-
ну ста бил ност.

Изја вио је, међу тим, да је оба-
ве за вла де да гра ђа ни ма пре до чи 
исти ну: да ће, с обзи ром на демо-
граф ске про ме не и зави сност 
пен зи о не ра од оних који раде – 
нешто мора ти да се про ме ни.

Пре ма пода ци ма ОЕЦД, одла-
зе ћи у пен зи ју Фран цу зи данас 
могу да рачу на ју на пен зиј ски 

чек који је у про се ку 61 одсто 
завр шне бру то пла те, што је 
мање него у Ита ли ји, где је овај 
про сек 83 одсто, али више него 
у Немач кој (38 одсто).

Оте жа ва ју ћи фак тор за пен-
зиј ску рефор му у Фран цу ској је 
тамо шња „кул ту ра про те ста” – 
лако се изла зи на ули це разним 
пово ди ма. Сеп тем бар ски 
штрајк, који се опи су је као нај-
ве ћи у послед њих десет годи на, 
био је међу тим само упо зо ре-
ње, с обзи ром да јав но сти још 
није пре до чен кон кре тан пред-
лог рефор ме са свим дета љи ма, 
што се наја вљу је за про ле ће 
сле де ће годи не.

То није спре чи ло неке про-
фе си је – адво ка те, меди цин ске 
рад ни ке и запо сле не у вазду хо-
плов ној инду стри ји – да наја ве 
и штрај ко ве сво јих есна фа.

Пред сед ник Макрон пред 
бира че изла зи тек 2022, када 
му исти че пето го ди шњи ман-
дат осво јен на избо ри ма у мају 
2017. Има, дакле, вре ме на да 
гра ђа не убе ди у нео п ход ност 
и свр сис ход ност рефор ме, али 
при том мора да води рачу на 
о сво јој тек три годи не ста рој 
пар ти ји, која на локал не избо ре 
изла зи већ на про ле ће.

М. Бекин

ФРАН ЦУ ЗИ ПОНО ВО ПРО ТЕ СТУ ЈУ

Рефор ма зау ста ви ла метро
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хроника

Шести Сабор лова ца 
„Тара 2019” одр жан 
је 1. сеп тем бра, а 

у окви ру њега упри ли че но 
је тра ди ци о нал но так ми че-
ње у при пре ма њу ловач ког 
гула ша. Орга ни за то ри сабо-
ра били су општи на Баји на 
Башта, град Ужи це, Ловач ки 
савез Срби је, Ловач ки савез 
запад не Срби је, Наци о нал ни 
парк Тара и мно ги дру ги.

На мани фе ста ци ји је уче-
ство ва ло 38 еки па који ма је 
орга ни за тор обез бе дио по 
два кило гра ма меса, дрва и 
сун цо бра не, док је Ваљев ска 
пива ра поде ли ла 1.500 лита-
ра пива так ми ча ри ма и број-
ним посе ти о ци ма. За њих је 
орга ни за тор испе као вола на 
ражњу тешког око 400 кило гра-
ма.

Мани фе ста ци ју је отво рио 
пред сед ник Ловач ког саве за 
запад не Срби је, Алек сан дар 
Ста но је вић, а док се гулаш крч-
као, са бине су добро рас по ло-
же ње шири ли музич ки ансам-

бли и певач ке гру пе из Ужи ца, 
Севој на и Ста па ра.

Пре ма мишље њу жири ја, нај-
бо љи ловач ки гула ши спре ми ла 
је еки па „БИС Ужи це” (на сли ци), 
дру го место при па ло је еки пи 
„Весе ла дру жи на”, а тре ће тиму 
„Коли ба ри” из Сме де ре ва.

– Ишли смо на више слич-
них мани фе ста ци ја, али ниг-

де није била ова ква кон ку-
рен ци ја. Дошле су еки пе из 
целе запад не Срби је, Банат-
ског Кар лов ца и Сме де ре ва. 
Ми смо дошли да се дужи мо 
и ужи ва мо на Тари, а побе да 
нас је још више ора спо ло жи-
ла – рекао је Обрен Буквић из 
побед нич ке еки пе.

М. Андрић

Дан пен зи о не ра општи не Баји на Башта, 12. 
сеп тем бар, обе ле жен је пола га њем цве ћа на 
спо ме ник Душа ну Јер ко ви ћу (на сли ци), доде-
лом пеха ра нај у спе шни јим еки па ма у Дрин ском 
купу и више сат ним дру же њем. Уче ство ва ли су 
пен зи о не ри Сре бре ни це, Бра тун ца, Шеко ви ћа, 
Вла се ни це, Мили ћа, Љубо ви је, Чаје ти не, Ужи ца, 
Шап ца, Баји не Баште и Удру же ње УБНОР-а из 
Баји не Баште, јер се и прво осло бо ђе ње Баји не 
Баште од фаши ста, 1941. годи не, дого ди ло 12. 
сеп тем бра. 

Мно го број не госте поздра ви ли су чел ни ци 
Удру же ња пен зи о не ра Баји на Башта, пред сед-
ник Недељ ко Ракић и члан Управ ног одбо ра 
Божи дар Алек сић. Потом су пред став ни ци удру-
же ња пен зи о не ра из Шап ца и Чаје ти не уру чи ли 
при год не покло не дома ћи ну. 

Први човек пен зи о не ра Баји не Баште, 
Недељ ко Ракић, захва лио је сви ма који су 

дошли на дру же ње пово дом Дана пен зи о не ра 
општи не Баји на Башта, које је про те кло у див-
ној атмос фе ри. 

М. Андрић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
МИРИ ЈЕ ВО
Резул та ти 
вред ни пажње

У д р у  ж е  њ е 
пен зи о не ра у 
б е о  г р а д  с к о м 
насе љу Мири-
је во из годи не у 
годи ну пости же 
све запа же ни је 
резул та те. Иако је осно ва но 
почет ком 2016. годи не, ово 
удру же ње, у коме је учла ње-
но 580 пен зи о не ра, успе шно 
реа ли зу је све поста вље не 
задат ке. О доса да шњем раду 
удру же ња раз го ва ра ли смо 
са пред сед ни ком Душа ном 
Мати ћем (на слици), за кога 
пен зи о не ри кажу да се све-
стра но и несе бич но зала же да 
удру же ње постиг не што боље 
резул та те.

– За про те кле три годи не 
успе ли смо да реа ли зу је мо 
све задат ке које смо испла ни-
ра ли. Захва љу ју ћи разно вр-
сним актив но сти ма, из годи не 
у годи ну све више пен зи о не ра 
се учла њу је у наше удру же-
ње. Поред пру жа ња помо ћи 
нај у гро же ни јим чла но ви ма, 
нарав но у гра ни ци ма могућ-
но сти, ово удру же ње чини све 
на пла ну дру же ња, орга ни зо-
ва ња изле та, посе та мана сти-
ри ма и кул тур но и сто риј ским 
зна ме ни то сти ма широм Срби-
је. Орга ни зу је мо дру же ња са 
број ним удру же њи ма пен зи-
о не ра, зајед нич ке про сла ве 
рођен да на, рекре а ци ју, као и 
низ оста лих актив но сти у које 
је укљу чен вели ки број чла но-
ва – исти че Душан Матић.

Пред сед ник удру же ња 
нагла ша ва да су до сада посе-
ти ли више од 70 мана сти ра и 
црка ва широм наше земље. 
Има ју ћи све ово у виду, у 
Општин ској орга ни за ци ји 
удру же ња пен зи о не ра општи-
не Зве зда ра удру же ње пен-
зи о не ра из Мири је ва убра ја-
ју у ред нај ак тив ни јих у овој 
општи ни.

И у наред ном пери о ду удру-
же ње ће наста ви ти, још интен-
зив ни је, да реа ли зу је пла ни-
ра не актив но сти, пору чу је 
Матић.

М. Тодо ро вић

БАЈИ НА БАШТА

Обе ле жен дан пен зи о не ра

ШЕСТИ САБОР ЛОВА ЦА НА ТАРИ

Ужи ча ни ску ва ли
нај бо љи гулаш
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У Луко ву, селу поред Свр љи-
га, недав но је одр жа на сед ма 
Јани ја да, тури стич ко-при вред-
на мани фе ста ци ја посве ће на 
јани ји – јелу које се спре ма само 
у овом месту.

Јани ја се пра ви од овчи јег 
меса са повр ћем, кува се 5-6 
сати и рани је се спре ма ла за 
сва то ве, као свад бар ско јело, 
и за испра ћа је у вој ску. Иако је 
пре по ру ка и за нај ве ће гур ма не 
да не поје ду више од 200 гра ма, 
на ово го ди шњој мани фе ста ци ји 
брзо је неста ла. Нај бо љу јани-
ју, по мишље њу жири ја, и ове 
годи не је спре мио Саша Мате-
јић из Вла хо ва, дру го место 
при па ло је так ми ча ри ма ЈКСП 
Свр љиг, а тре ће пољо при вред-

ном газдин ству Милој ко вић 
из сусед не Маној ли це. Заштит-
на лица ово го ди шње Јани ја де 
били су Нина Мило са вље вић и 
Мате ја Анђел ко вић из Свр љи га.

Упо ре до са так ми чар ским 
делом текао је и кул тур но-

умет нич ки про грам, који је 
при ву као вели ки број посе ти-
ла ца. За вре ме Јани ја де село 
ожи ви и посе ти га неко ли ко 
хиља да људи. Стиг ну и Луков-
ци из целог све та. Уз уку сан 
зало гај и добар про грам, о 

сабо ру се дуго при ча и пре-
при ча ва.

Данас у Луко ву живи око 
деве де сет ста нов ни ка, они 
чува ју тра ди ци ју, пра ве јани-
ју и од 2013. орга ни зу ју сусре-
те, који сва ке годи не има ју 
нове садр жа је и маме тури сте. 
Ово го ди шњу мани фе ста ци ју 
орга ни зо ва ли су МЗ Луко во и 
Цен тар за тури зам, кул ту ру и 
спорт Свр љиг под покро ви тељ-
ством општи не Свр љиг. Дома-
ћи ни ску па од самог почет ка 
су позна ти естрад ни умет ник 
Дра го слав Михај ло вић Кана ри-
нац, који је рођен у овом селу, 
и њего ва супру га Јасна Кочи ја-
ше вић.

С. Ђор ђе вић

Удру же ње жена „Тифа ни” из Добри на-
ца, села у рум ској општи ни, почет ком 
сеп тем бра орга ни зо ва ло је пето так-

ми че ње у кува њу бећар папри ка ша, а уче-
сни ке није оме ла ни висо ка тем пе ра ту ра 
тога дана. Пред став ни це 15 удру же ња жена 
на штан до ви ма су изло жи ле кола че и руч не 
радо ве, а мушкар ци су им се при дру жи ли у 
кува њу.

Мани фе ста ци ја је одр жа на у цркве ној 
пор ти и док се папри каш крч као, гости су 
могли да ужи ва ју у игри нај мла ђих чла но ва 
КУД из Добри на ца.

− Бећа рац се кува током лета. За њега су 
потреб ни папри ка, пара дајз, лук, мало љуте 
папри ке и по жељи сла ни ни ца. Брзо се 
спре ма и здра во је јело. Нека да је био сиро-
тињ ска хра на и сви смо одра ста ли на њему, 
а данас деца неће да га једу. Сла ни ни ца се 
уба ци ва ла да би сељак могао цео дан да 
ради. Тако је било нека да, сун це је било јако 
и више се ради ло на њиви, па су га сви јели. 
Данас мла ди нити једу бећа рац, нити раде 
по сун цу на њиви – иста кла је Вера Нико лић 
из Етно удру же ња „Ђур ђе вак” из Лаћар ка.

Нај у ку сни ји бећа рац су, пре ма оце ни 
жири ја, ску ва ле жене из Удру же ња „Моро-
ви ћан ке” из Моро ви ћа, дру го место зау зе-

ло је УЖ „Сур чин ке” из Сур чи на, а тре ће су 
биле пред став ни це Удру же ња „Сун чев цвет” 
из Доњег Товар ни ка.

Заба ви ла су се и деца у брзом једе њу 
куку ру за шећер ца и кру ње њу кли по ва 
куку ру за.

− Мани фе ста ци ја је оку пи ла вели ки број 
уче сни ка и посма тра ча. Наш циљ је да и 
наред них годи на пока же мо како се при-

пре ма здра ва хра на са наших њива и како 
се чува тра ди ци ја – каза ла је Сла ви ца Бего-
вић, пред сед ни ца Удру же ња жена „Тифа ни”, 
у име задо вољ них орга ни за то ра овог деша-
ва ња.

Пети Срем ски бећа рац је завр шен зајед-
нич ким руч ком уче сни ка, током којег је 
поје ден и сав бећар папри каш.

Г. Вука ши но вић

У ДОБРИН ЦЕ НА СРЕМ СКИ БЕЋА РАЦ

Добром руч ку не сме та
вру ћи на

СЕД МА ЈАНИ ЈА ДА У ЛУКО ВУ

Јани ја чува село и тра ди ци ју
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пензионерски кутак

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Пошто ва ње тра ди ци је
Дан Удру же-

ња пен зи о не ра 
општи не Аран-
ђе ло вац и крсна 
сла ва Чудо све тог 
Архан ђе ла Миха и-
ла све ча но су обе-
ле же ни 19. сеп-
тем бра у про сто-
ри ја ма Удру же ња.

Ломље њу слав-
ског кола ча, 
поред чла но ва 
Извр шног одбо ра 
и акти ви ста, при-
су ство ва ли су и 
број ни гости, међу 
који ма и пред сед-
ник Саве за пен-
зи о не ра Срби је, 
Андре ја Савић, и његов заме ник Мом чи ло Вук са но вић, пред-
сед ник општи не Аран ђе ло вац и пред сед ни ца Скуп шти не 
општи не, пред сед ник општи не Топо ла, као и пред став ни ци 
више општин ских удру же ња из Срби је.

У Малој град ској гале ри ји отво ре на је Дру га изло жба 
ликов них радо ва на којој је сли ке изло жи ло и девет аран ђе-
ло вач ких умет ни ка – пен зи о не ра. М. М.

КИКИНДA

Иза ђи ми на теглу
Еки па Кул тур но-умет нич ког дру штва пен зи о не ра „Сун ча на 

јесен” из Кикин де није успе ла да одбра ни лане осво је ну титу-
лу побед ни ка у кува њу ајва ра, али је дока за ла иску стве но 
уме ће у тој вешти ни. Такву вред ност испо љи ли су и њихо ви 
вршња ци из Герон то ло шког цен тра, са еки пом која се зва ла 
„Мла де пен зи о нер ке”. Ове годи не прво место је осво ји ла еки-
па „Кул тур ни кува ри” саста вље на од запо сле них у град ском 
Кул тур ном цен тру.

Кикинд ски вете ра ни рада редов но уче ству ју на мани фе ста-
ци ји „Иза ђи ми на теглу”, буду ћи да она пред ста вља нео до љив 
иза зов и под сти цај. Њих орга ни за тор неиз о став но увр шћу је 
међу 15 еки па, коли ко је сва ке годи не лими ти ра но. С. З.

КНИЋ

Заба ва до касно у ноћ
Општин ско удру же ње пен зи о не ра Кнић орга ни зо ва ло је 

кра јем авгу ста у Рав ном Гају ручак и дру же ње за сво је при ја-
те ље пен зи о не ре из Кра гу јев ца, Лапо ва, Чаје ти не, Мој си ња, 
Бато чи не, Кра ље ва, Раче, Аран ђе лов ца и Топо ле.

МИРИ ЈЕ ВО

Рекре а ци ја пен зи о не ра
Поред орга ни зо ва ња изле та широм Срби је и дру же ња са 

оста лим пен зи о нер ским удру же њи ма, чла но ви удру же ња 
пен зи о не ра из бео град ског насе ља Мири је во нађу вре ме на 
и за рекре а ци ју.

На ини ци ја ти ву пред сед ни ка овог удру же ња, Душа на 
Мати ћа, недав но је орга ни зо ван јед но днев ни излет на „бео-
град ско море” – Аду Циган ли ју, под нази вом „Рекре и рај се”. 
На ово рекре а ци о но оку пља ње ода звао се вели ки број пен-
зи о не ра.

Одлу че но је да се ску по ви ова кве врсте орга ни зу ју што 
чешће, јер међу чла но ви ма удру же ња има доста оних који су 
спрем ни да се рекре и ра ју. М. Т.

Госте је поздра вио пред сед ник Удру же ња, Мило ван Радо-
је вић, а за добро рас по ло же ње побри ну ло се Кул тур но-умет-
нич ко дру штво „Сте ван Кни ћа нин” из Кни ћа које је изве ло 
сплет ига ра из Срби је, као и Сен ди бенд из Бре сни це. На руч-
ку је било око 150 пен зи о не ра, а заба ва се оду жи ла до касних 
вечер њих сати. Ж. В.
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БЕЛА ЦРКВА 

Викенд у Куче ву
Захва љу ју ћи дона ци ји Општин ске упра ве Бела Црква 35 

инва лид ских пен зи о не ра, чла но ва Општин ске орга ни за ци је 
инва ли да рада из Беле Цркве, отпу то ва ло је недав но на бес-
пла тан викенд у Куче во. Пре ма речи ма Ружи це Дој чи но вић, 
пред сед ни це ОО инва ли да рада Бела Црква, том при ли ком 
оби шли су пећи ну Рав ни штар ку, а посе ти ли су и мана стир 
Тума не. М. М.   

ГЦ „СРЕМ” РУМА

Кон церт за кори сни ке
Ч л а  н и  ц е 

гру пе „Мае-
стре” из Срем-
ске Митро ви-
це одр жа ле 
су 22. авгу ста 
кон церт попу-
лар не кла-
сич не музи ке 
у Герон то ло-
шком цен тру 
„Срем” у Руми. Ква р тет „Мае стре” чине чети ри про фе сор-
ке Музич ке шко ле „Петар Кран че вић”: Мил да Кузми нац и 
Душан ка Гаври ло вић (кла вир), Зори ца Опа чић (там бу ра) и 
Јеле на Вла о вић (фла у та).

Про фе сор ке музи ке су ста на ри ма ГЦ „Срем” при ре ди ле леп 
дожи вљај.

Ликов на коло ни ја
У ГЦ „Срем” 12. и 13. сеп-

тем бра одр жа на је 21. 
Ликов на коло ни ја „Сусре ти 
у сеп тем бру”, која је оку пи ла 
умет ни ке из рум ске и дру-
гих срем ских општи на. Лепо 
вре ме омо гу ћи ло је да 16 
уче сни ка ради напо љу, тако 
да су ста нов ни ци ГЦ „Срем” 
и ово га пута има ли при ли ку 
да посма тра ју наста нак умет-
нич ких дела.

Ликов ну коло ни ју је отво рио дирек тор Цен тра др Зоран Сла-
ву је вић, који је нагла сио да се рум ска уста но ва тру ди да омо гу ћи 
интер ак ци ју кори сни ка са сре ди ном у којој живе, а сли ке наста-
ле на коло ни ја ма кра се собе, ход ни ке и слу жбе не про сто ри је.

Током тра ја ња коло ни је наста ло је око 400 сли ка, а рум ски 
умет ни ци Паја Рако вић и Дра го љуб Чавић уче ство ва ли су на 
сва кој до сада.

ГЦ „Срем” је и ово га пута умет ни ци ма обез бе дио мате ри јал 
за рад, а пово дом отва ра ња коло ни је кори сни ци су при ре ди ли 
при го дан про грам. Г. В.

СЕВОЈ НО

Побед ник Баји на Башта
У Севој ну је одр жа на ово го ди шња 

Олим пи ја да за пен зи о нер ска удру же ња 
из Зла ти бор ског окру га. Уче ство ва ло је 
девет општи на, а њихо ви пред став ни ци 
су се над ме та ли у седам дисци пли на.

− Успе ли смо да, као и прет ход не три 
годи не, буде мо нај бо љи у Зла ти бор ском 
окру гу па смо сте кли пра во да иде мо 
на Олим пи ја ду тре ћег доба у Врњач ку 
Бању. Поред пеха ра, меда ља и дипло ма, 
доби ли смо и гли не ни лонац – рекао је вођа баји но ба штан ске 
еки пе, Спа со је Илић (на сли ци). 

Еки пи Удру же ња пен зи о не ра Баји на Башта при па ла су прва 
места у пика ду и баца њу пло чи це. У стре ља штву је била дру га, 
у фуд ба лу, кошар ци, брзом хода њу и шаху тре ћа, а то је било 
довољ но да поне се назив све у куп ног побед ни ка. М. А.

ТРСТЕ НИК

Вече песме и хумо ра  
у Пољ ни

Удру же ње „Ауто грам” орга ни зу је низ кон це ра та народ них 
песа ма, ига ра и хумо ра по мести ма трсте нич ке општи не, па је 
њихов попу лар ни кара ван сти гао и у Пољ ну. Мани фе ста ци ја 
је, у дво ри шту ОШ „Раде Додић”, поче ла одр жа ва њем чети ри 
кре а тив не етно ра ди о ни це, уз уче шће деце, мешта на и локал-
них сли ка ра наи ва ца.

Уве че је при ре ђен кон церт под нази вом „Нек зажи ви село 
моје, нек се опет песме поје”, а школ ско дво ри ште је било 
тесно за све посе ти о це и уче сни ке. Изво ђа че на сце ни пра-
тио је орке стар „Морав ци”, насту па ла је и деч ја гру па КУД 
„Тодор Буше тић” из Пољ не и чла но ви КУД „Прва пето лет ка” из 
Трсте ни ка, а за хумор су били заду же ни глум ци трсте нич ког 
позо ри шта. Све је про те кло у нај бо љем реду, уз честе апла у-
зе гле да ла ца, а кара ван „Ауто гра ма” наста вља даље и у дру га 
места трсте нич ке општи не. Д. 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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манифестације

Послед њег дана авгу ста 
завр ше но је јуби лар но, 
10. Бој чин ско кул тур но 

лето. Током три лет ња месе ца 
на отво ре ној сце ни у Про га ру 
изве де но је 17 про гра ма, у окви-
ру којих је одр жа но неко ли ко 
позо ри шних пред ста ва, кон це-
ра та, и дру гих обли ка сцен ског 
изво ђе ња. Мани фе ста ци ја се, 
ина че, од 2009. годи не орга ни-
зу је на отво ре ној лет њој сце ни 
у Бој чин ској шуми у Про га ру, а 
орга ни за тор је Кул тур ни цен тар 
Сур чин, уз подр шку општи не 
Сур чин.

Ово го ди шње Бој чин ско лето 
отво ре но је кон цер том етно 
гру пе „Бистрик” Биља не Крстић. 
Глу ми ца и пева чи ца Ива на 

Жигон и руски тенор Алек сан-
дар Цур кан изве ли су пред ста-
ву „Песнич ки пољу бац из Руси-
је”; Теа тар 5 коме ди ју „Буба у 
уху”; КУД „Оби лић” из Крње ва 
„Срп ску дра му”, а посе ти о ци су 
могли да ужи ва ју и у пред ста-
ва ма „Вели ки талас” Зве зда ра 
теа та ра и „Кова чи” Баг теа тра 
из Боље ва ца. Насту пи ла су и 
кул тур но-умет нич ка дру штва 
из Јако ва и Доба но ва ца, а деци 
и мла ди ма су били зани мљи-
ви сцен ски насту пи нај мла ђих 
изво ђа ча на фести ва лу забав не 
музи ке „Злат не зве зди це Бој-
чи на”, као и деч је позо ри шне 
пред ста ве „Дожи вља ји мач ка 
Тоше” и „Здра во је оно пра во” у 
изво ђе њу теа тра „Тали ја”.

Бој чин ска шума је овог лета 
била дома ћин и „Шаре ни ци”, 
док је бај ке ре на мото ску пу 
заба вља ло „Атом ско скло ни-
ште”. Јуби лар но Бој чин ско лето 
завр ше но је кон цер том Сер ге ја 
Ћет ко ви ћа.

– Десе то Бој чин ско лето 
испу ни ло је наша оче ки ва ња 
– каже Сара Ста нић Јова но вић, 
орга ни за тор у Кул тур ном цен-
тру Сур чин. – При ли ком кре-
и ра ња про гра ма води ли смо 
рачу на о рено меу фести ва ла, 
али и о томе да про грам задо-
во љи нај ра зли чи ти је уку се. Уз 
помоћ општи не Сур чин успе-
ли смо у томе, што потвр ђу је 
пода так да је током 17 вече ри 
лет ња сце на у Бој чин ској шуми, 

капа ци те та 500 седи шта, увек 
била пуна.

Завр шет ком кул тур ног лета 
у Про га ру није спу ште на заве-
са на кул тур на деша ва ња у 
општи ни Сур чин. Пово дом 
про сла ве 800 годи на ауто ке-
фал но сти СПЦ, у орга ни за ци-
ји Архи је реј ског наме сни штва 
земун ског, 15. сеп тем бра на 
сце ни у Бој чин ској шуми одр-
жа на је све ча на ака де ми ја, а 
Удру же ње жена „Сур чин ке” 
орга ни зо ва ло је мани фе ста-
ци ју „Кола чи по вољи” којом је 
запо чео про грам Госпо јин ских 
дана у Сур чи ну, у част обе-
ле жа ва ња општин ске сла ве, 
Мале госпо ји не.

М. Ашко вић

Кон цер ти кла сич не, забав не и народ-
не музи ке, позо ри шне пред ста ве, филм ске 
про јек ци је, књи жев не вече ри, насту пи фол-
клор них и певач ких гру па и дру га дога ђа ња 
на отво ре ној сце ни испу ња ва ју репер то ар 
„Кикинд ског лета” већ дуже од јед не деце ни-
је. Про грам се пре те жно одр жа ва у дво ри шту 
Народ ног музе ја, нека да шњем зда њу Кури је, 
а међу уче сни ци ма су оба ве зно и чла но ви 
КУД пен зи о не ра „Сун ча на јесен”. Овог лета 
они су публи ци, у про гра му под нази вом 
„Лето у срцу”, пред ста ви ли ства ра ла штво свих 
сво јих сек ци ја – хор ске, фол клор не, вокал-
но-инстру мен тал не, у којој су соли сти, гру па 
пева ча, инстру мен та ли сти, и лите рар не.

Сви изво ђа чи КУД-а, који навр ша ва 47 
годи на успе шног рада, побра ли су апла у зе, 

а посеб но Милан Пру нић Дума, пен зи о ни-
са ни вокал ни соли ста ТВ Вој во ди на, који 
је деби то вао у редо ви ма „Сун ча не јесе ни” 
чији је члан одне дав но.

Води тељ ка дво сат ног кон цер та кикинд-
ских пен зи о не ра Радој ка Гру јић, заме ни ца 
пред сед ни це КУД-а „Сун ча на јесен”, иста кла 
је да они нису ста ри кад је о музи ци реч, већ 
им је мла дост удво стру че на. Позва ла је све 
да им се при дру же, јер вре ме брзо про ла зи 
и не може мо га зау ста ви ти, али ни оно нас.

На ово го ди шњем „Кикинд ском лету” гле-
да о це и слу ша о це су раз дра га ли број ни 
позна ти глум ци и музи ча ри. Као и прет ход-
них годи на, улаз за све про гра ме био је бес-
пла тан.

С. Зави шић

СУН ЧА НА ЈЕСЕН УСРЕД КИКИНД СКОГ ЛЕТА 

Пен зи о не ри неиз о став ни

ЗАВР ШЕ НО БОЈ ЧИН СКО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Про гра ми за све уку се



25ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2019.

ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?А. П., Леско вац: Утвр ђе но ми је теле сно оште ће ње у виси-
ни 80 про це на та због дија бе те са. Након тога сам у два 
навра та лече на и опе ри са на. Да ли због ове ново на ста ле 

ситу а ци је имам пра во на утвр ђи ва ње вишег сте пе на теле сног 
оште ће ња и шта би тре ба ло даље да пре ду змем?

?Л. К., Пан че во: У инва лид ској пен зи ји сам већ десе так 
годи на. Недав но ми је пону ђе но да радим у јед ној при ват-
ној фир ми. Имам ли пра во да се запо слим?

?М. А., Лозни ца: Да ли као поро дич ни пен зи о нер имам пра-
во да се запо слим или ће ми бити уки ну та испла та пен зи-
је?

?Е. Т., Кикин да: Рође на сам 27. окто бра 1957. годи не. Запо-
сли ла сам се 1981. годи не. Све годи не ста жа су ми упла ће-
не, као и допри но си, па ме зани ма када сти чем први услов 

за пен зи ју. Имам ли пра во на накна ду са заво да за запо шља-
ва ње, као што је то до сада било, и да ли ћу мора ти да пла ћам 
пена ле?

?Р. Л., Бео град: Супруг ми је пре ми нуо пре две годи не. Има 
укуп но 31 годи ну ста жа. Неко ли ко годи на пре смр ти реги-
стро вао је рад њу која није ради ла и коју није одја вио. 

Имам ћер ку која иде у редов ну шко лу. Инте ре су је ме да ли она 
има пра во на поро дич ну пен зи ју сво га оца и која је про це ду ра 
у вези с тим.

?М. Ј., Петро вац: Већ неко ли ко годи на у нашој поро ди ци 
поди же мо још дво је деце. Имам ли пра во на стаж по том 
осно ву и како да га регу ли шем?

Утвр ђи ва ње сте пе на теле сног 
оште ће ња

Пра во на рад инва лид ских
пен зи о не ра

Пра во на запо сле ње поро дич них
пен зи о не ра

Када у пен зи ју

Дуг за допри но се мора да се изми ри

Стаж по осно ву хра ни тељ ства

Одго вор: Да би се утвр ди-
ло да ли код Вас посто ји виши 
сте пен теле сног оште ће ња, тре-
ба ло би да са новом меди цин-
ском доку мен та ци јом под не се-
те зах тев за утвр ђи ва ње новог 
или погор ша ње већ посто је ћег 
теле сног оште ће ња. Уко ли ко 

се и утвр ди виши сте пен теле-
сног оште ће ња, то не зна чи 
и да ћете оства ри ти пра во на 
нов ча ну накна ду по том осно ву, 
јер узрок Вашег теле сног оште-
ће ња није несре ћа на раду или 
про фе си о нал но обо ље ње већ 
болест.

Одго вор: Уко ли ко се кори-
сник инва лид ске пен зи је 
запо сли или поч не да оба вља 
само стал ну делат ност, биће по 
слу жбе ној дужно сти позван на 
понов ну оце ну рад не спо соб-
но сти ради утвр ђи ва ња про-
ме на у ста њу инва лид но сти. 
У зави сно сти од оце не орга-
на вешта че ња, одлу чи ће се о 
њего вом пра ву на инва лид ску 
пен зи ју. Пра во на инва лид ску 
пен зи ју пре ста ће и обу ста ви ће 
се испла та инва лид ске пен зи је 
ако се утвр ди да инва лид ност 
више не посто ји. Уко ли ко се 

утвр ди да инва лид ност и даље 
посто ји, неће пре ста ти пра во 
на инва лид ску пен зи ју. 

Кори сник инва лид ске пен-
зи је који закљу чи уго вор о 
делу или оба вља при вре ме-
не и повре ме не посло ве, неће 
се изво ди ти на понов ну оце ну 
рад не спо соб но сти, нити ће му 
се обу ста вља ти испла та инва-
лид ске пен зи је. 

Кори сник инва лид ске пен-
зи је нема пра во на понов но 
одре ђи ва ње изно са пен зи је по 
осно ву упла ћи ва них допри но са 
у накнад ном оси гу ра њу.

Одго вор: Ако се кори сник 
поро дич не пен зи је запо сли или 
реги стру је само стал ну делат-
ност, обу ста вља му се испла та 
поро дич не пен зи је. Испла та се 
обу ста вља са даном почет ка 
запо сле ња, тј. са даном при ја-
ве на оси гу ра ње. Ипак, кори-
сни ку поро дич не пен зи је кад 
се запо сли не пре ста је пра во 
на поро дич ну пен зи ју, већ се 
само обу ста вља испла та пен зи-
је за вре ме тра ја ња запо сле ња 
одно сно оба вља ња само стал-
не делат но сти. Након пре стан-
ка оси гу ра ња, кори сник тре ба 
да се обра ти над ле жној фили-

ја ли како би се наста ви ло са 
даљом испла том поро дич не 
пен зи је. Кори сни ци поро дич-
не пен зи је могу да буду рад но 
анга жо ва ни само по уго во ру о 
делу и аутор ском уго во ру. Од 1. 
јану а ра 2015. годи не, кори сни-
ци ма поро дич не пен зи је који 
оба вља ју посло ве по уго во ру 
о делу, аутор ским уго во ри ма 
и сл. не обу ста вља се испла те 
пен зи је, под усло вом да износ 
оства ре не уго во ре не накна де 
на месеч ном нивоу не пре ла зи 
износ нај ни же осно ви це у оси-
гу ра њу запо сле них, важе ће у 
момен ту упла те допри но са.

Одго вор: Пре ма пода ци ма 
које сте наве ли, пра во на ста-
ро сну пен зи ју сти че те 2020. 
годи не када навр ши те 63 годи-
не живо та, без ума ње ња. Ако се 

деси да рас ки не те рад ни однос 
као тех но ло шки вишак, о сво-
јим пра ви ма се инфор ми ши те 
у Наци о нал ној слу жби за запо-
шља ва ње.

Одго вор: Ваша ћер ка сва ка-
ко може да оства ри пра во на 
поро дич ну пен зи ју, и то док се 
нала зи на шко ло ва њу, а нај ду же 
до навр ше не 26. годи не живо та. 
Што се тиче ста жа Вашег покој-
ног супру га, док је био у рад ном 
одно су неће бити спо ран стаж 
за који је пла ћен допри нос за 
ПИО. Међу тим, кад је реч о ста-
жу док је Ваш супруг био оси гу-
ра ник само стал них делат но сти, 
без обзи ра на то што рад ња 
није зажи ве ла, он је био при ја-
вљен на оси гу ра ње, а допри но-

си очи глед но нису пла ће ни. На 
овај начин је настао дуг на име 
неу пла ће них допри но са који 
се мора нами ри ти. Дуго ва ње 
може те нами ри ти Ви сами, или 
ће се дуг вра ћа ти кроз обу ста-
ву јед не тре ћи не обра чу на те 
поро дич не пен зи је. У сва ком 
слу ча ју, под не си те зах тев за 
поро дич ну пен зи ју за дете, уз 
зах тев при ло жи те сву рас по ло-
жи ву доку мен та ци ју, а у поступ-
ку по слу жбе ној дужно сти при-
ба ви ће се сва оста ла потреб на 
доку мен та ци ја. 

Одго вор: Лице које је закљу-
чи ло уго вор о хра ни тељ ству 
има пра во да му се вре ме кад 
је оба вљао посло ве по уго во ру 
при зна у стаж оси гу ра ња. Стаж 
оси гу ра ња по осно ву уго во ра о 
хра ни тељ ству зави си искљу чи во 
од виси не пла ће ног допри но са 
за пен зиј ско и инва лид ско оси-
гу ра ње, што зна чи да није бит но 

вре ме тра ја ња уго во ра, тј. коли-
ко вре ме на се оба вља ју уго во ре-
ни посло ви. Стаж оси гу ра ња се 
рачу на тако што се износ уго во-
ре не накна де дели са нај ни жом 
осно ви цом за пла ћа ње допри-
но са која важи у момен ту упла те 
допри но са, у скла ду са Зако ном о 
допри но си ма за оба ве зно соци-
јал но оси гу ра ње. 
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ - СКАНДИНАВКА: шкрипац, критика, 
астат,  р, кт, лати, лј, т, Кон, Ирак, ба, Високо, 
острига, Стендал, Тара, нх, нити, е, ка, идем, а, с, 
Еди, навијач, Атакама, Ђока, ер, аматер, Ник, с, т, 
и, остав. ОСМОСМЕРКА: Марс.

СКАНДИНАВКА ОСМОСМЕРКА

АНАГРАМ

Наведене речи треба пронаћи у лику. На крају ће 
остати четири слободна слова, која дају назив четврте 

планете Сунчевог система.

АЈОВА, АКТИВА. АЛВА, АЛЕН ДЕЛОН, АРКАН, АТЛЕТА, 
ВАЈАРСТВО, ВЕГА, ГОРИВО, ДАЛИЈА, ДЕНИ  КЕЈ,  ИНЛЕТ, 

ИНТЕР, ЈАСТОГ ЈАСЕН, КАФАНА, КАЦИГА, КИНОЛОГ, 
КМЕРИ, КОРИНТ, МАРФИ, МИЈАТОВИЋ, НАТАША, 

НОТА, ОСТАВ, ОТРОВ, ПАРАНА, ПИРОТ, РАНА, РЕВИЈА, 
СЛОВЕНИЈА, СЛОН, СМИСЛОВ, СТАНА, СТВОР, СТЕФАН, 

ТАШАНА, ТЕТОВАЦ, ТИВАТ, ФАГОТ, ЦВЕЋАРА, ШТЕТА. 

Ц В Е Ћ А Р А М

Д Е Н И К Е Ј А

А Г О В И Р О Г

С А Л О Н Е В И

М Т Е Т О В А Ц

И О Д А Л И Ј А

С Р Н Ј О Ј А К

Л И Е И Г А Р Т

О П Л М Р С С И

В К А А К Т Т В

Е О А Р Е О В А

Н Р Р Ф А Г О Т

И И А И А Н Р С

Ј Н С Т А Н А О

А Т Л Е Т А А С

С Е О Е Е К Т Р

Е Р Н О Т Р О В

Н А Т А Ш А Н А

Пошао сам на одмор
где река ДРАВА тече,

кад ме срете слово «Р»
и оштро ми рече:

Залутали сте, пријатељу,
 овде се крије река Македоније.

АУТОР:  
ЈОВИЧИЋ

ГОЛИЦАВОСТ
СИМБОЛ  

ХРИШЋАНСТВА
МОЧВАРНО 
ЗЕМЉИШТЕ

МИТСКИ  ХЕРОЈ   
ИТАЛИЈЕ

ДОБАР 
ЗА ПИЋЕ

АЕРО-КЛУБ       
(СКР.)

ТАКСА НА 
ГРАНИЦИ

БЕЗИЗЛАЗНА 
СИТУАЦИЈА

ОЦЕНА НЕКОГ    
ДЕЛА

ХЕМИЈСКИ 
ЕЛЕМЕНТ 
(КРАЋЕ)

ОЗНАКА 
РАЗРЕДА

СПРАВА ЗА 
КЛИЗАЊЕ

КИЛО- ТОНА      
(СКР.)

ЛАТИЦЕ  
(КРАЋЕ)

ДИРКЕ НА 
КЛАВИРУ

14. СЛОВО 
ЋИРИЛИЦЕ

ОЗНАКА 
ТЕМПА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

КЊИЖАР, 
ГЕЦА

ОСТРВЉЕ  
ЈАДРАНА

ДРЖАВА 
У АЗИЈИ

СИМБОЛ 
БАРИЈУМА
ЕНГЛЕСКИ 

ПИСАЦ, ТОМАС

ГРАДИЋ 
У БОСНИ

ОСОБА  КОЈА  
СЕ БАВИ 

АЛХЕМИЈОМ

ВРСТА  
ШКОЉКЕ

ФРАНЦУСКИ 
ПИСАЦ

НАША   
ПЛАНИНА

16. И 26.  
СЛОВО

ЗАМИСАО

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

КОНЦИ,   
ВЛАКНА

СТАНОВНИЦИ 
КАНАДЕ

ОЗНАКА 
ЕНЕРГИЈЕ

ВРСТА 
СИРА

ПРЕДЛОГ:   
ПРЕМА

ИСТО 
(ЛАТ.)

НА СВАКИ   
НАЧИН

ПРВО 
СЛОВО

СИМБОЛ 
СУМПОРА

ЧЕСТИЦЕ 
МОЛЕКУЛА

ИМЕ ГЛУМ. 
МАРФИЈА

БОЈЕЊЕ 
ТКАНИНЕ

СИМПАТИЗЕР   
НЕКОГ КЛУБА

ПУСТИЊА 
У ЧИЛЕУ

ЂОРЂЕ   
ОДМИЛА

СИМБОЛ 
ЕРБИЈУМА

ЕСТОНАЦ 
(КРАЋЕ)

НЕПРОФЕСИО- 
НАЛАЦ

ТЕЛЕВИЗИЈА 
(СКР.)

ИМЕ ГЛУМЦА  
НОЛТА

ОЗНАКА 
ШВЕДСКЕ

ОЗНАКА  
СЕВЕРА

ОЗНАКА 
ЗА ТЕМПО

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ЈЕДНА 
ВОЈНИЧКА 
КОМАНДА



Да ли сте зна ли ... Сва ну ло нам
Добро је што нам је сва ну ло. Не ваља што сада мора да се ради.
Некад људи нису хте ли у пен зи ју, сад једи но у пен зи ју хоће.
Љубав је сву да око нас, само је нема у нама.
Тра же да се одрек нем себе, да бих има ла неког поред себе.
Нисмо исти. Неком је угро жен вла сти ти, а неком „бољи живот”.

Мили ца Чулић

Отров не печур ке
Ако нема те тален та и гори ва, нијед на добра мисао неће да упа ли.
Афо ри зми сами ничу као печур ке. Има и отров них.
Даје мо само оно што нема мо.
Склоп му је био аро ма ти чан. Волео је мирис нов ца.
Цена мора лу је ниска. Једва чекам да поску пи.

Радо мир Ста ној ко вић

Корак
Пусти ли смо корак. И сад ника ко да га ухва ти мо.
Да бих имао оно што ми тре ба, не би било довољ но ни да про дам 

све ово што имам.
Нико ми не ради иза леђа. Сви ме гле да ју у очи кад ме лажу.
Суђе но је по зако ну, а пре су ђе но по мом џепу.

Милен Мили во је вић

Иде а ли
Само за изгу бље не иде а ле поште ном нала за чу не сле ди 

награ да.
Ште дим на тро шко ви ма живо та. Живим од илу зи ја.
Срце ми сада ради на стру ју, угра ди ли су ми пејс меј кер.
Док је био лопов, оста вљао је оти ске, сада као кари је ри ста, ути-

ске.
Поја ва мита није код нас од јуче. Она је одав но мито ло ги ја.
Сва ка жена је лепа и атрак тив на. Наро чи то туђа.

Ради во је Јеф тић Јен ки

Леко ви те мисли
Не морам у тере та ну. Нај ве ћи терет ми је зим ни ца.
Нећу на зимо ва ње. Накуп ци су ме већ – насан ка ли.
Како да пуним папри ке кад ми није напу њен нов ча ник?
Купио сам соков ник. Сад немам пара за воће!
При зна јем, замр зи вач ми је пун. Сне га.
Шљи ве купу јем само у – теч ном ста њу.

Душан Стар че вић
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– да је прва казна за брзу вожњу у Енгле-

– да је прво инду стриј ско постро-

– да је Михај ло Петро вић био срп ски 

изно си ла један шилинг плус тро шко ви.

ској изда та 1896. годи не Вал те ру Арнол ду 

је ње у Срби ји ујед но и прва пива ра 

пилот са пилот ском дозво лом број 1 и 

из лон дон ског квар та Пекам, који се кре-

у Срби ји? Подиг ну та је 1722. годи не 

први који је изгу био живот на бор бе ном 

тао брзи ном од 13 км/ч у обла сти где је 

у Пан че ву и пред ста вља нај ста ри ју 

задат ку? Имао је и међу на род ну пилот ску лицен цу ФАИ број 

мак си мал на дозво ље на брзи на била 3,2 км/ч, а изван гра-

пив ни цу на Бал ка ну. Њен вла сник био је Абра хам Кепиш, 

979, и при па дао је гру пи од шест срп ских пило та који су се 

да 16 км/ч. Дежур ни поли ца јац је овог бизни сме на јурио 

Јевре јин из Пожу на. Касни је је поста ла позна та као Вај фер-

први шко ло ва ли у Фран цу ској и 1912. годи не доби ли дипло-

на бици клу. Поте ра је тра ја ла чак 7,5 кило ме та ра, а казна је 

то ва пива ра.

му Међу на род не вазду хо плов не феде ра ци је.

– да је прву јав ну расве ту на гас Бео-

– да се први ауто мо бил на овим про-

– да је први Србин који је летео 

јаке елек трич не све тло сти може да се осле пи.

град добио1865. годи не када су наба вље-

сто ри ма, мар ке „Де дион-бутон”, поја вио у 

ави о ном био Алек сан дар Кара ђор ђе-

на два таква фење ра и поста вље на испред 

Новом Саду 1892. годи не? Њега је на Свет-

вић, тада принц и пре сто ло на след ник 

општин ске згра де на Тера зи ја ма, док је 

ској изло жби у Пари зу за 6.000 фра на ка 

Срби је? При ли ком борав ка у Фран цу-

прва елек трич на све тиљ ка упа ље на у лето 

купи ла Мар та Кон до ро ши и покло ни ла га свом уну ку Сте ви 

ској, од 5. до 27. апри ла 1910. годи не, летео је у ави о ну „Фла-

1880, тако ђе у Бео гра ду, испред кафа не „Код Скуп шти не”, 

Ада мо ви ћу, који се вра тио из Пеште са дипло мом прав них 

јер бр. 1” чију је лицен цу за про из вод њу фран цу ска вла да 

вла сни ка Петра Јова но ви ћа Шап ча ни на? Гости кафа не узви-

нау ка и још при де зна њем „шофе ри ра ња”. Ауто се покре тао 

отку пи ла од бра ће Рајт.

ки ва ли су тада: „Живе ла елек три ка! Смрт фење ри ма!” Већи-

врло јед но став но и иза зи вао је сен за ци ју где год се поја вио.

на је ипак носи ла нага ра вље на ста кла, јер се веро ва ло да од 
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