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Под сло га ном „Злат ни јуби леј здра вља”, кра-
јем окто бра у Дому вој ске у Бео гра ду одр-
жан је 20. Јесе њи Роса фести вал здра вља.

Дирек тор ка Фести ва ла и чла ни ца орга ни за ци-
о ног одбо ра, др Мима Фазла гић, наве ла је да је за 
десет годи на кроз Фести вал здра вља (одр жа ва се 
у про ле ће и у јесен) про шло више од 350.000 људи.

– Одр жа но је мно го бес плат них пре гле да, пре да-
ва ња и ради о ни ца. Више хиља да осо ба на сва ком 
фести ва лу оба ви читав низ пре гле да и често први 
пут откри је сво ју дијаг но зу. Код вели ког бро ја људи 
лека ри су откри ли посто ја ње разних про бле ма, 
попут пови ше ног шеће ра у крви, висо ког крв ног 
при ти ска, тего ба са видом, а да то они нису зна ли 
и одмах су их упу ти ли на даља испи ти ва ња у здрав-
стве не уста но ве. Тако ђе, за ових десет годи на схва-
ти ли смо коли ко је пре вен ци ја зна чај на. Мислим да 
смо један од важних брен до ва Бео гра да – рекла је 
др Фазла гић.

У окви ру мани фе ста ци је посе ти о ци су и овај пут 
има ли при ли ку да без здрав стве не књи жи це про-
ве ре сво је здра вље, да чују пре да ва ња на акту ел не 
теме из обла сти меди ци не, поса ве ту ју се са еми-
нент ним здрав стве ним струч ња ци ма, дегу сти ра ју 
разно ли ке здра ве про из во де, као и да се упо зна ју 
са новим про из во ди ма и услу га ма изла га ча.

Од пре гле да гра ђа ни су могли да про ве ре ниво 
шеће ра у крви и виси ну крв ног при ти ска, густи ну 
кости ју, пулс ну окси ме три ју (кон тро ла про цен та 
кисе о ни ка у крви), да одре де здра вље рожња-
че, индекс теле сне масе и ниво ухра ње но сти, 
да утвр де састав свог тела на спе ци јал ној ваги и 
сазна ју шта, пре ма кон сти ту ци ји, тре ба да једу и 
којим физич ким актив но сти ма да се баве. Тако ђе 
су могли да пре гле да ју вид и зубе, изме ре хидра-
ци ју коже, тести ра ју се на демен ци ју, анк си о зност 
и депре си ју, про ве ре ризик за поја ву дија бе те са 

и кон сул ту ју се са фар ма це у ти ма око про пи са них 
тера пи ја.

На сва ких пола сата на бини су се сме њи ва ли 
про гра ми вежби, насту пи дечи јих пле сних клу бо ва, 
ради о ни це за мла де и про мо ци је књи га, а здрав-
стве ни рад ни ци су и ово га пута могли бес плат но да 
при су ству ју акре ди то ва ним пре да ва њи ма на тему 
пра вил не исхра не и кар ди о ва ску лар них боле сти.

За мали ша не су били орга ни зо ва ни „Холи дечи ји 
кутак” и Бол ни ца за медве ди ће, где су деца доно си-
ла оми ље не играч ке на „пре гле де”, раз го ва ра ла са 
меди ци на ри ма и учи ла да раз би ју страх од „белих 
ман ти ла”, као и Апо те ка и лабо ра то ри ја за медве-
ди ће коју су води ли сту ден ти фар ма ци је.

Фести вал је био и при ли ка да посе ти о ци на 
панел диску си ји чују од струч ња ка из раз ли чи тих 
обла сти коли ко се здра во хра ни мо, да ли чита мо 
декла ра ци је и коли ко обра ћа мо пажњу на састав 
про из во да при ли ком купо ви не. Тако ђе, сви заин-
те ре со ва ни су могли да сазна ју и резул та те истра-
жи ва ња о нави ка ма у исхра ни људи у Срби ји које је 
ура дио Делез Срби ја.

На мани фе ста ци ји су, као и обич но, уче ство ва ли 
домо ви здра вља, држав не и при ват не орди на ци-
је, бол ни це и апо те ке, фар ма це ут ске куће, фит нес, 
вел нес и бањ ски цен три, удру же ња паци је на та, 
као и мно ги дру ги који се баве здра вом исхра ном 
и козме ти ком.

Проф. др Дани ца Гру ји чић, неу ро хи рург, меди-
цин ска сестра Весна Имбро њев и Наци о нал но 
удру же ње роди те ља деце обо ле ле од рака „Нур-
дор” ово го ди шњи су добит ни ци при зна ња за хума-
ни допри нос на пољу бри ге о здра вљу гра ђа на 
Срби је, а пово дом јуби ле ја фести ва ла била је при-
ка за на и изло жба фото гра фи ја „20 фести ва ла у 20 
сли ка” и орга ни зо ва на Зона спор та и рекре а ци је.

Д. Гру јић

ОДР ЖАН 20. ЈЕСЕ ЊИ ФЕСТИ ВАЛ ЗДРА ВЉА

Пре вен ци ја је 
изу зет но важна
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у жижи

Мини стар за рад, запо шља ва ње, 
борач ка и соци јал на пита ња, Зоран 
Ђор ђе вић, 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, посе ти ли 
су Дом „Бежа ниј ска коса”, где је мини-
стар пору чио да држа ва бри не о нај-
ста ри јим гра ђа ни ма и да ће наста ви ти 
да се бори за боље усло ве живо та ове 
кате го ри је ста нов ни штва.

Ђор ђе вић је иста као да Вла да и 
ресор но мини стар ство сво је успе хе 
деле са свим гра ђа ни ма, па тако и са 
нај ста ри ји ма, те да се посеб на пажња 
посве ћу је пен зи о не ри ма.

– Поде ли ли смо пен зи о не ри ма помоћ јер 
смо напра ви ли пре сек и схва ти ли да има мо 8,7 
мили јар ди вишка у буџе ту. Десет годи на рани-
је из буџе та је повла че но 50 одсто сред ста ва за 
пен зи је, док ће 2020. годи не бити издво је но све-
га 22,4 одсто – навео је мини стар.

Пре ма њего вим речи ма, зна ча јан суфи цит 
Фон да ПИО, раст бру то про из во да, осна жи ва-
ње при вре де, пока за те љи су да пен зи о не ре 
оче ку је боља будућ ност.

– Не жели мо да вара мо и обе ћа ва мо нере ал-
на пове ћа ња пен зи ја. Иза пен зи о не ра су тешка 

вре ме на која и данас ути чу на њихов непо во-
љан мате ри јал ни поло жај, а пен зи о не ри заслу-
жу ју бољи живот – иста као је Ђор ђе вић и наја-
вио рекон струк ци ју герон то ло шких цен та ра у 
Срби ји, купо ви ну сани тет ских вози ла, рено ви-
ра ње мокрих чво ро ва.

Мини стар је током посе те раз го ва рао са нај-
ста ри јим кори сни ци ма како би у директ ном 
кон так ту уочио шта и на који начин може да се 
уна пре ди.

Нај ста ри ји сугра ђа ни захва ли ли су мини стру 
на посе ти и иста кли да им ова кав вид подр шке 
и помо ћи вео ма зна чи. Г. О.

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 нај ви шим руко вод ством 
Репу блич ког фон да за пен зиј-
ско и инва лид ско оси гу ра ње на 
тему опти мал не опте ре ће но сти 
запо сле них у Фон ду ПИО.

„Циљ је да се обез бе де усло ви 
за пра вил ну и пра вич ну дистри-
бу ци ју рас по ло жи вог бро ја 
запо сле них на нео д ре ђе но 
вре ме, а да се при том обез бе-
ди рав но мер на опте ре ће ност. 
Тако би се пости гла мак си мал но 
могу ћа ефи ка сност у раду, по 
мер љи вим и неспор ним кри те-
ри ју ми ма”, рекао је Ђор ђе вић.

Пре ма речи ма Дра га не Кали-
но вић, дирек тор ке РФ ПИО, 
тре нут но се ради на при пре ми 
реал них и опти мал них пара-

ме та ра опте ре ће но сти који ће 
ути ца ти на изра ду нове систе-
ма ти за ци је, као и орга ни за ци је 
Фон да ПИО, како би се пости-

гла рав но мер на опте ре ће ност 
запо сле них пре ма бро ју кори-
сни ка и оси гу ра ни ка који ма 
пру жа ју услу ге. Г. О.

Кори сни ци ма 
испла ће на  
јед но крат на помоћ 
од 5.000 дина ра

Четвр тог новем бра 2019. годи не 
поче ла је испла та јед но крат не нов ча-
не помо ћи у изно су од 5.000 дина ра 
кори сни ци ма ста ро сне, инва лид ске 
и поро дич не пензијe, кори сни ци ма 
при вре ме не накна де – инва ли ди ма 
рада дру ге и тре ће кате го ри је инва-
лид но сти, одно сно пре о ста ле рад-
не спо соб но сти, и инва лид ној деци 
кори сни ци ма пра ва на при вре ме ну 
накна ду.

Испла та помо ћи реа ли зо ва на је 
на исти начин као и испла та пен зи-
ја, а помоћ је испла ће на за укуп но 
1.726.863 кори сни ка, у укуп ном изно-
су од 8,63 мили јар ди дина ра.

Деци, поро дич ним пен зи о не ри ма, 
који ма је због небла го вре ме не доста-
ве потвр де о шко ло ва њу при вре ме-
но обу ста вље на испла та окто бар ске 
пен зи је, због чега нису доби ли јед но-
крат ну помоћ 4. новем бра, Фонд ПИО 
ће 24. децембра извр ши ти накнад ну 
испла ту ове помо ћи, а након доста-
вља ња потвр де о редов но упи са ној 
годи ни и акти ви ра ња испла те пен зи је.

Г. О.

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ СА РУКО ВОД СТВОМ ФОН ДА ПИО

Мак си мал на ефи ка сност
у раду

МИНИ СТАР ЗОРАН ЂОР ЂЕ ВИЋ ПОСЕ ТИО ДОМ „БЕЖА НИЈ СКА КОСА”

При о ри тет – бољи усло ви 
живо та нај ста ри јих

Министар Зоран Ђорђевић на састанку са руководством Фонда
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актуелно

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

ња, Зла ти бор Лон чар, мини стар 
здра вља, и Бра ни слав Неди мо-
вић, мини стар пољо при вре де, 
шумар ства и водо при вре де, оби-
шли су 13. новем бра рено ви ра-
ну згра ду фили ја ла Репу блич ког 
фон да за пен зиј ско и инва лид ско 
оси гу ра ње и Репу блич ког фон-
да за здрав стве но оси гу ра ње у 
Срем ској Митро ви ци.

Том при ли ком мини стар Зоран 
Ђор ђе вић је иста као да је згра-
да рено ви ра на кроз про је кат 
у вред но сти од 109 мили о на и 
седам де сет хиља да дина ра, који 
су финан сиј ски подр жа ли Репу-
блич ки фонд ПИО и Репу блич ки 
фонд за здрав стве но оси гу ра ње. 
Иста као је да је овај обје кат од 
вели ке важно сти за све гра ђа не 
Срем ске Митро ви це и око ли не 
с обзи ром на то да ту сво ја пра-
ва оства ру је 58.000 кори сни ка и 
95.000 оси гу ра ни ка.

– Циљ Вла де Срби је је да 
уста но ве у нашој земљи буду 
доступ не свим нашим гра ђа-
ни ма и опре мље не на нај бо-
љи могу ћи начин како би они 
несме та но могли да оба вља ју 
све сво је актив но сти. Посеб но 
ме раду је што је згра да опре-
мље на рам пом за осо бе са 
инва ли ди те том које од сада 

могу да се кре ћу по згра ди без 
ика квих про бле ма, а спе ци јал-
но за њих је напра вљен и тоа-
лет – рекао је изме ђу оста лог 
мини стар Зоран Ђор ђе вић.

Ђор ђе вић је захва лио мини-
стри ма Лон ча ру и Неди мо ви ћу 
и свим запо сле ни ма на подр-
шци у реа ли за ци ји овог про јек-
та и иста као да већ сада посто је 
и одре ђе ни пла но ви за буду ћу 
сарад њу.

Мини стар Лон чар је иста као да 
ова згра да посто ји од 1959. годи-

не, да је била у 
лошем ста њу и 
нефунк ци о нал-
на, као и да је 
тек ове годи не 
први пут рено-
ви ра на.

– Дра го нам 
је што види мо 
да су гра ђа-
ни задо вољ ни 
рено ви ра ном 
згра дом. Ово 
је била оба ве-
за нас над ле-
жних и тру ди ће мо се да ова ко 
опре мље не уста но ве има мо у 
целој земљи – рекао је мини стар 
Лон чар и поже лео запо сле ни ма 
успех у даљем раду а кори сни ци-
ма брже и лак ше оства ре ње свих 
пра ва и услу га.

Дога ђа ју су при су ство ва ле 
Дра га на Кали но вић, дирек тор-
ка РФ ПИО, проф. др Сања Радо-
је вић Шко дрић, в. д. дирек то ра 
РФЗО, затим Слав ко Имрић, 
дирек тор ПФ ПИО, Вла ди мир 
Сана дер, гра до на чел ник, и 
Томи слав Јан ко вић, пред сед-
ник Скуп шти не гра да Срем ске 
Митро ви це.

Зоран Бере жни, дирек тор 
Фили ја ле РФ ПИО Срем ска 
Митро ви ца, и његов коле га 
Момир Гајић, дирек тор Фили ја ле 
РФЗО, били су добри дома ћи ни 
гости ма и висо ким зва ни ца ма и 
изло жи ли им шта је све у згра ди 
рекон стру и са но, одно сно шта је 
ново изгра ђе но и надо гра ђе но.

Пре обила ска рено ви ра не 
згра де фили ја ла РФ ПИО и РФЗО 
у Срем ској Митро ви ци, мини-
стри Ђор ђе вић, Лон чар и Неди-
мо вић одр жа ли су у Град ској 
кући рад ни саста нак са руко вод-
ством два фон да и функ ци о не ри-
ма локал не само у пра ве.

Миро слав Мек те ро вић

МИНИ СТРИ ПОСЕ ТИ ЛИ РЕНО ВИ РА НУ ЗГРА ДУ ФИЛИ ЈА ЛА РФ ПИО И РФЗО У СРЕМ СКОЈ 
МИТРО ВИ ЦИ

Циљ Вла де – доступна и 
добра услуга за грађане

Мини стар Зоран Ђор ђе вић са менаџ мен том фон до ва  
и Вла ди ми ром Сана де ром, гра до на чел ни ком Срем ске  
Митро ви це, при ли ком оби ла ска згра де

Мини стри Зоран Ђор ђе вић и Зла ти бор Лон чар у раз го во ру са  запо сле ни ма из Фили ја ле  
РФ ПИО Срем ска Митро ви ца

Електромоторна  
рампа за ОСИ
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реч струке

Немар послодаваца и 
неплаћање доприноса 
за запослене узрок је 

што већи на нових пен зи о не-
ра не сазна је кона чан износ 
пен зи је из првог реше ња које 
доби је при оства ри ва њу пра-
ва, већ се о конач ном изно су 
нај че шће одлу чу је накнад но. 
О при вре ме ним реше њи ма 
смо писа ли у „Гла су оси гу ра-
ни ка”, али су про ме не у Зако ну 
о пен зиј ском и инва лид ском 
оси гу ра њу доне кле изме ни ле 
ситу а ци ју, раз ло ге због којих 
се о пен зи ји одлу чу је при вре-
ме ним реше њи ма, као и пита-
ње одлу чи ва ња о конач ном 
изно су пен зи је. Тер мин „при-
вре ме но” озна ча ва да је реше-
ње о пен зи ји доне то у ситу-
а ци ји када није било могу ће 
утвр ди ти све чиње ни це које 
су од зна ча ја за одре ђи ва ње 
пен зи је. Испла та пен зи је се 
не дово ди у пита ње и врши ће 
се по при вре ме ном реше њу 
све док се не стек ну усло ви 
да се новим реше њем одлу-
чи о конач ном изно су пен зи-
је, одно сно то што је реше ње 
при вре ме но не зна чи да је 
пра во на пен зи ју на било који 
начин огра ни че но.

Изме на ма Зако на о пен зиј-
ском и инва лид ском оси гу-
ра њу, које су у при ме ни од 1. 
јану а ра 2019. годи не, зна чај но 
је изме њен начин утвр ђи ва ња 
годи шњег лич ног кое фи ци јен-
та за годи ну у којој оси гу ра ник 
оства ру је пра во. Рани је је за 
утвр ђи ва ње овог кое фи ци јен-
та мора ла да се чека наред на 
годи на, а кое фи ци јент би се 
утвр дио тек по обја вљи ва њу 
ста ти стич ких пода та ка о про-
сеч ној зара ди у Репу бли ци и 
при је му пода та ка о оства ре-
ној зара ди оси гу ра ни ка, што 
је прак тич но оне мо гу ћа ва ло 
рани је одлу чи ва ње о конач-
ном изно су пен зи је. Закон ским 
изме на ма про ме њен је начин 
утвр ђи ва ња годи шњег лич ног 
кое фи ци јен та за годи ну у којој 
се оства ру је пра во на тај начин 
што се сада оства ре на зара да 
дово ди у однос са репу блич-

ким про се ком утвр ђе ним на 
осно ву ста ти стич ких пода та ка 
о про сеч ној зара ди закључ-
но са месе цом који два месе-
ца прет хо ди месе цу у коме се 
утвр ђу је пра во на пен зи ју. На 
при мер, зара да оси гу ра ни ка 
који у пен зи ју иде у јуну дове-
шће се у однос са репу блич ким 
про се ком закључ но са месе-
цом апри лом. Изу зе так су оси-
гу ра ни ци који у пен зи ју иду у 
јану а ру и фебру а ру, који ма се 
обра чун ски про сек утвр ђу је 
на осно ву репу блич ке про сеч-
не зара де за јану ар. На овај 
начин пре ва зи ђен је један од 
нај че шћих раз ло га због којих 
је о пра ву на пен зи ју одлу чи ва-
но при вре ме ним реше њи ма и 
оси гу ра ни ци који нема ју дру ге 

недо стат ке у рани јим годи на-
ма сада могу већ при оства ри-
ва њу пра ва на пен зи ју да зна ју 
коли ки им је кона чан месеч ни 
износ пен зи је. 

Нажа лост, нео д го ва ра ју-
ћи однос посло да ва ца пре ма 
закон ским оба ве за ма ути цао 
је на то да мно гим рад ни ци ма 
стаж није пове зан, иако нису 
има ли пре ки де у запо сле њу. 
Мно ги пен зи о не ри испа шта-
ју због таквог нема ра посло-
да ва ца и у неким пери о ди ма 
нема ју реги стро ва не подат ке о 
оства ре ном ста жу и зара да ма, 
или су ти пода ци неком плет ни. 
Тако ђе, чести су недо ста ци и 
код оси гу ра ни ка који су ради-
ли у пред у зе ћи ма чија су седи-
шта у држа ва ма које су нека да 

биле у саста ву СФРЈ, а те су 
ситу а ци је нај че шће упра во у 
годи на ма које су непо сред но 
прет хо ди ле њихо вом издва-
ја њу из зајед нич ке држа ве. У 
слу ча је ви ма када се у поступ ку 
утвр ди да посто ји могућ ност 
да се пода ци ипак при ба ве и 
уре де, одно сно да није могу ће 
да се одлу чи о конач ном изно-
су пен зи је, изме на ма Зако на 
пред ви ђе но је доно ше ње при-
вре ме них реше ња о акон та-
тив ном изно су пен зи је у циљу 
да нови пен зи о нер што рани је 
поч не да кори сти заслу же ну 
пен зи ју и на тај начин оства ри 
редов на при ма ња, а уз њих и 
да несме та но кори сти здрав-
стве но оси гу ра ње.

Кроз изме не и допу не Зако-
на уве де на је и оба ве за Фон да 
да у року од три годи не од дана 
пра во сна жно сти реше ња цени 
да ли су испу ње ни усло ви за 
одлу чи ва ње о конач ном изно-
су пен зи је. Уко ли ко се утвр ди 
да нема изме на у рани је утвр-
ђе ним чиње ни ца ма, одно сно 
да нису утвр ђе ни недо ста ју-
ћи пода ци, акон та тив ни износ 
пен зи је из при вре ме ног реше-
ња поста је кона чан износ, о 
чему се доно си одго ва ра ју ће 
реше ње по слу жбе ној дужно-
сти. У слу ча ју да су поје ди ни, 
или сви недо ста ју ћи пода ци у 
међу вре ме ну утвр ђе ни, доно-
си се реше ње о конач ном 
изно су пен зи је. Тај износ може 
да буде већи од испла ће ног, 
акон та тив ног изно са, у ком 
слу ча ју ће се кори сни ку испла-
ти ти раз ли ка у цело сти, одјед-
ном, али може да буде и мањи 
од акон та тив ног, у ком слу ча ју 
се доно си реше ње о оба ве зи 
повра ћа ја више при мље ног 
изно са. Кори сник који је кроз 
акон та тив ни износ при мио 
већи износ пен зи је од при па-
да ју ћег може са Фон дом да се 
спо ра зу ме о начи ну повра ћа ја 
више при мље ног изно са, док 
у слу ча ју изо стан ка спо ра зу-
ма, Закон пред ви ђа обу ста ву 
до 1/3 месеч ног изно са пен зи-
је све док се износ раз ли ке не 
нами ри.

НОВЕ ЗАКОН СКЕ ОДРЕД БЕ СМА ЊУ ЈУ БРОЈ ПРИ ВРЕ МЕ НИХ РЕШЕ ЊА

Кона чан износ пен зи је

Фото: М. Радосављевић
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актуелно

Слич но је уре ђе но и пита-
ње одлу чи ва ња о конач ном 
изно су пен зи је кори сни-
ка који су пра во сте кли пре 
сту па ња на сна гу изме на и 
допу на Зако на о пен зиј ском 
и инва лид ском оси гу ра њу. 
Кори сни ци о чијој пен зи ји је 
и пре изме на одлу че но реше-
њем, нема ју раз ло га за бри гу 
нити за било какве диле ме о 
изно су пен зи је коју при ма-
ју. Кори сни ци који пен зи ју 
кори сте на осно ву при вре-
ме них реше ња, иако њима 
није одлу че но о акон та тив-
ном изно су пен зи је, нала-
зе се у истом поло жа ју као 
и кори сни ци акон та тив них 
изно са. Зако ном је одре ђен 
рок од три годи не који тече 
од 30. сеп тем бра 2018. годи-
не, одно сно од дана сту па ња 
на сна гу допун ских одред би, 
и у том року свим кори сни-
ци ма пен зи ја по при вре ме-
ним реше њи ма тре ба да буду 
доне та реше ња о конач ном 
изно су пен зи је уко ли ко су 
у међу вре ме ну утвр ђе ни 
недо ста ју ћи пода ци. Тако ђе, 
уко ли ко нема изме на у утвр-
ђе ним пода ци ма у року од 
три годи не, износ пен зи је из 
при вре ме ног реше ња поста-
је кона чан, што се тако ђе 
кон ста ту је реше њем. У слу-
ча ју да посто ји раз ли ка изме-
ђу конач ног и испла ће ног 
изно са пен зи је посту па се у 
пот пу но сти на начин који је 
опи сан за слу чај акон та тив-
них изно са пен зи је, с тим што 
се зате че ним кори сни ци ма 
обра чун раз ли ке огра ни ча ва 
на рок од три годи не уна зад 
од дана доно ше ња реше ња 
о конач ном изно су пен зи-
је. Ово прак тич но зна чи да 
уко ли ко је одре ђен кона чан 
износ пен зи је мањи од оно га 
који је испла ћен по при вре-
ме ном реше њу, пен зи о нер 
више неће има ти дуг за цео 
пери од од када при ма пен зи-
ју, већ само за послед ње три 
годи не кори шће ња пра ва.

Дакле, из све га наве де ног 
јасна је наме ра законодавца 
да се новим одредбама знат-
но ума њи број при вре ме них 
реше ња „у опти ца ју”, одно сно 
да што мањи број кори сни ка 
пен зи ја има диле ме око свог 
конач ног изно са пен зи је. 

Миро слав Мирић

Иако су за одр жа ва ње 
Међу на род них саве-
то дав них дана углав-

ном резер ви са ни про лећ ни и 
јесе њи месе ци, овог пута ће се 
дани раз го во ра изме ђу нашег 
Фон да ПИО и носи ла ца пен зиј-
ског и инва лид ског оси гу ра ња 
чак две држа ве орга ни зо ва ти 
у децем бру.

Саве то дав ни дани изме-
ђу Репу блич ког фон да ПИО 
и Фон да пен зиј ског и инва-
лид ског оси гу ра ња Црне Горе 
одр жа ће се 12. децем бра у 
Нишу, у про сто ри ја ма Фили ја-
ле РФ ПИО Ниш (При је зди на 1), 
од 9 до 16 часо ва, и 13. децем-
бра у Бео гра ду, у про сто ри ја-
ма Слу жбе Фили ја ле за град 
Бео град 1 (Буле вар умет но сти 
10, Нови Бео град), од 9 до 17 
часо ва.

Три дана касни је, 16. децем-
бра, Репу блич ки фонд за пен-
зиј ско и инва лид ско оси гу ра-
ње, Феде рал ни завод за МИО/
ПИО и Фонд ПИО Репу бли ке 
Срп ске одр жа ће дане раз го-
во ра у Ужи цу, у про сто ри ја-
ма Фили ја ле РФ ПИО Ужи це 
(Омла дин ска 22), од 9 до 16 
часо ва, а наред ног дана, 17. 
децем бра, гра ђа ни ће прав не 
саве те и инфор ма ци је моћи да 
потра же у Бео гра ду, као и до 
сада на адре си Буле вар умет-
но сти 10, у про сто ри ја ма Слу-
жбе Фили ја ле за град Бео град 
1, од 9 до 17 часо ва.

Сви заин те ре со ва ни који 
има ју стаж оси гу ра ња оства рен 
у Срби ји и Црној Гори, одно сно 
Босни и Хер це го ви ни, могу 
зака за ти свој тер мин на број 
теле фо на 011/2030-745, рад-
ним дани ма од 8 до 15.30 часо-
ва, и доћи да од саве то да ва ца 
из пен зиј ских фон до ва доби ју 

прав не саве те, инфор ма ци је и 
раз ре ше евен ту ал не недо у ми-
це у вези са оства ри ва њем пра-
ва из пен зиј ског и инва лид ског 
оси гу ра ња. При ли ком дола ска 
потреб но је поне ти доку мен та-
ци ју о оси гу ра њу и лич ну кар ту 
или пасош.

 В. К.

ДАНИ РАЗ ГО ВО РА СА НОСИ О ЦИ МА ПИО ЦРНЕ ГОРЕ И БИХ

Децем бар у зна ку 
саве то дав них дана

Од 1. новем бра ове годи не 
нови дирек тор Сек то ра инфор-
ма ци о них тех но ло ги ја у Дирек-
ци ји РФ ПИО је Огњен Симић. 
Рођен је 1972. годи не у Бео гра-
ду. Тре нут но поха ђа док тор ске 
сту ди је на Уни вер зи те ту „Уни он 
– Нико ла Тесла”.

Пре запо сле ња у Фон ду ПИО, 
радио је у при ват ном сек то ру 

– у Саги, јед ној од нај ве ћих ИТ 
ком па ни ја у Срби ји, где му је 
послед ња пози ци ја била извр-
шни дирек тор за стра те ги ју, а 
после тога у аме рич кој ком па-
ни ји Tele Sign, на пози ци ја ма VP 
Тechnical Sup port и VP Inter na ti-
o nal Sales.

Оже њен је и има дво је деце.
Г. О.

ДИРЕК ЦИ ЈА ФОН ДА ПИО

Нови дирек тор Сек то ра ИТ

Utorak, od 9.00 do 17.00 časova 

Zakazivanje termina:

Utorak, od 9.00 do 17.00 časova 

Zakazivanje termina:

Mjesto / TerminMesto / Termin

 (011) 2030 745

BEOGRAD
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Bulevar umetnosti 10, 11070 Beograd

17. decembar 2019. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Bosni i Hercegovini ili Srbiji 

stručni saradnici nosilaca
penzijskog osiguranja

 vas savetuju.

Međunarodni
savjetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Bosni i Hercegovini ili Srbiji

stručni saradnici nosilaca
penzijskog/mirovinskog osiguranja
vas savjetuju.

Molimo vas da ne zaboravite ponijeti svoje dokumente
o osiguranju, ličnu kartu ili putnu ispravu.

Molimo vas da ne zaboravite da ponesete svoja dokumenta
o osiguranju i  ličnu kartu ili pasoš.

SRBIJA BOSNA I HERCEGOVINA

Ponedeljak, od 9.00 do 16.00 

časova Zakazivanje termina:

Ponedeljak, od 9.00 do 16.00 

časova Zakazivanje termina:

Mjesto / TerminMesto / Termin

 (011) 2030 745

   UŽICE
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Omladinska 22, 31102 Užice

16. decembar 2019. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Bosni i Hercegovini ili Srbiji 

stručni saradnici nosilaca
penzijskog osiguranja

 vas savetuju.

Međunarodni
savjetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Bosni i Hercegovini ili Srbiji

stručni saradnici nosilaca
penzijskog/mirovinskog osiguranja
vas savjetuju.

Molimo vas da ne zaboravite ponijeti svoje dokumente
o osiguranju, ličnu kartu ili putnu ispravu.

Molimo vas da ne zaboravite da ponesete svoja dokumenta
o osiguranju i  ličnu kartu ili pasoš.

SRBIJA BOSNA I HERCEGOVINA

Zakazivanje termina:Zakazivanje termina:

Mjesto / TerminMesto / Termin

 (011) 2030 745

BEOGRAD
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Bulevar umetnosti 10, 11070 Beograd

13. 12. 2019. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili 
zaposleni u Crnoj Gori ili Srbiji 

Stručni saradnici nosilaca
penzijskog osiguranja

 Vas savetuju.

Međunarodni
savjetodavni dani
Ako ste zaposleni ili ste bili 
zaposleni u Crnoj Gori ili Srbiji

Stručni saradnici nosilaca 
penzijskog osiguranja Vas 
savjetuju.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete svoje dokumente
o osiguranju i ličnu kartu ili pasoš.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete svoje dokumente
o osiguranju i  ličnu kartu ili pasoš.

SRBIJA CRNA GORA

 Petak, od 9.00 do 17.00 časova Petak, od 9.00 do 17.00 časova

Zakazivanje termina:Zakazivanje termina:

Mjesto / TerminMesto / Termin

 (011) 2030 745

NIŠ
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje  

Prijezdina 1, 18000 Niš

12. 12. 2019. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili 
zaposleni u Crnoj Gori ili Srbiji 

Stručni saradnici nosilaca
penzijskog osiguranja

 Vas savetuju.

Međunarodni
savjetodavni dani
Ako ste zaposleni ili ste bili 
zaposleni u Crnoj Gori ili Srbiji

Stručni saradnici nosilaca 
penzijskog osiguranja Vas 
savjetuju.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete svoje dokumente
o osiguranju i ličnu kartu ili pasoš.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete svoje dokumente
o osiguranju i  ličnu kartu ili pasoš.

SRBIJA CRNA GORA

 Četvrtak, od 9.00 do 16.00 časova Četvrtak, od 9.00 do 16.00 časova

Огњен Симић
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Репу блич ки фонд за пен зиј ско и инва-
лид ско оси гу ра ње и Наци о нал ни 
завод за пен зиј ско оси гу ра ње Мађар-

ске успе шно су орга ни зо ва ли, сед ми пут, 
Међу на род ни саве то дав ни дан у нашој 
земљи. Струч ња ци из два пен зиј ска фон да 
пру жа ли су бес плат не прав не саве те оси гу-
ра ни ци ма и кори сни ци ма пра ва 5. новем-
бра у про сто ри ја ма сен ћан ске Фили ја ле РФ 
ПИО.

Фили ја ла Сен та била је први пут дома ћин 
ова квог сусре та.

– Задо вољ ни смо што је наша фили ја ла 
била орга ни за тор Саве то дав ног дана изме-
ђу пен зиј ских фон до ва Срби је и Мађар ске. 
Ови међу на род ни раз го во ри су за нас вео-
ма зна чај ни, јер смо тако омо гу ћи ли ста-
нов ни ци ма општи на Сен та, Ада и Кањи жа, 
које покри ва фили ја ла, и из којих зна ча јан 
број гра ђа на има оства рен стаж оси гу ра ња 
у обе држа ве, да непо сред но у раз го во ру 
са струч ња ци ма доби ју бес плат не прав не 
саве те из ПИО и реше неке сво је про бле-
ме и недо у ми це – уз уште ду вре ме на и без 
непо треб них тро шко ва ради дужих путо ва-
ња. Потру ди ли смо се да што више гра ђа на 
оба ве сти мо о одр жа ва њу овог саве то дав-
ног дана. Бла го вре ме но смо раз го ва ра ли са 
чел ни ци ма ових општи на, ани ми ра ли смо и 
месне зајед ни це, Удру же ње зана тли ја Сен-
те и Наци о нал ну слу жбу за запо шља ва ње 
да би иста кли наше оба ве ште ње на сво јим 
огла сним табла ма, а саоп ште ње Фон да ПИО 
је еми то ва но на локал ним радио и ТВ ста-
ни ца ма. Сма трам да је одзив задо во ља ва ју-
ћи и мислим да ће код нас увек бити доста 
заин те ре со ва них људи за ова кве раз го во-
ре. Био је то још један добар начин да Фонд 
при бли жи сво је услу ге гра ђа ни ма – рекао 
је дирек тор Фили ја ле Сен та, Саша Сер дар.

Четво ро чла ни тим саве то да ва ца из 
Срби је чини ли су Јасна Голуп ски, помоћ ни-
ца начел ни ка Оде ље ња за ПИО по међу на-
род ним уго во ри ма у Дирек ци ји Покра јин-
ског фон да ПИО, Суза на Лива зо вић, шефи-
ца Одсе ка за ПИО по међу на род ним уго во-
ри ма, Игор Башнец, слу жбе ник у Оде ље њу 
за ПИО по међу на род ним уго во ри ма, који 
је ујед но био и пре во ди лац, и Нико ла Ста-
но је вић, слу жбе ник за прет ход ну кон тро лу 
прво сте пе них реше ња при ме ном међу-
на род них уго во ра мађар ског носи о ца 
соци јал ног оси гу ра ња у овом оде ље њу. 
Из мађар ског фон да у раз го во ри ма су уче-
ство ва ли Хелен Мин дер, струч ни савет ник, 
и Агнес Ката лин Хидаш, која ради у Сек то-

ру за пен зи је у 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.

Јасна Голуп ски каже да се током Саве то-
дав ног дана у Фили ја ли Фон да у Сен ти нај-
ве ћи број стра на ка обра тио са пита њем о 
ста ту су свог пред ме та у Мађар ској, било да 
се од њихо вог фон да чека доста ва обра за-
ца пово дом под не тог зах те ва или доста ва 
пода та ка о навр ше ним пери о ди ма оси гу-
ра ња.

– Неки гра ђа ни су желе ли и да се инфор-
ми шу о пра вил ном начи ну покре та ња 
поступ ка и усло ви ма за оства ри ва ње пра-
ва у обе држа ве. Сви ма је одмах одго во-
ре но, јер смо бла го вре ме но при пре ми ли 
потреб не подат ке о њихо вом зах те ву или 
пред ме ту, као и у којој фази се нала зи 
посту пак код нашег Фон да. Део вре ме на 
иско ри сти ли смо да замо ли мо коле ге да 
брже одго во ре по нашим допи си ма у вези 
са доста вом пре гле да пери о да оси гу ра ња 
навр ше них у Мађар ској, као и да бла го вре-
ме но доста ве подат ке о пре стан ку оси гу-
ра ња – рези ми ра ла је Јасна Голуп ски.

Суза на Лива зо вић је иста кла да су про-
бле ми који су се јави ли током раз го во ра са 
стран ка ма исти као и рани јих годи на – пре-
кла па ње ста жа и недо ста так одја ве са оси-
гу ра ња код мађар ског фон да, те да су се 
сви саве то дав ци мак си мал но при пре ми ли 
за овај дан раз го во ра. 

И гра ђа ни који су дошли да потра же 
прав ну помоћ и раз ре ше ње сво јих недо-
у ми ца одла зи ли су задо вољ ни након оба-
вље ног раз го во ра. Сви су похва ли ли ова-
кву прак су фон до ва Срби је и Мађар ске и 
сма тра ју да са одр жа ва њем међу на род них 
саве то дав них дана тре ба наста ви ти.

Ласло Нађ мељ ку ти из Сен те каже да се 
о саве то дав ном дану инфор ми сао путем 
локал ног ради ја, а да је у фили ја лу дошао 
да се рас пи та о усло ви ма за одла зак у пен-
зи ју пошто му недо ста је два месе ца до 
четр де сет годи на ста жа. Након оба вље ног 
раз го во ра изја вио је да је апсо лут но задо-
во љан одго во ри ма које је добио.

И Јожеф Нађ из Све то за ра Миле ти ћа сма-
тра да су ова кви раз го во ри вео ма кори сни. 
Каже да је о њихо вом одр жа ва њу сазнао у 
Фили ја ли Фон да у Сом бо ру, и да је дошао 
како би се детаљ ни је инфор ми сао о томе 
када ће моћи да оства ри пен зи ју и у Мађар-
ској, јер је у Срби ји већ испу нио услов за 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју.

Подр шку одр жа ва њу раз го вор них дана 
и сусре та ПИО фон до ва Срби је и Мађар ске 
дао је и Роберт Рац Сабо, секре тар Општег 
удру же ња само стал них пред у зет ни ка Сен-
та, који је на раз го вор дошао у име пред у-
зет ни ка из Удру же ња ради инфор ми са ња о 
про пи си ма из ПИО који се при ме њу ју у ове 
две земље.

Миро слав Мек те ро вић

САВЕ ТО ДАВ НИ ДАН СА МАЂАР СКОМ У ФИЛИ ЈА ЛИ СЕН ТА

Наста ви ти са добром
прак сом

Агнес Ката лин Хидаш, Нико ла Ста но је вић, Јасна Голуп ски, Игор Башнец  
и Роберт Рац Сабо



ИзложбауМузејуСПЦ
Пово дом 800. годи шњи це цркве не само стал но сти, у Музе ју 

Срп ске пра во слав не цркве при ре ђе на је изло жба „Осам веко ва 
умет но сти под окри љем Срп ске пра во слав не цркве 1219-2019”. 
На изло жби су пред ста вље ни цркве но-умет нич ки пред ме ти из 
срп ских мана сти ра и црка ва, више од шест сто ти на екс по на та 
наста лих широм тери то ри је коју су насе ља ва ли Срби.

У вели кој збир ци руко пи са – на папи ру или пер га мен ту, и 
штам па них књи га, издва ја ју се руко пи си из Пећ ке патри јар ши-
је и Висо ких Деча на с кра ја 12. века и прве штам па не књи ге – 
Цетињ ски окто их и Бео град ско јеван ђе ље. Део посве ћен срп-
ском ико но пи су од 14. века чине ико не и непо зна тих ауто ра и 
нај по зна ти јег срп ског сли ка ра дру ге поло ви не 16. века, зогра фа 
Лон ги на.

Од литур гиј ског и цркве ног тек сти ла издва ја ју се анти мин си – 
запи си на плат ну из 16. века, похва ла мона хи ње Јефи ми је, затим 
пла шта ни це, кра ља Милу ти на с кра ја 13. века, Анто ни ја Хера-
клиј ског из 14. века и Лон ги но ва из 16. века.

Постав ка обу хва та и ори ги нал не пове ље мана сти ру Хилан да-
ру, кивот у који су поло же не мошти кра ља Сте фа на Дечан ског и 
мно го број не пор тре те ста ре ши на СПЦ.

Изло жба ће бити отво ре на до 9. децем бра а улаз је бес пла тан.
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између два броја

Међународни
дантолеранције

Орга ни за ци ја Ује ди ње них 
наци ја за обра зо ва ње, нау ку 
и кул ту ру (Уне ско) уста но ви-
ла је Међу на род ни дан толе-
ран ци је 16. новем бра 1995. 
годи не, а Ује ди ње не наци је су 
исте годи не усво ји ле и Декла-
ра ци ју о прин ци пи ма толе ран-
ци је. Од 1996. годи не тај дан 
се обе ле жа ва у целом све ту 
уз под се ћа ње на пошто ва ње и 
ува жа ва ње дру га чи јих од нас 
јер – толе ран ци ја је рав но те жа 
у разли ци. У дефи ни ци ји толе-
ран ци је Уне ска наво ди се да је 
толе ран ци ја начин да буде мо 
људи.

Пре ма пода ци ма и при ту-
жба ма под не тим пове ре ни ци 
за зашти ту рав но прав но сти, 
Бран ки ци Јан ко вић, у Срби ји 
су нај ди скри ми ни са ни је осо-
бе са инва ли ди те том, али је 
уче ста ла и дис кри ми на ци ја на 
осно ву ста ро сног доба, као и 
она на осно ву пола. Ром ки ње 
тако ђе спа да ју међу мар ги на-
ли зо ва не дру штве не гру пе, 
које су често изло же не више-
стру кој дис кри ми на ци ји. Нај-
ви ше при ту жби се под но си 
због дис кри ми на ци је у обла-
сти рада и запо шља ва ња, а 
затим због непри сту пач но сти 
јав них повр ши на и обје ка та, 
као и пру жа ња јав них услу га.

Лесковац:
помоћмладим
мајкама

Из буџе та гра да Лесков ца 19. 
новем бра испла ће но је више 
од мили он и по дина ра на име 
прве финан сиј ске помо ћи мла-
дим мај ка ма, поро ди ља ма из 
2019. годи не. Ова сума је испла-
ће на за 108 поро ди ља на име 
прве набав ке опре ме и дру гих 
потреп шти на за негу одој ча ди.

По овом осно ву у 2019. годи-
ни испла ће но је око 12 мили о-
на дина ра на име јед но крат не 
помо ћи поро ди ља ма из 144 
леско вач ке месне зајед ни це. 
Поро ди ља ма које нису у стал-
ном рад ном одно су испла ће но 
је по 20.000 дина ра, а они ма 
које су запо сле не обез бе ђе но 
је по 10.000 дина ра.

Ниш:стипендије
заРоме

Из град ске касе Ниша издво-
је но је пет мили о на дина ра за 
сти пен ди ра ње уче ни ка и сту-
де на та ром ске наци о нал но сти, 
као и за опре ма ње Ром ског 
кул тур ног цен тра. Тија на Ђор-
ђе вић Илић, заду же на за соци-
јал на пита ња у Скуп шти ни гра-
да, каже да ће нај ви ше нов ца, 
2,5 мили о на дина ра, бити утро-
ше но за сти пен ди је, а са 1,5 
мили о на дина ра финан си ра ће 
се пре ква ли фи ка ци ја и доби-
ја ње сер ти фи ка та за струч но 
оспо со бља ва ње Рома. Циљ 
је њихо во брже запо шља ва-
ње и укљу чи ва ње у свет рада. 
Пре ква ли фи ка ци ју ће врши ти 
Народ ни уни вер зи тет у Нишу. 
Мили он дина ра наме ње но је 
опре ма њу недав но отво ре ног 
Ром ског кул тур ног цен тра који 
је прва уста но ва такве врсте у 
земљи, исти че Тија на Ђор ђе-
вић Илић. 

Истраживањездрављастановништва
Репу блич ки завод за ста ти сти ку, 

у сарад њи са Инсти ту том за јав но 
здра вље Срби је и Мини стар ством 
здра вља, уз финан сиј ску подр шку 
ЕУ, од 6. окто бра до 30. децем бра 
ове годи не спро во ди истра жи ва ње 
здра вља ста нов ни штва Срби је.

Циљ овог про јек та је да се, на 
осно ву репре зен та тив ног узор ка од 
око 6.000 слу чај но иза бра них дома-
ћин ста ва, доби је опис здрав стве ног ста ња ста нов ни штва ста ро сти 15 и више годи на, као и деце од 
пет до 14 годи на.

Истра жи ва њем се при ку пља ју инфор ма ци је о томе како гра ђа ни дожи вља ва ју сво је здра вље – 
при хва та ју ћи одре ђе не сти ло ве живо та или осла ња ју ћи се на пре вен тив не и дру ге здрав стве не 
услу ге. Доби је ни пода ци послу жи ће за пла ни ра ње здрав стве не зашти те, за про це ну рас пр о стра-
ње но сти и узро ка наста ја ња раз ли чи тих боле сти, дефи ни са ње начи на лече ња и кон тро ле и уна-
пре ђе ње јав ног здра вља.

При ку пља ње пода та ка врше анке та ри и здрав стве ни рад ни ци који гра ђа ни ма на тере ну мере 
виси ну, тежи ну, крв ни при ти сак и дају бес плат не саве те.

У скла ду са Зако ном о зашти ти пода та ка о лич но сти, сви пода ци се при ку пља ју искљу чи во уз 
писа ну сагла сност испи та ни ка, пред ста вља ју слу жбе ну тај ну и обја вљу ју се искљу чи во у зби р ном 
обли ку.
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Просечназарадаусептембру53.698динара
Про сеч на бру то зара да обра чу на та за сеп тем бар 

2019. годи не изно си ла је 74.160 дина ра, док је про сеч на 
зара да без поре за и допри но са (нето) изно си ла 53.698 
дина ра.

Раст бру то зара да у пери о ду јану ар –сеп тем бар 2019. 
годи не у одно су на исти пери од про шле годи не изно сио 
је 10 про це на та номи нал но, одно сно 7,8 реал но. Исто-
вре ме но, нето зара де су пора сле за 10,1 одсто номи-
нал но и 7,9 одсто реал но. У поре ђе њу са истим месе цом 
прет ход не годи не, про сеч на бру то зара да за сеп тем бар 
2019. номи нал но је већа за 11,9 одсто, а реал но за 10,7 про це на та, док је про сеч на нето зара да већа 
за 12,1 одсто номи нал но, одно сно за 10,9 одсто реал но.

Меди јал на нето зара да за сеп тем бар 2019. изно си ла је 41.547 динарa, што зна чи да је 50 одсто 
запо сле них оства ри ло зара ду до наве де ног изно са.

Представили
својаумећа

Смо тра ства ра ла штва сле пих 
и сла бо ви дих осо ба из целе 
Срби је, 22. по реду, одр жа на је 
19. новем бра 2019. у Кул тур ном 
цен тру Јаго ди на.

Орга ни за тор смо тре био је 
Савез сле пих Срби је, а дома ћин 
Међу оп штин ска орга ни за ци ја 
Саве за сле пих Срби је, Јаго ди на.

На све ча ном отва ра њу смо-
тре, пред сед ник Саве за сле пих 
Срби је Милан Сто шић уру чио је 
гра до на чел ни ку Јаго ди не Рат-
ку Сте ва но ви ћу захвал ни цу за 
вели ку подр шку у орга ни зо ва-
њу мани фе ста ци је. 

Овај тра ди ци о нал ни скуп био 
је при ли ка за број не посе ти о-
це да се упо зна ју са кре а тив-
ним ства ра ла штвом и музич ко-
поет ским уме ћем сле пих и сла-
бо ви дих осо ба из целе земље.

У окви ру так ми чар ског дела 
про гра ма уче ство ва ли су пред-
став ни ци из 16 локал них орга-
ни за ци ја Саве за сле пих Срби је. 
Тро чла ни струч ни жири доде-
лио је награ де нај бо љи ма.

Музич ко-поет ски део је 
поред број них чла но ва Саве за 
упот пу нио ансамбл КУД „Кабло-
ви” из Јаго ди не.

Смо тру ства ра ла штва подр-
жа ли су Мини стар ство за рад, 
запо шља ва ње, борач ка и соци-
јал на пита ња и град Јаго ди на.

ФестивалтамбурашауРуми:
најбољиСуботичани

НајлепшафотографијаЗемуна
У гале риј ском про сто ру Кан це ла ри је за мла де Град ске 

општи не Земун, 4. новем бра је све ча но отво ре на изло жба 
„Нај леп ша фото гра фи ја Зему на”.

На кон курс који је рас пи са ла ГО Земун при сти гле су фото-
гра фи је 30 ауто ра, а коми си ја је ода бра ла три нај леп ше. 
Међу награ ђе ним ауто ри ма је и наш сарад ник Милан Радо-
са вље вић који је осво јио дру го место (на сли ци награ ђе на 
фото гра фи ја „Јесен на Земун ском кеју”). 

На Међу на род ном фести ва лу одр жа ном 10. новем бра у Руми, 
насту пи ло је пет там бу ра шких орке ста ра из Срби је и Хрват ске, а 
за нај бо љи је про гла шен Субо тич ки там бу ра шки орке стар, коме је 
при пао и гран при фести ва ла.

Струч ни жири доде лио је злат не пла ке те Там бу ра шкој шко ли 
„Бато рек” из Оси је ка, рум ском ГТО „Бран ко Ради че вић” (на сли ци) 
и ТО општи не Семељ ци, док је брон за на пла ке та при па ла ХКПД 
„Мати ја Губец” из Руме.

Рум ска публи ка ужи ва ла је и у музи ци ра њу Деч јег субо тич ког 
там бу ра шког орке стра који је насту пио ван кон ку рен ци је.

Фести вал су орга ни зо ва ли рум ски Кул тур ни цен тар и Савез там-
бу ра шких дру шта ва Вој во ди не, под покро ви тељ ством Покра јин-
ског секре та ри ја та за кул-
ту ру и општи не Рума. 

Бујановац:
Црвеникрст
запример

Поред мно гих актив но сти 
буја но вач ког Црве ног крста, 
посеб но тре ба иста ћи рад 
Народ не кухи ње. Уста но ва 
ради целе годи не, обро ке 
при пре ма ју у сво јој кухи-
њи а има ју и пека ру. Хра на 
се дели на чети ри лока ци је 
у гра ду за 1.200 кори сни ка, 
а буду ћи да је ово мул ти ет-
нич ка сре ди на, обро ци се 
спре ма ју по потре би кори-
сни ка. Хра на је извр сна, јер 
је одре ђу је нутри ци о ни ста. 
Спи сак кори сни ка Народ ној 
кухи њи доста вља Центар за 
соци јал ни рад, затим удру-
же ње пен зи о не ра и оста ле 
инсти ту ци је. 

Народ на кухи ња у Буја-
нов цу при пре ма и хра ну за 
пара сто се па тако оства ру ју 
при хо де за само фи нан си ра-
ње.

„Помоћ доби ја мо и од 
Црве ног крста Срби је”, каже 
пред сед ник удру же ња, Вла-
сти мир Стој ко вић.
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поводи

У Црве ном крсту Срби је 
(ЦКС), 7. новем бра, одр-
жа на је Кон фе рен ци ја под 

нази вом „Међу ге не ра циј ска 
соли дар ност изме ђу поро ди це и 
држа ве”, на којој су пред ста вље-
ни резул та ти три истра жи ва ња 
спро ве де на током 2019. годи не. 
Истра жи ва ња је спро вео ЦКС у 
сарад њи са ака дем ским инсти-
ту ци ја ма и парт нер ским орга-
ни за ци ја ма цивил ног дру штва, 
а кон фе рен ци ја је део про јек та 
који су реа ли зо ва ли ЦКС, орга-
ни за ци је Help Net и Цен тар за 
одго вор ну акци ју, уз подр шку 
Каби не та мини стар ке без порт-
фе ља заду же не за демо гра фи ју и 
попу ла ци о ну поли ти ку проф. др 
Сла ви це Ђукић Деја но вић.

Циљ истра жи ва ња био је да 
се истра же одно си и везе међу 
гене ра ци ја ма у раз ли чи тим 
окру же њи ма и кон тек сти ма, 
као и да се испи та ју потре бе и 
про бле ми нефор мал них него-
ва те ља.

Отва ра ју ћи кон фе рен ци ју 
пред сед ник ЦКС проф. др Дра-
ган Радо ва но вић је рекао да је 
пита ње поро дич не, а пре све га 
међу ге не ра циј ске соли дар но-
сти, јед но од нај ва жни јих пита ња 
за раз вој дру штва. Радо ва но вић 
је навео да је 962 мили о на људи 
у све ту ста ри је од 60 годи на, а 
про це њу је се да ће до 2050. годи-
не број ста ри јих од 60 годи на 
изно си ти 2,1 мили јар ду. Пре ма 
про це ни Репу блич ког заво да за 
ста ти сти ку, у Срби ји је 22,2 одсто 
ста нов ни ка ста ри је од 65 годи на, 
а пре ма прог но за ма, овај број ће 
до 2050. пре ма ши ти 30 одсто, и 
чини ти гото во тре ћи ну ста нов-
ни ка наше држа ве.

Сто га је међу ге не ра циј ска 
соли дар ност потреб ни ја више 
него икад рани је и, како је иста-
као пред сед ник ЦКС, не тре ба 
гово ри ти о раз ли чи тим гене ра-
ци ја ма, већ о зајед нич ким инте-
ре си ма и потре ба ма, а јача њем 
међу ге не ра циј ске соли дар но сти 
омо гу ћи ти да сва ка гене ра ци ја 

има сво је место у дру штву, и да 
се нијед на не осе ти запо ста вље-
ном, тужном и неко ри сном.

Мини стар ка проф. др Сла ви-
ца Ђукић Деја но вић гово ри ла је 
о трен ду демо граф ског ста ре ња 
и мења њу струк ту ре поро ди-
це, због којих међу ге не ра циј ска 
соли дар ност у свим дру штви-
ма, зајед ни ца ма и поро ди ца ма 
још више доби ја на зна ча ју. Она 
је напо ме ну ла да иако струк ту-
ра поро ди це јесте про ме ње на, 
њена функ ци ја се не сма њу је и 
не мења. Иста кла је да је нео п-
ход но кроз истра жи ва ња тра-
жи ти пра ви лан баланс уло га 
поро ди це, држа ве, нефор мал-
них него ва те ља и фор мал них 
услу га неге, услу га у зајед ни ци и 
у инсти ту ци ја ма, како би се кроз 
рефор му јав них поли ти ка при-
пре мио одго вор на демо граф ско 
ста ре ње.

Пси хо лог и сарад ни ца ЦКС 
Ната ша Тодо ро вић изне ла је 
пода так да је 2017. годи не у 
Срби ји сто па зави сно сти ста-
ри јег ста нов ни штва била 29,8 
одсто, а 2040. она ће изно си ти 
38,9 одсто. Ста ри ји од 80 годи на 
прак тич но чине више од поло-
ви не кори сни ка услу га дуго-
трај не неге, а гото во пет одсто 
попу ла ци је ста ри је од 65 годи на 
не може само стал но да оба вља 

сва ко днев не актив но сти, одно-
сно потреб на им је нека помоћ, 
нефор мал на или фор мал на.

Про це не кажу да у 70 до 90 
одсто слу ча је ва нефор мал ну 
негу пру жа ју чла но ви поро ди-
це. У неким држа ва ма, као што 
су Нови Зеланд, Кана да, САД, 
Холан ди ја, нефор мал на нега 
пре ва зи ла зи фор мал ну негу за 
чак десет пута.

Прво истра жи ва ње пред ста-
вље но на кон фе рен ци ји, „Међу-
ге не ра циј ска соли дар ност изме-
ђу поро ди це и држа ве”, спро-
ве де но је у пет на ест општи на у 
Репу бли ци Срби ји и у њему су 
уче ство ва ле 1.423 осо бе раз ли-
чи тих гене ра ци ја. Гово ре ћи о 
резул та ти ма, проф. др Ната ша 
Милић са Меди цин ског факул-
те та Уни вер зи те та у Бео гра ду 
наве ла је да нешто више од 80 
про це на та испи та ни ка сма тра 
да тро шко ви неге ста ри јих тре-
ба да буду покри ве ни из јав них 
сред ста ва, али се само пети на 
сла же са пове ћа њем поре за у 
ову свр ху. По пита њу емо тив-
не соли дар но сти, нај ве ћи број 
испи та ни ка (82 одсто) навео је 
емо тив ну бли скост и (79 одсто) 
добар ква ли тет кому ни ка ци је с 
децом, а уста но вље на је и интен-
зив на међу ге не ра циј ска раз ме-
на у којој све гене ра ци је дају али 

и доби ја ју. Инте ре сан тан и вео ма 
зна ча јан налаз је и то да знат-
но више одра сле деце доби ја 
финан сиј ску подр шку од сво јих 
роди те ља (46,7 одсто) него што 
је даје (36,2 одсто), што опо вр-
га ва пред ра су де да су ста ри ји 
људи еко ном ско опте ре ће ње 
за сво је поро ди це и за дру штво. 
Истра жи ва ње пока зу је да се 
помоћ при кућ ним посло ви ма и 
пру жа ње неге и даље већин ски 
сма тра ју одго вор но шћу поро-
ди це, док се уло га држа ве као 
нај ва жни ја пре по зна је у доме ну 
пру жа ња финан сиј ске подр шке 
ста ри ји ма.

Проф. др Ната ша Милић и 
др Милу тин Вра че вић, сарад-
ник ЦКС, гово ри ли су о дру гом 
истра жи ва њу, „Ста ре ње и међу-
ге не ра циј ска соли дар ност у 
инсти ту ци о нал ном сме шта ју”, 
којим је обу хва ће но 373 испи-
та ни ка, од тога 309 из држав них 
домо ва за ста ри је и 64 из при ват-
них домо ва. Истак ну то је да су у 
Срби ји висо ке потре бе за помо-
ћи и подр шком, и изне те су про-
це не да се број ста ри јих осо ба са 
демен ци јом кре ће изме ђу 90.000 
и 200.000. Као раз лог пре ла ска у 
дом поло ви на испи та ни ка наво-
ди немо гућ ност да живе сами, 
код 17,3 одсто њих у пита њу је 
изне над на болест, а 21,2 про цен-

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ЦРВЕ НОМ КРСТУ СРБИ ЈЕ

Соли дар ност изме ђу
поро ди це и држа ве
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та наво ди да је у пита њу жеља да 
се не буде на тере ту сво јој деци. 
Резул та ти овог истра жи ва ња 
пока за ли су и зна чај ну коре ла-
ци ју изме ђу ква ли те та живо та и 
соци јал них одно са са поро ди-
цом и при ја те љи ма.

У тре ћем истра жи ва њу, „Уна-
пре ђе ње поло жа ја нефор мал-
них него ва те ља у Репу бли ци 
Срби ји”, уче ство ва ле су 352 
осо бе, а резул та те су пред ста-
ви ле проф. др Боја на Мате јић и 
проф. др Босиљ ка Ђика но вић 
са Меди цин ског факул те та Уни-
вер зи те та у Бео гра ду. Изнет је 
пода так да нефор мал ни него-
ва те љи пру жа ју огро ман удео 
услу га у дуго трај ној нези – од 75 
одсто у ЕУ, до чак 90 про це на та у 
САД. Истра жи ва ње је пока за ло 
да нефор мал ни него ва те љи негу 
нај че шће пру жа ју сво јим нај бли-
жим крв ним срод ни ци ма – 38,6 
одсто негу је роди те ље, 15,6 про-
це на та супру жни ке, а 13,4 одсто 
сво ју децу. Око 14 одсто нефор-
мал них него ва те ља наве ло је да 
нема ника кву додат ну помоћ у 
него ва њу и бри зи, док су оста ли 
нај че шће наво ди ли да им помоћ 
и подр шку пру жа ју њихо ва деца 
(43,2 одсто), супру жни ци (36,4 
одсто), и дру ги чла но ви поро ди-
це и при ја те љи.

На кон фе рен ци ји је пред ста-
вљен и водич за нефор мал не 
него ва те ље „Ја, нефор мал ни 
него ва тељ”, који садр жи крат ке 
саве те за нефор мал не него ва-
те ље, како да што ква ли тет ни је 
бри ну о осо би коју негу ју, али и 
како да се бри ну о себи и о соп-
стве ном здра вљу.

О зна ча ју нефор мал не неге нај-
бо ље гово ре речи бив ше прве 
даме САД Роза лин Кар тер, на које 
је под се ти ла мини стар ка Ђукић 
Деја но вић: „На овом све ту посто-
је само чети ри врсте људи: они 
који су били него ва те љи, они који 
су тре нут но него ва те љи, они који 
ће бити него ва те љи и они који ма 
ће тре ба ти него ва тељ.”

Резул та ти свих истра жи ва ња 
пред ста вље них на кон фе рен ци-
ји тре ба да послу же као путо каз 
за фор му ли са ње пре по ру ка за 
уна пре ђе ње јав них поли ти ка и 
кре и ра ње услу га које су при ла-
го ђе не потре ба ма поро ди ца и 
свих гене ра ци ја, као и за про мо-
ви са ње јед на ких могућ но сти за 
све гене ра ци је и њихо во уче шће 
у дру штву.

В. Кадић

Црве ни крст Срби је и 
Инсти тут дру штве них 
нау ка ове годи не су, у 

пери о ду од апри ла до сеп тем-
бра, спро ве ли истра жи ва ње под 
нази вом „Диги тал на укљу че ност 
ста ри јих у Срби ји”. Истра жи ва-
ње је спро ве де но с циљем да се 
утвр ди у којој мери осо бе ста ри-
је од 65 годи на кори сте интер-
нет. Један сег мент истра жи ва ња 
био је усме рен и на то коли ко 
ста ри је осо бе кори сте Пор тал 
е-Упра ва, одно сно да ли кори-
сте при ли ку да оства ру ју сво ја 
пра ва и извр ша ва ју оба ве зе уз 
помоћ овог пор та ла.

Ната ша Миљ ко вић, секре тар 
Инсти ту та дру штве них нау ка, 
резул та те овог истра жи ва ња 
пред ста ви ла је на зајед нич кој 
сед ни ци Саве та за пита ња ста-
ро сти и ста ре ња и Саве та за 
уна пре ђе ње међу ге не ра циј ске 
сарад ње и соли дар но сти, струч-
них саве то дав них тела Вла де РС, 
одр жа ној кра јем окто бра.

– Када је реч о резул та ти ма 
истра жи ва ња, нај ве ћи ути сак 
оста вља пода так да чак 43 про-
цен та испи та ни ка уоп ште не 
кори сти интер нет, а од пре о ста-
лих 57 одсто испи та ни ка који 
кори сте интер нет, више од 90 
одсто не кори сти е-Упра ву. Нај-
и зра же ни ја веза са опре мље-
но шћу диги тал ним уре ђа ји ма 
и вешти на ма јесте ниво обра-
зо ва ња, дакле висо ко и више 

обра зо ва не ста ри је осо бе има ју 
више зна ња и вешти на и више 
су опре мље не диги тал ним уре-
ђа ји ма, док нај ма њи про це нат 
по пита њу зна ња, вешти на и 
опре мље но сти диги тал ним уре-
ђа ји ма има ју ста ри је осо бе са 
нижим сте пе ном обра зо ва ња. 
Иста је ситу а ци ја и по пита њу 
ста ри јих које живе у град ским 
и у сео ским сре ди на ма. Осо бе 
ста ри је од 65 годи на које живе 
у гра до ви ма и при град ским 
насе љи ма боље су опре мље не 
диги тал ним уре ђа ји ма и посе ду-
ју виши ниво зна ња и вешти на у 
овој обла сти у одно су на ста ри је 
који живе у сео ским сре ди на ма. 
У истра жи ва њу нису уоче не раз-
ли ке по овим пита њи ма у одно-
су на мушкар це и жене – наве ла 
је Ната ша Миљ ко вић.

Она је иста кла да држав на 
упра ва тежи да сво је над ле жно-
сти оба вља на бржи и еко но-
мич ни ји начин за гра ђа не, али 
је изра зи ла боја зан да гото во 
поло ви на гра ђа на неће моћи 
сво је оба ве зе да извр ша ва на 
тај начин. Из тог раз ло га је зна-
чај но пред ста ви ти резул та те 
овог истра жи ва ња јав но сти, а 
посеб но Мини стар ству трго ви-
не, тури зма и теле ко му ни ка ци-
ја. Миљ ко вић је под се ти ла да је 
тре нут но у току јав на рас пра ва о 
Нацр ту стра те ги је о диги тал ним 
вешти на ма, и изра зи ла наду да 
ће пре по ру ке про и за шле из 

овог истра жи ва ња има ти ефек-
та у сми слу уна пре ђе ња посто-
је ћег тек ста саме стра те ги је.

– Јед на од пре по ру ка одно си 
се на то да ста ри је осо бе мора ју 
бити укљу че не у раз вој диги та-
ли за ци је и кон крет них апли ка-
ци ја од самог почет ка, јер оно 
што је за мла ђе јед но став но и 
лако савла ди во, за ста ри је може 
бити озбиљ на пре пре ка. Укљу-
чи ва ње ста ри јих у сам раз вој 
апли ка ци ја и осми шља ва ње 
идеј них реше ња допри не ло би 
томе да апли ка ци је буду лак ше 
доступ не овој попу ла ци ји – обја-
шња ва Ната ша Миљ ко вић.

Као зна чај на пре по ру ка, пре-
ма њеним речи ма, издво ји ла се 
и важност кон ти ну и те та када 
је реч о обу ка ма које се орга-
ни зу ју за ста ри је осо бе. Наи ме, 
ста ри ји се жале на то да зна-
ња и вешти не које су сте кли за 
вре ме тра ја ња обу ке брзо забо-
ра ве због немо гућ но сти да их 
редов но при ме њу ју. Осим тога, 
поред кон ти ну и ра них обу ка 
које су усме ре не на сти ца ње 
зна ња и вешти на из обла сти 
диги тал не писме но сти, вео ма 
је важно орга ни зо ва ти и обу ке 
које се баве пита њи ма ризи ка 
кори шће ња интер не та и зашти-
те пода та ка о лич но сти, као и 
пода та ка у цели ни, наве ла је 
секре тар Инсти ту та дру штве-
них нау ка, Ната ша Миљ ко вић.

В. Кадић

Са зајед нич ке сед ни це два саве то дав на тела Вла де

ДИГИ ТАЛ НА УКЉУ ЧЕ НОСТ СТА РИ ЈИХ У СРБИ ЈИ

Чак 43 одсто ста ри јих 
не кори сти интер нет
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Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор Миро-
вић уру чио је недав но уго во ре о доде ли 132 
мили о на дина ра бес по врат них сред ста ва за 
реша ва ње стам бе ног пита ња поро ди ца ма 
из Вој во ди не са тро је и четво ро деце. Пре ма 
кон кур су, 117 вишеч ла них поро ди ца доби ло 
је сред ства да себи обез бе де кров над гла вом.

Покра јин ска вла да, пре ко Покра јин ског 
секре та ри ја та за соци јал ну поли ти ку, демо-
гра фи ју и рав но прав ност поло ва, већ дру гу 

годи ну на овај начин пома же вишеч ла ним 
поро ди ца ма. Са досад уру че ним уго во ри ма, 
180 вој во ђан ских поро ди ца реши ло је стам-
бе ни про блем, а за ту наме ну издво је но је 195 
мили о на дина ра.

– Данас је у Срби ји нај ве ћи про блем пад 
ната ли те та, и зато је важно под сти ца ти рађа-
ње, здра ву, јаку и број ну поро ди цу. Сто га је 
наша дужност да сва ке годи не обез бе ди мо 
сред ства, како за директ не под сти ца је поро-

ди ца ма, тако и за стам бе но збри ња ва ње – 
рекао је Миро вић и додао да ће Покра јин ска 
вла да у буџе ту за наред ну годи ну пове ћа ти 
сред ства за мере про на та ли тет не поли ти ке.

Новац за реша ва ње стам бе ног пита ња 
вишеч ла них поро ди ца обез бе ђен је из Буџет-
ског фон да за про на та ли тет ну попу ла ци о ну 
поли ти ку АП Вој во ди не. Фонд је у 2019. рас-
по ла гао са 500 мили о на дина ра, од којих је 
суфи нан си ра на и вештач ка оплод ња за дру го, 
тре ће и сва ко наред но дете, а испла ћи ва на је 
и нов ча на помоћ мај ка ма тре ћег или четвр тог 
дете та.

Доде ли уго во ра при су ство вао је покра јин-
ски секре тар за соци јал ну поли ти ку, демо-
гра фи ју и рав но прав ност поло ва, Пре драг 
Вуле тић, који је рекао да у Вој во ди ни више 
од поло ви не мла дих мај ки и оче ва живи под 
истим кро вом са роди те љи ма. Изра зио је 
уве ре ње да ће мере попу ла ци о не поли ти ке 
Покра јин ске вла де допри не ти пози тив ним 
демо граф ским кре та њи ма у Вој во ди ни.

М. Мек те ро вић

Земљо рад нич ка задру га 
„Мрк ши ће ви сала ши” из 
Срп ског Ите бе ја, на челу са 

дирек то ром Воји сла вом Мрк ши-
ћем, била је недав но дома ћин 
састан ка Ђор ђа Мили ће ви ћа, 
пот пред сед ни ка Покра јин ске 
вла де, и Вука Радо је ви ћа, покра-
јин ског секре та ра за пољо при-
вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство, са руко вод ством Задру жног 
саве за Вој во ди не, који оку пља 
око 530 задру га из Покра ји не.

Ђор ђе Мили ће вић је иста као 
да је Покра јин ска вла да пре по-
зна ла потре бу да тешње сара ђу је 
са земљо рад нич ким задру га ма и 
да им актив но помог не разним 
видо ви ма суб вен ци о ни са ња.

– При о ри тет рада ове Покра-
јин ске вла де јесте раз вој агра ра. 
Задру ге су кари ка која је неза-
о би ла зна ако хоће мо да има мо 
ста бил ну и раз ви је ну пољо при-
вре ду. Оне су вео ма важне за раз-
вој села – нагла сио је пот пред сед-
ник Мили ће вић и у при лог томе 
навео да је Покра јин ска вла да 
отво ри ла неко ли ко лини ја за суб-
вен ци о ни са ње задру гар ства.

– У току је нова лини ја вред-
на 50 мили о на дина ра која ће 
пре ко кон кур са Раз вој не аген-
ци је Вој во ди не бити пла си ра на 
у набав ку опре ме за пре ци зну 
пољо при вред ну про из вод њу и 
пре ра ђи вач ке капа ци те те. По 
тој кон курс ној лини ји пред ви-
ђе но је и ула га ње самих задру га 
од 150 мили о на дина ра – рекао 
је Мили ће вић.

Он је иста као да ће Покра јин-
ска вла да наста ви ти интен зив ну 
сарад њу са Земљо рад нич ким 
саве зом Вој во ди не и задру жним 
сек то ром.

Вук Радо је вић је нагла сио да 
је ресор ни секре та ри јат први 
пут 2017. годи не јасно пре по-
знао земљо рад нич ке задру ге 
као кори сни ке суб вен ци ја, и да 
је оства ре на стра те шка сарад-

ња и парт нер ство са Задру жним 
саве зом Вој во ди не и свим чла-
ни ца ма. Пре ма њего вим речи-
ма, до сада је, зајед но са земљо-
рад нич ким задру га ма, инве сти-
ра но бли зу 140 мили о на дина ра 
у задру ге широм Вој во ди не, и у 
току је нови циклус реа фир ма-
ци је задру жног сек то ра, а Репу-
блич ка и Покра јин ска вла да 
реа ли зу ју кон крет не мере суб-
вен ци о ни са ња задру га.

Пред сед ник Задру жног саве-
за Вој во ди не Радо слав Јова нов 
навео је да је задо во љан доса-
да шњом сарад њом са Покра јин-
ском вла дом и ресор ним секре-
та ри ја том.

– Одав но нисам уче ство вао на 
ова ко садр жај ном састан ку, на 
коме се са аргу мен та ци јом изно-
се и успе си и замер ке на аграр ну 
поли ти ку. Доста тога о кон со ли да-
ци ји задру гар ства, што сам желео 
да кажем, већ су рекли функ ци-
о не ри Покра јин ске вла де, а то 
нај бо ље све до чи да међу нама 
посто ји висок сте пен сагла сно сти 
– рекао је Радо слав Јова нов.

Миро слав Мек те ро вић

САРАД ЊА ПОКРА ЈИН СКЕ ВЛА ДЕ И ЗАДРУ ЖНОГ САВЕ ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Висок сте пен сагла сно сти

Покра јин ски функ ци о не ри у оби ла ску про из вод них  
капа ци те та задру ге

РЕША ВА ЊЕ СТАМ БЕ НОГ ПИТА ЊА ВИШЕЧ ЛА НИХ ПОРО ДИ ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Дона ци ја Покра ји не за 117 поро ди ца

Игор Мировић се обраћа младим родитељима
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У про сто ри ја ма 
Удру же ња дис тро-
фи ча ра Јужно бач-
ког окру га недав-
но је при ре ђе на 
изло жба сли ка 
Вик то ри је Тама ши 
Бабић, ака дем ске 
сли кар ке из Новог 
Сада, под нази вом 
„Ток”.

Вик то ри ја је 
члан Удру же ња 
диjaлизирaних и 
трaнсплaнтирaних 
бубре жних инва ли да, Нови Сад. Гото во 
три де сет годи на живи са пре са ђе ним 
бубре гом и ова изло жба је сли ка њених 
осе ћа ња, неиз ве сно сти, оче ки ва ња, 
опе ра ци је и оздра вље ња, кроз које је 
про ла зи ла послед ње три годи не.

На изло жби су при ка за не сли ке рађе-
не тех ни ком акрил на плат ну, са раз ли-
чи тим моти ви ма и импре си ја ма.

Вик то ри ја Тама ши Бабић је за свој рад 
доби ла мно ге награ де и похва ле, а уче-
ство ва ла је и на 15 хума ни тар них акци ја 
и изло жби. Д. Кораћ

Савез само стал них син-
ди ка та Вој во ди не (СССВ) 
орга ни зо вао је 21. новем-

бра у Новом Саду међу на род-
ну кон фе рен ци ју под нази вом 
„Глас син ди ка та и сло бо да меди-
ја”. На кон фе рен ци ји су, поред 
Љуби са ва Орбо ви ћа, пред сед-
ни ка Саве за само стал них син-
ди ка та Срби је, и руко вод ства 
СССВ на челу са пред сед ни ком 
Гора ном Мили ћем, уче ство ва ли 
и пред став ни ци син ди кал них 
цен тра ла из Швед ске, Хрват-
ске, Босне и Хер це го ви не, Црне 
Горе, Маке до ни је и Репу бли ке 
Срп ске.

Уче сни ци су иста кли да меди-
ји има ју вели ку уло гу у кре и ра-
њу ими џа и осна жи ва њу син ди-
кал ног покре та у јав но сти, па је 
сарад ња са њима пред у слов за 
бољи так. Гово ри ло се и о иза-
зо ви ма и пре пре ка ма са који ма 
се син ди ка ти суо ча ва ју у погле-
ду засту па ња гла са рад ни ка и 
син ди ка та у меди ји ма, као и о 
сло бо ди меди ја и њихо вој уло-
зи у фор ми ра њу јав ног мње ња, 

инфор ми са но сти јав но сти о 
син ди кал ном раду, осна жи ва-
њу син ди кал ног покре та и ути-
ца ја у кре и ра њу дру штве них 
про ме на.

– Ми већ неко ли ко годи на 
има мо добру сарад њу у реги о-
ну. Сара ђи ва ли смо чак и у вре-
ме ни ма кри зе и рато ва. После 
2000. успе ли смо да напра ви-
мо орга ни за ци ју под нази вом 
„Соли дар ност”, у којој су сви 
репре зен та тив ни син ди ка ти 

– рекао је Љуби сав Орбо вић 
и додао да је раз ме на иску ста-
ва кори сна и при ли ком изме не 
зако на из ове обла сти, јер оно 
што се деша ва у јед ној земљи 
реги о на, сутра поста је тема у 
некој дру гој.

Пред став ни ци син ди ка та су 
се сло жи ли и да поло жај рад-
ни ка и њихов стан дард тре ба да 
буду на знат но вишем нивоу у 
земља ма реги о на, и ука за ли на 
нео п ход ност већег анга жма на 

вла да поје ди них држа ва у овој 
сфе ри. Како је рече но, син ди-
ка ти су парт не ри вла де у соци-
јал ном дија ло гу, али је пита ње 
коли ко је кул ту ра соци јал ног 
дија ло га раз ви је на.

– Досто јан ствен рад је нешто 
чему тежи рад ни штво у Срби ји. 
То под ра зу ме ва нор мал но рад-
но вре ме од осам сати, зара ду 
од које може при стој но да се 
живи и сигур ност рад ног места. 
Ви сад често слу ша те при чу о 
пре кар ном, неси гур ном, раду, 
а раз ли ка изме ђу пре кар ног 
рад ни ка и про ле те ра је упра во 
у сигур но сти. Про ле тер је имао 
осам сати рада, осам сати одмо-
ра и осам сати спа ва ња – рекао 
је пред сед ник СССВ Горан 
Милић.

Уче сни ци кон фе рен ци је су 
иста кли да су досто јан стве на 
пла та и нор мал но рад но вре ме 
циљ коме теже и запо сле ни и 
син ди ка ти, а да је подр шка јав-
ног мње ња вео ма зна чај на за 
оства ре ње тог циља.

М. Мек те ро вић

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈ ВО ДИ НЕ ДОМА ЋИН МЕЂУ НА РОД НЕ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈЕ

Вели ка уло га меди ја у 
раз воју син ди ка та

Љуби сав Орбо вић и Горан Милић (десно) на кон фе рен ци ји  
у Новом Саду

ИЗВР ШНИ ОДБОР САВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ВОЈ ВО ДИ НЕ

О ста ту су пен зи о не ра 
На недав но одр жа ном Извр шном одбо ру Саве-

за пен зи о не ра Вој во ди не било је гово ра о Пред-
ло гу одре да ба Зако на о пен зиј ском и инва лид-
ском оси гу ра њу које се мења ју и допу њу ју, и о 
чла ну 80 Зако на о ПИО.

У том сми слу Савез је упу тио писмо Вла ди Репу-
бли ке Срби је и Мини стар ству за рад, запо шља ва-
ње, борач ка и соци јал на пита ња, са сво јим пред-
ло зи ма, о чему је чла но ве изве стио Милан Нена-
дић, пред сед ник СПВ.

На сед ни ци је било речи и о спро во ђе њу реха-
би ли та ци је кори сни ка пен зи ја у здрав стве ним и 
бањ ским лечи ли шти ма у 2019. годи ни, о тро шку 
Фон да ПИО, као и о Пра вил ни ку о дру штве ном 
стан дар ду кори сни ка пен зи ја РФ ПИО. 

На сед ни ци су тако ђе усво је ни Финан сиј ски 
план Саве за за 2019. годи ну, Инфор ма ци ја о кре-
та њу живот ног оси гу ра ња пен зи о не ра, пред ло зи 
за изме не и допу не Ста ту та Саве за, и пред ло зи 
Коми си је за избор и име но ва ња. Д. Кораћ

ИЗЛО ЖБА У УДРУ ЖЕ ЊУ ДИС ТРО ФИ ЧА РА ЈУЖНО БАЧ КОГ ОКРУ ГА

Живот на бор ба на сли ка ма

Вик то ри ја Тама ши Бабић са својим радовима
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актуелно

Удру же ње пен зи о не ра гра да Новог Сада 
недав но је обе ле жи ло 73 годи не посто ја ња. Све-
ча но сти упри ли че ној тим пово дом при су ство-
ва ли су Милош Вуче вић, гра до на чел ник Новог 
Сада, Љиља на Коко вић, помоћ ни ца гра до на чел-
ни ка, Душан Вла о вић, гене рал ни дирек тор листа 
„Днев ник” Нови Сад, чла но ви удру же ња и број ни 
гости.

Момо Чола ко вић, пред сед ник удру же ња, том 
при ли ком је гово рио о осни ва њу удру же ња, 
мате ри јал ном поло жа ју пен зи о не ра и о доброј 
сарад њи са локал ном само у пра вом и гра до на-
чел ни ком Вуче ви ћем.

– Захва љу ју ћи више го ди шњој доброј сарад-
њи и раз у ме ва њу гра до на чел ни ка Вуче ви ћа, 
око 72.000 кори сни ка пен зи ја из Новог Сада има 
попуст на про из во де и услу ге више од педе сет 
пред у зе ћа, орга ни за ци ја и инсти ту ци ја. Тако ђе, 
сва ке годи не 400 нај си ро ма шни јих пен зи о не ра 
иде у бање о тро шку гра да Новог Сада – нагла-
сио је Чола ко вић.

Милош Вуче вић је иста као да је град ове годи-
не издво јио 50 мили о на дина ра за наста вак 
рекон струк ци је згра де Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Новог Сада и да се издва ја ју знат на сред-

ства за рекон струк ци ју неких клу бо ва пен зи о не-
ра у граду и приградским насељима.

На обе ле жа ва њу јуби ле ја шесто ро пен зи о не-
ра је доби ло поча сне члан ске кар те, а хор КУД 
Удру же ња пен зи о не ра уве ли чао је ову све ча-
ност сво јим про гра мом.

Момо Чола ко вић је том при ли ком пот пи-
сао и про то кол о сарад њи са Душа ном Вла о ви-
ћем, дирек то ром листа „Днев ник”, ради бољег 
инфор ми са ња пен зи о не ра о њихо вим пра ви-
ма и могућ но сти ма. Такав про то кол о сарад њи 
наред них дана је пот пи сао и са дирек то ри ма РТВ 
Вој во ди на и Ново сад ске теле ви зи је.

Дра ган Кораћ

Удру же ње пен зи о не ра гра-
да Новог Сада орга ни зо-
ва ло је 26. новем бра у сво-

јим про сто ри ја ма доде лу паке та 
соли дар не помо ћи мате ри јал но 
нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма. 
Ова дона ци ја финан си ра на је из 
сред ста ва Репу блич ког фон да 
ПИО наме ње них дру штве ном 
стан дар ду пен зи о не ра, пре-
ма Пра вил ни ку о дру штве ном 
стан дар ду кори сни ка пен зи ја 
РФ ПИО. Дога ђа ју су при су ство-
ва ли и Све тла на Ђуре тић, савет-
ни ца дирек то ра Покра јин ског 
фон да ПИО, и Милан Бошко вић, 
помоћ ник дирек то ра Фили ја ле 
РФ ПИО Нови Сад.

Све тла на Ђуре тић је иста кла 
да Фонд ПИО сва ке годи не, пре-
ма Пра вил ни ку о дру штве ном 
стан дар ду кори сни ка пен зи ја, 
осим издва ја ња сред ста ва за 
реха би ли та ци ју пен зи о не ра у 
бања ма и РХ цен три ма Срби је и 
за кул тур не и спорт ско-рекре а-
тив не мани фе ста ци је, опре де љу-
је сред ства и за соли дар ну помоћ 

пен зи о не ри ма у хра ни, леко ви-
ма, меди цин ском мате ри ја лу, 
огре ву и сред стви ма за хиги је ну.

– Данас при су ству је мо реа ли-
за ци ји соли дар не помо ћи Фон-
да ПИО мате ри јал но нај у гро-
же ни јим пен зи о не ри ма Новог 
Сада уз помоћ акти ви ста Удру-
же ња пен зи о не ра гра да Новог 
Сада. Фонд је за ову наме ну 

пре ба цио удру же њу око 821.000 
дина ра, од чега је напра вље но 
185 паке та. Карак те ри стич но је 
да се нај ве ћи број пен зи о не ра 
опре де лио за помоћ у живот ним 
намир ни ца ма – изја ви ла је Све-
тла на Ђуре тић при ли ком уру чи-
ва ња паке та кори сни ци ма.

Сини ша Бран ков, пот пред-
сед ник удру же ња, рекао је да 

су пен зи о не ри задо вољ ни што 
је Фонд и ове годи не издво јио 
сред ства за соли дар ну помоћ 
они ма који ма је нај по треб ни ја.

– Ми смо пре ко наших месних 
орга ни за ци ја позва ли пен зи о-
не ре са нај ни жим пен зи ја ма да 
се при ја ве за доде лу помо ћи. У 
скла ду са њихо вим жеља ма и 
потре ба ма, напра ви ли смо 180 
паке та са хра ном и пет паке-
та са сред стви ма за хиги је ну. 
Вред ност сва ког поје ди нач ног 
паке та је 4.438 дина ра – навео 
је Сини ша Бран ков и додао да 
је еви дент на наме ра Фон да 
да пома же нај си ро ма шни јим 
кори сни ци ма, јер је про шле 
годи не 80 пен зи о не ра из Новог 
Сада доби ло соли дар ну помоћ 
а ове годи не су одо бре на сред-
ства за 185 паке та.

– Хва ла Фон ду, нама са нај-
ни жим пен зи ја ма сва ка помоћ 
добро дође – рекао је и пен зи о-
нер Буди мир Фрка, који је овог 
пута добио соли дар ну помоћ.

М. Мек те ро вић

СОЛИ ДАР НА ПОМОЋ ЗА НОВО САД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Паке ти за нај у гро же ни је

Све тла на Ђуре тић (лево) при ли ком уру че ња соли дар не помо ћи

СМО ТРА АКТИВ НО СТИ 
ПЕН ЗИ О НЕ РА БОР СКОГ 
И ЗАЈЕ ЧАР СКОГ ОКРУ ГА

Него тин и  
Кња же вац 
побед ни ци 

Пен зи о не ри из Кња жев ца и 
Него ти на про гла ше ни су за све у-
куп не побед ни ке недав но одр жа-
не 20. Смо тре кул тур но-умет нич-
ких актив но сти пен зи о не ра Бор-
ског и Заје чар ског окру га, која је у 
Него ти ну оку пи ла више од 250 уче-
сни ка. У так ми чар ском про гра му 
насту пи ло је, ина че, седам пен зи-
о нер ских ансам ба ла, и то: ансамбл 
Удру же ња пен зи о не ра и инва ли да 
рада општи не Него тин, Удру же ња 
пен зи о не ра општи не Соко ба ња, 
Удру же ња пен зи о не ра гра да Бора 
и исто и ме ног из општи не Боље-
вац, УП гра да Заје ча ра и општи не 
Кња же вац. Они су се над ме та ли у 
соло песми, ста ро град ским игра-
ма и фол кло ру, реци то ва њу и хор-
ском изво ђе њу.  Ј. С.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НОВОГ САДА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 73 ГОДИ НЕ ПОСТО ЈА ЊА

Вели ка подр шка гра да

Изла га ње Моме Чола ко ви ћа на све ча но сти, 
Вуче вић први десно
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У Срби ји је све при мет ни ји 
тренд отва ра ња пред у-
зет нич ких фир ми јер је 

поје дин цу циљ да себи обез-
бе ди посао и при ход, а држа-
ви да сма њи неза по сле ност 
и оства ри одр жи ви раз вој. 
Пре ма пода ци ма Аген ци је за 
при вред не реги стре, за првих 
девет месе ци ове годи не реги-
стро ва но је 28.140 нових пред-
у зет ни ка, што је 0,6 одсто више 
у одно су на исти пери од про-

шле годи не, тако да је до 25. 
новем бра 2019. у АПР-у било 
271.067 реги стро ва них.

Пред у зет ник у Срби ји може 
да буде сва ко ко има иде ју. 
Ветар у леђа само за по шља ва-
њу кроз раз не про гра ме даје и 
држа ва и мно го број не невла-
ди не орга ни за ци је које доби ја-
ју сред ства од Европ ске уни је 

или их финан си ра ју дру штве но 
одго вор не ком па ни је. Нај ви ше 
тешко ћа јавља се углав ном у 
првој годи ни посло ва ња у току 
које се затво ри чак 35 одсто 
фир ми, али се тај број знат но 
сма њу је са годи на ма рада па 
је про це нат бри са них фир ми у 
петој годи ни само осам одсто. 
У при лог сма ње њу ових лоших 
про це на та иду све чешће обу ке 
које се орга ни зу ју да би се буду-
ћи пред у зет ни ци упу ти ли како 

да добро осми сле бизнис план 
и испи та ју потре бе тржи шта.

Држа ва поку ша ва да кроз 
про гра ме подр шке само за по-
шља ва њу сма њи неза по сле-
ност и помог не пред у зет ни ци-
ма да пре ва зи ђу кри зне годи не. 
Неки од тих про гра ма бази ра ни 
су на бес по врат ним суб вен ци ја-
ма, а неки на повољ ним кре ди-

ти ма, где су рате мање за прве 
месе це отпла те. Један такав 
про грам про мо ци је пред у зет-
ни штва и само за по шља ва ња 
даје Мини ста р ство при вре де, 
где се после испла те кре ди та 
доби ја бес по врат ни грант.

Наци о нал на слу жба за запо-
шља ва ње спро во ди Наци о нал-
ни акци о ни план запо шља ва-
ња у виду држав не суб вен ци је. 
Виси на суб вен ци је за само за по-
шља ва ње изно си 200.000 дина-

ра, одно сно 220.000 у слу ча ју 
само за по шља ва ња осо бе која 
има ста тус вишка запо сле них, 
и 240.000 дина ра за неза по сле-
не осо бе са инва ли ди те том. Од 
почет ка годи не пра во на суб-
вен ци ју иско ри сти ло је 3.363 
лица (од пла ни ра них 3.430), 
међу који ма је 97 осо ба са инва-
ли ди те том.

Тако ђе, Мини стар ство за ино-
ва ци је и тех но ло шки раз вој је 
реа ли зо ва ло неко ли ко слич них 
про гра ма, а све с циљем раз во ја 
пред у зет ни штва засно ва ног на 
ино ва ци ја ма, одно сно осни ва-
ња ино ва ци о них и тех но ло шких 
ста р тап ком па ни ја. На при мер, 
за пости за ње род не рав но прав-
но сти реа ли зо ван је План подр-
шке раз во ју жен ског ино ва ци о-
ног пред у зет ни штва у укуп ном 
изно су од сто мили о на дина ра, 

јер је ста ти сти ка пока за ла да су 
у послов ном сек то ру на руко-
во де ћим поло жа ји ма и у уло зи 
вла сни ка и осни ва ча малих и 
сред њих пред у зе ћа нај че шће 
мушкар ци (77,9 одсто), док су 
жене нај че шће вла сни це рад њи 
(34,3) и сред њих при вред них 
дру шта ва (22,1 про це нат).

Јеле на Томић

ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО КАО КАРИ ЈЕ РА

Само за по шља ва њем до пен зи је

Пред у зет нич ка  
при ча

Један несва ки да шњи при мер посло ва-
ња је рад ња Мили це Кља јић. Мили ца је 
нови нар ску кари је ру, за коју се шко ло ва-
ла, допу ни ла хоби јем, па је при пре ма ње 
изне на ђе ња за при ја те ље и поро ди цу 
при ме ни ла на кли јен те лу и оти сну ла се 
у пред у зет нич ке воде. Тако је наста ло 
„Савр ше но изне на ђе ње”, аген ци ја која 
има два сег мен та посло ва ња – један је 
пра вље ње пер со на ли зо ва них покло на 
за раз не пово де, а дру ги орга ни за ци ја 
дога ђа ја изне на ђе ња.

– Сва ко у покре та њу свог бизни са тра-
жи нешто дру го – неко жели више нов ца, 
неко већу неза ви сност и да нема ауто ри-
тет изнад себе, а неко боље рад но вре ме. 
Важно је да људи зна ју да ће на почет ку 
зара ђи ва ти мање, а ради ти више, да ће 
уме сто јед ног шефа има ти на сто ти не 
њих – то ће бити кли јен ти – при ча Мили-
ца о моти ви ма отпо чи ња ња соп стве ног 
посла.

Једин стве ност ове фир ме је инди ви-
ду ал ност и непо сто ја ње гото вог реше-
ња, било да је у пита њу кли јент или неки 
повод. После попу ња ва ња упит ни ка и 
„упо зна ва ња” осо бе за коју се спре ма 
изне на ђе ње (шта воли, чега се пла ши, шта 
је оду век желе ла да оства ри, шта воли да 
слу ша, како про во ди дане...), осми сли се 

шта би било иде ал но као изне на ђе ње на 
осно ву буџе та који је задао даро да вац.

– Савр шен рецепт под ра зу ме ва да у 
паке ту мора да буде баланс мате ри јал них 
покло на и услу га или дожи вља ја. Јер, то је 
оно што оста је у сећа њу – каже Мили ца.

Она сма тра да не посто ји нацрт за сигу-
ран успех у посло ва њу, али да је нај ва жни-
је да људи воле свој посао и да новац не 
тре ба да буде једи ни мотив, јер без тога 
неће моћи да пре ва зи ђу све тешке кора ке 
којих на почет ку има мно го.

Мили ца Кља јић (у сре ди ни) са сарад ни ца ма (Digi tal Dre am Foto Stu dio)

Ф
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о 
Са

ле

поводи
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кроз Србију

Десе та мани фе ста ци ја Дани јабу ке, у 
орга ни за ци ји МЗ Кар бу ло во и Удру же ња 
воћа ра „Воћар” Кар бу ло во, одр жа на је и 
ове годи не под покро ви тељ ством општи-
не Него тин, уз струч ну помоћ и подр шку 
Пољо при вред не саве то дав не и струч не 
слу жбе за Бор ски округ.

– Ова про из вод на годи на нам је била 
успе шна. Има ли смо и добар пла сман захва-
љу ју ћи повољ ни јим усло ви ма сарад ње са 
изво знич ко-дистри бу тив ним фир ма ма. 
„Дани ма јабу ке” наста вља мо да про мо ви-
ше мо тра ди ци ју воћар ства нашег кра ја која 

је вео ма дуга – исти че Сла во љуб Стан ко-
вић, пред сед ник Удру же ња „Воћар”. 

Орга ни за то ри мани фе ста ци је у Кар бу ло-
ву су при ре ди ли изло жбу јабу ка ово го ди-
шњег рода уз струч ни осврт на про из вод ни 
циклус и све то зао кру жи ли про мо ци јом 
про гра ма ђубри ва, опле ме њи ва ча земљи-
шта и био ло шких сред ста ва за зашти ту 
биља. 

Кар бу ло во, срп ско село у Кра ји ни, поста-
ло је чуве но по про из вод њи јабу ка још у 19. 
веку. Про из во ђа чи јабу ка из Кар бу ло ва су 
Удру же ње „Воћар” осно ва ли 2006. годи не, у 

жељи да обје ди не пону ду ква ли тет ног рода 
и обез бе де зајед нич ки наступ на тржи шту.

Општи на Него тин већ годи на ма суб вен-
ци ја ма подр жа ва напо ре про из во ђа ча да 
пове ћа ју обим и ква ли тет про из вод ње 
воћа.  Ј. Ста но је вић

У окви ру про грам ских актив но сти 
Акти ва жена Свр љиг, у сели ма Окру-
гли ци и Лалин цу орга ни зо ва на су 

пре ла посве ће на народ ном оби ча ју седењ-
ки. Испред ста ре шко ле у Окру гли ци и у 
етно со би у Лалин цу, у при су ству мешта-
на и чла ни ца Акти ва, девој чи це из села и 
из Свр љи га учи ле су да чешља ју вуну, да 
пре ду, као и дру ге рад ње веза не за вуне-
ни конац од којег се касни је пле ту чара пе и 
дру ги одев ни пред ме ти. Чла ни це Акти ва су 
им стр пљи во пока зи ва ле све ове рад ње, с 
пору ком да нау че и чува ју занат. 

Рани је се у свр љи шком кра ју гаји ло мно-
го ова ца и тада су се у сва кој кући изра-
ђи ва ле вуне не ства ри, од покрив ке до 
про стир ке, од гла ве до пете, каже Сев ди ја 
Ивко вић, пред сед ни ца Акти ва. Данас је 
ова ца све мање, мање се ради са вуном, али 
Актив жена Свр љиг не да да се занат забо-
ра ви. Девој чи це су биле пре за до вољ не и 

спрем не да нау че занат и пре не су га сво-
јим вршња ци ма. На пре лу у Окру гли ци био 
је и дирек тор Цен тра за тури зам, кул ту ру и 
спорт Свр љиг, Миро слав Мар ко вић, који је 
у дого во ру са Акти вом жена наја вио нове 
актив но сти у сели ма свр љи шке општи не. 

Усле ди ло је послу же ње свр љи шким спе-
ци ја ли те ти ма, посеб но оним који се изно-
се док тра је седењ ка. У току зим ских дана 
пла ни ра но је да се, у орга ни за ци ји чла ни ца 
Акти ва жена Свр љиг, седењ ке одр жа ва ју 
чешће. С. Ђор ђе вић

АКТИВ ЖЕНА СВР ЉИГ 

Пре ла у свр љи шким сели ма

ОДР ЖА НИ „ДАНИ ЈАБУ КЕ” У КАР БУ ЛО ВУ КОД НЕГО ТИ НА

У Кра ји ни јабу ка добро роди ла

КУД СУН ЧА НА ЈЕСЕН ИЗ КИКИН ДЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО 47. РОЂЕН ДАН

Кувар ска уме ћа – и сла вље ни ци ма у част
Удру же ње пен зи о не ра 

кикинд ске општи не обје ди ни-
ло је и ове годи не два сла вља: 
обе ле жи ло је 47. рођен дан 
свог Кул тур но-умет нич ког дру-
штва „Сун ча на јесен”, а истог 
дана одр жа на је и мани фе ста-
ци ја „Пен зи о нер ске гастро-
ном ске ђако ни је”. 

Тре ће „Пен зи о нер ске гастро-
ном ске ђако ни је” сер ви ра ле су 
пасуљ, сла не и слат ке кола че 

– педе се так врста и раз ли чи те 
при ло ге. Ово го ди шњи кува ри 
су били пен зи о не ри Пал Бугар-
ски и Сава Јан ке лић, а кола че 
су уме си ле и испе кле број не 
пен зи о нер ке.

У кули нар ским уме ћи ма су 
ужи ва ли чла но ви КУД „Сун ча на 
јесен” и њихо ви гости који су 
дошли да им чести та ју 47. годи-
шњи цу успе шног рада. Чла но-
ви Клу ба пен зи о не ра Елек тро-

ди стри бу ци је Бео град били су, 
као и лане, зва ни це. Про сла ву 
су уве ли ча ли и Милан Нена дић, 
пред сед ник Саве за пен зи о не-
ра Вој во ди не, Босиљ ка Срдић, 
заме ни ца гра до на чел ни ка 
Кикин де, Мио драг Була јић, 
члан Град ског већа, Велин ка 
Накрај ку ћин, дирек тор ка фили-
ја ле Фон да ПИО у Кикин ди, 
спон зо ри и дона то ри кикинд-
ске орга ни за ци је пен зи о не ра.

Богат музич ки про грам при-
ре ди ли су сла вље ни ци, а они-
ма који су зао кру жи ли пет, 10, 
15 и 25 годи на пре га ла штва у 
„Сун ча ној јесе ни” уру че не су 
захвал ни це. Међу њима је доа-
јен Зоран Попе тру који је две и 
по деце ни је одан овом колек-
ти ву од чега је нај ду жи пери од 
руко во дио фол клор ном сек ци-
јом.

С. Зави шић
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Удру же ње пен зи о не ра општи не Ћиће вац 
недав но је одр жа ло годи шње оку пља ње 
члан ства које је отво рио пред сед ник Мио-
мир Вујић, а изве штај о раду у прет ход ном 
пери о ду под нео је секре тар удру же ња, 
Живо мир Мија то вић. У име Саве за пен зи-
о не ра Срби је скуп је поздра вио Мом чи ло 
Вук са но вић, заме ник пред сед ни ка, који се 
зало жио за пове ћа ње пен зи ја и побољ ша-
ње соци јал ног ста ту са и дру штве ног поло-
жа ја ове попу ла ци је и иста као да општи на 
Ћиће вац има јед но од нај бо љих пен зи о-
нер ских удру же ња у Срби ји.

Удру же ње пен зи о не ра општи не Ћиће-
вац фор ми ра но је 14. апри ла 1957. годи не 
и тада је има ло 70 чла но ва. Орга ни зо ва но 
је у чети ри месна одбо ра: Ћиће вац, Ста-
лаћ, град Ста лаћ и Поја те, и данас бро ји 
око 2.640 чла но ва, каже Живо мир Мија-
то вић.

Удру же ње се финан си ра од чла на ри не, 
а укуп ни годи шњи про мет сред ста ва на 
рачу ни ма је око 100 мили о на дина ра. Од 
аку му ли ра них сред ста ва посмрт ног фон-
да (за првих девет месеци исплаћено 125 
посмртнина) удру же ње даје позај ми це до 

30.000 дина ра, а у истом изно су и за набав-
ку огре ва. За чла но ве наба вља ју и основне 
намир ни це, на одло же но пла ћа ње.

Ћиће вач ко удру же ње пен зи о не ра запо-
шља ва 13 рад ни ка по уго во ру о делу, који 
месеч но при ма ју 301.000 дина ра у бру то 
изно су, одно сно 3.612.000 дина ра годи шње. 

На годи шњој све ча но сти уру че не су 
захвал ни це и пове ље истак ну тим поје дин-
ци ма и ком па ни ја ма, као и општин ским 
удру же њи ма пен зи о не ра из Луча на и Гор-
њег Мила нов ца.

Ж. Милен ко вић

Удру же ње пен зи о не ра бео град ске општи не 
Зве зда ра осно ва но је почет ком 70-их годи на про-
шлог века и за непу них 50 годи на рада пости гли 
су завид не резул та те. Удру же ње бро ји око 2.000 
чла но ва, од којих је више од поло ви не учла ње но 
у фонд соли дар но сти.

О доса да шњем раду раз го ва ра ли смо са пред-
сед ни цом Мир ја ном Томи ло вић, која се изу зет но 
зала же у орга ни зова њу раз ли чи тих актив но сти 
удру же ња.

– Поред нов ча не помо ћи пре ко нашег фон да, 
пен зи о не ри ма са ниским при ма њи ма пома же мо 
и доде лом паке та хума ни тар не помо ћи. Пред ви-
де ли смо да 20. децем бра поде ли мо 150 хума-
ни тар них паке та. Тако ђе, пома же мо у набав ци 

леко ва, меди цин ског мате ри ја ла и сред ста ва за 
хиги је ну. За наше чла но ве орга ни зу је мо изле те 
(на сли ци), али и лекар ске пре гле де. Орга ни зо-
ва ли смо пре гле де код офтал мо ло га, ОРЛ спе ци-
ја ли сте, као и пре глед крв них судо ва – наво ди 
Мир ја на Томи ло вић и дода је да су пред став ни-
ци удру же ња недав но уче ство ва ли на 12. Олим-
пи ја ди спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег доба у 
Врњач кој Бањи.

– Так ми чи ли смо се у шаху, стре ља штву, пика ду, 
фуд ба лу, кошар ци и рибо ло ву. На так ми че њу у стре-
ља штву осво ји ли смо тре ће место и пехар, а наш 
члан Новак Дра го вић (88) про гла шен је за нај ста ри-
јег уче сни ка Олим пи ја де – каже пред сед ни ца Удру-
же ња пен зи о не ра Зве зда ре. М. Ашко вић

Етно га стро ном ска мани фе-
ста ци ја, Фести вал хра не 
и пића „Уку си југа”, дру ги 

по реду, одр жан је 9. новем бра 
у Вла со тин цу. Оку пио је око 60 
изла га ча и про из во ђа ча здра-
ве хра не и пића из Јабла нич ког 
управ ног окру га, као и гости ју 
из Бугар ске и Север не Маке до-
ни је. 

Иде ја фести ва ла је да се оку-
пе про из во ђа чи са југа Срби је и 
под стак ну на даљи раз вој, као 
и да се сачу ва тра ди ци о нал на 
кухи ња овог кра ја. На тезга ма 
су доми ни ра ли спе ци ја ли те ти 
из леско вач ког кра ја, од сука не 
бани це до бакла ва са гро жђем 
и ора си ма. Вид но место има ли 
су и чуве на бабу шнич ка вур да 

и вла со ти нач ка аутох то на вина 
и соко ви из при ват них подру ма 
вред них дома ћи на.

Изла га че здра ве хра не и пића, 
као и број не госте у име орга ни-
за то ра – Тури стич ке орга ни за-

ци је Вла со тин ца (ТОВ) и локал-
не само у пра ве ове варо ши, 
поздра ви ла је Ната ша Ђокић 
Жив ко вић, дирек тор ка ТОВ-а.

– Наша жеља је да ова мани-
фе ста ци ја поста не тра ди ци о-
нал на и да оку пља што више 
инди ви ду ал них про из во ђа ча 
здра ве хра не и пића. Њихо-
вим удру жи ва њем ства ра ју се 
могућ но сти за бољи пла сман 
робе на тржи шту хра не – иста-
кла је изме ђу оста лог Ната ша 
Ђокић Жив ко вић. 

Фести вал „Уку си југа”, који 
потвр ђу је да се и рани је добро 
јело и пило, био је медиј ски 
мамац за више нови нар ских 
еки па са југа Срби је. 

Т. Сте ва но вић

ФЕСТИ ВАЛ ХРА НЕ И ПИЋА „УКУ СИ ЈУГА” У ВЛА СО ТИН ЦУ

Некад се баш добро јело

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОПШТИ НЕ ЋИЋЕ ВАЦ

Још јед на годи на успе шног рада

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗВЕ ЗДА РА

У децем бру хума ни тар ни паке ти
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погледи

Одла зак у пен зи ју као при ли ка 
за про ме не и оства ре ње  
дав на шњих пла но ва, махом 
веза них за путо ва ња у дру ге 
земље или на дру ге кон ти нен те

Када је реч о овда шњим усло ви ма и 
мате ри јал ним могућ но сти ма, пого то-
во ста ри јих људи, чини се да је туђе 

при ме ре неу ме сно наво ди ти, попут оних о 
немач ким пен зи о не ри ма који зиме про во-
де на Тај лан ду, јер им је то јеф ти ни је него да 
оста ну код куће.

И не само на Тај лан ду, него у низу чароб-
них места на пла не ти. И не само Нем ци, већ 
и Аме ри кан ци, Швај цар ци, Кине зи, Аустра-
ли јан ци, Бри тан ци…, држа вља ни бога-
тих зема ља реше ни да сво је пен зи о нер-
ске годи не иско ри сте на нај бо љи могу ћи 
начин, али и да уште де.

У тој при чи ми заи ста тешко да може мо да 
се нађе мо, али је ипак под сти цај но чита ти о 
људи ма у сед мој и осмој деце ни ји који сво-
је тре ће доба дожи вља ва ју као дру ги живот 
и хра бро пред у зи ма ју ради кал не кора ке, 
про да ју куће и селе се на дру ги крај земље 
или дру ги кон ти нент, или се оти ску ју на пут 
око све та.

Тај ланд је неза о би ла зан, али сада и као 
сино ним за дру ге небро је не дести на ци је 
при род них дра гу ља, при јат не кли ме, сун ца 
и малих тро шко ва. За Тај ланд ово послед-
ње више не важи. Није баш јеф тин отка ко 
је послед њих годи на, услед нава ле дошља-
ка, оја ча ла локал на валу та бат. Само током 
про шле годи не изда то је бли зу 80.000 пен-
зи о нер ских виза, нај ви ше Бри тан ци ма, што 
је пораст за тре ћи ну у поре ђе њу са 2014.

Раст валу те учи нио је да је оба ве зни 
депо зит у бан ци од 800.000 бата, који је при 
рани јем кур су изно сио 13.300 бри тан ских 
фун ти, сада ско чио на 20.500. Резул тат је 
„егзо дус стра на ца” у јеф ти ни ја одре ди шта – 
Вијет нам, Кам бо џу и на Фили пи не.

„У пита њу су хиља де људи који одла зе, 
а они који оста ју, мора ће да сма ње тро-
шко ве, све је поску пе ло”, цити ра аген ци ја 
Блум берг Аустри јан ца који је на Тај лан ду 20 
годи на и не мисли да иде, већ каже – при ла-
го ди ће се и живе ће скром ни је. Јер, јасно је 
да је та ску по ћа и даље немер љи во ниска 
пре ма цена ма у Евро пи и Аме ри ци.

Ази ја је место где са нешто нов ца још 
увек можеш добро да живиш, под се ћа Дој-
че веле на увре же но мишље ње суна род ни-
ка, ове ко ве че но и у јед ном доку мен тар цу 
„Бака хоће на Тај ланд”. А ми ћемо да дода-
мо, хоће бака и дека и на дру га места. Пре-

ма пода ци ма немач ке аген ци је, доду ше од 
пре неко ли ко годи на, из Немач ке је 2014. у 
стра не земље тран сфе ри са но 225.000 пен-
зиј ских нало га.

Осим бли ског окру же ња, Швај цар ске и 
Аустри је, где пого ду је и зајед нич ки језик, 
јед на од оми ље них дести на ци ја је шпан ска 
Мајор ка, а око 25.000 пен зи о не ра ода бра ло 
је да пен зи ју про во ди негде у Сје ди ње ним 
Држа ва ма. Зани мљи во је овде напо ме ну ти 
да су токо ви дво смер ни.

Аме рич ки пен зи о не ри у све већем бро ју 
бира ју Немач ку за живот. Аргу мен ти су јаки 
– разум ни тро шко ви, ста на ри не 30 одсто 
ниже него код куће, одли чан здрав стве ни 
систем. Јесте да кли ма није као на Тај лан-
ду или Пор ту га лу, али ко може да под не се 
оштру зиму, напра ви ће добар избор, каже 
се у јед ном инфор ма то ру.

А за опре зне Нем це је карак те ри стич но 
да се у неком свом још позни јем добу вра-
ћа ју у земљу, упра во због оси гу ра них и ква-
ли тет них здрав стве них услу га.

Бри га за здра вље увек посто ји и код 
оних одва жних, навик ну тих на неиз ве сност, 
опре де ље них за номад ски живот. Паро ви 
са одра слом децом и ново про на ђе ном сло-
бо дом, без стрикт них оба ве за, наме ре ни да 
иду куд их пут наве де и оста ну тамо где им 
се сви ди, више од све га стра ху ју од ситу а-
ци је када им изне на да устре ба меди цин ска 
помоћ, а нема је у бли зи ни, при ча ју они 
који сусре ћу такве пут ни ке или пра те њихо-
ве бло го ве. То је реа лан ризик, али сва ка ко 
није раз лог за оду ста ја ње.

„Увек имам упла ће но пут но здрав стве но 
оси гу ра ње и додат но за слу чај хит не ева-
ку а ци је, без тога не кре ћем на пут”, каже 

за један номад ски пор тал (noma dic matt.
com) 72-годи шња Аме ри кан ка Шерил. Као 
мала је доста путо ва ла са роди те љи ма, а 
и касни је када се уда ла и заво ле ла такав 
живот. Али у оба ве за ма око поди за ња 
деце и посла, путо ва ње се нашло на дну 
листе при о ри те та, све док се није пен зи-
о ни са ла.

„Има ла сам 62 годи не, деца су оти шла из 
куће, муж тако ђе није више био ту, поспре-
ми ла сам свој живот, раш чи сти ла ства ри, 
а оно што је оста ло спа ко ва ла у пли мут 
воја џер кара ван, зајед но са мач ка ма и два 
шато ра и упу ти ла се из Тако ме (у око ли ни 
Сије тла) у Сау ли ту у Мек си ку. Пла ни ра ла 
сам да кам пу јем на пла жи пре ко зиме и да 
видим шта ћу после. Десет годи на касни је и 
даље сам на путу.”

У Мек си ку је оста ла три годи не, вра ти ла 
се у Аме ри ку, тамо се анга жо ва ла волон-
тер ски у афро а ме рич кој зајед ни ци про тив 
наси ља и раси зма, затим пре шла у Евро-
пу, оби шла Енгле ску, Ита ли ју, Алба ни ју, а 
у Шпа ни ји, у Гра на ди, про сла ви ла је 72. 
рођен дан.

О свом иску ству она каже: „Сре ла сам 
људе разних годи на, из мно го зема ља, са 
сво јим при ча ма о томе зашто и како путу ју. 
И сва ко гово ри исто, да једи ни раз лог што 
се вра ћа кући јесте да нађе посао, уште ди 
новац и опет се вра ти на пут. Ми који смо 
пут ни ци не жели мо ништа осим да иску си-
мо свет и људе, чак и кад успут наи ла зи мо 
на про бле ме. Добро бит од упо зна ва ња тога 
како људи раз ми шља ју, живе, раде, веру ју, 
про ши ру је наше раз у ме ва ње све та, збли-
жа ва нас и чини нас хума ни јим”.

Д. Дра гић

Неу мор ни пут ник: 72-годи шња Шерил

У ПОТРА ЗИ ЗА СУН ЦЕМ И ЈЕФ ТИ НИ ЈИМ ЖИВО ТОМ

Сео бе тре ћег доба
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Услов: нај ма ње 35  
годи на рад ног ста жа  
и пен зиј ски чек мањи 
од 1.250 евра

После пре го во ра који су 
тра ја ли још отка ко је, у 
мар ту 2018, фор ми ра-

на још јед на „вели ка коа ли ци-
ја” немач ких кон зер ва ти ва ца и 
соци ја ли ста, сре ди ном окто бра 
је постиг нут дого вор опи сан 
као „соци јал ни међаш”: дого вор 
о новој „основ ној пен зи ји” за 
сиро ма шне Нем це.

За њу ће се ква ли фи ко ва ти они 
са нај ма ње 35 годи на рад ног ста-
жа (и исто толи ко годи на упла та 
пен зиј ских допри но са), с тим да 
се у стаж могу укљу чи ти и три 
годи не поди за ња ново ро ђе ног 
дете та, или годи не неге чла но ва 
поро ди це у поод ма клом добу.

Поли тич ки опи сан као допри-
нос бор би про тив сиро ма штва у 
ста ро сти, овај дого вор би, пре ма 
про це на ма, тре ба ло да побољ ша 
стан дард око мили он и по Нема-
ца, док ће држа ву кошта ти око 
мили јар ду и по евра.

Пре ма ана ли за ма немач ких 
меди ја, реч је уства ри о „пре-
па ки ва њу” соци јал не помо ћи 
коју је при ма ло око 1,1 мили он 
сиро ма шних немач ких пен зи-
о не ра. Она се сада пре тва ра у 
„основ ну пен зи ју”, с тим што се 
изо ста вља ју доса да шње про-

ве ре подоб но сти за ове испла-
те које су врши ле соци јал не 
слу жбе. За ту основ ну пен зи ју 
ква ли фи ко ва ће се сва ко чија 
је пен зи ја мања од 1.250 евра, 
одно сно 1.950 евра за паро ве. У 
одно су на доса да шњу соци јал-
ну помоћ, основ на пен зи ја ће 
бити већа за 1.000 евра на годи-
шњем нивоу – што је скром них 
осам де се так евра месеч но.

Коа ли ци о ни парт не ри у 
немач кој вла ди коју пред во-
ди кан це лар ка Анге ла Мер кел 
то, међу тим, сма тра ју важним 
допри но сом бор би про тив беде 
у „тре ћем добу”.

У кате го ри ју сиро ма шних 
у Немач кој се свр ста ва ју они 
који живе у дома ћин ству чији 
су при хо ди нижи од 60 одсто 
про сеч ног при хо да немач ких 
дома ћин ста ва. То су они који ма 
је месеч ни кућ ни буџет мањи од 
905 евра.

Посто так пен зи о не ра који 
се осла ња ју на држа ву да би 
саста ви ли крај с кра јем сада је, 
пре ма зва нич ној ста ти сти ци, 
девет одсто, са прог но зом да ће 
посто ја но расти да би до 2039. 
годи не дости гао 12 одсто.

Медиј ски сер вис „Дој че 
веле” наво ди, међу тим, подат-
ке Инсти ту та за истра жи ва ње 
при вре де, по који ма је сиро ма-
штвом угро же но чак 16,8 одсто 
пен зи о не ра. Пре ма истом изво-
ру, њихов удео би у сле де ће две 

деце ни је могао да нара сте на 
21,6 одсто.

У пен зи ју се у Немач кој сада 
одла зи са навр ше них 65 годи на 
и седам месе ци, с тим што ће се 
гра ни ца од 67 годи на дости ћи 
до 2029. Уве ли ко се, међу тим, 
већ раз ми шља да се, због демо-
граф ских трен до ва и ситу а ци је 
на тржи шту рада, број годи на за 
пре ста нак рад ног века поме ри 
на 69. Могу ће је пен зи о ни са ти 
се и рани је али, као и дру где, уз 
сма ње ну пен зи ју.

Немач ка је ина че јед на од 
првих зема ља која је уве ла 
наци о нал ни систем соци јал ног 
оси гу ра ња – још 1889. Од тада 
се њен пен зиј ски систем засни-
ва на међу ге не ра циј ској соли-
дар но сти, данас уоби ча је ној у 
нај ве ћем делу све та. То зна чи да 
они који раде сво јим допри но-
си ма пуне фон до ве из којих се 
пен зи је испла ћу ју они ма који су 
завр ши ли рад ни век.

Тај допри нос је данас 18,6 
одсто месеч не бру то пла те, с 
тим што је већ одлу че но да се 
до 2025. пове ћа на око 20 одсто, 
с обзи ром на стал но сма њи-
ва ње бро ја рад но актив них у 
одно су на број пен зи о не ра.

Тре нут но је 85 одсто запо сле-
них у јав ном систе му пен зиј-
ског оси гу ра ња, чија је немач-
ка скра ће ни ца ГРВ. Запо сле ни 
у држав ној адми ни стра ци ји и 
држав ним инсти ту ци ја ма, који 

чине девет одсто укуп но запо-
сле них, има ју, међу тим, посе бан 
пен зиј ски систем.

Исто толи ко пред у зет ни ка – 
девет одсто – осла ња се на лич но 
пен зиј ско оси гу ра ње, мада има ју 
и избор да при сту пе ГРВ систе му.

Дру ги стуб немач ког пен-
зиј ског систе ма су ком па ниј-
ска пен зиј ска оси гу ра ња, која 
држа ва под сти че суб вен ци ја ма 
и поре ским олак ши ца ма и за 
посло дав це и за упо сле ни ке.

Тре ћи стуб је инве сти ра ње у 
лич ни пен зиј ски фонд, тако ђе 
уз поре ске олак ши це, при чему 
посто је опци је које су поде ше-
не за раз ли чи те потре бе чла но-
ва тих фон до ва.

Одлу ка о заме ни соци јал не 
помо ћи инсти ту том „основ-
не пен зи је” доне та је ина че у 
окол но сти ма када је немач ка 
при вре да, нај ве ћа у Евро пи, у 
„тех нич кој реце си ји”, пошто је 
у дру гом ово го ди шњем квар та-
лу има ла мини ма лан нега ти ван 
раст од 0,1 одсто, док пре ли ми-
нар ни пода ци за тре ћи тако ђе 
гово ре о мину су. Оту да додат ни 
новац на рачу ни ма пен зи о не-
ра (који су ове годи не доби ли 
и редов ну пови ши цу од три 
одсто) може да буде добро до-
шли сти му ланс за потро шњу и, 
сход но томе, нешто брже окре-
та ње зуп ча ни ка моћ не немач ке 
инду стри је.

М. Бекин

ДОГО ВОР ВЛА ДА ЈУ ЋЕ КОА ЛИ ЦИ ЈЕ У БЕР ЛИ НУ

Нова пен зи ја за 
сиро ма шне Нем це

Берлин
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Сло бо дан ка Дана Симић је 
само на први поглед обич-
на пен зи о нер ка у Општин-

ској орга ни за ци ји пен зи о не ра 
Кур шу мли је. Међу тим, она је и 
нешто више од дру же љу би ве 
и при јат не пен зи о нер ке. Увек 
ведрог духа и спрем на да помог-
не сва ко ме, Дана сво ју енер ги ју, 
с посеб ним нагла ском на здрав 
и акти ван живот у тре ћем добу, 
неште ди ми це пре но си на при ја-
те ље. Осло нац свом сти лу здра-
вог живо та види у вре ме ну када 
је била дете.

– Од детињ ства тра је моја 
љубав пре ма Радан пла ни ни, а 
поста ла је сна жни ја пре деце ни-
ју и по, од када сам у пен зи ји. Док 
сам ради ла ни један дан нисам 
била на боло ва њу. То дугу јем 
мојој пла ни ни у чијем под нож-
ју сам одра сла, и из села Дра-
ги Део сва ко днев но пеша чи ла 
16 кило ме та ра у осмо го ди шњу 
шко лу у Жит ном Пото ку. На том 
путу ника да нисам била глад на. 
Јела сам дивље тре шње, кру шке, 

мали не, купи не, гло ги ње, дре-
њи не, шипур ке, трњи не... а баба 
ми је кува ла чаје ве од леко ви тих 
трав ки са Радан пла ни не, којих је 
било сву да око наше куће – сећа 
се Дана.

Као прва и једи на девој чи ца 
која је у то вре ме оти шла из села 
и наста ви ла даље шко ло ва ње, 
нај пре у Лесков цу, где је завр-
ши ла пољо при вред ну шко лу, 
Дана ни јед ног тре на није забо-
ра ви ла Радан пла ни ну, бес крај не 
цвет не лива де, леко ви то биље и 
шум ско воће. Про у чи ла је више 
од 500 врста леко ви тог и ендем-
ског биља са ове пла ни не, а 
када је оти шла у пен зи ју, од тог 
биља поче ла је да пра ви здра-
ве и леко ви те напит ке, дома ћу 
раки ју и посеб но лике ре, у чему 
је једин стве на у Срби ји. Рецеп ту-
ра њених лике ра је вели ка тај на, 
осим нагла ска да их спра вља по 
сред њо ве ков ној фран цу ској и 
срп ској тра ди ци ји.

– Леко ви то биље и шум ске пло-
до ве берем целе годи не. Нема 

годи шњег доба а да не одем 
на Радан пла ни ну, да будем на 
чистом вазду ху и на вио лет ном 
сун цу. Као нека да, пеша чим кило-
ме три ма, берем биље и пло до-
ве с који ма се вра ћам на има ње 
у Мач ко вац поред Кур шу мли је, 
где сама печем раки ју, спра вљам 
напит ке и леко ви те лике ре – при-
ча нам Дана. Посеб но исти че да 
се за њу сре муш као „јестив краљ” 
нала зи на четвр том месту нај-
здра ви јих леко ви тих биља ка на 
пла не ти, после жен ше на, ало је и 
гин ка.

Са сво јим про из во ди ма Дана 
Симић је при сут на на свим већим 

сај мо ви ма и фести ва ли ма здра ве 
хра не и раки ја да ма широм Срби-
је, а пози ви јој сти жу и из европ-
ских зема ља. Ни са јед не мани фе-
ста ци је се није вра ти ла без бар 
јед не награ де. Има их више од 
50, а нај дра жа јој је награ да Дама 
годи не реги о на која јој је 2017. 
годи не у Врњач кој Бањи доде ље-
на за рад, допри нос и ства ра ла-
штво. Са нај ви ше при зна ња, чети-
ри меда ље и пеха ром, ова вред на 
пен зи о нер ка се вра ти ла недав но 
и из Пан че ва, где је у раз ли чи-
тим кате го ри ја ма уче ство ва ла на 
фести ва лу „Раки је и раки ја ши”.

Миле Јаснић

У Општин ској орга ни за ци ји 
пен зи о не ра у Сме де рев ској 
Палан ци одре ди ли су износ 
чла на ри не за 2020. годи ну 
и поче ли са упи сом огре ва 
(угаљ и дрва) за наред ну греј-
ну сезо ну.

– Пред ло жи ли смо да се од 
2020. годи не пен зи о не ри ма 
чла на ри на одби ја сва ког месе-
ца од пен зи је пре ко пен зиј ског 
чека па ће се о томе изја сни ти 
чла но ви наше орга ни за ци је. 
Поче ли смо и са пору чи ва њем 
огре ва – каже Сло бо дан Б. Пан-
тић, пред сед ник пала нач ких 
пен зи о не ра.

Ина че, сред стви ма која је 
орга ни за ци ја доби ла од Фон-
да ПИО купље но је 150 паке та 
у вред но сти по хиља ду дина-

ра и они су испо ру че ни нај-
у гро же ни јим пен зи о не ри ма. 
За чла но ве су орга ни зо ва ни и 
број ни изле ти, заба ве и дру-
же ња. Пен зи о не ри општи не 
Сме де рев ска Палан ка оби шли 

су Ваље во и њего ве зна ме ни-
то сти, Бран ко ви ну, мана стир 
Ћели је, бању Вруј ци. Посе ти ли 
су Петро вац на Мла ви, бању 
Ждре ло, етно се ло Морав ски 
кона ци, те Срем ске Кар лов-

це и гроб Бран ка Ради че ви ћа, 
мана стир Кру ше дол. Оби шли 
су Ртањ, Лиси не, Сре бр но 
језе ро, етно се ло Ста ни шић, 
затим Вршац где су при су ство-
ва ли Вршач кој бер би. Ишли 
су у Топо лу на вашар, виде ли 
Сме де рев ску твр ђа ву и Белу 
Цркву.

Актив ни су били и чла но ви 
фол клор не сек ци је пен зи о нер-
ског КУД „Доња Јасе ни ца”. Изве-
ли су про грам за кори сни ке 
Дома за ста ра лица у Сме де ре-
ву, затим су насту па ли у Сел терс 
бањи у Мла де нов цу и у Дому 
ста рих „ЛУГ” у Кова чев цу. 

У орга ни за ци ји се уве ли ко 
при пре ма ју за испра ћај ста ре и 
дочек нове годи не.

Сл. Костан ти но вић

АКТИВ НО СТИ ОО ПЕН ЗИ О НЕ РА СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПАЛАН КЕ

Чла на ри на пре ко пен зиј ског чека

Чла но ви пен зи о нер ског КУД-а пред наступ у Мла де нов цу

РАМ ЗА СЛИ КУ ДАНЕ СИМИЋ

Прва дама пен зи о не ра
Кур шу мли је
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Савет за раз вој Удру же ња ста ро сних 
пен зи о не ра гра да Лесков ца и зашти-
ту пра ва нај ста ри јих гра ђа на на 

нивоу гра да и Јабла нич ког управ ног окру-
га одр жао је три сед ни це. Рас пра вља ло се 
о могућ но сти ма бене фи ци ра ног пре во за 
ста рих Лесков ча на, о пре вен тив ном здрав-
стве ном збри ња ва њу при пад ни ка тре ћег 
доба, као и о мате ри јал ној и финан сиј ској 
подр шци пен зи о не ри ма са нај ни жим пен-
зи ја ма.

Савет бро ји 15 чла но ва, и то вео ма еми-
нент них пред став ни ка. На тре ћој сед ни ци 
савет је потвр дио фор ми ра ње 12. сек ци је 
удру же ња, спорт ске сек ци је нај ста ри јих. 
Оформљен је и тим од бив ших здрав стве-
них рад ни ка, лека ра, који ће на тере ну оби-
ла зи ти нај ста ри је жите ље гра да у сарад њи 
са ГЦ у Лесков цу, Домом здра вља и Цен-
тром за соци јал ни рад.

Пред сед ник саве та и пред сед ник леско-
вач ког Удру же ња пен зи о не ра, Бра ти слав 
Здрав ко вић, чла но ве саве та изве стио је 
о даљим могућ но сти ма пре ко гра нич не 
сарад ње и кул тур ном пове зи ва њу са удру-

же њи ма из Север не Маке до ни је, Бугар ске и 
Репу бли ке Срп ске.

Нагласио је значај сарад ње са реги о нал-
ним меди ји ма, као и са удру же њи ма пен зи-
о не ра из Бео гра да и дру гих већих гра до ва 
у Срби ји.

Удру же ње пен зи о не ра гра да Лесков ца 
за 2020. годи ну пред ви ђа изда ва ње моно-
гра фи је удру же ња, које је за послед њих 10 
годи на са две и по хиља де чла но ва пора сло 
на 18.500 актив них чла но ва пове за них у 
105 месних одбо ра.    Т. Сте ва но вић

ГЦ ОБРЕ НО ВАЦ

Сусрет нај мла ђих 
и нај ста ри јих

У обре но вач ком Герон то ло шком цен-
тру одр жа на је при ред ба мали ша на из 
врти ћа „Зека” ПУ „Пер ка Вићен ти је вић” 
за кори сни ке Дома ста рих у Обре нов цу. 
Сусрет нај мла ђих и нај ста ри јих Обре-
нов ча на постао је тра ди ци о на лан и деца 
песмом, реци та ци ја ма и игром увек раз-
ве се ле баке и деке. Прак са је да сва ког 
месе ца нај ста ри је Обре нов ча не посе те 
деца јед ног од седам врти ћа. Кори сни ке 
Дома ста рих посе ћу ју и основ ци и обре-
но вач ка кул тур но-умет нич ка дру штва са 
зани мљи вим про гра мом. 

Певач ка гру па и фол клор ни ансамбл 
Клу ба пен зи о не ра „Гаври ло Прин цип” 
из Бео гра да одр жа ли су при го дан про-
грам за кори сни ке ГЦ у Обре нов цу. 
Током насту па гости су сво је дома ћи-
не уве се ља ва ли извор ним народ ним и 
ста ро град ским песма ма, а оди гра ли су 
и два кола. За добру атмос фе ру побри-
нуо се књи жев ник и хумо ри ста Бора 
Оља чић. Дого во ре но је да сва ког месе-
ца за кори сни ке Дома ста рих при ред бу 
одр же чла но ви дру гог клу ба пен зи о не-
ра при ГЦ Бео гра да. 

М. Ашко вић

Сарад ња пен зи о нер ских 
удру же ња Свр љи га и Бабу-
шни це оства ру је се редов-
но, кроз посе те и сусре те. 
Свр љи жа ни су недав но 
бора ви ли на тури стич кој 
мани фе ста ци ји Вур ди ја да у 
Бабу шни ци, а онда и доче-
ка ли дра ге госте у Свр љи гу.

У Клу бу удру же ња пен-
зи о не ра Бабу шни ча не је 
поздра вио пред сед ник 
удру же ња Милен ко Петро-
вић, који је изра зио задо-
вољ ство због добре сарад-
ње коју негују. Он је госте 

упо знао са гео граф ским, 
при вред ним и тури стич-
ким потен ци ја ли ма општи-
не, као и са мате ри јал ним 
и соци јал ним поло жа јем 
више од чети ри хиља де 
пен зи о не ра у Свр љи гу.

– Добро је да се пен зи о-
не ри дру же, посе ћу ју, раз-
ме њу ју иску ства, и да се 
одмо ре уз при ја тељ ски раз-
го вор – рекао је Милен ко 
Петро вић.

Дра ган Петро вић, пред-
сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра „Лужни ца” из Бабу шни-

це, захва лио је дома ћи ни ма 
и навео да је за пен зи о не ре 
из Бабу шни це дру же ње у 
првом пла ну.

„Лужни ца” је мла до удру-
же ње које бро ји око хиља ду 
и по чла но ва и које мно го 
ради за њихо ву добро бит, 
иста као је Дра ган Петро вић.

Гости из Бабу шни це 
послу же ни су свр љи шким 
спе ци ја ли те ти ма, а затим 
су посе ти ли изло жбу дома-
ће ради но сти свр љи шког 
Акти ва жена.

С. Ђ.

САВЕТ ЗА РАЗ ВОЈ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА ЛЕСКОВ ЦА

Збри ња ва ње ста рих

Лесковачки пензионери у Сијаринској бањи

СВР ЉИГ

Дру же ње са пен зи о не ри ма из Бабу шни це
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пензионерски кутак

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Излет као награ да
За чла но ве Извр шног одбо ра, запо сле не и акти ви сте Удру-

же ња пен зи о не ра општи не Аран ђе ло вац орга ни зо ван јед но-
днев ни излет у Деспо то вац и око ли ну (на сли ци). Педе се так 
њих посе ти ло је мана стир Мана си ју, водо пад Вели ки бук и 
изле ти ште Лиси не у под нож ју пла ни не Беља ни це, а при ре-
ђен је и зајед нич ки ручак. Била је то нека врста награ де за 
изван ред не резул та те постиг ну те послед њих неко ли ко годи-
на, коју им је упри ли чио пред сед ник удру же ња, Љуби ша 
Гајић. М. М.

БЕЛЕ ВОДЕ

Пун пого дак
Јасми на Наран чић је у мла до сти игра ла фол клор и води-

ла мно ге гене ра ци је мла дих. На њену иде ју, коју је подр жа-
ла ГО Чука ри ца, на Белим вода ма су се оку пи ли пен зи о не ри 
који воле фол клор, песму, глу му и дру ге кул тур не актив но сти. 
Доби ли су про стор за рад, као и тер мин у Кул тур ном цен тру 
Чука ри ца за одр жа ва ње кон цер та. 

НИШ

Дру же ње вој них  
пен зи о не ра

У Дому Вој ске Срби је у Нишу недав но је одр жан четвр ти 
сусрет Коман де коп не не вој ске са вој ним пен зи о не ри ма југо-
и сточ не Срби је. Био је то дир љив сусрет за пам ће ње јер су се 
мно ги од њих после дугог низа годи на поно во сре ли.

Госте је доче као цело куп ни команд ни састав Коп не не вој-
ске Срби је, на челу са коман дан том, гене рал-пот пу ков ни ком 
Мило са вом Симо ви ћем. Коман дант је лич но доче ки вао и 
поздра вљао госте.

Поред добро до шли це, гене рал Симо вић је рекао да му је 
дра го што су се оку пи ли у ово ли ком бро ју и да је то лепа при-
ли ка да се под се те нека да шњих дана про ве де них у вој сци, на 
рад ним мести ма. 

Пору чио им је да се њихов уло же ни труд на функ ци ја ма 
које су оба вља ли у вој сци вео ма цени. Затим је Симо вић 
позвао све при сут не пен зи о не ре који има ју осам де сет и 
више годи на да се фото гра фи шу с њим за успо ме ну. Након 
тога наста вље но је дру же ње уз малу заку ску.  С. П.

УЖИ ЦЕ

Обе ле жи ли свој дан

Тре ба само виде ти коли ко сва ко поје ди нач но себе ула же и 
тру ди се. Нису смет ња годи не, болест и зној, све је то забо ра-
вље но и нико се не жали на напор и умор. А про грам је тако 
саста вљен да кроз игре, песме и дру ге тач ке буде обу хва ће на 
цела Срби ја. 

– При јат но сам изне на ђе на ова квим инте ре со ва њем и 
зала га њем сва ког поје дин ца, а што и мене тера да се мак си-
мал но анга жу јем. Лич но мислим да је ово пун пого дак за све 
нас. Како сада сто је ства ри, ансамбл ће се зва ти КУД „Ћилим” 
– каже Јасми на. М. Р.

Тра ди ци о нал но оку пља ње пен зи о не ра из више гра до-
ва запад не Срби је одр жа но је 15. окто бра на дан удру же-
ња ужич ких пен зи о не ра. Сусре ти су орга ни зо ва ни на Белој 
Земљи уз богат кул тур но-умет нич ки садр жај и дру же ње које 
је потра ја ло до раних јутар њих сати.

На челу ужич ке подру жни це Удру же ња пен зи о не ра нала зи 
се Гор да на Ђорић која је наја ви ла да ће и у наред ном пери-
о ду бити орга ни зо ва на дру же ња међу при пад ни ци ма нај ста-
ри је попу ла ци је у гра ду, као и јед но днев ни изле ти за члан-
ство по Срби ји. Б. М.
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КУМА НО ВО

Чочек уз маке дон ске  
зур ле...

Пово дом 11. новем бра, дана осло бо ђе ња и осни ва ња 
Кума но ва, као и Дана при мир ја у Првом свет ском рату, у гра-
ду на оба ла ма Кума нов ке одр жан је међу на род ни сусрет при-
пад ни ка тре ћег доба. Спе ци јал ни гости ових сусре та били су 
при пад ни ци музич ко-поет ске и фол клор не сек ци је „Пен зи о-
нер” из Удру же ња пен зи о не ра Лесков ца.

Кума но во је овом при ли ком обе ле жи ло и 500 годи на 
посто ја ња гра да.

Пред став ни ци леско вач ког удру же ња пен зи о не ра на рад-
ном састан ку са дома ћи ни ма раз ме ни ли су доса да шња иску-
ства и усво ји ли пред ло ге буду ће сарад ње.

– Маке дон ска удру же ња пен зи о не ра су у скло пу држав не 
упра ве, у орга ни за ци о ном и финан сиј ском сми слу, док се ми 
углав ном сами финан си ра мо – рекао је овим пово дом Бра-
ти слав Здрав ко вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Лесков ца и Јабла нич ког управ ног окру га.

После при ред бе у кума нов ском Дому кул ту ре, усле ди ло је 
дру же ње уз песму и игру (на сли ци, наступ дома ћи на).  Т. С.

МИРИ ЈЕ ВО

Честит ка „Гла су 
оси гу ра ни ка”

Ово го ди шња награ да за хума но нови нар ство „Злат на реч”, 
коју је Умет нич ки савет 17. Фести ва ла ства ра ла штва ста ри-
јих „Злат но доба” уру чио нашем листу – „Гла су оси гу ра ни ка”, 
вео ма је обра до ва ла све пен зи о не ре бео град ске општи не 
Зве зда ра. Сени о ри са овог под руч ја исти чу да је ова награ да 
оти шла у пра ве руке и да радо чита ју свој лист, јер се у њему 
могу наћи врло зани мљи ве и инте ре сант не инфор ма ци је о 
раду и живо ту пен зи о не ра.

Зато, кажу они, са задо вољ ством, редак ци ји нашег листа 
чести та мо на заслу же ној награ ди, са жељом да нас још дуго 
инфор ми ше о свим дога ђа ји ма. М. Т

ГЦ „СРЕМ” РУМА

Весе ло са музи ча ри ма  
и децом  

Уче ни ци и про фе со ри рум ске Музич ке шко ле „Тео дор 
Тоша Андре је вић” одр жа ли су недав но кон церт у Герон то-
ло шком цен тру „Срем”, на задо вољ ство кори сни ка. Кон цер-
те у рум ској уста но ви мла ди музи ча ри при ре ђу ју неко ли ко 
пута годи шње, као израз пошто ва ња пре ма ста ри ма и добре 
сарад ње са цен тром.

И мали ша ни из Пред школ ске уста но ве „Поле та рац” у Руми са 
вас пи та чи ца ма посе ти ли су ГЦ „Срем”, где су радо виђе ни гости. 
Ово га пута, пева ли су са чла но ви ма хора, а потом су у пар ку 
уста но ве помо гли у ску пља њу лишћа (на сли ци). Г. В.

ГЦ СУБО ТИ ЦА

Сун ча на јесен живо та
Послед њег окто бар ског дана у трпе за ри ји дома „Дудо ва 

шума” одр жа на је завр шна све ча ност пово дом мани фе ста ци-
је „Сун ча на јесен живо та” која се редов но одр жа ва у окто бру, 
месе цу ста рих. 

Након музич ко-пле сног дела при ред бе, про гла ше ни су 
ово го ди шњи јуби лар ци: нај ста ри ји ста нар и ста нар ка, чла но-
ви клу бо ва са нај ду жим ста жом, нај ста ри ји брач ни пар, као и 
сви они који су у домо ви ма 10, 15, 20, 25 годи на...

Три де сет први окто бар се у све ту обе ле жа ва и као међу-
на род ни дан јабу ка са кара ме лом који се про сла вља у кру-
гу нај бли жих и нај дра жих па су се и ста на ри дома поча сти ли 
овим спе ци ја ли те том и на тај начин испра ти ли ову јесе њу 
мани фе ста ци ју. Г. К.
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ПИ РОТ

За и гра ли на  
Ба би ном зу бу

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

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

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

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

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

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

РУ МА

Екс по на ти ГЦ „Срем” 
у гра ду

НЕ ГО ТИН

Па ке ти по мо ћи 
угро же ни ма 

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

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

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

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

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

На 12. Олим пи ја ди спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег 
доба еки па Вете ра ни Олим-

пи ја де из При је по ља и ове годи не 
се так ми чи ла ван кон ку рен ци је. На 
тај начин Вете ра ни су све сно ста-
ви ли у дру ги план свој више го ди-
шњи успех, рено ме и лич не инте-
ре се (мно штво пеха ра и меда ља, 
дра гих успо ме на) са жељом да дају 
шан су и дру гим При је пољ ка ма и 
При је пољ ци ма да се так ми че и 
пока жу шта зна ју.

Зауз врат, Вете ра ни су доби ли 
морал но при зна ње од ско ро свих 
уче сни ка Олим пи ја де. Орга ни за-
ци о ни одбор Олим пи ја де обез-
бе дио им је зве зда не тре нут ке на 
отва ра њу смо тре где су отпе ва ли 
хим ну Вете ра на, а при ли ком затва-
ра ња Олим пи ја де позва ни су да 
се при дру же чла но ви ма Орга ни-
за ци о ног одбо ра, изво де ћи песму 
„Је л вам жао што се раста је мо”, у 
прат њи хар мо ни ка ша из сво јих 
редо ва. Они са олим пи ја да носе 
истин ска при ја тељ ства са еки па ма 
из Бео гра да, Ниша, Аран ђе лов ца, 
Сопо та, Баји не Баште, Шап ца, При-
је по ља, Севој на...

За све успе шне так ми ча ре При-
је по ља нема већег при зна ња од 

речи пред сед ни ка Саве за пен зи о-
не ра Срби је, Андре је Сави ћа: „Уко-
ли ко успе мо у наме ри да се орга-
ни зу је Олим пи ја да тре ћег доба 
Евро пе, пред ло жи ћу да Срби ју на 
тој олим пи ја ди пред ста вља еки па 
Вете ра на из При је по ља”.

Орга ни за ци о ни одбор Олим пи-
ја де је ове годи не први пут доде-
лио при зна ње „Дејан Живо ји но-
вић” (у част јед ног од ини ци ја то ра 
осни ва ња овог так ми че ња) нај бо-
љем спор ти сти свих до сада одр-
жа них олим пи ја да, а оно је уру че-
но Уро шу Мато ви ћу, нај ак тив ни јем 
чла ну еки пе Вете ра на, па и Олим-
пи ја де. Чла но ви ове спорт ске 

еки пе захвал ни су сво јој локал ној 
само у пра ви, која је из скром ног 
буџе та издва ја ла сред ства за уче-
шће сво јих сугра ђа на на олим пи ја-
да ма тре ћег доба.

Вете ра ни исти чу да су њихо ве 
актив но сти и даље про гра ми ра-
не током целе годи не, финан си-
ра не углав ном соп стве ним сред-
стви ма, уз оба ве зно под но ше ње 
изве шта ја, у коме су и пред ло зи 
за евен ту ал не корек ци је про грам-
ских актив но сти Вете ра на. Сви су 
искре ни дру га ри и при ја те љи, што 
је веро ват но и нај пре суд ни је за 
њихо ве успе хе.

М. Ман дић

У Сија рин ску бању, у општи-
ни Медве ђа, једи ни бањ ски 
цен тар у Јабла нич ком окру гу, 
радо дола зе пен зи о не ри не 
само са крај њег југа Срби је, 
него из Ниша, Бео гра да и из 
Вој во ди не. Нови, врло зани-
мљив про је кат јесте уре ђе ње 
„Ста зе здра вља”. Сред ства од 
шест мили о на дина ра за ту 
наме ну обез бе ди ли су Мини-
стар ство трго ви не, тури зма и 
теле ко му ни ка ци ја и општи на 
Медве ђа. 

– У пла ну је да чита ва пешач-
ка (трим) ста за буде пре кри ве-
на беха то ном уз поста вља ње 
ивич ња ка. Ста за ће бити са 
погле дом на „Геј зер”, а ићи ће 
од цркве путем који води до 
објек та за инха ла ци ју – каже 

Небој ша Арсић, пред сед ник 
општи не Медве ђа, уз оце ну 
да ком пле тан про је кат тре ба 
да се реа ли зу је до сре ди не 
наред не годи не.

Сија рин ска бања се нала-
зи у под нож ју пла ни не Гољак, 
у кли су ри Бањ ске реке, 
десне при то ке Јабла ни це. Од 
Лесков ца је уда ље на 52 кило-

ме тра, и до ње се сти же очу-
ва ним асфалт ним путем који 
иде кроз живо пи сну доли ну 
реке Јабла ни це, пре ко Леба на 
и Медве ђе. 

Уто ну ла у море шум ског 
зеле ни ла, бања се одли ку-
је чистим вазду хом, пошто 
је уда ље на од већих насе ља, 
живих сао бра ћај ни ца и инду-
стриј ских цен та ра. Сија рин-
ска бања је бога та изво ри ма 
мине рал них вода до којих 
воде уре ђе не ули це, ста зе и 
лепи мосто ви пре ко Бањ ске 
реке. Посеб на зани мљи вост 
овог бањ ског ком плек са су 
геј зи ри, који се убра ја ју у нај а-
трак тив ни је тури стич ке вред-
но сти Срби је. 

Д. Коцић

ЗАПИ СА НО У СИЈА РИН СКОЈ БАЊИ

Ста за здра вља за нај ста ри је госте

Да се посе ти о ци осе ћа ју при јат ни је: сре ђи ва ње бање

СА 12. ОЛИМ ПИ ЈА ДЕ ТРЕ ЋЕГ ДОБА

Вете ра ни При је по ља
Посвећено
Весни
Шади ја Дизда ре вић из 
Новог Паза ра, редов на 
уче сни ца олим пи ја да 
тре ћег доба, упу ти ла је 
редак ци ји писмо у којем 
је са пије те том гово ри-
ла о недав но пре ми-
ну лој уред ни ци, Весни 
Ана ста си је вић. Весна је 
била члан Орга ни за ци-
о ног одбо ра Олим пи-
ја де тре ћег доба и као 
нови нар изве шта ва ла са 
олим пи ја да.
„Ова олим пи ја да није 
била као прет ход не. 
Дуго сам била нема кад 
сам сазна ла да је Весна 
пре ми ну ла. Фалио ми 
је њен срдач ни дочек, 
осмех, њен при ја тељ ски 
поглед. Весна је била 
добра пре ма свим пен-
зи о не ри ма и сви ма ће 
нам недо ста ја ти њена 
раз дра га на, весе ла 
при ро да. Живот је тако 
непред ви див, а неки 
људи које срет не мо на 
том путу оста ју упе ча-
тљи во у нашем сећа њу 
до кра ја живо та. Весна, 
почи вај у рају...”
 Г. О.
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?П. Ш., Мла де но вац: Ако је неко оти шао у пре вре ме ну пен-
зи ју, и годи не рада надок на ди после пен зи о ни са ња, да ли 
му се ста тус пен зи је мења?

?М., Л., Него тин: Две годи не сам кори сник поро дич не пен-
зи је као удо вац. Уско ро ћу напу ни ти 65 годи на па ме инте-
ре су је да ли могу да при мам и сво ју ста ро сну пен зи ју и 

поро дич ну, буду ћи да су за обе пла ћа ни допри но си.

?М. И., Нови Сад: Да ли је могу ће да инва лид ски пен зи о нер 
ради у скуп шти ни гра да и да за то при ма висо ку накна ду 
(80.000 дина ра), и то већ неко ли ко годи на?

?М. Н., Ниш: Инва лид ски сам пен зи о нер од 2015. годи не. Од 
про шле годи не ми је при зна то и пра во на нов ча ну накна-
ду за туђу негу и помоћ. Инте ре су је ме да ли имам пра во 

да при мам и уве ћа ни дода так за туђу негу и помоћ пошто ми 
се здрав стве но ста ње погор ша ло?

?С. Б., Рума: Доби ла сам реше ње којим ми се утвр ђу је пра-
во на инва лид ску пен зи ју у изно су од 9.000 дина ра. Да ли 
имам пра во на нај ни жи износ пен зи је (око 14.300 дин.)? 

Да ли Фонд ПИО сам испла ћу је ту раз ли ку или тре ба да под не-
сем зах тев, коме и у ком року?

?К. Л., Мла де но вац: Имам 13 годи на ста жа оства ре ног у 
Срби ји и уско ро пуним 65 годи на живо та. Послед њих 15 
годи на радио сам у ино стран ству. Зани ма ме да ли могу да 

оства рим пра во на пен зи ју.

Ума ње ње оста је трај но

Пра во на две или више пен зи ја

Запошљавање инва лид ских 
пен зи о не ра

Уве ћа ни дода так за туђу помоћ и негу

Нај ни жи износ пен зи је

Сра змер на пен зи ја

Одго вор: Ста тус се не мења, 
ума ње ње оста је како је утвр-
ђе но прво бит ним реше њем. 
Једи но може доћи до про ме-

не изно са пен зи је, уко ли ко се 
након понов ног одре ђи ва ња 
пен зи је утвр ди повољ ни ји 
износ.

Одго вор: Пре ма Зако ну о 
ПИО, када оси гу ра ник, одно-
сно кори сник пен зи је стек не 
пра во на две или више пен зи ја 
на тери то ри ји Репу бли ке Срби-
је, може кори сти ти само јед ну 
од тих пен зи ја, и то по соп стве-
ном избо ру. Пра во избо ра није 
огра ни че но.

Међу тим, ако је реч о пен зи-

ји која је оства ре на у некој од 
зема ља по чијим про пи си ма је 
могу ће кори шће ње две пен-
зи је, посто ји могућ ност да се 
задр же обе накна де. Дакле, у 
таквом слу ча ју кори сник може 
при ма ти ста ро сну пен зи ју 
оства ре ну по дома ћим про пи-
си ма, а поро дич ну по про пи си-
ма дру ге земље.

Одго вор: Кори сник инва лид-
ске пен зи је може ући у оси гу ра-
ње по уго во ру о делу, уго во ру 
о повре ме ним и при вре ме ним 
посло ви ма или аутор ском уго-
во ру и у том слу ча ју неће се 
пози ва 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 не може да се запо сли, тј. 
не може да закљу чи уго во ру о 
раду. Пот пи си ва њем уго во ра о 
раду инва лид ском пен зи о не ру 
се обу ста вља испла та пен зи је и 
пози ва се на кон трол ни лекар-

ски пре глед. Од исхо да кон-
трол ног пре гле да зави си даља 
испла та инва лид ске пен зи је.

Уко ли ко се ради о кори сни-
ку вој не инва лид ске пен зи је, 
оства ре не по осно ву пот пу ног 
губит ка спо соб но сти за про-
фе си о нал ну вој ну слу жбу, он 
може поно во да се запо сли, тј. 
може поно во бити у оси гу ра-
њу без ика квих огра ни че ња. То 
зна чи да му се због понов ног 
запо сле ња не може обу ста ви ти 
испла та вој не инва лид ске пен-
зи је, нити може због запо сле ња 
бити позван на понов ни лекар-
ски пре глед.

Одго вор: Кори сник који је 
по про пи си ма о ПИО оства-
рио пра во на нов ча ну накна ду 
за помоћ и негу дру гог лица, 
може оства ри ти пра во на уве-
ћа ни дода так за помоћ и негу, 
ако испу ња ва усло ве из Зако на 
о соци јал ној зашти ти. По Зако-
ну, пра во на уве ћа ни дода так 
за помоћ и негу може да оства-
ри лице које има утвр ђен про-
це нат теле сног оште ће ња 100 
одсто по јед ном осно ву или ако 
има орган ски трај ни поре ме ћај 
неу ро ло шког и пси хич ког типа, 

као и лице код кога је утвр ђе на 
потре ба за помо ћи и негом, а 
које има више оште ће ња, с тим 
да ниво оште ће ња изно си 70 и 
више про це на та по нај ма ње два 
осно ва.

Зах тев се под но си над ле-
жном цен тру за соци јал ни рад 
пре ма месту пре би ва ли шта 
кори сни ка пен зи је, који одлу-
чу је о пра ву и врши испла ту 
уве ћа ног додат ка за помоћ и 
негу дру гог лица, као орган над-
ле жан за спро во ђе ње Зако на о 
соци јал ној зашти ти. 

Одго вор: Пра во на нај ни жи 
износ пен зи је (мини мум који се 
мора испла ћи ва ти кори сни ку 
пен зи је без обзи ра на то коли ко 
ста жа и какве зара де је оства-
рио) при па да оси гу ра ни ку који 
оства ри пра во на ста ро сну, 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 
одно сно инва лид ску пен зи ју, 
ако је њего ва пен зи ја нижа од 
нај ни же пен зи је која се гаран ту-
је зако ном и уко ли ко кори сник 
не при ма ино стра ну пен зи ју.

Нај ни жи износ пен зи је тре-
нут но је 14.338,72 дина ра. 
Нај ни жи износ пен зи је за оси-
гу ра ни ке пољо при вред ни-
ке тре нут но изно си 11.272,77 
дина ра. 

Стран ка под но си зах тев 
фили ја ли Фон да ПИО која је 
доне ла и прво бит но реше ње за 
инва лид ску пен зи ју где ће се у 
току поступ ка по зах те ву утвр-
ди ти да ли кори сник има пра во 
на нај ни жи износ пен зи је.

Одго вор: Вре ме про ве де-
но на раду у ино стран ству 
при зна је се у стаж оси гу ра ња 
уко ли ко посто ји спо ра зум о 
соци јал ном оси гу ра њу изме-
ђу Срби је и дру ге држа ве у 
којој је оси гу ра ник радио, под 
усло вом да је био при ја вљен 
на оси гу ра ње по про пи си ма 
те држа ве и да су упла ће ни 
допри но си. 

Међу на род ним уго во ром о 
соци јал ном оси гу ра њу је регу-
ли са но да се за утвр ђи ва ње 
пра ва на пен зи ју саби ра стаж 
навр шен у земља ма уго вор ни-
ца ма, а износ пен зи је се одре-

ђу је сра змер но ста жу оси гу ра-
ња навр ше ном у тој држа ви.

Дакле, ако под но си лац зах те ва 
нема довољ но ста жа у Репу бли-
ци Срби ји за само стал ну ста ро-
сну пен зи ју, као што је Ваш слу чај, 
саби ра ју се пери о ди оси гу ра ња 
навр ше ни у Срби ји и држа ви уго-
вор ни ци. Ако је зби ром годи на 
ста жа испу њен услов од 15 годи-
на ста жа (и 65 годи на живо та) 
утвр ђу је се пра во на тако зва ни 
сра змер ни део пен зи је, одно сно 
сва ка држа ва испла ћу је део пен-
зи је сра змер но ста жу и зара да ма 
које је оси гу ра ник оства рио на 
њихо вој тери то ри ји.
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шареница шареница

РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: спретност, икс, врапци, брз, лв, Роби, ша, какао, агора, во, таст, крш, ер, спор, а, аа, престанак, Мирослав, мар, к, ластавица, и, рр, 
стони тенис, Ана Карина, кст, м, сатана, Ката, пк, вина, ан, он, оток, ратарка, опасач, килт, ио, ата, мгм, тастери, ар, окаш. АНАГРАМ: Грађевинска столарија.

АУТОР:  
ЈОВИЧИЋ

ЈЕДНА ПТИЦА РАСПОРЕД
ШТАП ЗА УПИС   

ДУГОВАЊА
ОБЛАСТ У 

ГРЧКОЈ
СИМБОЛ 

ТЕХНИЦИЈУМА
ГРАД У 

СРБИЈИ
ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

СИМБОЛ 
АНТИМОНА

ТРЧАЊЕ
ГЛАС  

ОСИГУРАНИКА
ОЗНАКА 
ИТАЛИЈЕ

ОБЛИК   ПЛОДА    
ЖИТАРИЦЕ

СУМА,  
ЗБИР

ВИЧНОСТ,  
ОКРЕТНОСТ

МАТЕМАТ.   
НЕПОЗНАНИЦА

ЗАЛИВ

ВРСТА 
ПТИЦА

ХИТАР

АВЕНИЈА 
(СКР.)

13. И 3. 
СЛОВО

ВРСТА  
КРУШКЕ

ИМЕ ПЕВАЧА 
ВИЛИЈАМСА

ШАБАЦ

НАУКА О 
РАВОТЕЖИ     

ГАСОВА

ПЛОД 
КАКАОВЦА

НАСЛЕЂЕ

НАРОДНА 
СКУПШТИНА    

СТ.ГРЧКЕ

ДОМАЋЕ 
ГОВЕДО

УГОСТ.  
ОБЈЕКАТ

ЖЕНИН 
ОТАЦ

БИЉКА 
ПУЗАВИЦА

ВРЛЕТ,  
ГОЛЕТ

СИМБОЛ 
ЕРБИЈУМА

ЕКСПЛО-   
ЗИВНОСТ

ТРОМ,   
ИНЕРТАН

ИНСЕКТ У 
СЛАНИНИ

ОЗНАКА 
ЗА АЛТ

ПРЕДЛОГ:    
ПРЕМА

АД-АКТА 
 (СКР.)

ПРЕКИД, 
ОБУСТАВА

СИМБОЛ 
ИЛИНИЈУМА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

МУШКО 
ИМЕ

БУДАК, 
ТРНОКОП

МАРЉИВОСТ

СИМБОЛ 
ЦЕЗИЈУМА

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

ВРСТА 
ПТИЦЕ

РАЧУН 
(СКР.)

ИМАГИНАРНА 
ОЗНАКА

СТРАНА 
СВЕТА

ИСТА 
СЛОВА

ВРСТА 
СПОРТА

ПРВАК, 
ШАМПИОН

ФРАНЦ.   
ФИЛМСКА   
ГЛУМИЦА

КЛУБ 
СТУДЕНАТА 

ТЕХНИКЕ

БОЈА ЗА КОСУ

ОЗНАКА 
ЗА МЕГА

ЂАВО,  
ВРАГ

ФИЛОЛОГ,   
ЈЕРНЕЈ

КАТАРИНА 
ОДМИЛА

КОЊ У  
ПЕСМИ

ПЛИВАЧКИ  
КЛУБ (СКР.)

СТ. МУЗИЧ. 
ИНСТРУМ.

ПОЈАВА 
НА ВОДИ

НЕМАЧКИ   
ПРЕДЛОГ

ОЗНАКА 
АУСТРИЈЕ

ЛИЧНА   
ЗАМЕНИЦА

ОЗНАКА 
РЕОМИРА

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

ОТЕКЛИНА

РИБАРСКА 
МРЕЖА

ЖЕНА 
РАТАР

ЗВРК

ВОЈНИЧКИ   
ПОЈАС

МЕСТО У   
ДАЛМАЦИЈИ

ШКОТСКА 
СУКЊИЦА

ИЗВРШНИ 
ОДБОР

НИЈЕ 
ТВРД

ОТАЦ 
(СЛОВ.)

МЕТРО-
ГОЛДВИН МАЈЕР

ПОКАЗНА 
ЗАМЕНИЦА

ДИРКА НА   
КЛАВИРУ (МН.)

ДЕО ХЕКТАРА
ВРСТА ЦРНОГ   

ГРОЖЂА

АНАГРАМ
(Л=Ђ)

Прозори и врата,
РАГАСТОВ.

КРИЛА И ЛАЈСНЕ!

Решењем се добија општи назив за наведену 
опрему у грађевинарству.



Да ли сте зна ли ...
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– да су нај че шће повре де током 

– да се прва побе да саве зни ка 

ги је, пра ве ћи рекон струк ци је лица услед повре да у Првом 

ни слав Бинич ки напи сао је чуве ну срп ску патри от ску песму 

свет ском рату.

„Марш на Дри ну”.

Првог свет ског рата биле оне 

у Првом свет ском рату оди гра ла 

задо би је не од шрап не ла арти ље-

око пла ни не Цер у авгу сту 1914? За 

риј ских зрна? Ови дели ћи, оштри 

побе ду срп ске вој ске нај за слу жни-

као жилет, могли су дослов но да исе ку чове ка уко ли ко би 

ји је гене рал Сте па Сте па но вић, 

се нашао бли зу екс пло зи је. Нај че шће, вој ни ци ма је стра да ло 

коман дант Дру ге срп ске арми је, који је након бит ке уна пре-

лице. Хирург Харолд Гилис био је пио нир пла стич не хирур-

ђен у чин вој во де. Убр зо након ове бит ке ком по зи тор Ста-

– да је јед на од глав них потреп-

– да је срп ска херо и на Милун ка Савић 

да би ожи вео, баш као што је био слу чај са Срби јом у Првом 

– да се од 2012. у Срби ји 11. новем бар обе-

рет ка и угро же на врста коју је у око ли ни Ниша про на шао др 

жљив: чак и кад се пот пу но осу ши, довољ на му је кап воде 

шти на током Првог свет ског рата 

оти шла у рат маски ра ју ћи се у мушкар ца, 

свет ском рату.

ле жа ва као Дан при мир ја у Првом свет ском 

била крв? У почет ку, тран сфу зи ја 

а њен пол је откри вен тек кад је рање на? 

рату? Тог дана 1918. годи не гене ра ли две-

се оба вља ла директ но с чове ка на 

Први свет ски рат Милун ки је донео титу лу 

ју зара ће них стра на пот пи са ли су у јед ном 

чове ка. Онда је аме рич ки док тор Освалд Роберт сон осми-

нај о дли ко ва ни је жене у исто ри ји рато ва ња.

желе знич ком ваго ну у фран цу ском гра ду Ком пи је ну при-

слио три на три јум цитрат, који је спре ча вао да се крв згру ша. 

мир је, чиме је у прак си завр шен Вели ки рат. Овај датум обе-

Тако је крв могла да се чува у посеб ним посу да ма и до 28 

ле жа ва се спе ци јал ним амбле мом који се састо ји од зеле не 

дана. Ово је био поче так бана ка крви.

тра ке која под се ћа на Албан ску спо ме ни цу и љуби ча стог цве-

Сава Петро вић 1884, а опи сао ју је Јосиф Пан чић. Цвет, који је 

та, који се зове Ната ли ји на рамон да. Ната ли ји на рамон да је 

име добио по кра љи ци Ната ли ји Обре но вић, вео ма је издр-

Доско ци
Шта ће вам чамац за спа са ва ње ако зна те да пли ва те?
Изгу био сам цен тар за ори јен та ци ју. Не могу да нађем рад но 

место.
Ми јесмо поно сан народ, али не мора мо то дока зи ва ти пара-

да ма.
Тра же ћи у дру го ме кри ви цу, нале тео је на себе.
Власт и опо зи ци ја су на истом задат ку једи но у скуп штин ском 

ресто ра ну.
Нисам на феј сбу ку. Дакле, не посто јим!

Раде Ђер го вић  

Гла ва у тор би
Тешко нама са нама, с дру ги ма ћемо лако...
Они који вам нису ни до коле на – е, ти су вам вазда на гла ви.
Не оста вља зим ни цу јер су јој рекли да за њу нема зиме.
Као шећер је. Шко дљив.
Бит но нам је да носи мо ори ги на ле, а што смо ми сами копи је,  

е, то нам не сме та.
Гла ва му је у тор би. Зато што нема дла ке на јези ку.

Мили ца Чулић

Гла сно ћута ње
Сати ри чар је човек који и кад пре зи ре, уме да пошту је.
Страх је осма трач ни ца у врху људ ске твр ђа ве.
Дај те ми меру за очај!
Моје ћута ње гла сни је је од мојих речи.
Не зна мо шта је живот, али живи мо.

Радо мир Мић ко вић

Гло бал но ото пља ва ње
Фата мор га ну виде само машто ви ти.
Нас није пре га зи ло вре ме, већ годи не.
И добра дела не заста ре ва ју, док има оних који их се сећа ју.
Луј XV је рекао: После мене потоп. И тиме наја вио гло бал но 

ото пља ва ње.
Он би се пре по знао у неким сво јим поступ ци ма да га није сра мо-

та.
Зоран Т. Попо вић

Пра вац
Ђаво је бес по слен. Вре ба при ли ку да неко ме нане се зло.
Слат ким речи ма загор ча ва се живот.
Бог нам опра шта дуг. Кре ди то ри неће ни да чују.
Одлич но су се сла га ли. Сви су лага ли.
Пре тво рио се у ветар. Мењао је пра вац.

Радо мир Ста ној ко вић
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