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ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОТВРДЕВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОТВРДЕ

Ле то је на из ма ку, али то-
пли да ни и број не ма ни-
фе ста ци је ко је се од пр-

вог сеп тем бар ског да на па до 
кра ја ме се ца одр жа ва ју ши ром 
Ср би је омо гу ћи ће нам да још 
ужи ва мо у при ро ди и дру же њи-
ма на отво ре ном.

По ку ша ће мо да вам пред ста-
ви мо не ка до га ђа ња у сеп тем бру 
па, за ви сно од ме ста
бо рав ка, ин те ре со-
ва ња и мо гућ но сти, 
мо же те да ужи ва те у 
ку ли нар ским спе ци ја-
ли те ти ма или умет нич-
ким са др жа ји ма.

Већ од 1. сеп тем бра
Вра њан ци и њи хо ве
ком ши је мо гу да по се-
те тра ди ци о нал не Да не 
Вра ња ко ји тра ју до сед-
мог у ме се цу и ну де ра-
зно вр стан и за ни мљив
про грам. У исто вре ме се
у Ве ли кој Пла ни одр жа ва ју
Ка ра ђор ђе ви да ни гур ман-
лу ка ко ји, ка ко им име ка же, 
оку пља ју љу би те ље до брог 
за ло га ја, ка ко оне ко ји во ле
да спре ма ју, та ко и оне ко ји ви-
ше во ле де гу ста ци ју.

Сме де рев ска је сен је нај-
ве ћа и нај ста ри ја при вред но-
ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја у 
ре ги о ну. Одр жа ва се у сла ву 
гро жђа и ви на, уз мно штво 
из ло жбе них и кул тур них про-
гра ма у чу ве ној Сме де рев ској 
твр ђа ви и на град ским тр го ви-
ма. Тра је то ком чи та вог ме се ца 
сеп тем бра, та ко да ако вас пут 
на не се у овај део Ср би је, оба-
ве зно свра ти те у Сме де ре во.

Пр вог сеп тем бар ског да на у 
Жа бљу се одр жа ва шкем би ја-
да, у око ли ни Жи ти шта па су-
љи ја да, а већ дру гог сеп тем бра 
у Сур ду ку, оп шти на Ста ра Па зо ва, 
так ми че ње па рад них ко њич ких 
за пре га. Од 5. до 8. сеп тем бра у 
Бе о гра ду се тра ди ци о нал но, на 
про сто ру ис под Не бој ши не ку ле 
на Ка ле мег да ну, одр жа ва Фиш 
фест. То ком че ти ри да на Фиш 
фест ће би ти до ма ћин нај е ми-

нент ни јим ку ва ри ма са про сто ра 
бив ше Ју го сла ви је, али и из свет-
ске ку вар ске асо ци ја ци је. По ред 
ужи ва ња у ри бљим спе ци ја ли те-
ти ма, по се ти о ци ће мо ћи да слу-
ша ју Га ра ви со как, Цр ве ну ја бу ку 
и мно ге дру ге гру пе.

Исто вре ме но, да кле од 5. до 
8. сеп тем бра, у Но вом Са-

ду је Фе сти вал улич них сви ра ча. 
Овај фе сти вал пр ви пут је одр-
жан 2001. и од та да се ор га ни зу је 
ре дов но, сва ке го ди не у сеп тем-
бру, по усво је ним прин ци пи ма 
улич не умет но сти. Ста ри цен тар 
гра да је као ство рен за ту вр сту 
за ба ве, а пунк то ви са про гра-

ми ма при вла че све ге не ра ци је.
Бер за хра не и по љо при вред-
них про из во да „Пло до ви За пад-
ног По мо ра вља” одр жа ће се 7. 
и 8. сеп тем бра у се лу За бла ће, у 
оп шти ни Ча чак.

Већ тра ди ци о нал ни Мо кра ње-
че ви да ни се, као и сва ке го ди не, 
одр жа ва ју у Не го ти ну од 13. до 
20. сеп тем бра. Ко ри сте ћи нај ра-
ско шни ји ин стру мент − људ ски 
глас, Сте ван Сто ја но вић Мо кра-
њац ни је са мо уте ме љио хор ску 
му зи ку у Ср би ји, већ је био и нај-
пре ци зни ји му зич ки хро ни чар 
свог вре ме на. Сте ван Мо кра њац 
је при ви ле ги ја гра да Не го ти на, 
ода кле по ти че, где

је сти цао пр ва му зич ка зна ња и 
ода кле се оти снуо у свет да та мо 
бу де при знат за му зич ког ве ли ка-
на. Због то га се сва ког сеп тем бра, 
по чев од 1966, нај бо љи хо ро ви, 
из во ђа чи и ком по зи то ри, све 
што од сли ка ва му зич ку сце ну 
Ср би је и све та, оку пе у Не го ти ну 
на нај ста ри јем срп ском фе сти-
ва лу те вр сте му зи ке. Љу би те љи 
до брог ху мо ра сва ка ко не тре ба 
да про пу сте ша бач ку Чи ви ја ду и 
кар не вал од 17. до 19. сеп тем бра, 
јер ће на „Бе ло свет ском фе сти ва-
лу ху мо ра и са ти ре“ мо ћи да ви де 
мно ге по зо ри шне пред ста ве, али 
и так ми че ња у ду хо ви то сти.

На кра ју, под се ћа мо да до 30.
сеп тем бра у Аран ђе лов цу тра је 
Ме ђу на род на смо тра умет но сти 
„Мер мер и зву ци“, јед на од нај у-
глед ни јих кул тур но-умет нич ких 
ма ни фе ста ци ја у Ср би ји. Смо тру 
ва ја ра и ке ра ми ча ра, ко ја је по-
че ла 1. ју ла, пра те број ни му зич-
ки, књи жев ни, ли ков ни, филм-
ски и фол клор ни про гра ми.

В. Ана ста си је вић

Кроз Ср би ју Кроз Ср би ју 
у сеп тем бруу сеп тем бру
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ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО ЧА ЧАК

Ма ла по ве ли чи ни, ве ли ка 
по бро ју ре ше них зах те ва
Са 14.924 ре ше на зах те ва у 2012. го ди ни и 8.898 ре ше них зах те ва за пе ри од ја ну ар-јул ове го ди не 
у гру пи фи ли ја ла ко је до но се нај ве ћи број ре ше ња, ажур ност по ве ћа на на 94 про цен та

УФи ли ја ли Ча чак Ре пу блич ког фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
са ис по ста ва ма у Гор њем Ми ла нов цу,

Лу ча ни ма и Ива њи ци, пра ва из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња оства ру је 55.000
оси гу ра ни ка и 53.100 ко ри сни ка пен зи ја
Мо ра вич ког окру га.

По Од лу ци о при вре ме ној над ле жно сти за
оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња за оси-
гу ра ни ке и ли ца са под руч ја АП
Ко со ва и Ме то хи је у Фи ли ја ли Ча-
чак се до но се и ре ше ња о пра ви-
ма из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња за оси гу ра ни ке и ли ца
ко ја бо ра ве на под руч ју АП Ко со-
ва и Ме то хи је, а по след ње оси гу-
ра ње им је на под руч ју Фи ли ја ла
Пећ и При зрен.

− По бро ју оси гу ра ни ка и ко-
ри сни ка пра ва ова фи ли ја ла
спа да у гру пу „ма лих“ фи ли ја ла,
али се по бро ју при мље них и
ре ше них зах те ва не мо же сма-
тра ти ма лом. Са 14.924 ре ше на
зах те ва у 2012. го ди ни и 8.898
ре ше них зах те ва за пе ри од ја-
ну ар-јул ове го ди не на ла зи се у
гру пи фи ли ја ла ко је до но се нај-
ве ћи број ре ше ња. По ка за тељ
успе шно сти ње ног ра да ни је са-
мо број ре ше них зах те ва, већ, пре све га, и
број зах те ва ре ше них у за кон ском ро ку од
60 да на. Док је про шле го ди не у за кон ском
ро ку би ло ре ше но 90 од сто, за пр вих шест
ме се ци ове го ди не ажур ност је по ве ћа на на
94 про цен та – ис ти че Крин ка Лу кић, ди рек-
тор ка Фи ли ја ле Ча чак.

Ова кав ни во ажур но сти по стиг нут је за-
хва љу ју ћи ве ли ком за ла га њу, са ве сном и
од го вор ном по на ша њу за по сле них у Фи ли-
ја ли, ко ји ра де у про стор но скром ним усло-
ви ма и сме ште ни су у про сто ри ја ма ко је се
на ла зе на две ло ка ци је у гра ду.

− Ка да је по треб но, на по слу се оста је и
по сле ис те ка рад ног вре ме на или се до ла-
зи су бо том. Фи ли ја ла има 56 за по сле них на
нео д ре ђе но вре ме и тро је на од ре ђе но, а
по ста ро сној струк ту ри ве ли ки је број мла-
дих ко ји се мак си мал но тру де да ажур но и
ква ли тет но оба вља ју по сло ве. У Фи ли ја-
ли је кра јем 2009. го ди не број из вр ши ла ца

сма њен за 20 од сто по За ко ну о од ре ђи ва-
њу мак си мал ног бро ја за по сле них у ре пу-
блич кој ад ми ни стра ци ји, али су се мла ди,
углав ном при прав ни ци, до бро сна шли и
укло пи ли у рад Фи ли ја ле до при но се ћи да
се одр жи од ре ђен ква ли тет и ажур ност у
ра ду – на гла ша ва ди рек тор ка Лу кић.

Тим ко ји во ди Фи ли ја лу Ча чак сма тра да се

ни во ажур но сти и ква ли тет ра да на по стиг-
ну том ни воу мо же још по бољ ша ти, и пред-
у зи ма ак тив но сти за њи хо во по ве ћа ње. Ово
по себ но за то што је број под не тих зах те ва у
2013. ве ћи у од но су на 2012. го ди ну.

− На и ме, у пр вих шест ме се ци ове го ди не
при мље но је и ре ше но 1.500 зах те ва ви ше
не го у истом пе ри о ду ла не, па је еви дент но
да се обим по сла по ве ћа ва. Да би смо ко ри-
сни ци ма и оси гу ра ни ци ма иза шли у су рет и
да би они лак ше оства ри ли сво ја пра ва из
пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња, обез бе-
ђе на је сва ко днев на прав на по моћ ко ју пру-
жа ју ви ши и са мо стал ни струч ни са рад ни ци
за ре ша ва ње о пра ви ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња на шал те ру за прав ну
по моћ, а ла ко су гра ђа ни ма до ступ ни и на-
чел ни ци оде ље ња, а и ја са ма као ди рек тор
Фи ли ја ле – ис ти че на ша са го вор ни ца.

По ред до но ше ња ре ше ња о пра ви ма из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, у фи-

ли ја ли и ис по ста ва ма при ма ју се све вр сте
при ја ва, из да ју по твр де ве за не за ис пла-
ту пен зи ја, по твр де и уве ре ња о по да ци ма
ре ги стро ва ним у ма тич ној еви ден ци ји, и то
из ме ђу 80 и 120 сва ко днев но.

При јем при ја ва на оси гу ра ње од по чет-
ка ра да Цен трал ног ре ги стра вр ши се без
по себ них про бле ма. Ве шта че ње рад не спо-

соб но сти, те ле сног оште ће ња и
по тре бе за ту ђом не гом и по мо-
ћи оба вља се у за кон ском ро ку
од 60 да на.

Фи ли ја ла до бро са ра ђу је и
са оп штин ским ор га ни за ци ја ма
пен зи о не ра са ко ји ма је и ове
го ди не у из у зет но ква ли тет ној
са рад њи спро ве ден Кон курс за
упу ћи ва ње ко ри сни ка пен зи ја на
ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да.
Број при ја вље них пен зи о не ра
био је 2.500, а пра во на бес плат-
ну ре ха би ли та ци ју оства ри ло је
299 ко ри сни ка пен зи ја, ко ји су у
нај ве ћем бро ју већ ис ко ри сти ли
ову мо гућ ност и бо ра ви ли у не-
кој од ба ња. Ма њи број још ни је
ис ко ри стио сво је пра во јер су,
због соп стве них раз ло га и сво-
јом во љом, од ло жи ли ко ри шће-
ње ре ха би ли та ци је у ба њи.

− На рав но, увек по сто је и они
ко ри сни ци пен зи ја и оси гу ра ни ци ко ји не-
чим у ра ду ни су за до вољ ни, због че га је у
Фи ли ја ли од по чет ка го ди не еви ден ти ра-
но 11 при ту жби ко је су упу ће не Ди рек ци ји
Фон да или Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке. По сле раз ма-
тра ња у Ди рек ци ји и Ми ни стар ству уста но-
вље но је да је са мо јед на би ла де ли мич но
осно ва на.

− Не ре ше ни зах те ви, а по себ но зах те ви
на чи је ре ше ње гра ђа ни че ка ју ду же не го
што је рок про пи сан за ко ном, мо гу би ти
раз лог за не за до вољ ство на ших ко ри сни-
ка, али се по сту пак ре ша ва ња пра ти и во ди
се ра чу на да раз лог за што су не ре ше ни не
бу де не бла го вре ме но по сту па ње Фи ли ја ле.
До пре ко ра че ња ро ка углав ном до ла зи из
раз ло га на ко је фи ли ја ла не мо же да ути че
– за кљу чу је Крин ка Лу кић, ди рек тор ка Фи-
ли ја ле Ча чак.

При пре ми ла В. Ана ста си је вић

КрКрииннин к кка а ЛуЛуЛуЛу кк к кићићићић
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поводи

„При мед ба По ве ре ни ка да
раз ме на по да та ка Фон да са бан-
ка ма ни је у скла ду са За ко ном о
за шти ти по да та ка о лич но сти,
при хва ће на је и при ме њу је се
од ма ја 2013. го ди не, ка да смо
је и до би ли. То зна чи да је Фонд
ува жио при мед бу и пре стао да
вр ши раз ме ну по да та ка, а у то ку
је пот пи си ва ње анек са уго во ра
са бан ка ма у ко ји ма се бри шу
спор ни чла но ви (са ве ћи ном

ба на ка анекс је већ пот пи сан)“
– ка же се у са оп ште њу ко је је
Сек тор за од но се с јав но шћу РФ
ПИО до ста вио ме ди ји ма по сле
ви ше днев них на пи са на кон из-
ја ве по ве ре ни ка Ро до љу ба Ша-
би ћа ко јом упо зо ра ва бан ке и
Фонд ПИО на не за ко ни тост раз-
ме не по да та ка из ме ђу ба на ка
и Фон да о ко ри шће њу те ку ћих
ра чу на гра ђа на.

− За ко ном је про пи са но да у
мо мен ту смр ти ко ри сни ка пен-
зи је ма тич ни уре ди у ло кал ним
са мо у пра ва ма из да ју из вод из
књи ге пре ми ну лих и је дан при-
ме рак из во да до ста вља ју Фон ду,
ра ди об у ста ве ис пла те. Ме ђу тим,
од ре ђе ни број из во да из књи-
ге пре ми ну лих стиг не у Фонд са

за ка шње њем или га ни ка да и не 
до би је мо, та ко да Фонд не мо же 
на ди рек тан на чин да до ђе до са-
зна ња о смр ти сва ког ко ри сни ка 
пен зи је. По што ни смо у си ту а ци-
ји да на тај на чин до ла зи мо до 
тач них и пре ци зних по да та ка о 
пре ми ну лим ко ри сни ци ма пен-
зи ја, са бан ка ма смо има ли до го-
вор, пре ци зни је ре че но уго вор, 
да нам сиг на ли зи ра ју уко ли ко 
се са не ког те ку ћег ра чу на ду-

жи вре мен ски пе ри од по ди же 
но вац са мо са бан ко ма та или 
пен зи ју по ди же са мо овла шће-
но ли це, а не онај на чи је име 
гла си ра чун. То је био на чин да 
спре чи мо зло у по тре бе ко је су 
се до га ђа ле. На и ме, де ша ва ло 
се да на след ни ци или осо ба ко ја 
има овла шће ње на те ку ћи ра чун 
ко ри сни ка пен зи је по не ко ли ко 
ме се ци или чак и го ди на по сле 
смр ти пен зи о не ра не сме та но 
са бан ко ма та или уз овла шће ње 
по ди жу ње го ву пен зи ју из бан ке 
и на тај на чин не оште ћу ју са мо 
Фонд, већ и све оста ле пен зи о-
не ре јер узи ма ју но вац ко ји им 
ни по ком осно ву не при па да. То 
је по сле ди ца не бла го вре ме ног 
до ста вља ња по да та ка из ма тич-

не еви ден ци је о смр ти ко ри сни-
ка пен зи ја, јер ми и да ље упла ћу-
је мо сред ства, а но вац по ди же 
не ко ко на то не ма ап со лут но 
би ло ка кво пра во – об ја шња ва 
за наш лист Иван Ми мић, фи нан-
сиј ски ди рек тор РФ ПИО.

Пен зи о нер ко ји же ли да му 
се пен зи ја ис пла ћу је пре ко те-
ку ћег ра чу на пот пи су је уго вор 
са бан ком о отва ра њу ра чу на, а 
бан ка ту ин фор ма ци ју до ста вља 

Фон ду, ко ји вр ши ис пла ту. Овим 
уго во ром де фи ни са ни су сви 
еле мен ти ко ри шће ња те ку ћег 
ра чу на, а је дан од чла но ва пре-
ци зи ра да бан ка мо же ње го ве 
по дат ке по по тре би до ста вља ти 
из ме ђу оста лог и Фон ду ПИО. 
Упра во у тој ва лид ној, пот пи-
са ној са гла сно сти пен зи о не ра 
на ла зи ло се прав но уте ме ље ње 
за уго вор ну раз ме ну по да та ка 
из ме ђу ба на ка и Фон да, ко ја је 
по сто ја ла до ма ја ове го ди не.

Чи ње ни ца је да мно ги пен зи о-
не ри жи ве са ми, не ки су бо ле сни, 
не по крет ни или те шко по крет ни, 
та ко да да ју овла шће ња бли жим 
или да љим срод ни ци ма, па чак и 
ком ши ја ма, да им по ди жу но вац 
од пен зи је из бан ке. Под се ћа мо 

да је са свим ле гал но и да за кон
омо гу ћа ва пен зи о не ри ма да да ју
овла шће ње дру гом ли цу да по ди-
же пен зи ју уме сто њих. Ово овла-
шће ње ва жи го ди ну да на и мо ра
се об на вља ти. Да ва ње овла-
шће ња дру гом ли цу је уго вор ни
од нос ко ји се оба вља у бан ци
пре ко ко је се ис пла ћу је пен зи ја,
уз пот пи си ва ње уго во ра из ме ђу
вла сни ка ра чу на – пен зи о не ра и
ли ца ко ме да је овла шће ње, као

и овла шће ног ли ца бан ке. Уго во-
ром о овла шће њу су пре ци зно
ре гу ли са ни сви еле мен ти бит ни
за рас по ла га ње нов цем на ту ђем
ра чу ну.

Ме ђу тим, у прак си се по ка за-
ло да не ка од тих овла шће них 
ли ца или оних ко ји има ју кар-
ти цу и ПИН за бан ко мат, не сме-
та но и по сле смр ти пен зи о не ра 
на ста ве са по ди за њем њи хо вих 
пен зи ја, уме сто да оба ве сте над-
ле жне у Фон ду о то ме да би и ис-
пла та пен зи је би ла об у ста вље-
на. У ви ше на вра та је по след њих 
го ди на у ме ди ји ма би ло и та квих 
тек сто ва, од но сно пи са ло се о 
то ме ко ли ко је ду го по сле смр ти 
пен зи о не ра не ко у њи хо во име 
по ди зао но вац. Та ко се ства ра 

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Од ма ја се не раз ме њу ју 
по да ци са бан ка ма

У то ку је 
пот пи си ва ње 
анек са 
уго во ра
са бан ка ма
у ко ји ма се 
бри шу спор ни
чла но ви
ко ји ма је би ла 
омо гу ће на
раз ме на
по да та ка
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По че так но ве школ ске го ди не ујед но је и
вре ме ка да уче ни ци и сту ден ти ко ји су ко-
ри сни ци по ро дич не пен зи је тре ба да до ста-
ве Фон ду ПИО сво је по твр де о шко ло ва њу.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју, да под се ти мо,
има ју чла но ви по ро ди це на кон смр ти ко ри-
сни ка ста ро сне или ин ва лид ске пен зи је, од-
но сно умр лог оси гу ра ни ка ко ји има нај ма ње
пет го ди на ста жа оси гу ра ња или ко ји је ис пу-
нио усло ве за ин ва лид ску пен зи ју. У слу ча ју
да је узрок смр ти по вре да на ра ду или про фе-
си о нал но обо ље ње, пра во на пен зи ју чла но-
ви по ро ди це оства ру ју без об зи ра на ду жи ну
пен зиј ског ста жа оси гу ра ни ка.

Ка да је реч о де ци као ко ри сни ци ма по-
ро дич не пен зи је, пра во на ње но ко ри шће-
ње има ју де ца до 15 го ди на без об зи ра на
то да ли се шко лу ју, за тим уче ни ци сред ње
шко ле до за вр шет ка шко ло ва ња, али нај ка-
сни је до на вр ше них 20 го ди на жи во та, као и
сту ден ти до ди пло ми ра ња, а нај ка сни је до
26. го ди не, без об зи ра на то да ли се њи хо во
обра зо ва ње фи нан си ра из бу џе та или сту-
дент сам фи нан си ра шко ло ва ње на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

У скла ду са тим, де ца ста ри ја од 15 го ди-
на у оба ве зи су да јед ном го ди шње Фон ду
ПИО до ста вља ју по твр де о шко ло ва њу.

Уче ни ци ко ји ко ри сте по ро дич ну пен зи-
ју тре ба ло би да до кра ја сеп тем бра Фон ду
ПИО до ста ве по твр де о шко ло ва њу, да им
не би би ла об у ста вље на ис пла та при на-
дле жно сти, док сту ден ти по твр де о упи су у
школ ску 2013/14. го ди ну тре ба да до ста ве
над ле жним фи ли ја ла ма Фон да до 31. ок то-
бра. Ка да је реч о ап сол вен ти ма, уко ли ко
је у по твр ди на ве де но да је апо сло вент-
ски стаж ис те као са од ре ђе ним да ту мом, а
да сту дент има пра во да по ла же ис пи те у

школ ској го ди ни за ко ју је тра же на по твр-
да, пра во ко ри шће ња по ро дич не пен зи је
се на ста вља до за вр шет ка школ ске го ди не,
од но сно до да ту ма ди пло ми ра ња, али не
ду же од на вр ше них 26 го ди на.

Уко ли ко се по твр де о шко ло ва њу не до-
ста ве до ис те ка ових да ту ма, по кре ће се
по сту пак за до но ше ње ре ше ња ко јим се
утвр ђу је пре ста нак пра ва на по ро дич ну
пен зи ју.

Про блем са до ста вља њем по твр да о шко-
ло ва њу на вре ме нај че шће има ју сту ден ти
ви со ко школ ских уста но ва у ко ји ма се упис
школ ске го ди не вр ши у но вем бру. Из тог
раз ло га Фонд ПИО је про ду жио рок за до-
ста вља ње уве ре ња о шко ло ва њу сту де на та,
те они сво је по твр де мо гу до ста ви ти и то-
ком но вем бра ме се ца. У том слу ча ју, ис пла-
та пен зи је они ма ко ји уве ре ње не до ста ве
до кра ја ок то бра би ће са мо при вре ме но
об у ста вље на, али ће по кре та ње по ступ ка
за до но ше ње ре ше ња о пре стан ку пра ва на
по ро дич ну пен зи ју би ти од ло же но на кон
30. но вем бра.

Уко ли ко ово ре ше ње сту пи на сна гу, про-
це ду ра ус по ста вља ња ис пла те по ро дич не
пен зи је под ра зу ме ва по нов но под но ше ње
зах те ва и све по треб не до ку мен та ци је за
оства ри ва ње пра ва на по ро дич ну пен зи ју.
Ка да об у ста вље на ис пла та по но во бу де ак-
ти ви ра на, по ред ре дов не пен зи је ко ри сни-
ци ма се ис пла ћу ју и сви за о ста ли из но си од
мо мен та об у ста ве.

Уче ни ци и сту ден ти по твр де мо гу да пре-
да ју лич но, у фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја им
ис пла ћу је пен зи ју, а мо гу их по сла ти и по-
штом. На по твр да ма је по треб но упи са ти
ма тич ни број ро ди те ља по ко ме се ко ри сти
пен зи ја. В. Ка дић

ПО ТВР ДЕ О ШКО ЛО ВА ЊУ КО РИ СНИ КА ПО РО ДИЧ НИХ ПЕН ЗИ ЈА

У слу ча ју ка шње ња при вре ме на об у ста ва ис пла те

још ве ћи про блем – про блем 
пре пла те, ко ју Фонд вр ло те шко 
ка сни је мо же да на пла ти. Да би 
ова кве си ту а ци је би ле спре че-
не или бар све де не на ми ни мум, 
Фонд је са бан ка ма раз ме њи вао 
ин фор ма ци је о те ку ћим ра чу ни-
ма са ко јих шест ме се ци ни ко ни-
је по ди гао пен зи ју или по ко ји ма 
је 12 ме се ци са мо овла шће но 
ли це рас по ла га ло сред стви ма.

Та кав је био и слу чај ко ме је 
у по след ње вре ме по све ће на 
ве ли ка ме диј ска па жња. На и ме, 
пен зи о нер је ду же био од су тан 
из зе мље, па ни ко ни је по ди зао 
но вац са ње го вог ра чу на, та ко 
да је при ли ком по врат ка пр во 
мо рао да до ка же свој иден ти тет, 
па тек он да да по диг не сво је, у 

ме ђу вре ме ну упла ће не, пен зи-
је. На по ми ње мо да Фонд ПИО 
по за ко ну мо же да тра жи од ко-
ри сни ка пен зи је да до ста ви по-
твр ду о жи во ту или да лич ним 
до ла ском у фи ли ја лу Фон да по-
твр ди свој иден ти тет. Ни до ова-
квих си ту а ци ја не би до ла зи ло 
ка да би пен зи о нер пре од ла ска 
у ино стран ство на ду жи пе ри од, 
шест ме се ци или ви ше, о то ме 
оба ве стио над ле жне у Фон ду, 
та ко да се зна да од ре ђе ни пе-
ри од не ће бо ра ви ти у зе мљи и 
не ће по ди за ти но вац са ра чу на. 
Да је Фонд бла го вре ме но имао 
та кву ин фор ма ци ју, не би при-
вре ме но об у ста вљао ис пла ту 
пен зи је, од но сно, мо гао је по 
зах те ву ко ри сни ка при вре ме-

но да ди стри бу и ра ис пла ту у
зе мљу у ко јој пен зи о нер ду же
бо ра ви.

По сле упо зо ре ња ко ја су до-
шла из Ми ни стар ства ра да, за-
по шља ва ња и со ци јал не по ли-
ти ке и од по ве ре ни ка Ро до љу ба
Ша би ћа, пре ци зни је ре че но од
ма ја ове го ди не, Фонд је об у ста-
вио прак су раз ме не по да та ка
са бан ка ма, а анек си уго во ра
из ме ђу Фон да и по слов них бан-
ка, из ко јих су из бри са ни чла-
но ви ко ји де фи ни шу раз ме ну
по да та ка, по сла ти су у бан ке на
пот пи си ва ње. До са да је ви ше
од по ло ви не ба на ка пот пи са ло
и вра ти ло анек се уго во ра, а од
оста лих се то оче ку је у што ско-
ри је вре ме.

„Ка да би све ин сти ту ци је си-
сте ма при ме њи ва ле за кон ска ре-
ше ња у прак си и оба ве шта ва ле
Фонд о пре ми ну лим ко ри сни ци-
ма, од но сно до ста вља ли из во де
из ма тич них књи га пре ми ну лих,
и ка да би са ми ко ри сни ци при ја-
вљи ва ли Фон ду про ме не ко је су
од ути ца ја на ко ри шће ње пра ва,
што им је та ко ђе за кон ска оба-
ве за, као што је про ме на адре се
или ду жи бо ра вак у ино стран-
ству и сл., Фонд ни ка да не би ни
до шао у си ту а ци ју да на по сре-
дан на чин до ла зи до чи ње ни ца
ко је су од пре суд не ва жно сти за
ре гу лар но по сло ва ње” – ка же се
у зва нич ном са оп ште њу Сек то ра
за од но се с јав но шћу РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић
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актуелно

Цен трал ни ре ги стар оба ве зног со ци-
јал ног оси гу ра ња (ЦРО СО), као је дин-
стве на ба за по да та ка о оси гу ра ни ци-

ма, оси гу ра ним ли ци ма и по сло дав ци ма, као
ЦЦ
што је по зна то, по чео је са ра дом 6. ав гу ста.
Ба за је фор ми ра на од по да та ка Ре пу блич ког
фон да ПИО, Ре пу блич ког фон да за здрав стве-
но оси гу ра ње, На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње и Аген ци је за при вред-
не ре ги стре.

Пре ма ре чи ма Зор ке Рмуш, 
по моћ ни ка ди рек то ра По кра-
јин ског фон да ПИО, у пр вој не-
де љи ра да ЦРО СО, ка да је у пи-
та њу пре нос по да та ка из већ 
по сто је ћих ба за по да та ка ор га-
ни за ци ја со ци јал ног оси гу ра-
ња у ба зу Цен трал ног ре ги стра, 
нај ви ше их је уне то из РФ ПИО 
и РФ ЗО. За тим ма њим де лом из 
НСЗ, углав ном за оне оси гу ра-
ни ке ко ји су при ма ли нов ча ну 
на кна ду са пра вом на оба ве зно 
оси гу ра ње. Из АПР-а пре не ти су 
по да ци за об ве зни ке пла ћа ња 
до при но са ко је ре ги стру је ова 
ин сти ту ци ја.

Кон крет но, по да ци о при ја ва ма на оси гу-
ра ње, од но сно о пе ри о ди ма на оси гу ра ње,
пре не ти су у Цен трал ни ре ги стар у про цен-
ту од око 50 од сто (за под руч је Вој во ди не
пре ко 57 од сто).

− Раз лог ма њег про цен та пре у зи ма ња по-
да та ка о оси гу ра њу је не у са гла ше ност пе ри-
о да оси гу ра ња пре ма еви ден ци ја ма РФ ЗО
и на шег Фон да. Је дан од при ме ра за то је и
си ту а ци ја у ко јој се од ре ђе на осо ба при ја-

ви ла на оси гу ра ње код нас, а у истом пе ри-
о ду она ни је би ла при ја вље на на оси гу ра ње
код РФ ЗО, јер ни је има ла по тре бу да на пра-
ви здрав стве ну књи жи цу. У та квим слу ча је-
ви ма, ка да при ја ва ни је про на ђе на и у оној
дру гој ор га ни за ци ји, по да ци ни су уне ти у ба-
зу Цен трал ног ре ги стра. Са да се по да ци ко ји
се фор ми ра ју у ЦРО СО за но ве ре ги стро ва не

оси гу ра ни ке и пе ри о де оси гу ра ња пре у зи-
ма ју и сме шта ју као је дин стве ни у на ше ба-
зе по да та ка и ми их ко ри сти мо у свом ра ду
– об ја сни ла је Зор ка Рмуш.

Она је на ве ла да је, пре ма ин фор ма ци ја-
ма ко ји ма рас по ла жу, у пе ри о ду од 6. до 12.
ав гу ста би ло ре ги стро ва но 79.443 по ку ша ја
ди рект ног елек трон ског при сту па ЦРО СО-у
ра ди при ја ве на оси гу ра ње, а од то га је при-
хва ће но 65.517, што из но си 82,47 про це на-

та. Ме ђу тим, при хва ће не су са мо 653 при-
ја ве ко је су про сле ди ли об ве зни ци пла ћа-
ња до при но са, што зна чи да је ди рект ним
при сту пом то успе шно ура ди ло све га је дан
од сто по сло да ва ца. Они још увек ви ше те
по сло ве оба вља ју на шал те ри ма ор га ни за-
ци ја со ци јал ног оси гу ра ња.

− По по да ци ма ко ји ма рас по ла же мо, број
при хва ће них при ја ва ко је су упу-
ће не пре ко овла шће них рад ни-
ка на шал те ри ма РФ ПИО пу тем
пор та ла ко је ко ри сти наш Фонд
из но сио је 92,66 од сто 12. ав гу-
ста, док је пр вог да на ра да ЦРО-
СО − 6. ав гу ста, тај учи нак био
78,87 про це на та. С дру ге стра не,
РФ ЗО је пре ко сво јих шал те ра
пр вог да на ра да Цен трал ног ре-
ги стра имао 44,70, а 12. ав гу ста
89,75 од сто при хва ће них при ја-
ва – ре кла је Зор ка Рмуш.

Она је још јед ном под се ти ла
да је циљ ус по ста вља ња ЦРО-
СО је дин ствен си стем ре ги стра-
ци је оси гу ра ни ка, ефи ка сни ја
кон тро ла на пла те до при но са
и из вр ша ва ња оба ве за по сло-

да ва ца у под но ше њу при ја ва на оба ве зно
со ци јал но оси гу ра ње. Та ко ђе, раз ме на по-
да та ка Цен трал ног ре ги стра ће по мо ћи и
уста но вља ва њу не пра вил но сти у ра ду, а
до ста вља њем и упо ре ђи ва њем по треб них
по да та ка и ин фор ма ци ја По ре ској упра-
ви и Ин спек то ра ту ра да би ће омо гу ће на и
ефи ка сни ја за шти та пра ва за по сле них код
по сло да ва ца ко ји не из вр ша ва ју сво је оба-
ве зе. Ми ро слав Мек те ро вић

У ПР ВОЈ НЕ ДЕ ЉИ РА ДА ЦЕН ТРАЛ НОГ РЕ ГИ СТРА РЕ ГИ СТРО ВА НО 65.517 ПРИ ЈА ВА

Нај ви ше при хва ће них 
по да та ка из РФ ПИО

КОН КУРС ЗА ДО ДЕ ЛУ БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТА ВА

Раз вој жен ског пред у зет ни штва 
у агро би зни су

По кра јин ски за вод за рав но прав ност 
по ло ва рас пи сао је 8. ав гу ста јав ни кон-
курс за су фи нан си ра ње на бав ке опре ме 
или уре ђе ња про сто ра за раз вој жен ског 
пред у зет ни штва у агро би зни су. За вод ће 
по овом кон кур су же на ма пред у зет ни-

ца ма у Вој во ди ни до де ли ти бес по врат но
укуп но ми ли он ди на ра.

За ин те ре со ва не пред у зет ни це мо гу да
кон ку ри шу са мо са јед ним про јек том, у
ви си ни тра же них сред ста ва нај ви ше до
250.000 ди на ра. Кон курс је отво рен до 15.

сеп тем бра ове го ди не, а пред ност при ли-
ком до де ле сред ста ва има ју кан ди дат ки-
ње ко је су про шле обу ке на те му основ них
кон це па та пред у зет ни штва у окви ру про-
јек та „Же не пред у зет ни це у агро би зни су“,
ко ји је по кре нуо УСА ИД.

ММаа ллиии бббрроој 
ддии ррееккттт ннииихх 
ееллеекк ттрроонн ссккиихх 
ппррии ссттуу ппаа 
ообб ввее ззннии ккаа 
ппллаа ћћаа њњаа 
ддоо ппррии нноо ссаа

ЗоЗоЗооЗоЗ р р рр ркакакаака Р РРР Рмумуммушшшш



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2013. 7

На кон да на са ве то ва ња са пред став-
ни ци ма не мач ког за во да за пен зиј-
ско оси гу ра ње (De utsche Ren ten ver-

sic he ung) и Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње одр жа них фе бру-
а ра ове го ди не у Штут гар ту и Мин хе ну, Ср-
би ја ће би ти до ма ћин овог до га ђа ја у сеп-

тем бру ме се цу, и то 17. и 18. сеп тем бра у
Фи ли ја ли Кра гу је вац (Ле пе нич ки бу ле вар
9а), и 19. сеп тем бра у згра ди Слу жбе 1 Фи-
ли ја ле за град Бе о град на Но вом Бе о гра ду
(Бу ле вар умет но сти 10).

Кра гу је вац и Бе о град су ода бра ни као ме-
ста до га ђа ња пре све га да би се ова кав вид
бес плат не прав не по мо ћи омо гу ћио и учи-
нио до ступ ним што ве ћем бро ју гра ђа на,
ко ји ће мо ћи да се, у за ви сно сти од ме ста
свог пре би ва ли шта, опре де ле за ло ка ци-

ју ко ја им је бли жа. По зна то је да је згра да
Фон да ПИО на Но вом Бе о гра ду већ по ста ла
тра ди ци о нал ни до ма ћин ова квих са ве то ва-
ња, а и за по сле ни у Фи ли ја ли Кра гу је вац су
про шле го ди не већ има ли ова кво ис ку ство
јер су би ли до ма ћи ни, и то вр ло успе шни,
да на са ве то ва ња одр жа них са пред став ни-
ци ма аустриј ског но си о ца оси гу ра ња, ка да
је од зив стра на ка, као и ком плет на ор га ни-
за ци ја би ла од лич на. Не ма раз ло га да се
ова ква до бра ис ку ства не по но ве и ка да су
у пи та њу не мач ко-срп ски да ни раз го во ра
за ка за ни за ову го ди ну.

Основ ни циљ ор га ни зо ва ња ова квог
са ве то ва ња сва ка ко ће и овај пут би ти по-
стиг нут. Са ве то дав ци из над ле жних ор га ни-
за ци ја две зе мље ко ји ра де на по сло ви ма
оства ри ва ња пра ва при ме ном би ла те рал-
ног ме ђу на род ног уго во ра о со ци јал ном
оси гу ра њу да ва ће кон крет не од го во ре и
прав не са ве те оси гу ра ни ци ма ко ји има ју
пе ри о де оси гу ра ња на вр ше не у Ср би ји и
у Не мач кој, као и ко ри сни ци ма већ оства-
ре них пра ва. При то ме ће би ти до след но
ис по што ван прин цип за шти те по да та ка о
лич но сти, па ће гра ђа ни свој раз го вор са
са ве то дав ци ма (јед ним не мач ким и јед ним
срп ским) оба вља ти у за себ ним кан це ла ри-
ја ма, на рав но уз по моћ пре во ди о ца. То ком
три рад на да на пру жа ће се бес плат на прав-
на по моћ за ин те ре со ва ним ли ци ма, пре
све га у ци љу раз ја шње ња спор них си ту а ци-
ја, убр за ња по ступ ка, ин фор ми са ња о то ме
у ко јој фа зи по ступ ка се кон кре тан пред мет
на ла зи, ин фор ми са ња о усло ви ма за оства-
ри ва ње пра ва и њи хо вој ви си ни итд.

Јав ност је оба ве ште на о овим да ни ма са-
ве то ва ња огла ша ва њем у днев ним но ви на-
ма „По ли ти ка“ и „Ве чер ње но во сти“, ис ти ца-
њем дво је зич них пла ка та у шал тер са ла ма
свих ор га ни за ци о них је ди ни ца Фон да ПИО,

оба ве шта ва њем кроз ме ди је (штам па, те ле-
ви зи ја) и пу тем сај то ва Фон да и За во да за
со ци јал но оси гу ра ње. Та ко ђе, не мач ки но-
си лац оси гу ра ња, сла њем по зи ва на кућ не
адре се, оба ве шта ва оси гу ра ни ке и ко ри-
сни ке о вре ме ну и ме сту одр жа ва ња да на
са ве то ва ња.

При ја вљи ва ње за ин те ре со ва них тра ја-
ће од 2. до 14. сеп тем бра, на две ди рект не
те ле фон ске ли ни је. При ли ком за ка зи ва ња,
за ин те ре со ва ни гра ђа ни да ју сво је лич не
по дат ке, на во де раз лог због ко јег же ле да
уче ству ју на да ни ма рзго во ра, пи та ње ко је
им је спор но и опре де љу ју се у по гле ду гра-
да у ко ји же ле да до ђу – за Кра гу је вац или
Бе о град.

Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра РФ ПИО

СРП СКО-НЕ МАЧ КИ ДА НИ СА ВЕ ТО ВА ЊА У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ И БЕ О ГРА ДУ

Кра ћи пут до са ве та и по мо ћи

ienstag, von 9.00 bis 17.00 Uhrg, von 9.00 bis 17.0

Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranjeblički fond za penzijsko i invalidsko osiguran

18. seeptembar 201septembar 201 . godine. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

Stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog
osiguranja Vas savetuju.

Internationale
beratung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
versicherungsträger

beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete Vaše dokumente
o osiguranju i Vašu ličnu kartu ili pasoš 

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA   
DEUTSCHLAND

Utorak, od 9.00 do 17.00 0 časova17.00

Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

BEOGRAD
Republičk fond za penzijsko i invalidsko osiguranjeblički fond za penzijsko i invalidsko osiguran

Buleevar umetnosti 10, 11070 BeogradBulevar umetnosti 10, 11070

. septtembar 201eptembar 201 . godine. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

Stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog
osiguranja Vas savetuju.

Internationale
beratung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
versicherungsträger

beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete Vaše dokumente
o osiguranju i Vašu ličnu kartu ili pasoš 

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA   
DEUTSCHLAND

Četvrtak, od 9.00 do 17.00  časova17.00 Donnerstag, von 9.00 bis 17.00 Uhrg, von 9.00 bis 17.00

Основ ни ци ље ви кон кур са су да се по-
др же же не у агро би зни су, да се охра бре 
же не у се о ским сре ди на ма да узму ак тив-
но уче шће у по бољ ша њу соп стве ног еко-
ном ског по ло жа ја кроз са мо за по шља ва-
ње, и да се афир ми шу јед на ке шан се уче-
шћа же на и му шка ра ца у агро би зни су.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре-
у зе ти на сај ту За во да за рав но прав ност 
по ло ва www.rav no prav nost.org.rs, а при-
ја ве са до ку мен та ци јом под но се се лич но 
или по штом на адре су: По кра јин ски за вод 
за рав но прав ност по ло ва, Но ви Сад, Ми-
хај ла Пу пи на 6.

М. Мек те ро вић
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између два броја

Кра гу је вац: пр ва на ци о нал на Алум ни кон фе рен ци ја

Бе о град:
об ја вље на ли ста 
одо бре них
про гра ма

Град ска упра ва гра да Бе о гра да, Се-
кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту, об ја-
ви ла је Ли сту одо бре них про гра ма од

јав ног ин те ре са ко је
ре а ли зу ју удру же-
ња у 2013. го ди ни
за обла сти за шти те
осо ба са ин ва ли-
ди те том и по мо ћи
ста ри ји ма на те ри-
то ри ји гра да. Ли-
ста је об ја вље на на

зва нич ном сај ту Скуп шти не гра да Бе-
о гра да, а на ла зи се и на огла сној та бли
Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту, у
Ули ци 27. мар та, број 43-45.

Сход но фи нан сиј ским мо гућ но сти ма,
овај Се кре та ри јат ће де ли мич но фи нан сиј-
ски по др жа ти на ве де не про гра ме. Удру же-
ња чи ји су про гра ми по др жа ни тре ба да
при ло же ва лид ну ра чу но вод стве ну до ку-
мен та ци ју у ро ку од пет да на од да на об ја-
вљи ва ња ре зул та та кон кур са.

У окви ру Европ ске не де ље ма лих и
сред њих пред у зе ћа, у Кра гу јев цу је одр-
жа на пр ва на ци о нал на алум ни кон фе-
рен ци ја „Пред у зет нич ким обра зо ва њем
до про ме на у дру штву“. Уче сни ци пр ве
Алум ни кон фе рен ци је би ли су не ка да-
шњи по ла зни ци про гра ма пред у зет нич-
ког обра зо ва ња „До стиг ну ћа мла дих“ и
пред став ни ци Кан це ла ри ја за мла де из
це ле Ср би је.

Циљ кон фе рен ци је био је оку пља ње 
свих ко ји има ју мо гућ ност и ам би ци ју 
да ши ре пред у зет нич ки дух ме ђу мла-
ди ма, а уче сни ци су има ли при ли ку да 
до дат но раз ви ју сво је ве шти не, да се 
бо ље упо зна ју и раз ме не ис ку ства кроз 
раз ли чи те ра ди о ни це и ак тив но сти. 
На па нел ди ску си ји о пред у зет нич ком 
обра зо ва њу уче ство ва ли су пред став-
ни ци Ми ни стар ства омла ди не и спор та, 

Ми ни стар ства фи нан си ја и при вре де,
Кров не ор га ни за ци је мла дих Ср би је и
пред сед ник На ци о нал не асо ци ја ци је
кан це ла ри ја за мла де.

Кон фе рен ци ју су ор га ни зо ва ли Алум ни
клуб и ор га ни за ци ја „До стиг ну ћа мла дих у
Ср би ји“, уз фи нан сиј ску по др шку Аме рич-
ке ор га ни за ци је за ме ђу на род ну са рад њу,
Ми ни стар ства омла ди не и спор та и Ми-
ни стар ства фи нан си ја и при вре де.

Ву ков са бор у Тр ши ћу, по све ћен нај зна чај ни јем ре-
фор ма то ру срп ског је зи ка и пи сма – Ву ку Сте фа но ви ћу
Ка ра џи ћу, одр жа ће се 80. пут по ре ду од 15. до 19. сеп-
тем бра. Ова нај ста ри ја и нај ма сов ни ја кул тур на ма ни-
фе ста ци ја у Ср би ји оку пи сва ке го ди не из ме ђу 20.000 и
30.000 по се ти ла ца.

Пр ви Ву ков са бор одр жан је 17. сеп тем бра 1933, на дан
све ча ног отва ра ња об но вље не спо мен-ку ће и у по чет ку
је имао углав ном ло кал ни зна чај, док је то да нас ма ни фе-
ста ци ја од пр во ра зред ног кул тур ног зна ча ја. Са сто ји се из
пред са бор ских да на, у окви ру ко јих се из во де кон цер ти,
по зо ри шне пред ста ве, књи жев не ве че ри и из ло жбе ко је
се одр жа ва ју у Ло зни ци, Тр ши ћу, ма на сти ру Тро но ши и
Бе о гра ду, и за вр шне све ча но сти ко ја се одр жа ва у Тр ши-
ћу сва ког сеп тем бра, у не де љу пред Ма лу Го спо ји ну.

Про шле го ди не Ву ков са бор је упи сан у На ци о нал ни
ре ги стар не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа Ср би је.

Осам де се ти Ву ков са бор

Ре ха би ли та ци о ни цен тар „Зла тар” на
исто и ме ној пла ни ни је по сле ви ше го ди-
шњих суд ских спо ро ва пре су дом Ка са ци-
о ног су да по стао вла сни штво Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, по твр дио је за „Глас оси гу ра ни ка” 
Ва ле ри јан Ка ди је вић, са вет ник у РФ ПИО.
Пре че ти ри де це ни је Фонд је уло жио знат-
на сред ства у из град њу овог РХ цен тра, па

је то и био раз лог за суд ско по тра жи ва ње
пра ва вла сни штва.

„Зла тар” је дру ги РХ цен тар у Ср би ји ко ји 
је вра ћен Фон ду и пен зи о не ри ма. Ово ле-
чи ли ште за кар ди о ва ску лар не бо ле сти се,
ина че, про сти ре на осам хек та ра, на над-
мор ској ви си ни од 1.200 ме та ра, и рас по-
ла же са 350 кре ве та у око 17.000 ква дра та
под кро вом.

Суд од лу чио: „Зла тар” вла сни штво РФ ПИОСуд од лу чио: „Зла тар” вла сни штво РФ ПИО
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Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла јул-
ских при ма ња пен зи о не ри ма
из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 24. ав гу ста.

Пен зи о не ри са мо стал них
де лат но сти при ми ће сво је
це ле ав гу стов ске пен зи је 3.
сеп тем бра, а вој ни и по љо-
при вред ни пен зи о не ри ће
та ко ђе це ле ав гу стов ске пен-
зи је при ми ти 5. сеп тем бра.

Већ че твр ту го ди ну за ре дом Но ви Сад 
за вре ме фе сти ва ла Да ни Бра зи ла пул си ра 
ју жно а ме рич ким рит мо ви ма. На ви ше про-
сто ра у гра ду – од Кул тур ног цен тра, ку па ли-
шта Штранд до Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве и 
сту дент ских до мо ва, ор га ни зу ју се му зич ке, 
пле сне и спорт ске ра ди о ни це, пре зен та ци-
је, из ло жбе, би о скоп ске и дру ге пред ста ве, 
кон цер ти и ноћ не жур ке. Кар не вал сам бе, 
ка ко мно ги на зи ва ју за вр шни цу фе сти ва ла, 
с ра до шћу иш че ку-
ју све ге не ра ци је
Но во са ђа на. Не ки
во ле моћ ни ри там
уда раљ ки, дру ги
се ди ве ве шти ни
ка пу е ра игра ча, а
ве ћи на се тру ди да
ка ме ра ма ове ко ве-
чи на ступ раз и гра-
них, жи во пи сних
сам ба пле са чи ца.

Фе сти вал је отво-
рио ам ба са дор
Бра зи ла у Ср би ји,
Але шан дре Адор,
ко ји је, из ра жа ва-
ју ћи за до вољ ство

због ове ма ни фе ста ци је ко ја из го ди не у го-
ди ну оку пља све ве ћи број љу ди, го во рио
и о сту па њу на сна гу спо ра зу ма о уки да њу
ви за из ме ђу на ше две др жа ве.

Осим но во сад ских клу бо ва сам ба уда-
раљ ки и ка пу е ре, ове го ди не на сту пи ле су
и гру пе из Бе о гра да, из Ита ли је, Аустри је,
Ма ђар ске, Хр ват ске и, на рав но, Бра зи ла.

Сви про гра ми и ра ди о ни це би ли су, као и
ра ни јих го ди на, потпуно бес плат ни. 

Вра ње: про грам
струч не прак се

Град Вра ње и Фи ли ја ла На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње рас пи са ли су јав ни по-
зив за ре а ли за ци ју про гра ма струч не прак-
се у 2013/2014. го ди ни, ко ји је по чео да те че
28. ав гу ста и тра ја ће до 11. сеп тем бра. Овај
про грам на ме њен је не за по сле ним ли ци ма
ко ја се пр ви пут струч но оспо со бља ва ју или
ко ја су се струч но оспо со бља ва ла кра ће од
вре ме на по треб ног за по ла га ње при прав-
нич ког/струч ног ис пи та. Као основ ни услов
пред ви ђа ан га жо ва ње ли ца са про сеч ном
оце ном не ма њом од осам, ста ро сти до 35
го ди на, ко ја су сте кла VII сте пен ви со ког
обра зо ва ња. У слу ча ју да из нос опре де ље-
них сред ста ва у бу џе ту гра да Вра ња то до-
зво ли, би ће омо гу ће но ан га жо ва ње и ли ца
са про сеч ном оце ном не ма њом од се дам
са VII сте пе ном ви со ког обра зо ва ња, од но-
сно са за вр ше ном тро го ди шњом ви со ком
или ви шом шко лом. Ме сеч на не то на кна да
из но си ће 20.000 или 18.000 ди на ра, у за ви-
сно сти од сте пе на обра зо ва ња.

Пра во уче шћа има ју ор га ни гра да Вра-
ња, јав на пред у зе ћа и уста но ве, др жав ни
ор га ни, обра зов не ин сти ту ци је, при вред-
на дру штва и пред у зет ни ци.

Пла те без про ме не

Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на овог ју ла 
из но си ла је 44.182 ди на ра, што је но ми нал но 0,5 од-
сто ма ње од јун ске, а ре ал но je ви ше за 0,4 од сто.

У по ре ђе њу с про сеч ном за ра дом ис пла ће ном у ју лу 
2012. го ди не, не то за ра да је би ла но ми нал но ве ћа за 7,3 
од сто, а ре ал но ма ња за 1,2 од сто. Пре ра чу на то, про сеч-
на за ра да у ју лу би ла је не где око 385 евра. Ко ли ке су 
нам пла те нај бо ље по ка зу је про сеч на по тро шач ка кор-
па за ју ни, ко ја је из но си ла је 65.181,49 ди на ра.

У ју лу је про сеч на бру то за ра да би ла 60.896 ди на ра 
и но ми нал но је би ла за 0,8 од сто мањa, а ре ал но за 0,1 
од сто ве ћа од за ра де ис пла ће не прет ход ног ме се ца.

Нај ве ће про сеч не за ра де за јул у Ср би ји ис пла ће не су 
за по сле ни ма у бе о град ској оп шти ни Ста ри град − 69.819 
ди на ра, а нај ни же они ма у При бо ју – 22.450 ди на ра.

Да ни Бра зи ла у Но вом Са ду

Но ви Сад: при је ми за Ива ну Шпа но вић и Ми ха и ла Ду да ша
Гра до на чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че-

вић, упри ли чио је у Град ској ку ћи све ча ни
при јем за Ива ну Шпа но вић, ко ја је осво ји ла
брон за ну ме да љу на Свет ском пр вен ству у
атле ти ци, ње ног тре не ра Го ра на Об ра до ви ћа
и Сте ва на Зо ри ћа, ди рек то ра АК Вој во ди на.
Ву че вић је том при ли ком на гла сио да Ива на
Шпа но вић тре ба да бу де узор на шој омла ди-
ни и да ре зул тат ко ји је оства ри ла у Мо скви
има огро ман зна чај за це лу срп ску атле ти ку.
Гра до на чел ник Но вог Са да је исто вре ме но
на ја вио да ће у 2014. град из дво ји ти ви ше
сред ста ва за спорт.

Ива на Шпа но вић је, за јед но са Ми хај-
лом Ду да шем, де се то бој цем ко ји је на СП
у Мо скви по ста вио но ви др жав ни ре корд,
при су ство ва ла и све ча ном при је му у Вла ди
Вој во ди не ко ји је ор га ни зо ва ла Ма ри ни ка
Чо ба ну, по кра јин ска се кре тар ка за спорт и
омла ди ну. Се кре тар ка Чо ба ну је, уз че стит-
ке за по стиг ну те ре зул та те, на шим атлет-
ским ре пре зен та тив ци ма уру чи ла и нов ча-
не на гра де, а Ива на Шпа но вић је ис та кла
да су усло ви у ко ји ма у по след ње вре ме
тре ни ра у Но вом Са ду ве ли ким де лом за-
слу жни за осво је не ме да ље.
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у жижи

Цен трал ну ма ни фе ста ци ју
ово го ди шњег обе ле жа-
ва ња Ме ђу на род ног да-

на мла дих у Ср би ји, одр жа ну 12.
Ц
ав гу ста, у Ба њи Ко ви ља чи, под
сло га ном „Ак ти ви рај се и ти“,
отво рио је Не над Бо ров ча нин,
др жав ни се кре тар за омла ди ну
у Вла ди Ср би је, ко ји је као нај-
ве ћи про блем мла дих ис та као
не за по сле ност, јер је на еви-
ден ци ји На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње око 220.000 мла-
ђих од 30 го ди на.

Кан це ла ри је за мла де, удру-
же ња и во лон тер ске гру пе
одр жа ле су низ ма ни фе ста ци ја
ши ром Ср би је, док је на пла не-
тар ном ни воу те ма обе ле жа-
ва ња овог ме ђу на род ног да на
би ла „Мла ди и ми гра ци је“. Она
је тре ба ло да ука же на зна чај
ми гра ци ја за раз вој дру штва
и за јед ни це у це ли ни, али и да
упо зо ри на евен ту ал не ри зи ке
– дис кри ми на ци ју и из ра бљи-
ва ње мла дих.

Но, у Ср би ји је, ипак, нај ве ћи
про блем мла дих љу ди то што је
ско ро сва ки дру ги без по сла и
си гур не ег зи стен ци је. Та ко ви-
со ка не за по сле ност узро ку је и
дру ги ве ли ки про блем на шег
дру штва – ни зак на та ли тет и ви-

со ки про це нат ста ре ња ста нов-
ни штва, јер се мла ди без по сла 
те же од лу чу ју на за сни ва ње по-
ро ди це. Оп ти ми зам за не ко бо-
ље су тра на ши но ви на ра шта ји 
мо жда мо гу по тра жи ти у не ким 
на ја ва ма са нај ви ших ме ста. Че-
сти та ју ћи мла ди ма њи хов дан 

пре ми јер Иви ца Да чић је на-
гла сио да је нај ва жни ји за да так 
Вла де Ср би је да мла ди ма обез-
бе ди ква ли тет но обра зо ва ње и 
рад на ме ста, да у сво јој зе мљи 
жи ве од свог ра да. А Зо ран Мар-
ти но вић, др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, је 
оце нио да је ве о ма ва жно да се 
про цес обра зо ва ња ускла ди са 
по тре ба ма тр жи шта ра да, и ис-
та као да ће др жа ва учи ни ти све 
да спре чи од ла зак мла дих из 
зе мље.

С дру ге стра не, струч ња ци 
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, кроз ана ли зе са да-
шњег тр жи шта ра да Ср би је, 
ске ни ра ли су глав не про бле ме 
у ве зи са за по шља ва њем мла-
дих. То су: не ус кла ђе ност обра-
зо ва ња и по тре ба тр жи шта ра-
да, сла ба по ве за ност из ме ђу 
обра зо ва ња и за по шља ва ња 
мла дих, не до вољ на по ну да 
сло бод них рад них ме ста, не-
до вољ но раз ви јен си стем услу-
га при за по шља ва њу мла дих, 
не до вољ на по др шка раз во ју 

пред у зет ни штва, не до вољ но
ин фор ми са ње о раз во ју пред-
у зет ни штва мла дих, не раз ви-
је ност пред у зет нич ког ду ха,
не у јед на чен еко ном ски раз вој
ре ги о на, си ва еко но ми ја и не-
до во љан број мо гућ но сти за
ал тер на тив не при хо де.

Да под се ти мо, Ре пу бли ка Ср-
би ја има стра те шке до ку мен те 
ко ји би тре ба ло да омо гу ће бр-
же за по шља ва ње мла дих ко је 
спро во ди НСЗ, а то су пре све га 
На ци о нал на стра те ги ја за за по-
шља ва ње за пе ри од од 2011. до 
2020. го ди не, Стра те ги ја ка ри-
јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у 
Ср би ји и На ци о нал ни ак ци о ни 
план за по шља ва ња. Ме ђу тим, и 
у при ме ни и у спро во ђе њу ових
стра те ги ја при ли ком за по шља-
ва ња мла дих има по те шко ћа, 
а нај че шће су: ви сок про це нат 
ми гра ци ја мла дог рад но спо-
соб ног и у нај ве ћем бро ју ви со-
ко о бра зо ва ног ста нов ни штва 
у ве ће цен тре (Бе о град, Но ви 
Сад, Ниш...), за тим де по пу ла ци-
ја се ла и ми гра ци је се ло − град 
ко је за по сле ди цу има ју ве ли ки 
при лив не ква ли фи ко ва не рад-
не сна ге у гра до ве, не до вољ но 
раз ви је на ме ђу ин сти ту ци о нал-
на са рад ња обра зов них ин сти-
ту ци ја, при вред них су бје ка та и 
НСЗ, не до вољ на осна же ност за 
про фе си о нал но оства ри ва ње и 
не до вољ на по др шка мла ди ма 
ко ји има ју ре сур се да се ба ве 
по љо при вре дом од ло кал них и 
ре ги о нал них струч них слу жби и 
уста но ва ко је тре ба да им олак-
ша ју при ступ зна њи ма, ин фор-
ма ци ја ма и кон так ти ма.

Да кле, про бле ми ко ји оте жа-
ва ју бр же за по шља ва ње мла-
дих у на шем дру штву су уоче ни, 
и са да је по треб но пред у зе ти 
ме ре ка ко би се они от кло ни ли 
или ума њи ли, ка ко мла ди љу ди 
не би кроз ви ше го ди шње че-
ка ње на пр во за по сле ње за по-
ста ви ли сво ја зна ња и ве шти не, 
уме сто да их ис ко ри сте за на-
пре дак и про спе ри тет зе мље.

Ми ро слав Мек те ро вић

Нај ве ће уче шће у ре ги стро ва ној 
не за по сле но сти
Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе

за за по шља ва ње из ју на 2013. го ди-

не, у Ре пу бли ци Ср би ји еви ден ти ра но 

је 210.546 не за по сле них ко ји има ју 

из ме ђу 15 и 29 го ди на (од 15 до 19 го-

ди на – 20.136, од 20 до 24 −84.079 и од

25 до 29 го ди на без по сла је 106.331).

По по да ци ма НСЗ, укуп но не за по сле-

них у ју ну ове го ди не би ло је 776.354.

На те ри то ри ји АП Вој во ди не еви-

ден ти ра но је 203.592 не за по сле на, 

а нај ве ће уче шће у ре ги стро ва ној

не за по сле но сти има ју мла ди од 25

до 29 го ди на − 13,2 од сто. Мла ди

од 20 до 24 го ди не чи не 10,8 од сто,

док они нај мла ђи од 15 до 19 го ди на 

чи не 3,1 про це нат од укуп ног бро ја 

не за по сле них.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН МЛА ДИХ ОП ТЕ РЕ ЋЕН ПРО БЛЕ МОМ ЊИ ХО ВЕ ВЕ ЛИ КЕ НЕ ЗА ПО СЛЕ НО СТИ

Обра зо ва ње ускла ди ти 
са по тре ба ма тр жи шта
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Кра јем ју ла у кња же вач ком До му кул ту-
ре пот пи са ни су уго во ри за оба вља-
ње про гра ма рад не прак се. Уго во ре

су пот пи са ли ин сти ту ци је и ор га ни за ци је,
прак ти кан ти и Цен тар за рад но ан га жо ва-
ње мла дих. Овим уго во ром се мла дим Кња-
жев ча ни ма, ста ро сти од 15 до 30 го ди на,
пру жа при ли ка да бу ду прак ти кан ти три пу-
та не дељ но по че ти ри са та и да за свој рад
при ме ме сеч но по 5.000 ди на ра.

Цен тру за рад но ан га жо ва ње мла дих
при ја ви ло се 265 прак ти ка на та, а њих 65
би ће упо сле но у кња же вач ким ин сти ту ци-
ја ма, где ће сти ца ти и од ре ђе но рад но ис-
ку ство. Пр ви рад ни ан га жман по ну ди ли су
„Спорт ско-ту ри стич ки ре сур си Кња же вац“,
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, Цен тар за со ци-
јал ни рад, За ви чај ни му зеј, Ге рон то ло шки
цен тар, Дом кул ту ре, На род на би бли о те ка
„Ње гош“, „Кња же вач ки ин фо“, „ЕМ ра дио“,
као и не вла ди не ор га ни за ци је „Ти моч ки
клуб“, „Цен тар за кре а тив ни раз вој“, „Зе ле на
зо на ЦОБ“ и сам Цен тар за рад но ан га жо ва-
ње мла дих. Ре а ли за ци ја про гра ма за ви си и
од На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и
од то га ка да ће се обез бе ди ти сред ства.

Ко ор ди на тор про гра ма Пре драг Жив ко-
вић ка же да је ло кал на са мо у пра ва, на че лу
са Ми ла ном Ђо ки ћем, пред сед ни ком оп шти-
не Кња же вац, за слу жна што је ус по ста вљен

је дан ова кав ино ва тив ни про грам рад не
ин те гра ци је мла дих. На по ми ње мо да се
број ста нов ни ка ове оп шти не у по след њих
60 го ди на пре по ло вио (1953. го ди не има ла
је 61.973 ста нов ни ка, а по по пи су из 2011 –
30.902; у са мом гра ду има 18.809 жи те ља, а
оста ли су у 84 на се ља). Оп шти на Кња же вац
је 1989. го ди не има ла 18.000 за по сле них,

а са да око пет хи ља да. Пре ко На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње по сао тра жи њих
4.543, од то га 1.962 же не. По ква ли фи ка ци-
о ној струк ту ри, не ква ли фи ко ва них је 1.488,
при у че них 74, ква ли фи ко ва них 1.274, ви со-
ко ква ли фи ко ва них 7, са сред њом спре мом
1.237, ви шом 231 и ви со ком 232.

Дра гић Ђор ђе вић

Удру же ње но во сад ских пен-
зи о не ра не дав но се усе ли ло у 
но ве про сто ри је у ули ци Ди-
ми три ја Авра мо ви ћа 10, и тим 
по во дом при пре ми ли су ма лу 
све ча ност за чла но ве, го сте и 
при ја те ље. Све ча но сти по во-
дом усе ље ња при су ство вао је 
и Бо јан Тор би ца, по моћ ник гра-
до на чел ни ка Но вог Са да.

То ми слав Ја ко вље вић, пред-
сед ник овог удру же ња пен зи о-
не ра, ис та као је да су по моћ у 
про на ла же њу аде кват ног про-
сто ра до би ли од гра до на чел ни-
ка Ми ло ша Ву че ви ћа, на че му су 
за хвал ни.

− Пред ност овог про сто ра 
у од но су на прет ход ни је, пре 
све га, бли зи на ве ћег бро ја ауто-
бу ских ли ни ја – на гла сио је Ја-
ко вље вић.

Пред сед ник Удру же ња но во-

сад ских пен зи о не ра под се тио 
је на не за ви дан по ло жај нај си-
ро ма шни јих пен зи о не ра, и на-
гла сио да ће од гра да тра жи ти 
да се за нај у гро же ни је обез бе ди 
јед но крат на по моћ, као и да се 

за 4.575 пен зи о не ра чи ја ме сеч-
на при ма ња не пре ла зе 10.000
ди на ра обез бе де па ке ти са хра-
ном и сред стви ма за хи ги је ну.

Ово удру же ње фор ми ра но је
2009. го ди не и оку пља око 9.000

чла но ва. Ор га ни за ци о ну струк-
ту ру чи ни 27 ме сних ор га ни за-
ци ја, 8 при дру же них удру же ња,
Град ска ор га ни за ци ја сле пих и
сла бо ви дих, као и Град ска ор га-
ни за ци ја глу вих и на глу вих.

Осим ре дов них ак тив но сти
око снаб де ва ња чла но ва хра-
ном и огре вом, Удру же ње је то-
ком го ди не ор га ни зо ва ло пет
из ле та за око 700 пен зи о не ра,
а у про сто ри ја ма три ме сне ор-
га ни за ци је че сто се ор га ни зу ју
дру же ња уз му зи ку.

По ре чи ма То ми сла ва Ја ко-
вље ви ћа, Удру же ње но во сад-
ских пен зи о не ра је фи нан сиј ски
ста бил но, што, из ме ђу оста лог,
омо гу ћа ва и штам па ње бил те на
„На ша реч“, ко јим ин фор ми шу
члан ство о те ку ћим ак тив но-
сти ма и ра ду Удру же ња.

Д. Ко раћ

ПРО ГРАМ РАД НЕ ПРАК СЕ У СР БИ ЈИ

По сао за мла де Кња жев ча не

УДРУ ЖЕ ЊЕ НО ВО САД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА НА НО ВОЈ ЛО КА ЦИ ЈИ

За хвал ни гра до на чел ни ку



31. август 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА12

кроз Србијукроз Србију

На Све ча ној сед ни ци, одр жа-
ној сре ди ном ав гу ста, у срем-
ском ме сту Кр че дин осно ва на је 
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не-
ра као са став ни део Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра Ин ђи ја. 
За пр вог пред сед ни ка иза бран 
је Алек сан дар Алек сић.

Пре ма ре чи ма Ни ко ле Гр ко-
ви ћа, пред сед ни ка ОУП Ин ђи ја, 
том при го дом је све ча но отво-
рен и Клуб пен зи о не ра у Кр че-
ди ну, на адре си Ца ра Ду ша на 10. 
Пред сед ник Гр ко вић је са по-
но сом ис та као да су овај Клуб, 
на ме њен оку пља њу нај ста ри јих 
су гра ђа на, за јед нич ким ра дом и 

сред стви ма осно ва ли и уре ди ли 
пен зи о не ри и ин ва ли ди ра да из 
Кр че ди на, и да је то те мељ њи хо-
ве бу ду ће са рад ње на це лој те-
ри то ри ји оп шти не Ин ђи ја.

Ску пу у Кр че ди ну при су ство-
ва ли су и Ми лан Не на дић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, Зо ран Бе ре жни, ди рек-
тор Фи ли ја ле РФ ПИО Срем ска 
Ми тро ви ца, и Зо ран Ми лин ко-
вић, пред сед ник Оп штин ске ор-
га ни за ци је СИР Ин ђи ја.

На сед ни ци је фор ми ран и Ак-
тив же на ОУП Ин ђи ја на чи јем је 
че лу Дра ги ца Ко ва че вић. 

М. М.

То ком Бел му жи ја де, зна чај не ту ри стич-
ко-при вред не ма ни фе ста ци је, 4. ав гу ста
Свр љиг су по се ти ли Дра ги Ви до је вић, др-
жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Ми ло рад
Сто шић, на род ни по сла ник, и Бра ни слав
Ран ђе ло вић, члан Град ског ве ћа Ни ша. Они
су раз го ва ра ли са Ми ли јом Ми ле ти ћем,
пред сед ни ком оп шти не Свр љиг, а за тим су
по се ти ли ет но штанд Удру же ња пен зи о не ра
оп шти не Свр љиг. То је би ла при ли ка да се

освр ну на со ци јал на пи та ња ко ја нај ви ше
му че гра ђа не.

Др жав ни се кре тар Дра ги Ви до је вић је на-
гла сио да Вла да Ср би је во ди до бру со ци јал-
ну по ли ти ку.

– Ово ми ни стар ство је огле да ло, ми са гле-
да ва мо ка ко на род жи ви, ка ко жи ве они ко-
ји су нај у гро же ни ји у ма те ри јал ном сми слу.

Мно го је гра ђа на ко ји су у ста њу со ци јал не
по тре бе и о њи ма др жа ва бри не, бли жи мо
се ци фри од око ми ли он љу ди, а 30 од сто је
рад но спо соб но. Ми ни стар ство ра ди до бро,

ква ли тет но и од го вор но, то је оце на и Од бо-
ра за рад, со ци јал на пи та ња, дру штве ну укљу-
че ност и сма ње ње си ро ма штва у Скуп шти ни
Ср би је. То не зна чи да је све до бро. Бо ље би
би ло да ма ње ра ди мо, а да је ма те ри јал на си-
ту а ци ја бо ља – ре као је Ви до је вић.

Вла да је по све ће на ре ша ва њу ових про-
бле ма, а је ди ни лек је раз вој при вре де и за-
по шља ва ње. До сти гли смо ре корд ну сто пу
не за по сле но сти и за то се пред у зи ма ју ме ре
да се не што по зи тив но де си, а то ме ће до-

при не ти и ре кон струк ци ја Вла де, по ру чио
је Ви до је вић.

На род ни по сла ник Ми ло рад Сто шић на-
по ме нуо је да је он је ди ни у ју го и сточ ној

Ср би ји ко ји је отво рио по сла нич ку кан це ла-
ри ју у Ни шу, пре ко ко је ко му ни ци ра са гра-
ђа ни ма. На то га је на ве ло и ис ку ство ко је је
сте као као град ски већ ник за ду жен за со ци-
јал ну по ли ти ку и у том пе ри о ду оства рио је
кон так те са око че ти ри хи ља де љу ди.

– Сви раз го во ри су ми до бро до шли и кроз
ана ли зу те ма и су сре та са љу ди ма ра дим на
по бољ ша њу мно гих за ко на ко ји се до но се у
Скуп шти ни Ср би је – ре као је Сто шић.

С. Ђор ђе вић

ДРА ГИ ВИ ДО ЈЕ ВИЋ, МИ ЛО РАД СТО ШИЋ И БРА НИ СЛАВ РАН ЂЕ ЛО ВИЋ У СВР ЉИ ГУ

Од го вор на со ци јал на по ли ти ка

Пен зи о не ри 
на Бел му жи ја ди
На овој ва жној ма ни фе ста ци ји Удру же-

ње пен зи о не ра оп шти не Свр љиг, по ред 

ет но штан да, има ло је и так ми чар ске 

еки пе у па стир ским игра ма, спра вља њу 

бел му жа, при пре ми ко ла ча, пи та, по га-

ча. Осво ји ли су тре ћу на гра ду за нај бо-

љу по га чу. Ми лен ко Пе тро вић, пред сед-

ник Удру же ња, за до во љан је на чи ном

пред ста вља ња, као и по се та ма, а ме ђу 

го сти ма су би ле ко ле ге из Ни ша, Ле сков-

ца, и мно ги по слов ни са рад ни ци.

КР ЧЕ ДИН

Осно ва на Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра
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Иако је за спро во ђе ње 
јав них ра до ва у оп шти-
ни Не го тин и ове го ди не 

вла да ло ве ли ко ин те ре со ва-
ње, о че му го во ри по да так да 
је пред ло же но ви ше про је ка та, 
сред ства су обез бе ђе на са мо за 
два. На пе ри од од три ме се ца, 
по чев од 1. ју ла, у Умет нич ко-
за нат ској за дру зи За нарт, јав-
ним ра дом укуп не вред но сти 
875 хи ља да ди на ра об у хва ће но 
је шест рад ни ца, а ме ђу њи ма 
су и же не са ин ва ли ди те том. 
Овај про је кат под на зи вом „Ру-
ко тво ри на за ру ко ве ти“ са 725 
хи ља да ди на ра фи нан си ра Ми-
ни стар ство еко но ми је и ре ги-
о нал ног раз во ја, и са до дат них 
150 хи ља да ди на ра, за на бав ку 
по треб ног ма те ри ја ла, ло кал на 
са мо у пра ва. Же не у За нарт-у су 
ан га жо ва не на из ра ди по слов-

них по кло на за про то кол оп-
шти не и сто ти ну ха љи на за хор 
Не го тин ске гим на зи је.

Сред ства су одо бре на и Исто-
риј ском ар хи ву Не го тин и то у 
из но су од 250 хи ља да ди на ра за 
на ста вак про јек та „Ди ги та ли за-
ци ја и сре ђи ва ње ар хив ске гра-
ђе“, ко ји ће та ко ђе тра ја ти до 30. 
сеп тем бра. У окви ру јав ног ра да 
ан га жо ван је по је дан рад ник у 
Не го ти ну и у Оде ље њу Ар хи ва 
у Бо ру. С об зи ром да су мно гим 
за ин те ре со ва ним уста но ва ма и 
слу жба ма по сло ви јав них ра до-
ва сто пи ра ни због не до стат ка 
па ра, у не го тин ском Ар хи ву су 
за до вољ ни што им је омо гу-
ћен на ста вак ди ги та ли за ци је и 
сре ђи ва ња ар хив ске гра ђе, ко-
јим се на ни воу те ре ги о нал не 
уста но ве при во ди кра ју ми кро-
фил мо ва ње цр кве них ма тич них 

књи га, сход но до го во ру др жав-
них ор га на и СПЦ. За хва љу ју ћи
кон ти ну и ра ним јав ним ра до ви-
ма, ди ги та ли за ци ју и ка те го ри-
за ци ју по ме ну те ар хив ске гра ђе
као кул тур ног до бра од из у зет-
ног зна ча ја Исто риј ски ар хив
Не го тин би тре ба ло да при ве де
кра ју већ ове се зо не.

У од но су на про шлу го ди ну ка-
да је за хва љу ју ћи јав ним ра до ви-
ма у оп шти ни Не го тин рад но ан га-
жо ва но три де се так не за по сле них
ли ца са еви ден ци је НСЗ, на пе ри-
од од три до пет ме се ци, ове го ди-
не је реч о знатном сма ње њу, ко је
се обра зла же не до стат ком па ра.

Ј. Ста но је вић

ПО КРЕТ ЖЕ НА “КНЕ ГИ ЊА 
МИ ЛИ ЦА” ИЗ КРА ГУ ЈЕВ ЦА

По моћ ста рач ким
до ма ћин стви ма 
на се лу

По крет же на „Кне њи га Ми ли ца” из
Кра гу јев ца ре а ли зу је про је кат „Уса-
хле очи тра же по моћ”, ко ји се ба ви
уна пре ђе њем ква ли те та жи во та ста-
рих љу ди на се лу. Чла ни це По кре-
та же на „Кне ги ња Ми ли ца” по моћ у
хра ни и ле ко ви ма пру жи ће ста рим
ли ци ма у 25 се о ских до ма ћин ста ва
у се ли ма Чу мић, Бо ту ње, Цве то је вац,
Јо ва но вац и Бе ло ше вац. У ре а ли за-
ци ју про јек та укљу че не су и ге рон то
до ма ћи це.

Ова ор га ни за ци ја већ се дам го ди-
на по ма же нај у гро же ни јим ста рим
осо ба ма, а про је кат „Уса хле очи тра-
же по моћ” је са мо на ста вак ак тив но-
сти чла ни ца по кре та на афир ма ци ји
пра ва љу ди тре ћег жи вот ног до ба
на со ци јал ну и здрав стве ну за шти ту.
Про је кат фи нан си ра Ми ни стар ство
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по-
ли ти ке. М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Фе сти вал ка мер них хо ро ва

ЈАВ НИ РА ДО ВИ У ОП ШТИ НИ НЕ ГО ТИН

Ан га жо ва но са мо осам 
не за по сле них

За јед нич ким на сту пом свих уче сни ка у
Кра гу јев цу је за вр шен ју би лар ни де се ти
Ме ђу на род ни фе сти вал ка мер них хо ро ва
и во кал них ан сам ба ла. Ка мер ни хо ро ви из
Укра ји не, Ма ђар ске, Бу гар ске и Ср би је и
два во кал на ан сам бла из Ру си је и Ср би је,
на сту пи ли су на по зна тим ло ка ци ја ма − у
Све ча ној са ли Пр ве кра гу је вач ке гим на зи-
је, хо лу Дру ге кра гу је вач ке гим на зи је, га-
ле ри ји На род ног му зе ја, Са бор ној цр кви и
у аули Оп штин ског и Окру жног су да. Део
фе сти ва ла је одр жан и у То по ли, у цр кви
Све тог Ђор ђа на Оплен цу, као и у бањ ском

пар ку у Аран ђе лов цу, у окви ру ма ни фе ста-
ци је „Мер мер и зву ци“.

У про сто ри ја ма До ма омла ди не у Кра гу-
јев цу, то ком шест фе сти вал ских да на, одр-
жа ва ли су се ате љеи, три би не и струч ни са-
стан ци пред сед ни штва Бал кан ског хор ског
фо ру ма.

Ју би лар ни Фе сти вал ка мер них хо ро ва и
во кал них ан сам ба ла одр жан је под по кро-
ви тељ ством гра да Кра гу јев ца и Ми ни стар-
ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке
Ср би је, а у ор га ни за ци ји кра гу је вач ког Му-
зич ког цен тра. М. Сан трач
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здрав живот

Не ко ли ко на чи на да се успо ри
жи вот ни ча сов ник
Ма ле и бе за зле не из ме не у сва ко днев ној

жи вот ној ру ти ни нај бо љи су на чин да се
успо ри вре ме.

Фи зич ка ак тив ност: оста ти фи зич ки ак-
ти ван је до бар на чин да се за шти ти здра-
вље. Ве о ма је ва жно да чо век по сле 50.
го ди не жи во та за др жи не ки вид фи зич ке
ак тив но сти. Сва ко днев не шет ње, ла га не
ве жбе бар 15 ми ну та днев но одр жа ће вас у
до број кон ди ци ји.

Хра на: под пра вил ном ис хра ном се не
под ра зу ме ва са мо ма њи унос ма сно ће, већ
ра зно вр сност и ко ли чи на на мир ни ца ко је

уно си мо. Ми ни мум јед ном не дељ но тре ба
је сти ри бу. Има ти пет ма њих обро ка, с тим
што су две ужи не, и нај бо ље је да бу ду воћ-
не.

Те ле сна те жи на: зна мо да с го ди на ма не-
ки љу ди до би ја ју на ки ла жи, из ме ђу оста лог
и због успо ре ног ме та бо ли зма и ра да хор-
мо на. Из тог раз ло га тре ба да уве де мо ред у
сво је обро ке и оста не мо фи зич ки ак тив ни.

Чу ва ње ко сти ју: ве о ма је ва жно, на ро чи-
то за же не. Ко сти то ком го ди на по ста ју по-
ро зне, а код же на про ме не на ко сти ма по-
чи њу ско ро де це ни ју пре ме но па у зе. То је
раз лог да се уно си ви ше кал ци ју ма и ви та-
ми на Д, ка ко би се на вре ме спре чи ла осте-

о по ро за. Ове еле мен те нај лак ше мо же мо
уне ти пу тем до руч ка, јер их има у ве ли кој
ко ли чи ни баш у на мир ни ца ма ко је уно си мо
ују тру: у мле ку, со ку од на ран џе, це ре а ли-
ја ма и др. То ва жи и за му шкар це, али у ма-
њем оби му.

Сан: ве о ма ва жан за наш ор га ни зам. Ду-
бок и сми рен с го ди на ма не ста је. За то мо-
ра мо на у чи ти ка ко да се опу сти мо док спа-
ва мо, јер то је је дан од на чи на да са чу ва мо
и окре пи мо ор га ни зам.

Дру же ње: ве о ма је ва жно одр жа ва ти ве-
зе са по ро ди цом, при ја те љи ма. Јер, дру же-
ње са љу ди ма про ду жа ва жи вот и сма њу је
по тре бу за ле ка ри ма.

С го ди на ма 
не што 
до би ја мо,
а не што 
гу би мо
До би ја мо:

по ве ћан ни во ма сно-

ћа, по ви шен при ти-

сак, по ве ћан ше ћер у

кр ви, у ар те ри ја ма се 

по ве ћа ва ко ли чи на 

пла ка.

Гу би мо: 

сла би вид и слух, 

ко жа се та њи, пад 

иму ни те та, ко сти

гу бе гу сти ну, гу би се

од ре ђе ни вид пам-

ће ња, сла би је је и 

ва ре ње ...

На ше те ло – на ша бри гаНа ше те ло – на ша бри га

Ве жбеВе жбе

За ср це је нај бо ља енер гич на шет ња и при том се тре ба тру ди ти да кич-
ма бу де пра ва, гла ву др жа ти го ре, а ра ме на за ба ци ти уна зад. Пра ви ти по-
кре те ру ка ма ра ди до дат ног убр за ња.

Ја ча ње ми ши ћа: тре ба ра ди ти ве жбе са те го ви ма. За кућ ну ва ри јан ту по-
слу жи ће и фла ше са во дом. Нај бо ље је ра ди ти 2-3 пу та не дељ но се ри ју од 10 
ве жби по 3 пу та уз па у зе. До бро је ра ди ти и чуч ње ве и то ће ићи лак ше ако
се ста ви сто ли ца на ко ју се спу шта те 10-так пу та. По но ви ти уз па у зе 3 пу та.

Ве жбе за рав но те жу: ве жбу је нај бо ље ра ди ти бос и уз по моћ сто ли це.
Тре ба се при др жа ва ти за на слон сто ли це. Ста ја ти на де сној но зи, од но сно
пре ба ци ти те жи ну, а ле ву по ди за ти у ко ле ну пре ма стру ку. У том по ло жа ју
оста ти је дан ми нут. По но ви ти са дру гом но гом. За тим, те жи ну пре ба ци ти на
ле ву но гу, а де сну ла га но по ди за ти уна зад око 20 цм. По но ви ти с дру гом но-
гом. То исто ура ди ти са стра не, са сва ком но гом ве жбу по но ви ти 10 пу та.

За рав но те жу је до бра и сле де ћа ве жба: ус пра ви ти се опу ште них ра ме на,
ис пра вље не кич ме, са ру ка ма скло пље ним ис пред гру ди, раз мак из ме ђу сто-
па ла тре ба да бу де 15 цм. Са ви ти ле во ко ле но и ста ви ти ле ву но гу на де сну
бу ти ну. По ди ћи ру ке из над гла ве и ис пра ви ти лак то ве. По но ви ти са дру гом
но гом, и та ко не ко ли ко пу та. При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић
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Основ ни Offi    ce To ol bar (18)

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2013.

Па ле та Text

Ко ри сти мо је за рад са тек стом.
Са сто ји се из ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:

 Text Box  уба ци ва ње већ фор ма ти ра них 
бок со ва за текст;

 Qu ick Parts уба ци ва ње нај че шће ко ри шће-
них де ло ва са др жа ја укљу чу ју-
ћи по ља, ка рак те ри сти ке до ку-
мен та итд.;

Wor dArt  уба ци ва ње де ко ра тив ног тек-
ста;

Drop Cap  уба ци ва ње укра сног сло ва;

Sig na tu re Li ne  уба ци ва ње ли ни је за пот пи се 
ко ја од ре ђу је по зи ци ју за осо бу 
ко ја пот пи су је;

Da te and Ti me  уба ци ва ње да ту ма и вре ме на;
Ob ject  уба ци ва ње обје ка та у до ку мент.

Уба ци ва ње Text Box-а

По сту пак је:
1. клик не мо на ико ну Text box;
2. на екра ну ће се по ја ви ти про зор Bu ilt-In у

ко ме мо же мо да иза бе ре мо не ки од по ну ђе них
фор ма ти ра них бок со ва за унос тек ста;

3. уне се мо же ље ни текст у Text Box.

Уба ци ва ње де ко ра тив ног тек ста – Word Art
Пр во до ве де мо кур сор на ме сто где же ли мо да уба ци мо укра сна 

сло ва. По сту пак за из ра ду ових сло ва је сле де ћи:

1. клик не мо на стре ли цу по ред ико не 
Wor dArt;

2. клик не мо на же ље ни об лик сло ва;
3. у про зо ру са нат пи сом Your Text 

He re от ку ца мо текст ко ји же ли мо да бу-
де ура ђен укра сним сло ви ма.

На по ме на: ка да уба ци мо Text Box ili 
Wor dArt, на на слов ној ли ни ји по ја ви ће се Dra wing To ols ко ји се 
са сто ји из оп ци је For mat. Ова оп ци ја са сто ји се од стан дард них па-
ле та: In sert Sha pe, Sha pe Styles, Wor dArt Styles, Text, Ar ran ge и
Si ze. Ове оп ци је су већ об ја шње не.

Уба ци ва ње укра сног сло ва

Пр во сло во у па су су укра ша ва мо на сле де ћи 
на чин:

1. мар ки ра мо пр во сло во у па су су ко је же ли-
мо да улеп ша мо;

2. клик не мо на стре ли цу по ред ико не Drop 

Cap;
3. на екра ну ће се по ја ви ти про зор Drop Cap

у ко ме мо же мо да би ра мо No ne, Drop ped или In mar gin;
4. уко ли ко клик не мо на оп ци ју Drop Cap Op ti ons, на екра ну ће 

се по ја ви ти но ви про зор у ко ме би ра мо:
a) Po si tion – по зи ци ју пр вог сло ва у од но су на текст: No ne – оста-

је ка ко је би ло; Drop ped – увла чи се у текст у окви ру па су са; In mar-

gin – по ја вљу је се у ле вој мар ги ни;
b) Font – из глед мар ки ра ног сло ва;
c) Li nes to drop – у ко ли ко ре до ва же ли мо да уђе сло во (ве ли чи-

ну сло ва);
d) Dis tan ce from text – уда ље ње сло ва од тек ста;
5. клик не мо на дуг ме ОК.

Уба ци ва ње да ту ма и вре ме на

Да тум и вре ме уме ће мо у текст та ко што:
1. клик не мо на ико ну In sert Da te and Ti me;
2. у по љу Ava i la ble for mats де фи ни ше мо

фор мат ис пи са да ту ма и вре ме на;
3. у по љу Lan gu a ge би ра мо ре ги о нал но по-

де ша ва ње да ту ма и вре ме на;
4. клик не мо на дуг ме OK.

Па ле та Symbols

Са сто ји се из ико на:
Ико на  Име  Ко ри сти се за:

 Equ a ti on уба ци ва ње уоби ча је них ма те ма тич ких
јед на чи на или кре и ра ње сво јих ко ри-
шће њем би бли о те ке ма те ма тич ких
сим бо ла;

Symbol  уба ци ва ње сим бо ла.
Ка да клик не мо на стре ли цу по ред ико не Equ a ti on и уба ци мо не ку ма-

те ма тич ку јед на чи ну, на на слов ној ли ни ји по ја ви ће се Equ a ti on To ols

ко ји се са сто ји из оп ци је De sign, ко ја се са сто ји из сле де ћих па ле та:

1. Па ле та To ols са сто ји се из ико на:
a) Equ a ti on – уба ци ва ње уоби ча је них ма те ма тич ких јед на чи на или

кре и ра ње сво јих ко ри шће њем би бли о те ке ма те ма тич ких сим бо ла;
b) Pro fes si o nal – пре ба ци ва ње се лек то ва ног де ла у дво ди мен зи-

о нал ну фор му за про фе си о на лан при каз;
c) Li ne ar – пре ба ци ва ње се лек то ва ног де ла у јед но ди мен зи о нал-

ну фор му због лак ших из ме на;
d) Nor mal Text – ко ри шће ње не ма те ма тич ког тек ста у ма те ма-

тич кој обла сти.
2. Pa le ta Symbols − на њој се на ла зе ико не ко је омо гу ћа ва ју из-

бор по је ди ног сим бо ла из га ле ри је ма те ма тич ких сим бо ла.
3. Pa le ta Struc tu res – на њој мо же мо да би ра мо: Frac tion – раз-

лом ке, Script – сте пе не, Ra di cal – ко ре не, In te gral – ин те гра ле,
Lar ge Ope ra tor – су ме за ни зо ве од i=0 do n, De li mi ter – за гра де,
Fun ction – функ ци је (три го но ме триј ске, ин верз не, хи пер бо лич ке,
ин верз не хи пер бо лич ке, уоби ча је не функ ци је), Ac cent – вр сте ак-
це на та, Li mit and Log – ло га ри там ске функ ци је и ли ме се, Ope ra tor

– ма те ма тич ке сим бо ле за опе ра ци је, као и Ma trix – ма три це.

Уба ци ва ње сим бо ла

При ли ком ку ца ња тек ста ја ви ће нам се по тре ба да упи ше мо не ки
сим бол ко ји се не на ла зи на та ста ту ри:

1. клик не мо на ико ну Symbol;
2. у до би је ној та бе ли би ра мо сим бол или клик не мо на Mo re Symbols

уко ли ко се у основ ној та бе ли не на ла зи сим бол ко ји на ма тре ба;
3. на екра ну ће се по ја ви ти про зор Symbol у ко ме би ра мо же ље ни;
4. клик не мо на дуг ме In sert, па би ра мо Clo se.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се
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кроз Србијукроз Србију

Тре ћа Бо ста ни ја да у До-ТТбрин ци ма, се лу у рум скојТТоп шти ни, при ву кла је ве-ТТ
ли ки број про из во ђа ча лу бе ни-
ца и ди ња, по сма тра ча и го сти ју,
ме ђу ко ји ма су би ли и пред став-
ни ци ло кал не са мо у пра ве.

До брин ча ни се убра ја ју ме ђу
нај ве ће про из во ђа че бо ста на
у Ср би ји. Ове го ди не је био за-
се јан на 600 ка та стар ских ју та-
ра и на нај ве ћем бро ју пар це ла
биљ ке су на вод ња ва не. Ка жу да
де сет ме се ци го ди шње раз го ва-
ра ју о бо ста ну и да су се мно ги
по љо при вред ни ци од ње го ве
про из вод ње обо га ти ли.

– У на шем се лу бо стан се про-
из во ди ви ше од се дам де сет го-
ди на. Ове го ди не вре мен ски
усло ви ни су би ли иде ал ни, от-
куп на це на је ни ска, а нај бо ље
су про шли они ко ји су се пр ви

по ја ви ли на тр жи шту. Ме шта ни
бо стан про да ју у цен тру се ла,
а у је ку се зо не го то во да се ни-
је мо гло про ћи од на ку па ца и
трак тор ских при ко ли ца са лу-
бе ни ца ма и ди ња ма – ре као је
за на ше но ви не Алек сан дар Ра-
до јев, пред сед ник МЗ До брин-
ци.

До Бо ста ни ја де, одр жа не 10.
ав гу ста, про да ја је ско ро за вр-
ше на, та ко да мно ги пло до ви
слат ки као мед ни су до че ка ли
так ми че ње.

А над ме та ли су се про из во ђа-
чи из не ко ли ко ме ста у Сре му.
Нај лак ша лу бе ни ца је има ла 18,6
ки ло гра ма, а нај те жу од 34,5 ки-

ло гра ма про из вео је Алек сан-
дар Не дић из До бри на ца. Он је 
на гра ђен са 50 ки ло гра ма фо-
ли је за на ред ну про из вод њу.

– Лу бе ни ца би си гур но на ра-
сла још де се так ки ло гра ма да је 
ни сам од се као за Бо ста ни ја ду – 
ис та као је Не дић.

Нај те жу ди њу имао је Де јан 
Ви да ков из Си ба ча, нај сла ђу 
лу бе ни цу Вла ди слав То мић из 
До бри на ца, док је нај сла ђу ди-
њу про из ве ла по ро ди ца Ђор ђа 
Ра до је ва из истог се ла.

За ба вља ли су се и нај мла ђи 
До брин ча ни, ко ји су се так ми-
чи ли у бр зом је де њу лу бе ни-
це без ко ри шће ња ру ку, за тим 

у ду ва њу бра шна из та њи ра и 
хва та њу усти ма ја бу ка ко је су 
ви си ле на ка на пу.

До брин чан ке су на Бо ста ни-
ја ди по ка за ле да су до бре до ма-
ћи це, так ми че ћи се у пра вље њу 
штру дле. Пре ма оце ни жи ри ја, 
нај бо љу, са ора си ма и су вим 
гро жђем, уме си ла је Сто јан ка 
Ра до јев.

– Тај на је у ма ми ном ре цеп ту 
и љу ба ви пре ма хра ни, што се 
ви ди по мо јим ки ло гра ми ма – 
ка за ла нам је Сто јан ка у ша ли.

На про сто ру где се одр жа ва-
ла Бо ста ни ја да би ле су по диг-
ну те и ко ли бе ко је су не ка да 
кра си ле сва ку њи ву са бо ста-
ном и слу жи ле да у њи ма бо ра-
ве бо стан џи је. Они су лу бе ни це 
чу ва ли од зе че ва, вра на и кра-
дљи ва ца. Жи во ти ње су рас те-
ри ва ли „пу ца ју ћи“ би чем, та ко 
да су и на Бо ста ни ја ди по ка за ли 
сво је уме ће, на за до вољ ство пу-
бли ке.

Ка жу До брин ча ни да је нај у-
ку сни ји па при каш при пре мљен 
на бо ста ни шту, где су се не ка да, 

че шће не го да нас, ор га ни зо ва-
ле ве че ре. Да би се оби ча ји са-
чу ва ли, крај те ре на за так ми че-
ње ши рио се ми рис па при ка ша 
из пет ко тли ћа и јед не ве ли ке 
ора ни је, у ко јој су ор га ни за то ри
при пре ма ли ру чак за уче сни ке 
и го сте.

Свој штанд са слат ким и сла-
ним ко ла чи ма има ле су и чла ни-
це удру же ња же на из тог се ла, 
ко је су по мо гле у ор га ни зо ва њу 
ове ма ни фе ста ци је.

До бри нач кој Бо ста ни ја ди и
де гу ста ци ји ди ња, лу бе ни ца и 
срем ских спе ци ја ли те та при су-
ство ва ло је и око пе де сет чла-
но ва удру же ња пен зи о не ра из 
Дру ге ме сне за јед ни це оп шти не
Вра чар и дру гих де ло ва Бе о гра-
да.

По се ти о це су то ком одр жа-
ва ња ове ма ни фе ста ци је за ба-
вља ли чла но ви кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва из Жар ков ца 
и Ири га, а же ља до ма ћи на је да 
се и Бо ста ни ја да на ђе на ту ри-
стич кој ма пи Сре ма.

Д. Р.

ТРЕ ЋА БО СТА НИ ЈА ДА У ДО БРИН ЦИ МА

Лу бе ни ца од 34,5 ки ло гра ма



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2013. 17

Кул тур но-умет нич ко дру-
штво пен зи о не ра „Иси дор Ба-
јић“, ко је де лу је у окви ру Удру-
же ња пен зи о не ра гра да Но вог
Са да, стал но вр ши при јем но-
вих чла но ва у сво је сек ци је.
Због већ по зних го ди на мно гих
чла но ва, да би сек ци је оп ста-
ле, отво ре ни су за при јем ка ко
пен зи о не ра, та ко и дру гих за-
ин те ре со ва них гра ђа на.

У окви ру КУД-а де лу је хор ска
сек ци ја, са ме шо ви тим и жен-
ским ка мер ним хо ром; му зич-
ка сек ци ја, ко ју чи не ор ке стар,

гру па пе ва ча и со ло пе ва чи; фол клор на, ли те рар но-ре ци та-
тор ска и драм ска сек ци ја.

Ово кул тур но-умет нич ко дру штво већ го ди на ма по сти же
за па же не успе хе са сво јим хо ром и фол клор ном гру пом, а
од не дав но при ка зу ју и по зо ри шне пред ста ве за ко је су до-
би ли мно ге по хва ле. У ра ду свих сек ци ја тре нут но уче ству је
око сто чла но ва. У на ред ном пе ри о ду нај зна чај ни је ак тив-
но сти КУД-а „Иси дор Ба јић“ би ће на ступ хо ра на го ди шњој
смо три хо ро ва пен зи о не ра Вој во ди не у Срем ској Ми тро ви-
ци и на ступ фол клор не гру пе у Зре ња ни ну.

Сви за ин те ре со ва ни ко ји же ле да део свог сло бод ног вре-
ме на опле ме не пе смом, му зи ком, игром, глу мом и дру же-
њем мо гу се ја ви ти по не дељ ком и че тврт ком, од 16.30 до
18.30, пред сед ни ци КУД-а Љи ља ни Гру јић у про сто ри ја ма
Удру же ња, По штан ска 3, или на те ле фон 062/468-158.

Дра ган Ко раћ

То ком ле та чла но ви Удру же ња пен зи о-
не ра Не го тин су би ли ве о ма ак тив ни 

у спро во ђе њу за да та ка из свог Про гра-
ма ра да, утвр ђе ног не дав но при ли ком 
из бо ра но вог ру ко вод ства. Сход но на ја-
ва ма, за са мо ме сец и по да на, уз по сто-
је ће, ве о ма ак тив не, фор ми ра но је још 
11 клу бо ва пен зи о не ра. У овом ва жном 
по слу по моћ им је пру жи ла ло кал на са-
мо у пра ва, ко ја је из оп штин ског бу џе та 
из дво ји ла сред ства за опре ма ње клу бо ва 
сто ло ви ма и сто ли ца ма. У ме ђу вре ме ну, 
не го тин ски пен зи о не ри су ра ди ли и на 
из ра ди спи ско ва со ци јал но нај у гро же ни-

јих чла но ва у ме сним од бо ри ма. У пр вом
кру гу Удру же ње је пен зи о не ри ма са при-
ма њи ма ис под 12 хи ља да ди на ра по де ли-
ло сто ти ну па ке та са основ ним жи вот ним
на мир ни ца ма. Вред ност ове по мо ћи је
око 70 хи ља да ди на ра. Исто вре ме но, 75
па ке та су пре у зе ли чла но ви ко ји ће их,
под по вољ ни јим усло ви ма, от пла ћи ва ти
на ред на три ме се ца.

Кра јем ју ла пен зи о не ре из Не го ти на
оку пље не око Удру же ња об ра до ва ла је
вест ко ја им је сти гла из Бе о гра да. На и-
ме, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке – Сек тор за бри гу о

по ро ди ци и со ци јал ну за шти ту, одо брио 
им је про је кат „Осмех ва ма − осмех на-
ма“, за чи ју ре а ли за ци ју ће би ти из дво-
је но 400.000 ди на ра. Про јек том ће би ти 
об у хва ће но не ко ли ко од 38 се о ских сре-
ди на у ко ји ма су еви ден ти ра на ста рач ка 
до ма ћин ства. Овај про је кат Удру же ње 
пен зи о не ра Не го тин ре а ли зо ва ће са оп-
штин ском Кан це ла ри јом за мла де. У то ку 
је из бор ме сних за јед ни ца у ко је би већ 
на ред ног ме се ца тре ба ло да стиг не осмех 
по др шке и по мо ћи не го тин ских пен зи о-
не ра и њи хо вих мла дих са рад ни ка.

Јо ван ка Ста но је вић

АК ТИВ НО СТИ НЕ ГО ТИН СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Одо брен про је кат 
„Осмех ва ма − осмех на ма”

НО ВО САД СКИ КУД ПЕН ЗИ О НЕ РА 
„ИСИ ДОР БА ЈИЋ“

Стал ни при јем
но вих чла но ва

ЉиЉиЉиЉ  љ љљља а ниниии 

ГрГррГ у у ујијићћћћ

Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Но ви Сад у свом са ста ву има 18
ме сних ор га ни за ци ја и пет ак ти ва, са око 1.600 чла но ва.

Да бри ну о њи хо вом дру штве ном жи во ту и кул тур но-умет нич ким ак-
тив но сти ма, по ка зу је и не дав но ор га ни зо ва на дру га по ре ду ли ков на ко-
ло ни ја. На њој је уче ство ва ло де сет сли ка ра из шест ме сних ор га ни за ци-
ја, ко ји су ства ра ли у ба шти Клу ба за днев ни бо ра вак. На кон за вр шет ка
ко ло ни је све сли ке су из ло же не а ауто ри су до би ли за хвал ни це.

Ова ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да пла ни ра и дру ге ак тив но сти за сво је
чла но ве, па су не дав но ре а ли зо ва ли јед но днев ни из лет у ба њу Мо ра ха лом
у Ма ђар ској, ко ји ће због ве ли ког ин те ре со ва ња по но ви ти у сеп тем бру.

Ми ло рад По по вић, пред сед ник ГО ИР Но ви Сад, ис ти че да се, по ред то-
га, сва ке су бо те ор га ни зу је дру же ње чла но ва у клуп ским про сто ри ја ма,
а до бро са ра ђу ју и са дру гим ор га ни за ци ја ма ин ва ли да ра да, те је на је-
сен до го во рен до ла зак чла но ва ООИР Ва ље во.

− Го сти ће, по ред Но вог Са да, има ти при ли ку да оби ђу ма на сти ре на
Фру шкој го ри, Срем ске Кар лов це и Пе тро ва ра дин ску твр ђа ву – ка же По-
по вић.

Осим град ске ор га ни за ци је, сво је ак тив но сти спро во де и ме сне ор га-
ни за ци је, па је та ко МО Фу тог упри ли чи ла из ле те за сво је чла но ве у Апа-
тин, Бје љи ну и ба ње Врд ник и Вруј ци. Дра ган Ко раћ

ГРАД СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА НО ВИ САД

Дру га ли ков на ко ло ни ја

МиМиМиМиМ  л л л лоо ооорарарарар д дд дд д ПоПоПоПооПо п п ппо о о ооо о о вивививививививићћћћћћћћ
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погледи

Из бо ле снич ке по сте ље,
ис цр пље на те шком упа-
лом плу ћа, уми ру ћа Џон-

си по сма тра на зи ду ку ће пре ко
пу та ого ле лу гра ну бр шља на са
не ко ли ко пре о ста лих по жу те лих
ли сто ва и од лу чу је да жи ви са мо
до тле док не от пад не и по след-
њи. Нај зад је остао са мо је дан.

По сле олуј не но ћи, при ја те-
љи ца не вољ но рас кри љу је за-
сто ре пла ше ћи се пра зни не ко-
ју ће угле да ти. Али не. До го ди ло
се чу до. Лист је и да ље та мо, као
да го во ри да се мо ра из др жа ти
и мо ра жи ве ти. Бо ле сни ца то
при хва та и опо ра вља се. А по-
след њи лист, ка ко са зна је мо на
кра ју исто и ме не при че аме рич-
ког ауто ра О. Хен ри ја, за пра во
је „ви сио” на зи ду. По ки ши и ве-
тру, под окри љем мра ка, ре шен
да на те ра обо ле лу де вој ку да се
бо ри, ожи вео га је ста ри сли кар
из су сед ства. Ге стом не са мо
до бро те већ и са мо жр тво ва ња,
про мр зао и по ки сао, ту је за вр-
шио и соп стве ни жи вот.

О. Хен ри је „По след њи лист” 
ис пи сао пре ви ше од сто го ди-
на, по чет ком ми ну лог сто ле ћа,
а осам де се так го ди на ка сни је
и на уч но је до ка за но оно што
је пи сац ли те рар но ис ка зао,
оно што би смо ми са да фор му-
ли са ли као по зи тив но деј ство
по сма тра ња би ља ка на ис ход
ле че ња.

Ро џер Ул рих, про фе сор на
Тех но ло шком фа кул те ту уни вер-
зи те та у Ге те бор гу, спе ци ја ли ста
здрав стве не ар хи тек ту ре и са-
рад ник мно гих свет ских ме ди-
цин ских цен та ра, из вео је 1984.
екс пе ри мент са гру пом опе ри са-
них па ци је на та од ко јих су не ки
би ли сме ште ни та ко да гле да ју у
зе ле ни ло, а дру ги у го ли зид.

Ре зул та ти су би ли не дво сми-
сле ни. Ис пи та ни ци ко ји су по-
сма тра ли зе ле ни ло не у по ре ди-
во су се бр же опо ра вља ли, има-
ли су ма ње ком пли ка ци ја, ма ње
су им би ла по треб на сред ства
про тив бо ло ва и бр же су от пу-
шта ни ку ћи. Про фе со ро во об ја-
ше ње ње, ка сни је до гра ђе но но-
вим са зна њи ма на ко ји ма је ни-
кла чи та ва гру па те ра пе ут ских

де лат но сти об у хва ће них пој-
мом хор ти кул ту рал не те ра пи-
је, сво ди се не ко ли ко кључ них 
пси хо-фи зи о ло шких еле ме на та 
под сти цај ног деј ства при ро де.

По себ но је за ни мљи во што су 
пр ви ефек ти ви дљи ви по сле са-
мо три до пет ми ну та, као плод 
збир не ком би на ци је емо ци о нал-
них и фи зи о ло шких про ме на. Да-
кле, док гле да мо у не жну зе ле ну 
бо ју не ке биљ ке, у на ма се исто-
вре ме но по ди же ни во по зи тив-
них осе ћа ња, сма њу је се страх, 
љут ња, анк си о зност и ту га, док се 
ујед но крв ни при ти сак сми ру је, 
рад ср ца ста би ли зу је, а ми шић-
ни то нус по пу шта, што го во ри о 
„хар мо ни за ци ји и те ле сног и ду-
шев ног аспек та” ор га ни зма.

За екс пе ри мен тал на от кри-
ћа до ко јих је Ул рих до шао још 
пре три де сет го ди на не мо же се 
ре ћи да су би ла пре не брег ну та, 
али ни су ни ис ко ри шће на у до-
вољ ној ме ри. Њи хо ва вред ност, 
на по ре до са на ла зи ма дру гих 
на уч ни ка о упо тре бљи во сти 
„зе ле не гра не ме ди ци не”, са гле-
да ва се тек у по след њих де сет, 
два де сет го ди на, на кон по ди-
за ња алар ма због вр то гла вог 
по ра ста бро ја љу ди по го ђе них 
де мен ци јом и Ал цхај ме ро вом 
бо ле шћу.

Упра во за та кве осо бе ве за са 
при ро дом по ка зу је се као дра-
го це на и то је по ље де лат но-
сти где се са да огле да ју мно ге 
ди сци пли не. Хор ти кул ту рал на 

те ра пи ја под ра зу ме ва нај ра-
зли чи ти је фор ме ба вље ња при-
ро дом и бо рав ка у при ро ди, 
би ло да су то ма њи по сло ви из 
ба што ван ства или по вр тар ства, 
чи шће ње, под ре зи ва ње, пле-
вље ње, или пак са мо шет ња или 
се де ње у при јат ном ам би јен ту.

Ис ку ства осо бо ља до мо ва за
ста ре го во ре да је из ла зак на по-
ље и за њих по не кад из не на ђу-
ју ћи кад су у пи та њу мо гућ но сти
па ци је на та/ко ри сни ка, од но сно
да осо бе ко је су пот пу но па сив не,
у га је њу цве ћа по ка зу ју нео че ки-
ва ну спрет ност и кре а тив ност.

До ка за но је и да по себ но за-
до вољ ство мо же да при ре ди 
га је ње би ља ка ко је да ју је сти ве 
пло до ве, јер је ту он да до дат но 
под стак нут ин те рес, ре дов но 
мо же да се пра ти раст и раз вој, 
и на кра ју ужи ва у ре зул та ту, на 
при мер у ја го да ма.

Хор ти кул ту рал на те ра пи ја,
осим то га, не из и ску је пре ве ли-
ке тро шко ве, ма да су, на рав но, 
за пра ве ква ли тет не ре зул та те 
нео п ход на из ве сна ула га ња, на-
во ди лон дон ски “Гар ди јан”, ци-
ти ра ју ћи Ким Гро ув, ди зај нер ку 
вр то ва за де мент не осо бе. Она 
се за про фе си ју опре де ли ла 
по што је по се ћи ва ла сво ју ба-
ку у до му и уве ри ла се ко ли ко 
је окол ни ком плекс не у ре ђен и 
не а де ква тан за ко ри сни ке.

Пре ма ре чи ма ове спе ци ја-
лист ки ње, сва ка ба шта мо ра да 
ис пу ња ва бар че ти ри усло ва, 
а то је да рас по ла же ме сти ма 
за од мор и пре дах, да су ле је 
и жар ди ње ре рас по ре ђе не на 
раз ли чи тим ни во и ма та ко да су 
до ступ не сва ко ме, за тим да у вр-
ту по сто ји за клон од сун ца, и да 
су уз ста зе по ста вље не огра де.

Са мо та ко ће бо ра вак на по-
љу би ти ис ко ри шћен на пра ви 
на чин и до при не ти бо љем рас-
по ло же њу, ре лак са ци ји, бо љем 
апе ти ту, сма ње њу стре са. То 
је, ка ко ле ка ри ис ти чу, од по-
себ ног зна ча ја за осо бе са де-
мен ци јом ко је ина че пре ви ше 
вре ме на про во де у за тво ре ном 
про сто ру и гу бе кон такт са при-
ро дом и све том око се бе.

Д. Дра гић

ЛЕ КО ВИ ТО БА ШТО ВАН СТВО

При ро да би стри ум
Ба вље ње биљ ка ма ко ри сти сви ма, а до бри

ефек ти за па же ни код ста ри јих, бо ле сних 
и де мент них осо ба до ве ли су до раз во ја
но ве гра не − хор ти кул ту рал не те ра пи је
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„С по сла на гро бље“, би ли су пр ви ко мен-
та ри по сле обе ло да ње ња пред ло га но вог
за ко на о ра ду у Хр ват ској, ко ји са др жи не ка
ре ше ња за но ви пен зиј ски си стем, од ко јих
су нај ве ћу па жњу при ву кла да ља по ме ра ња
гра ни це за пу ну пен зи ју: 67 го ди на жи во та
за му шкар це и же не или 41 го ди на ста жа.

„Ми смо зе мља ко ја ста ри“, об ја снио је раз ло-
ге за но ва ре ше ња Ми ран до Мр шић, ми ни стар
ра да и ми ро вин ског су ста ва (пен зиј ског си сте-
ма), на по ми њу ћи да су узе те у об зир и по тре бе
тр жи шта ра да.

Но ви пен зиј ски си стем ће се, ме ђу тим,
уве сти „на од ло же но“. У оп ти ца ју су две
ва ри јан те: да се про ме не спро ве ду у де се-
то го ди шњем пе ри о ду, по чев од 2020, а по
дру гом тек од 2030, због че га је и нај но ви ја
пен зиј ска ре фор ма по оце на ма екс пе ра та
про гла ше на „мла ком“.

Кон ста та ци ја с по чет ка тек ста ни је, ме-
ђу тим, са мо цр но ху мор ни виц. Оче ки ва ни
жи вот ни век хр ват ског му шкар ца да нас је
са мо 72,6 го ди на (80 за же не), што зна чи да
би пен зи о нер ски стаж, ако би но ве ме ре на
сна гу сту пи ле од мах, у про се ку из но сио са-
мо пет го ди на.

На ја вље но је и да ће се до не ти но ви за кон
о ми ро вин ском оси гу ра њу, иако је тек 2010.
по че ла прак тич на ре фор ма ста рог: сва ке
го ди не се за по три ме се ца по ме ра ста ро-
сна гра ни ца за од ла зак же на у пен зи ју.

По што је за сад реч са мо о пред ло гу но-

вих ре ше ња у две по ли тич ки нај де ли кат ни је
обла сти као што су пра ва рад ни ка и пен зи је,
под ра зу ме ва се да ће мно го шта би ти из ме-
ње но, ма да се и у Хр ват ској, ка да је о пра ви-
ма пен зи о не ра реч, у об зир мо ра ју узи ма ти
не ке де мо граф ске и еко ном ске при ну де.
Пре 25 го ди на та мо су јед ног пен зи о не ра
„из др жа ва ла“ че ти ри за по сле на, а да нас је
тај од нос са мо 1,2 рад ни ка на јед ног уми ро-
вље ни ка. Хр ват ској за ис пла ту пен зи ја го-
ди шње тре ба око 40 ми ли о на евра, од че га
се из пен зиј ских до при но са при ку пи са мо
40 од сто, док оста так тре ба на док на ди ти из
дру гих из во ра.

Код на ших су се да је чак 120.000 пре вре-
ме них пен зи о не ра, док је са мо 15 од сто
оних ко ји су ра ди ли до 65 го ди на жи во та
(про сек у ЕУ је 60 од сто).

Од 12. ју ла Хр ват ска је пу но прав на чла-
ни ца Европ ске уни је, али по свим ка те го-
ри ја ма при дну ле стви це про спе ри те та
тог дру штва ко је са ње ним ула ском има 28
чла ни ца. Ипак, сто ји не што бо ље од ра ни је
при мље них Бу гар ске и Ру му ни је.

У скла ду са тим су и хр ват ске пен зи је, прем-
да су ве ће од оста лих на Бал ка ну. Ка ко је по-
во дом на ја ве но ве ре фор ме из не ла за гре-
бач ка штам па, про сеч на пен зи ја у Хр ват ској
да нас је 310 евра (док је про сеч на пла та 718
евра).

То је ви ше не го код нас (про сеч на пен зи ја
228 евра, а пла та 389), али је пра во бо гат ство

у од но су на про сеч не пен зи је у Ма ке до ни ји
и Бо сни и Хер це го ви ни. Про сеч на ма ке дон-
ска пен зи ја је, на и ме, са мо 144 евра, а у БиХ
171. У клу бу бо ље сто је ћих бал кан ских пен-
зи о не ра (у ре ла тив ном сми слу, на рав но) су
и Цр но гор ци, ко ји ма је про се чан из нос на
че ку око 300 евра.

Пра ву ме ру бал кан ских пен зи ја до би ја мо
ме ђу тим тек кад их упо ре ди мо са европ-
ским. У Фран цу ској, на при мер, про сеч на
пла та је 2.041 евро, а про сеч на пен зи ја око
1.120. Исти по да ци за Швед ску су 2.281 и
1.350 евра, а слич но је и у Не мач кој, где је
про сеч на пла та 2.234 евра, а пен зи ја 1.200.

По ди за ње ста ро сне гра ни це за пен зи о ни-
са ње је ак ту ел на те ма и у Европ ској уни ји,
при че му су мно ге зе мље то већ оза ко ни ле.
Пре ма да на шњем ста њу, нај ду же тре ба да
ра де Ита ли ја ни, чак до 70 го ди на, док су им
за пе та ма Бри тан ци и Ир ци, ко ји ма је ста ро-
сна гра ни ца за пу ну пен зи ју 68 го ди на.

За 67 го ди на жи во та као ме ђаш опре де-
ли ле су се Не мач ка, Че шка, Дан ска и Шпа-
ни ја, док се Фран цу ска и Сло вач ка још др же
ста ре гра ни це од 62 го ди не.

Та ко пи ше у та мо шњим за ко ни ма, ма да је
ре ал ност не што дру го. По да ци по ка зу ју да
про се чан Бри та нац и Ирац ра де до 64 го ди-
не, про се чан Ки пра нин и Хо лан ђа нин до 63.
Хр ва ти су не где на сре ди ни: пен зи о ни шу се
са 60, док пре њих, већ са 55, пре ста ју да ра-
де Ру му ни. М. Бе кин
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Хр ват ска: 67 го ди на жи во та 
или 41 ста жа

Ре фор ма „ми ро вин ског су ста ва“
на од ло же но: тек од 2020. или 2030.
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хроника

У се лу Оснић (Бо ље вац) 7.
ав гу ста одр жан је Тре ћи са бор
фол кло ра и из вор них на род них
пе са ма по во дом се о ске сла ве
Св. Пет ке, а на ред ног да на у се-
лу Си ко лу (Не го тин) одр жа на
је три на е ста кул тур на ма ни фе-
ста ци ја „Чу чук Ста ни ни да ни”.
Чу чук Ста на је би ла же на по зна-
тог хај дуч ког ха рам ба ше Хај дук
Вељ ка Пе тро ви ћа, а ро ђе на је
баш у овом се лу.

Де ве тог ав гу ста се ло Буч је
(Бор) би ло је до ма ћин кул тур-

не ма ни фе ста ци ја „Буч је 2013”. У 
се лу Вра жо гр нац (За је чар), 10. и 
11. ав гу ста, одр жан је 31. Са бор 
на род них оби ча ја „Вра жо гр-
нач ки то чак” − јед на од рет ких, 
ако не и је ди на ма ни фе ста ци ја 
по све ће на точ ку. Са бор је отво-
рио мр Де јан Кр стић, ет но лог 
из За је ча ра, а на сту пи ла су кул-
тур но-умет нич ка дру штва и из-
вор не гру пе из Ва ла ко ња, Бу ко-
ва (Бо ље вац), Бре стов ца (Бор), 
КУД „Срећ но”, Сењ ски руд ни ци, 
Де спо то вац, КУД „Луб ни ца” из 

Луб ни це и „Сло га” из Вра жо грн-
ца. Дру ге ве че ри на овој ма ни-
фе ста ци ји пред ста вио се и КУД 
„Кру шик” из Ва ље ва.

По се ти о ци Са бо ра су има-
ли при ли ку да раз гле да ју Ет но 

ку ћу и ме мо ри јал не из ло жбе 
сли ка Ле по са ве Ђа лић и Го ра на 
Пеј чи ћа из Вра жо грн ца, као и 
из ло жбу Пре дра га Жи ки ћа, на-
ив ног сли ка ра из За је ча ра.

М. С.

Кон цер ти, по зо ри шне пред-
ста ве, из ло жбе и про мо-
ци је обе ле жи ли су Рум ско

кул тур но ле то, ко је сва ке го ди не
оку пља све ве ћи број гра ђа на из
свих де ло ва Сре ма.

Нај ви ше по се ти ла ца, ка ко је и
оче ки ва но, би ло је на кон цер ти-
ма, ко ји су одр жа ва ни на Град ском
тр гу. Игра ло се и пе ва ло уз му зи ку
Га ра вог со ка ка, а са ве ли ким оду-

РУМ СКО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Ред џе за, 
ред Битлса

ЗА ЈЕ ЧАР

Лет њи са бо ри

ше вље њем Ру мља ни су до че ка ли
и бе о гад ски The Best be at band,
ко ји из во ди му зи ку ле ген дар них
Битлса. Не са мо да су на би ни би-
ли об у че ни као Битлси, не го су са
пу бли ком и ме ђу соб но, ка ко то

увек чи не на кон цер ти ма, ко му-
ни ци ра ли на ен гле ском је зи ку. А 
пра во осве же ње био је Но во сад-
ски џез ор ке стар, ко ји је по ред џе-
за сви рао и блуз и фанк.

У окви ру Рум ског кул тур ног ле-
та одр жан је и „Срем фолк фест“, на 
ко јем се то ком че ти ри фе сти вал ске 
ве че ри пред ста ви ло 16 фол клор-
них ан сам ба ла из че тр на ест зе ма-
ља Ју жне Аме ри ке и Евро пе. Њи хо-

ва игра, пе сма и ша ре ни ло но шњи 
ма ми ли су апла у зе пу бли ке.

По зо ри шне пред ста ве из во-
ђе не су у дво ри шту За ви чај ног 
му зе ја. Ру мља ни су, из ме ђу оста-
лих, мо гли да ви де глу ми цу Љи-

ља ну Јак шић у мо но дра ми „Ска-
дар лиј ка“, ко ла жни про грам је 
при пре мио Ми лан Ми хај ло вић 
Ца ци из Ате љеа 212, а пред ста-
ву „Сре мац, бра ца мој“ из вео је, 
уз там бу ра ше, аутор Алек сан дар 

Ша ца Ма тић из Срем ских Кар ло-
ва ца. У истом про сто ру одр жа но
је и не ко ли ко про мо ци ја.

О Ру ми, ње ним ис так ну тим
љу ди ма и по ро ди ца ма јед не ве-
че ри го во ри ли су Ру мља ни ко ји
се ба ве из у ча ва њем исто ри је
овог срем ског ме ста.

На про гра му Рум ског кул тур-
ног ле та би ле су и две из ло жбе
− из ло жба ка ри ка ту ра др Шпи ре
Ра ду ло ви ћа и по став ка „Рум ски
сли ка ри сво ме гра ду“, то ком ко је
су по се ти о ци мо гли да ви де ра до-
ве 21 умет ни ка свих ге не ра ци ја.

Још јед но рум ско Кул тур но ле-
то је за вр ше но на за до вољ ство
пу бли ке и ор га ни за то ра, а то су
и ове го ди не би ли Кул тур ни цен-
тар, За ви чај ни му зеј, Град ска би-
бли о те ка „Ата на си је Стој ко вић“
и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја оп-
шти не Ру ма. Д. Р.
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Удру же ње пен зи о не ра по же-
шке оп шти не већ де це ни ја ма 
по све ћу је ве ли ку па жњу сво-
јим чла но ви ма. Обез бе ђу је им 
јеф ти ну зим ни цу и огрев у ви-
ше ме сеч них ра та, ор га ни зу је 
бес плат не ле кар ске пре гле де 
и од ла зак на мо ре и у ба ње на 
опо ра вак. У окви ру ни за ак тив-
но сти у обла сти ре кре а ци је и 
за ба ве ор га ни зу је број не су сре-
те и из ле те у раз не кра је ве на ше 
зе мље, али и у ино стран ство.

У са ста ву Удру же ња пен зи-
о не ра По же га ве о ма успе шно 
ра ди Дру штво за спорт и ре кре-
а ци ју ин ва лид них осо ба, чи ме 
се ди че сви По же жа ни. Од осни-
ва ња – 1975. го ди не, па до да нас 
по стиг ну ти су из ван ред ни ре-
зул та ти ко ји их свр ста ва ју у сам 
врх у Ср би ји. За сту пље не су раз-
не ди сци пли не, али нај че шћа су 
так ми че ња у стре ља штву, ша ху, 
пи ка ду, ви се ћој ку гли, ба ца њу 

пло чи ца, спорт ском ри бо ло ву и 
слич ним ве шти на ма.

На број ним так ми че њи ма нај-
ста ри ји спор ти сти из По же ге 
увек су ме ђу нај у спе шни ји ма. У 
сво јим ви три на ма има ју ве ли ки 
број пе ха ра, ме да ља, на гра да и 

оста лих при зна ња, знат но ви-
ше од дру гих гра до ва за пад не
Ср би је, Вој во ди не и Ре пу бли-
ке Срп ске са ко ји ма се са ста ју
у тра ди ци о нал ним су сре ти ма.
По же жа ни ма је ука зи ва но по-
ве ре ње да ор га ни зу ју и ре пу-

блич ка так ми че ња. Чла но ви
Удру же ња пен зи о не ра по ка зу ју
по себ ну љу бав пре ма ша ху. Ри-
там и тон да ју пред сед ник Удру-
же ња, Ра до ван За рић, и се кре-
тар Ми лош Бон џу лић, ко ји, ка да
за вр ше оба ве зе, че сто се да ју за
ша хов ску та блу. Ни по је ди нач но
пр вен ство Ср би је не мо же да се
за ми сли без По же жа на. Нај бо-
љи ре зул тат до са да по сти гао је
Сла во љуб Мин де ро вић ко ји је у
Го луп цу 2009. го ди не за у зео 12.
ме сто.

Ша хов ску еки пу по же шког
Удру же ња пен зи о не ра чи не
Ми ли јан Ми ло са вље вић, Сла-
во љуб Мин де ро вић, Ра до ван
За рић и Ми ја и ло Су бо тић. Нај-
че шће игра ју са ко ле га ма из
Но вог Са да, Шап ца, Ло зни це,
При бо ја, До њег Ми ла нов ца, Бо-
љев ца, Го ра жда, Ма лог Звор ни-
ка, али и дру гих гра до ва.

М. Па вло вић

Тра ди ци о нал ни, 11. по ре ду, Фе сти вал
срп ске из вор не пе сме у зна ме ни том се-ТТлу При ли ке, не да ле ко од Ива њи це, овеТТ

го ди не одр жан је 17. и 18. ав гу ста. Све по пу-
лар ни ји фе сти вал из вор ног ства ра ла штва
оку пио је 69 пе вач ких гру па − 38 му шких и
31 жен ску из ра зних ме ста Ср би је и Ре пу бли-
ке Срп ске. По кро ви тељ так ми че ња би ла је
оп шти на Ива њи ца, а успе шни ор га ни за то-
ри Ме сна за јед ни ца При ли ке, Дом кул ту ре
„Ива њи ца“, Основ на шко ла „Сре тен Ла за ре-
вић“ у При ли ка ма, КУД „При лич ки ки се љак“
и Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ива њи ца.

По бед ни ци 11. фе сти ва ла срп ске из вор-
не пе сме, пре ма оце ни жи ри ја ко ји су чи ни-
ли Сне жа на Ар сић, Ми ле на Сто јиљ ко вић и
Зве здан Ђу рић, су гру пе „Лу но вач ка мо ба“
из Лу но вог Се ла у му шкој и „Пла нин ке“ са
Па ла у жен ској кон ку рен ци ји. Дру га ме ста
при па ла су му шкој пе вач кој гру пи „Ја бу ка“
из При је по ља и жен ској гру пи КУД „Во ји-
но ви ћи“ из Ис точ ног Са ра је ва, а тре ћи су
би ли пе ва чи из гру пе „Бр ве ни ца“ из Ра шке
и ива њич ки жен ски са став „Ирис“. Нај бо љи
со ли сти су Је ла Цви јо вић из КУД „Рас пе ва ни
По же жа ни“ и Мир ко Жу па њац из КУД „Риб-
ни ца“. А по оце ни во ђа гру па уче сни ка, ти-

ту лу нај бо љих осво ји ли су „Бре зик“ из До-
ње Ра жа не и „Ирис“ из Ива њи це.

У ре ви јал ном де лу фе сти ва ла на сту пи ли
су тру бач ки ор ке стар Вељ ка Осто ји ћа и пе-
вач Ера Ој да нић.

Дру ги дан фе сти ва ла у При ли ка ма био је
ре зер ви сан за Осми фе сти вал деч јег фол-
кло ра „Све тлост на бре жуљ ку“. Так ми че ње
је ве о ма успе шно ор га ни зо ва ла Основ на
шко ла „Сре тен Ла за ре вић“ ко ја ове го ди не

обе ле жа ва ре дак ју би леј − 140 го ди на по-
сто ја ња и ра да.

Нај у спе шни ја еки па би ла је КУД „Кру шик
пла сти ка“ из Осе чи не, дру го ме сто осво-
ји ли су так ми ча ри Основ не шко ле „Бра ни-
слав Пе тро вић“ из Сла ти не, а тре ће гру па
„Раз и гра но ко ло“ из По же ге. Епи тет нај бо-
љег деч јег ор ке стра до био је ор ке стар Кул-
тур но-умет нич ког дру штва „Ари ље“.

М. Па вло вић

ФЕ СТИ ВАЛ СРП СКЕ ИЗ ВОР НЕ ПЕ СМЕ У ПРИ ЛИ КА МА КОД ИВА ЊИ ЦЕ

Чу ва ње на род не тра ди ци је

Ми лош Бон џу лић по сма тра ду ел Ра до ва на За ри ћа (ле во)

и Сла во љу ба Мин де ро ви ћа

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПО ЖЕ ГА

Ви три не пу не пе ха ра и ме да ља
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пензионерски кутак

БЕ О ГРАД – БЕ ЛЕ ВО ДЕ

По ста вље но
но во ру ко вод ство

Ме сно удру же ња пен зи о не ра Бе ле во де не дав но је про-
сла ви ло дво го ди шњи цу успе шног ра да са ши ро ком ле пе зом
ак тив но сти. Ме ђу тим, на сту пи ли су раз до ри у ру ко во де ћој
струк ту ри и ство ре не су две стру је. Обе стра не, на рав но, твр-
де да су у пра ву, али исти на је као и увек не где на сре ди ни.

И члан ство се по де ли ло у два та бо ра, што ства ра по себ но на пе-
ту ат мос фе ру ме ђу пен зи о не ри ма. Ти ло ши од но си су по че ли да
све ви ше угро жа ва ју рад удру же ња пен зи о не ра, па су се у ре ша-

ва ње ове си ту а ци је укљу чи ли Ме сна за јед ни ца, Оп штин ски од бор
пен зи о не ра и оп шти на Чу ка ри ца. Про блем је ре шен та ко што је
по ста вље но ру ко вод ство (што му до ђе као при нуд на упра ва).

Удру же ње по но во ра ди и спро во ди не ке од до са да шњих
ак тив но сти: оку пља ње члан ства, рад бер бер ни це и ор га ни за-
ци ја из ле та. Ипак, тре ба на по ме ну ти да су чла но ви оста ли без
про сла ва ро ђен да на уз тор ту јед ном ме сеч но и без дру же ња
уз му зи ку сва ке су бо те, тј. без игран ки на ко ји ма су би ли из у-
зет но ак тив ни. М. Р.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Ор ке стар „Бар ка“ 
шам пи он у Гу чи

И ове го ди не Кња жев ча ни су би ли успе шни на Са бо ру тру-
ба ча у Гу чи. Ор ке стар „Бар ка“ до био је на гра ду за нај бо ље од-
сви ра но „Па у но во ко ло“, а за нај бо љег те но ри сту про гла шен
је Да мир Сте ва но вић из ор ке стра „Дар-мар“. „Бар ка“ је и ове
го ди не по не ла ти ту лу нај бо љег свет ског ор ке стра, а „Ти моч ки
ве се ља ци“ нај бо љег омла дин ског ор ке стра 53. са бо ра.

– До би ли смо нај ве ће свет ско при зна ње, јер је наш ор ке-
стар при ка зао нај ква ли тет ни ју свир ку ко ју је још пре по ла ве-

ка пре по зна тљи во сви рао ор ке стар Ра ке Ко сти ћа из Лу ко ва, у
ана ли ма Гу че упи сан као ап со лут ни шам пи он Дра га че ва – ка-
же ка пел ник „Бар ке“, Ми лош Ве лич ко вић.

Кња же вач ки крај ина че има шест го то во про фе си о нал них
ор ке ста ра и сви не гу ју срп ски – вла шки фол клор. Кња жев ча-
ни су до че ка ли по бед ни ке и дру жи ли се уз пе сму и игру ода-
ју ћи при зна ње шам пи о ни ма. Д. Ђ.

ЛО ЗНИ ЦА

УПРУ ПОЛ у Ка њи жи
На по зив Стру ков не ор га ни за ци је пен зи о ни са них рад ни ка 

ор га на уну тра шњих по сло ва Ка њи жа, 27. ју ла чла но ви Удру-
же ња пен зи о ни са них рад ни ка уну тра шњих по сло ва Ло зни ца 
(УПРУ ПОЛ) при су ство ва ли су тра ди ци о нал ном оку пља њу под 
на зи вом „Дру же ње на Ти си“, на ко ме су уче ство ва ли и пред-
став ни ци удру же ња из Ма ђар ске (Се ге дин), Су бо ти це, Бач ке 
Па лан ке, Но вог Са да, Шап ца и др.

Го сте је ср дач но при мио пред сед ник удру же ња из Ка њи же, 
Иштван Ба линт, а за тим су по че ла спорт ска над ме та ња. Ло зни-
ча ни су при ја ви ли еки пе у две спорт ске ди сци пли не: пи ка до и 
ма ли фуд бал, а на кон што су так ми че ња окон ча на об ја вље ни 
су ре зул та ти у екип ном и по је ди нач ном са ста ву, те су уру че на 
спорт ска при зна ња и за хвал ни це.

За тим је за све уче сни ке, њих око 180, при ре ђен ру чак, а 
дру же ње се про ду жи ло уз игру и до бру му зи ку.

Пред став ни ци удру же ња из Се ге ди на по себ но су из ра зи ли 
же љу да по се те ло знич ки крај, па ће се са чла но ви ма УПРУ-
ПОЛ-а до го во ри ти о тер ми ну до ла ска и о де сти на ци ја ма ко је 
би же ле ли да по се те у том кра ју. З. С.

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Сед ни ца 
Окру жног 
од бо ра

У гра ду на Ду на ву не дав но 
је одр жа на сед ни ца Окру-
жног од бо ра пен зи о не ра 
Сме де ре ва, Ве ли ке Пла не и 
Сме де рев ске Па лан ке, ко јој 
је пред се да вао Сло бо дан Б. Пан тић. Сви чла но ви Окру жног
од бо ра пен зи о не ра нај пре су упо зна ти са ком плет ним ма те-
ри ја лом са не дав не Скуп шти не Са ве за пен зи о не ра Ср би је. На
сед ни ци је по себ но раз ма тра но учла ње ње но во о сно ва них
ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Са вез пен зи о не ра Ср би је, па је
по во дом то га до нет за кљу чак.

– При хва ти ће мо све ор га ни за ци је ко је су осно ва не по стру-
ков ном прин ци пу и ко је не за ди ру у рад већ по сто је ћих ор га-
ни за ци ја, чла ни ца Са ве за пен зи о не ра Ср би је – ре као је тим
по во дом Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник Окру жног од бо ра
пен зи о не ра. Сл. К.
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КУР ШУ МЛИ ЈА

Уго сти ли За је чар це
Пен зи о не ри Кур шу мли је, по ред то га што јед ном ме сеч но 

оби ла зе зна чај на ме ста у Ср би ји, успе ва ју и да бу ду до бри до-
ма ћи ни ко ле га ма из свих кра је ва зе мље. Та ко су не дав но уго-
сти ли при ја те ље из пен зи о нер ске ор га ни за ци је За је ча ра.

– У јед но днев ну по се ту до шле су нам ко ле ге из За је ча ра. То је 
већ тра ди ци ја да јед ном го ди шње ор га ни зу је мо ме ђу соб не по-
се те. Овог пу та За је чар ци су би ли на ши го сти – ка же пред сед ник 
ор га ни за ци је пен зи о не ра Кур шу мли је, Вла ди мир Ја ко вље вић.

То ком по се те овој то плич кој оп шти ни го сти су се упо зна-
ли са зна ме ни то сти ма Кур шу мли је. На рав но, као и за мно ге 
дру ге пен зи о не ре ко ји до ђу, до ма ћи ни су и за За је чар це ор-
га ни зо ва ли по се ту по зна тој Про лом ба њи, а ни је из о стао ни 
оби ла зак при род ног фе но ме на − Ђа во ље ва ро ши. Ж. Д.

Из лет у Но ви Сад
и Стра жи ло во

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Бач ка То по ла ор га ни зо-
ва ло је 7. ав гу ста за сво је чла но ве јед но днев ни из лет у Но ви
Сад и Стра жи ло во. По ре чи ма Дра гу ти на Ле ки ћа, пред сед-

ни ка Удру же ња, у овој ак тив но сти уче ство ва ло је укуп но 65
чла но ва, ме ђу ко ји ма су би ли и пред сед ни ци ме сних ор га-
ни за ци ја и ре он ских ак ти ва, ру ко во ди о ци сек ци ја и чла но ви
ко ми си ја.

Из лет ни ци су у Но вом Са ду по се ти ли Ма ти цу срп ску, а за-
тим и Му зеј Но вог Са да на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви. На
Пе тро ва ра ди ну су има ли и за јед нич ки ру чак уз за слу же ни
пре дах на пу ту ка Фру шкој го ри и Стра жи ло ву. На кра ју пу те-
ше стви ја пен зи о не ри из ОУП Бач ка То по ла на Стра жи ло ву су
об и шли и гроб јед ног од нај ве ћих пе сни ка срп ског ро ман ти-
зма, Бран ка Ра ди че ви ћа.

Удру же ње је сно си ло све тро шко ве овог еду ка тив ног из ле-
та, осим тро шко ва за ру чак у ре сто ра ну, ко ји су фи нан си ра ли
са ми уче сни ци. М. М.

КА МЕ НАЦ КОД СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Обе ле жи ли Тр но ву 
Све ту Пет ку

Ре за њем слав ског ко ла ча и уз при го дан про грам у зе се о-
ку Ка ме нац код Сме де рев ске Па лан ке, на из во ру пи ја ће во де,
тра ди ци о нал но је про сла вље на Тр но ва Све та Пет ка. Чла но-

ви КУД „Све та Пет ка“ из Сме де рев ске Па лан ке за свој на ступ
из ма ми ли су ве ли ки апла уз, па су и са ме шта ни ма Ка мен ца и
го сти ма од и гра ли за јед нич ко ко ло. Али нај ин те ре сант ни ја је
при ча ка ко је на стао из вор пи ја ће во де Све та Пет ка.

− На Бла гу Ма ри ју, 4. ав гу ста 1999. го ди не, са њао сам да ми
му шки глас го во ри да се на мом зе мљи шту на ла зи из вор пи ја-
ће во де. Тај из вор 22. ав гу ста исте го ди не от ко па ли су Бо жи дар
Сто ја ди но вић и Са ша Ђор ђе вић. Осмог ав гу ста 2006, на Тр но ву
Све ту Пет ку, оба ви ли смо осве ће ње во де, згра де и зе мљи шта и
од та да, па до да на шњих да на, ов де на из во ру про сла вља мо Тр-
но ву Све ту Пет ку – ис при чао је нео бич ну при чу о овом из во ру
Љу бо драг Цвет ко вић, про фе сор у пен зи ји из Гли бов ца. Сл. К.

ВРА ЊЕ

Од мор у Вр њач кој Ба њи
Чла но ви Удру же ња ин ва ли да Вра ња бо ра ви ли су де сет да на 

на од мо ру у Вр њач кој Ба њи. При јат но су се осе ћа ли у До му ин-
ва ли да ра да Кру ше вац. Об и шли су дом – му зеј Јо ва на Бе ли мар-

ко ви ћа, срп ског ге не ра ла ко ји је сво је вре ме но осло бо дио Вра-
ње од Ту ра ка. По се ти ли су и ма на стир Пре све те Бо го ро ди це у 
из град њи и при су ство ва ли му зич кој и књи жев ној ве че ри.

– По себ но за до вољ ство нам је пред ста вља ло сли ка ње са 
Ђо дом из ТВ се ри је „Се ло го ри, а ба ба се че шља“, ко ји нам, 
уз то, ни је тра жио пи во – ре кла нам је Љи ља на Ми хај ло вић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Вра ња. Р. С.
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен Ва-

шим пи сми ма. Пи ши те нам шта
Вам се у на шем и Ва шем ли сту
до па да, а шта би мо гло да бу-
де бо ље, шта би сте во ле ли да
про чи та те или да са оп шти те
дру гим чи та о ци ма.

Адреса је Булевар уметности
10, 11070 Бео г рад, или
електронском пош том, на
glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Дра га ре дак ци јо,

Ре дов но при мам и чи там наш лист и ве о ма 
ми се до па да ње гов са др жај. Про чи та ју га и 
оста ли пен зи о не ри из мог окру же ња јер је дан 
при ме рак кру жи из ме ђу не ко ли ко њих. Же лео 
бих, а то је ми шље ње и оста лих пен зи о не ра, да 
уве де те но ву ру бри ку „Жи вот обич ног пен зи о-
не ра“, та ко да би из свих кра је ва Ср би је мо гли 
да пи ше те о ра зним обич ним љу ди ма, њи хо вом 
жи во ту и про бле ми ма ко ји их му че.

По ред то га, мо лио бих вас да ми од го во ри-
те а и да се рас пи та те код Ми ни стар ства да ли 
мо же да се ис пра ви од ре ђе на не прав да де лу 
пен зи о не ра ко ји ма су пру ге ни су пен зи о нер ке 
и не ма ју ни ка кве при на дле жно сти, а оште ће-
не су и оне и су пруг по пи та њу од ла ска у ба њу, 
или ра зних по мо ћи, или три на е сте пен зи је. На 
при мер, ако су пруг има 30.000 дин. пен зи ју, он 

не мо же да иде у ба њу о тро шку Фон да ПИО
јер пре ла зи од ре ђе ни ли мит, а по је ди ни пен-
зи о не ри, муж и же на, при ма ју по 22.000 дин. и
мо гу да иду у ба њу. За што се не би узи мао про-
сек пен зи ја за обо је? То се од но си и на дру ге
при на дле жно сти и то би би ло нај ре ал ни је. Јер,
док су су пру ге га ји ле и по ди за ле де цу са јед-
ном пла том, би ло им је мно го те же не го они ма
са две пла те, а да нас су за по ди за ње на та ли те-
та ка жње не.

Ди ми три је Ни ко лић,

Кра гу је вац

Од го вор: Као што Вам је ве ро ват но по-
зна то, код нас још не по сто ји мо гућ ност да
се пра ти про сек укуп них при ма ња на ни воу 
це ле по ро ди це, већ са мо про сек при ма ња по-
је ди нач них чла но ва. Из тог раз ло га на жа-
лост до ла зи до ова квих си ту а ци ја.

Пред лог за но ву ру бри ку

На два на е стој сед ни ци Са ве та за без бед ност и
здра вље на ра ду, ко ја је одр жа на 27. ју на ове го ди не,
пре зен то ван је софт вер ко ји пред ста вља је дин ствен
ре ги стар по вре да на ра ду. Ва же ћи кон цепт ре ги стра-
ци је по вре да на ра ду и про фе си о нал них обо ље ња у
Ре пу бли ци Ср би ји је још из ше зде се тих го ди на про-
шлог ве ка, а прет ход них пе де сет го ди на ни је би ло
озбиљ ни јих из ме на у кон цеп ту ко је би пра ти ле про-
ме не у дру штву ко је су се у ме ђу вре ме ну де си ле, а
ни про ме не ко је је до нео на гли раз вој ин фор ма ти ке.
Уво ђе ње је дин стве ног ре ги стра по вре да на ра ду је
пред у слов за бо љу за шти ту за по сле них, ква ли тет ни-
ју ана ли зу ста ња у овој обла сти, као и бо љу при ме ну
пре вен тив них ме ра за без бе дан и здрав рад.

Ј. О.

Не из ме њен са став та бли це опа сно сти

Нео п ход но уво ђе ње је дин стве ног ре ги стра

Тре ћа ре ви зи ја Та бли це опа-
сно сти из вр ше на је на осно ву 
ста ти стич ких по да та ка о
не срећ ним слу ча је ви ма у пе ри-
о ду од 1931. до 1935, те је те-
ме љем ре зул та та ове тре ће
ре ви зи је На ред бом Ми ни стра
со ци јал не по ли ти ке и на род-
ног здра вља про пи са на та-
бли ца опа сно сти од 8. апри ла
1938. Ст. број 30.451, ко ја ва-
жи од 1. ју ла 1938. да ље. Овом
ре ви зи јом је са став та бли це
опа сно сти остао пот пу но
не из ме њен, те су пре и спи та-
ни са мо раз ре ди за по је ди не

вр сте по сло ва. Али још пре
ове тре ће ре ви зи је та бли це
опа сно сти са став та бли це
из ме њен је ра ди упро шће ња
про пи си ва ња при но са уто ли-
ко што је, у сми слу чла на 33
ЗОР за све по сло ве, ко ји ни су 
оба ве зни на при ја ву по сла, са
из у зет ком нај о па сни јих вр ста
по сло ва, од ре ђен но ви став
410, а за оси гу ра ни ке при ват-
но дру штве них бла гај ни 411.

(Окру жни уред за оси гу-

ра ње рад ни ка у Бе о гра ду

у 1939. го ди ни, Бе о град,

1940)
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
Јо ви ца Са вић, Вла со тин це: Док сам био на слу жби у ЈНА

од 1992. го ди не, имао сам уве ћан рад ни стаж 12/15 и

12/18. По сле два ра ња ва ња пре шао сам да ра дим као

ци вил но ли це са пре о ста лом рад ном спо соб но шћу и ви ше

не мам уве ћа ни стаж. Рат ни вој ни ин ва лид сам од 2006. го-

ди не, са 60% те ле сног оште ће ња. Це ло ку пан стаж сам оства-

рио у ЈНА. На си сте мат ском пре гле ду у ма ју и ју ну ове го ди не

про гла шен сам не спо соб ним за вој ну слу жбу, тј. за на ве де но

рад но ме сто, и пред ла же се ад ми ни стра тив ни рад. То је све

оти шло у Ми ни стар ство од бра не да до не су од лу ку. Пла шим

се да не оста нем без по сла, јер по но вом За ко ну о ВС ако ни-

сте спо соб ни за од ре ђе но рад но ме сто, а Ми ни стар ство од-

бра не не мо же да вас рас по ре ди на дру го рад но ме сто, мо же

да се пре ки не рад ни од нос без мо је са гла сно сти.

Имам ме ди цин ске из ве шта је и са ВМА у ко ји ма се ка же да

сам не спо со бан за по сао и тра же да иза ђем на ин ва лид ску ко-

ми си ју Ме ди ци не ра да, ра ди про це не рад не спо соб но сти. То

се ов де у Вла со тин цу пла ћа, а ја ни сам у мо гућ но сти то да пла-

тим, а Ми ни стар ство од бра не ВС не же ли да сно си тро шко ве.

Ја сам тре нут но на бо ло ва њу, због здрав стве ног ста ња не мо гу

да ра дим те жи по сао, а до лак шег по сла не мо гу да до ђем и за-

бри нут сам за егиз стен ци ју мо ју и мо је по ро ди це.

На кна да у ви си ни 

50 одсто ин ва лид ске пен зи је

?
Јо ван Мар ко вић, Бе о град: По стао сам пен зи о нер 2004. го-

ди не са пре о ста лом рад ном спо соб но шћу у из но су од 50

одсто. На кон то га сам ра дио пре ко Омла дин ске за дру ге и

фир ме су ме при ја ви ле у Фонд ПИО. Ни сам знао да не смем да

ра дим, а пен зи ја ми је би ла ма ла и не до вољ на за жи вот и ле ко-

ве јер се ле чим од 2002. го ди не. До био сам ре ше ње Фи ли ја ле

Бе о град за по вра ћај ви ше ис пла ће них нов ча них на кна да, око

40.000 ди на ра. Да ли је ре ше ње о по вра ћа ју сред ста ва за ко ни-

то јер сам од Ва шег Фон да при мао ма лу пен зи ју? Дру го пи та-

ње је да ли по сто ји за кон ски основ да ја сле де ће го ди не, ка да

на пу ним 65 го ди на жи во та, пре ђем са ин ва лид ске пен зи је ко ју

са да при мам, на ста ро сну?

Од го вор: Ви сте са да ко-
ри сник на кна де у ви си ни 50 
одсто ин ва лид ске пен зи је. 
За ко ри шће ње овог пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња услов је не са мо да сте 
ин ва лид ра да ко ји је без сво је 
кри ви це остао без по сла, већ 
и да за вре ме ко ри шће ња на-
кна де не сме те да сту пи те у 
би ло ко ји вид оси гу ра ња, па 
ма кар и да оба вља те при вре-
ме не и по вре ме не по сло ве 
пре ко омла дин ске за дру ге, 
не за ви сно од то га што је ова 
на кна да обич но вр ло ма ла 
и не до вољ на за жи вот. Ва ша 
оба ве за је би ла да при ли ком 
сва ке про ме не, у сми слу оба-
вља ња при вре ме них и по вре-
ме них по сло ва, то при ја ви те 

фи ли ја ли Фон да ПИО да би 
Вам се за то вре ме об у ста ви-
ла ис пла та на кна де. Ка ко то 
ни сте учи ни ли, Фонд је упа ри-
ва њем по да та ка по слу жбе ној 
ду жно сти кон ста то вао Ва ше 
оси гу ра ње и оправ да но тра-
жио по вра ћај ви ше ис пла ће-
них сред ста ва. Уко ли ко сте до 
са да оства ри ли стаж оси гу ра-
ња од нај ма ње 15 го ди на, иду-
ће го ди не, ка да на вр ши те 65 
го ди на жи во та, мо ћи ће те да 
оства ри те пра во на сво ју ста-
ро сну пен зи ју. Ако се и по сле 
то га бу де те укљу чи ва ли у не ку 
вр сту оси гу ра ња, то ће би ти 
без по сле ди ца по Ва шу пен зи-
ју, јер као ста ро сни пен зи о нер 
мо же те да ра ди те и при ма те 
сво ју ста ро сну пен зи ју.

Стаж по осно ву уче шћа у ра ту

?
Ни ко лић Ди ми три је, Кра гу је вац: Мој син је као ре до ван 

вој ник уче ство вао у ра ту у Хр ват ској 1991. го ди не и то му 

је упи са но у рад ну књи жи цу као стаж са дво стру ким тра-

ја њем, као и вре ме ко је је про вео на ле че њу. Ка да и ка ко мо же 

овај стаж да ко ри сти као рад ни стаж и ко ја су ње го ва пра ва из 

пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња? Он има утвђе ну ин ва-

лид ност ма њу од 30 одсто.

Од го вор: Стаж при знат по 
осно ву уче шћа у ра ту, као и ле-
че ње од рат них по вре да, при-
зна је се као по се бан стаж и сва-
ка ко по ве ћа ва уку пан пен зиј-
ски стаж за оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња. Ме ђу тим, по се бан 
стаж ни је онај ко ји се ра чу на 
за услов код оства ри ва ња пра-
ва. У том слу ча ју се ра чу на са-
мо стаж оси гу ра ња као што је 
рад ни од нос, са мо стал на или 
по љо при вред на де лат ност, за 
ко је је пла ћен до при нос за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.
По се бан стаж у овом слу ча ју се
са мо до да је на оства ре ни стаж
оси гу ра ња и у том сми слу ути-
че на обим оства ре ног пра ва.
Што се ти че ин ва лид но сти чи ји
је узрок рат на по вре да, то се ра-
чу на као да је узрок не сре ћа на
по слу. Ако ова по вре да јед ног
да на бу де узрок, у це ло сти или
де ли мич но, пот пу ног гу бит ка
рад не спо соб но сти, Ваш син
ће пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју оства ри ти под по вољ ни јим
усло ви ма.

Пред лог за ве шта че ње 

да је ле кар

Од го вор: Из Ва шег пи сма се
ви ди ве ли ка за бри ну тост по пи-
та њу Ва шег здрав стве ног ста ња
и бу ду ћег ста ту са у рад ном од-
но су као ци вил ног ли ца у вој-
сци. Мно го сте ре чи по тро ши ли
због за бри ну то сти ко ће сно си-
ти тро шко ве при пре ме за из ла-
зак пред ор ган ве шта че ња ко ји
тре ба да про це ни Ва ше здрав-
стве но ста ње. Са да ка да сте ци-
вил но ли це у вој сци, а не ви ше
вој но ли це, као и сва ки дру ги
гра ђа нин тре ба да иза бе ре те
свог ле ка ра оп ште прак се ко ји
ће у окви ру ме ди цин ских услу-
га ко је по кри ва Ва ше здрав-
стве но оси гу ра ње да обез бе ди
све по треб не на ла зе ко ји вер но
од сли ка ва ју Ва ше здрав стве но
ста ње. Не ма по тре бе да се оп-
те ре ћу је те би ло ка квим про це-
ду ра ма ко је тре ба по себ но пла-

ћа ти. Ваш ле кар тре ба са мо да
са чи ни пред лог за ве шта че ње у
Фон ду ПИО и да при ло жи нео-
п ход не ме ди цин ске на ла зе за
ко је ве ру јем да их углав ном већ
има те. На Ва ма је да овај зах тев
под не се те и че ка те по зив од ле-
ка ра ве шта ка. Што се ти че бе не-
фи ци ра ног ста жа по осно ву VI
сте пе на рат ног вој ног ин ва ли-
ди те та, по чл. 58 За ко на о ПИО
не ма те та ко ђе про блем јер ће
се овај стаж об ра чу на ти од да-
на ка да сте по ста ли рат ни вој ни
ин ва лид VI гру пе; о то ме са мо
тре ба да при ло жи те од го ва ра-
ју ће ре ше ње ка да Вам се бу де
при зна ва ло пра во на пен зи ју.
Овај стаж са уве ћа ним тра ја њем
ће се при дру жи ти бе не фи ци ра-
ном ста жу оства ре ном у вој сци
и све ће се утвр ди ти она ко ка ко
Вам при па да.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

СВЕОБУХВАТ-

НОСТ
ПЛЕСТИ

ПОЉОПРИ-

ВРЕДНО 

ДОБРО
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ОТКУПЉИ-

ВАЊЕ

СИМБОЛ

ЗА АЗОТ

СТАРА

ЈЕДРИЛИЦА

СПОР, 

ИНЕРТАН

КИЛОТОНА 

(СКР.)

ЦРКВЕНА

МОЛИТВА

ВРСТА

БЕЛОГ ВИНА

МЕСТО 

У ИСТРИ

ДАТИ

НЕКОМЕ 

ЗАМЕРКУ

ОНО ШТО ЈЕ

НАМЕТНУТО,

ДОДАТАК

АТЛЕТИ-

ЧАРКА 

СА ЈАМАЈКЕ, 

МЕРЛИН

УЗВИК НЕСТР-

ПЉЕЊА

ЕКАВСКИ 

(СКР.)

ГРАД 

У ИТАЛИЈИ

ИНЕ РАНИЈЕГ

ПИСЦА

КОВАЧИЋА

ОЗНАКА 

ЗА ТОНУ

ИМЕ РЕЖ.

КУРОСАВЕ

ПЕСМА 

ШАНТИЋА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ОЗНАКА 

ЕЛЕКТРОНА

ВРСТА

ВИШЊЕ

ОБЛАСТ

У ТУРСКОЈ

МАЂАРСКО 

МУШКО ИМЕ

СУКОБИ 

НАРОДА

УКРАСНА 

БИЉКА

ЕКСПЛОЗИВ-

НО ТЕЛО

ШИРОКА

ГРАДСКА 

УЛИЦА

ОЗНАКА 

ЕНЕРГИЈЕ

ГРАД

У РУСИЈИ

ВРСТА РУДЕ, 

ОКСИД

ТИТАНА

НАРОД

МУШКО ИМЕ

ОЗНАКА 

ШПАНИЈЕ

ОВЕРАВАЊЕ

ОПШТИНСКО

ПОДРУЧЈЕ

МЕСТО

У СРБИЈИ,

КОД НИША

КОЊИ

У ПЕСМИ

СПИЛБЕРГОВ

ВАНЗЕ-

МАЉАЦ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

УЗВИК

ВЕСЕЉА

ОЗНАКА 

ЗА КАРАТ

ОЗВИК БОЛА

СИМБОЛ 

СУМПОРА

МЕСТО У 

СРБИЈИ, КОД 

КРУПЊА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: капаљка, перућац, рет, р, козорог, унамуно, 
басен, л, вихори, прича, нк, агенти, даник, н, точити, посавац, артроза, ри, от, 
о, атоми, борани, растери, озарк, к, дака, ос

СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
По чи ње школ ска го ди на. Тре ба на вре ме ку пи ти 

све ске, уџ бе ни ке, те сто ве за ма лу ма ту ру ...

По след њи пут сам био на мо ру пре 30 го ди на. Као да 
је ју че би ло.

Же на ми има уку са. У ор ма ну кри је на шег нај леп-

шег ком ши ју.

Не ка да ми је ка фа на би ла дру га ку ћа. Сад је пр ва.
Ка ко да ре ша ва про бле ме у хо ду, кад не из ла зи из 

слу жбе ног мер це де са.

Мно ги жи ве од ра да. Ту ђег.
Ко ји па ра докс. Сви ми со ле па мет, а ме ни по рас тао 

ше ћер.

Сва ки ју би леј Ни ко ле Те сле обе ле жи мо по ску пље њем 
стру је.

Ка ко да пе ва мо пе сму „Са мо је не бо из над нас“, 

кад смо ми не бе ски на род. Де јан Па та ко вић

При род но
Ко ли ко нам је то га па ло у во ду и не чу ди то ли ка за му-

ће ност не ких из во ра ин фор ми са ња.
Из о па(н)че ни свет опан ке ски да, али на ви ке не 

изу ва.

Ни ка ко да ста ви мо тач ке на пљач ке. Уве че ста ви мо 
тач ку на сва ку пљач ку, а ују тру иза сва ке пљач ке осва ну 
три тач ке.

Скок из сво га ме ста је спорт „мо дер них“ про вин-

ци ја ла ца.

Европ ске, а на ше! Ка ко шта, па це не.
По при ро ди сам ста ро мо дан, хо ћу ре ћи при ро дан.

Из ме ђу це на и бес це ња за гла вио се си ро ти ма ли чо век.
Тр го вин ски лан ци су све ду жи и све су нам те жи.

Бес па ри ца је по губ на. Уби ја чак и ди нар.
Сло бо дан Ду чић

М
ил

ен
ко

 К
ос

ан
ов

ић
Д

еј
ан

 П
ат

ак
ов

ић



27ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2013.

По ло жај
Про па ли смо ду бо ко, али нас оп ти ми зам не на пу шта. Мо-

же мо ми и ду бље.

Жи вим од оче ве пен зи је. Ако бог да, и мо ја де ца ће жи ве ти од ње.
Фи нан сиј ска тран сак ци ја је ус пе ла. Ни смо ни осе ти ли ка да

су нам за ву кли ру ке у џе по ве.

Мо ја је ди на бо жи ја за по вест: Узми све што ти жи вот пру жа.
Док то ре, сто мак ми се мно го оле њио. Јед ног да на се пу ни

хра ном а шест да на од ма ра.

Га се се се ла. Ште ди се на елек трич ној енер ги ји.
Бе о град има ди ван ге о граф ски по ло жај на ушћу две ју ре-

ка. Из над ње га је Ава ла, а по себ но га кра се спла во ви и си ли-

кон ска до ли на. Ра ди во је Јев тић Јен ки

Сит не ми сли
Ако се осла ња те са мо на се бе, има те нај бо љи осло нац.

Не пам ти те до су тра, опо ми ње ју че!
Дру га чи је из гле да и бре ме ка да се стар ту је на вре ме.

Ако се ду го не вра ћа те се би, мо же се де си ти да про на ђе те дру-
го га у се би.

Тре ба одва ја ти зр на од ку ко ља, да се не би у ку кољ пре тво-

ри ли.

Ле по та сви та ња је стра на они ма ко ји да не пре тва ра ју у но ћи.
Не те рај те мак на ко нац. Ис те ра ће те ђа во ла.

У огле да ли ма за ви сти нај при сут ни ји су при ја те љи.
Де ци не тре ба до зво ља ва ти да пу зе. Не ка се ус пра вља ју –

од ма ле на.

Она кви сте ка квим вас де ца ви де.
Све што не да те де ци, вра ти ће вам се. Све што им да те, мо-

жда и не ће.

Чо век је ни шта – ако не по ста не чо век.
Пе ко Ла ли чић

Ле жа ри на
Ми слим, ми слим да не што му дро сми слим, не би ли и ме не

не ко ци ти рао као му дрог ми сли о ца.

Ка да бих мо рао да би рам из ме ђу три це и ку чи не, иза брао бих
три це. Пру жа ју ви ше мо гућ но сти да се пре жи ви.

Мно ги вла да ри су се уве ри ли да је по не кад лак ше вла да ти

чи та вим на ро дом не го са мим со бом.

Је дан про сјак уло жио је по след њу па ру у сред ство за рад. На-
ба вио је но ви ше шир.

Док је ве тро ва, би ће и љу ди-ве тре ња ча, ре као би Дон Ки-

хот да је не ким чу дом и да нас жив.

Да ли је про сјак у ри та ма, пи та ње је фор ме. А да ли му је ше шир
чи тав, то је већ пи та ње су шти не.

Сва ко на овом све ту за со бом оста ви по не што. Чо век де ла,

не чо век не де ла. Ми лош Ми лић

Да ли сте зна ли ...

 − да је по сла сти чар ни ца „Blum sbe ri“ из Ду ба и ја на пра ви ла 

 нај ску пљи ко лач на све ту, „Злат ни фе никс“, а ње го ва це на је 

око 1.000 до ла ра. Ко лач се са сто ји од 23-ка рат ног зла та, зр-

− да ла нац бри тан ских тр го ви на „Sel frid ges“ про да је сен двич, 

− да и у Ср би ји по сто-

на ва ни ле из Уган де, ка каа из Ита ли је и ор ган ског бра шна из 

ко ји ко шта 85 фун ти? Из ме ђу две кри шке све жег хле ба, на ма-

ује при зво ди ко ји спа да ју у 

Ве ли ке Бри та ни је, а од дру гих ску пих ко ла ча раз ли ку је се по 

за них тар ту фи ма у ма јо не зу и гу шчи јом па ште том, ку пац ће 

ка те го ри ју је дин стве них и 

то ме што је пот пу но је стив.

за гри сти сир „бри“, са ла ту од аво ка да, сенф, па ра дајз, па при ку 

лук су зних? Нај ску пљи сир 

и шун ку од спе ци јал но од га ја них го ве да ко ја се у Ја па ну по је 

на све ту пра ви се од ма га ре-

пи вом и ма си ра ју уз кла сич ну му зи ку ра ди бо љег уку са ме са.

ћег мле ка у Спе ци јал ном ре зер ва ту при ро де „За са ви ца“ код 

Срем ске Ми тро ви це − ки ло грам ко шта 1.000 евра, док за па-

ко ва ње од 50 гра ма тре ба из дво ји ти „са мо“ 65 евра.

− да Ја пан ци има-
јју спе ци фи чан од-

нос пре ма бо ста ну, 

па су та мо лу бе ни-

 − да ни тзв. бр за хра на 

− да се нај ску пљи ђе врек 

не мо ра увек да бу де јев-

про да је у њу јор шком хо те-

ти на? Од не дав но у Ита-

лу „Ve stin“? При пре ма се на 

ли ји мо же да се про ба 

стан дар дан на чин, али му фи-

нај ску пља пи ца на све ту, 

ло ва ње по ди же це ну до 1.000 

ко ја ће вам олак ша ти нов-

до ла ра по ко ма ду: пре ма зан 

ча ник за 8.300 евра. Пи ца 

јје нај фи ни јим крем си ром с 

се зо ве „Луј 13“, а са сто ји се од мо ца ре ла си ра, ме са од би зо-

 бе лим тар ту фи ма и го џи бо би ца ма − во ћем са Хи ма ла ја за ко је 

на, три вр сте ка ви ја ра, цр ве них кра ба, рин гли ца и ја сто га.

це на ве ли кој це ни? 
Али не обич не, већ 
оне сор те „black den su ke“, ко је се при пр вој бер би из но се на 
аук ци ју. Га је се на остр ву Хо ка и до, а јед на те шка 7,5 ки ло гра-
ма про да та је за 4.300 евра, што је ве ро ват но нај ви ша це на 
ика да за јед ну лу бе ни цу.

ка жу да пред ста вља пра ву „про дав ни цу“ здра ве хра не.
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