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Иако рет ко ко баш обо жа ва вру ћи не, ве ћи на 
се ра ду је ле ту, пре све га због го ди шњег од-
мо ра. Они ко ји ма мо гућ но сти до зво ља ва ју 

от пу ту ју на не ку ле пу де сти на ци ју, мо ре, пла ни ну, 
ба њу, а чак и кад се од мор про ве де код ку ће, при ја 
при вре ме на осло бо ђе ност од сва ко днев ног од ла-
ска на по сао, рад них за да та ка и ро ко ва, ви ше се 
вре ме на про во ди са по ро ди цом, при ја те љи ма и, 
што је мо жда и нај ва жни је, са са мим со бом.

Ме ђу тим, чи ни се да је из ре ка да све што је ле по 
крат ко тра је сми шље на баш због го ди шњег од мо-
ра. Али ни је са мо то про блем. Струч ња ци по ми њу 
чак и де пре си ју ко ја се мо же 
по ја ви ти на кон по нов ног 
вра ћа ња рад ним оба ве за ма 
и ру ти ни сва ко днев ног жи-
во та − кон траст из ме ђу да на 
опу шта ња и сва ко дне ви це 
че сто је ве ли ки, па вра ћа ње 
у „ста ри“ жи вот ско ро да зву-
чи као ка зна.

Као не ки од симп то ма та ко-
зва не по стод мор не де пре си је 
на во де се умор или уз не ми-
ре ност, те шко ћа да се фо ку си-
ра мо на би ло шта, гу би так или 
чак по ве ћа ње апе ти та, ту га, 
су зе и ме лан хо ли ја, не мо гућ-
ност да се бу де на јед ном ме-
сту и ра де уоби ча је ни за да ци, док у не ким слу ча је-
ви ма у пи та њу мо же би ти озбиљ на де пре си ја, ка да 
тре ба по тра жи ти ле кар ску по моћ.

Раз ло га због ко јих се ова де пре си ја ја вља има 
ви ше, а је дан од њих су сва ка ко и пре ве ли ка оче-
ки ва ња од ду го при жељ ки ва не две-три не де ље 
„сло бо де“. Осе ћај ка да поч не од мор че сто је као 
да ће нам од јед ном чи тав жи вот би ти дру га чи ји. 
По по врат ку из тог не ког дру га чи јег жи во та као 
хла дан туш нас до че ка не про ме ње на ре ал ност, 
па је про сто не из бе жно да се ја ви из ве сна вр-
ста оча ја што је од мор го тов, а ни шта се зна чај но 
ипак ни је про ме ни ло.

Не по вољ на фи нан сиј ска си ту а ци ја, пре ко вре-
ме ни рад, мно го оба ве за и ван по сла, мо гу до ве-
сти до то га да го то во је ди но ужи ва ње бу де вре ме 
про ве де но на од мо ру, па на кон ње га сва ко дне-
ви ца пад не још те же. Мо гу ће је да се у зе мља ма у 
ко ји ма је стан дард ви ши и фи нан сиј ска си ту а ци ја 
ста бил ни ја, тј. где се жи ви опу ште ни је ка да је но-
вац у пи та њу, ова ква вр ста оча ја на кон за вр ше ног 
од мо ра ја вља ре ђе. Раз лог за то је чи ње ни ца да се 
мно го лак ше из дво ји но вац за но во пу то ва ње, а и 

то ком го ди не мо гу да се пра ве кра ћи од мо ри или
да се при у ште дру ге вр сте опу шта ња и за ба ве.

Сре ћом, по стод мор на ме лан хо ли ја нај че шће
про ђе за не де љу-две, а јед на од ства ри ко ја мо же
по мо ћи да убр за мо по вра так у „нор ма лу“ је да на
по сао кре не мо сре ди ном не де ље, ка ко би смо се
по сте пе но за гре ја ли за рад не оба ве зе и при ла го-
ди ли са ма ње те шко ћа. Пла ни ра ње сле де ћег од-
мо ра та ко ђе мо же би ти од ко ри сти – по ред то га
што ће мо на овај на чин има ти ути сак да сле де ћи
са мо што ни је, то је и ис пла ти ви је јер су аран жма-
ни увек по вољ ни ји при ра ним ре зер ва ци ја ма. С

об зи ром на то да зна ча јан део по стод мор не де-
пре си је про ис ти че упра во из же ље за про ме ном
у „обич ном“ жи во ту, би ло би до бро по ра ди ти ма-
кар на не ким ма њим про ме на ма. Ре ци мо, дру га-
чи је ор га ни зо ва ти сло бод но вре ме и по вре ме но
оти ћи са при ја те љи ма на „ми ни од мо ре“ или из-
ле те, ко ји не из и ску ју увек ве ли ке из дат ке, а мо гу
по зи тив но да ути чу на рас по ло же ње, по ве за ност
са дру ги ма и при ро дом и да уне су дух од мо ра у
нашу сва ко дне ви цу. Јер и то што на од мо ру мно го
ма ње вре ме на про во ди мо ис пред те ле ви зо ра и
сур фу ју ћи по ин тер не ту, а ви ше усред сре ђе ни на
при ро ду, до га ђа ња и јед ни на дру ге, та ко ђе ути че
да се осе ћа мо бо ље и леп ше. Иако је без тех но-
ло ги је жи вот да нас не за ми слив, не би би ло ло ше
ма кар у сло бод но вре ме кон так те с њом све сти
на ми ни мум, а ви ше се по све ти ти дра гим љу ди ма.
Је дан мејл ко ји кру жи упра во ин тер не том ду хо-
ви то осли ка ва ко ли ко нам са вре ме на тех но ло ги-
ја кра де вре ме на, па би би ло ко ри сно по но во га
про чи та ти с вре ме на на вре ме: „Си ноћ ми црко
ин тер нет па сам ма ло се део с по ро ди цом ... Фи ни
не ки љу ди“! В. Ка дић

Тај див ни 
про бле ма тич ни 
од мор...
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Сви ко ри сни ци ко ји има ју пре би ва ли-
ште на Но вом Бе о гра ду, у Зе му ну и
Сур чи ну под но се у Слу жби Фи ли ја-

ле за град Бе о град 1 Фон да ПИО (Бу ле вар
умет но сти 10) зах те ве ко ји се од но се на
оства ри ва ње пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, као и зах те ве за из да-
ва ње ра зних по твр да, уве ре ња и слич но.
Пре ма ре чи ма Не на да Сто ја но ви ћа, ди рек-
то ра Слу жбе Фи ли ја ле за град Бе о град, на
под руч ју ко је по кри ва ова слу жба број оси-
гу ра ни ка се по ве ћа ва.

– У над ле жно сти Слу жбе, пре ма по след-
њим по да ци ма, има ви ше од 200.000 оси-
гу ра ни ка, са тен ден ци јом да љег ра ста, и
ви ше од 106.000 ко ри сни ка пен зи ја. Из ка-
те го ри је за по сле них има 89.000 ко ри сни ка,
са мо стал них де лат но сти око 4.000, док је из
ка те го ри је по љо при вред ни ка 800 ко ри сни-
ка. Под се ћам и да је од 1. ја ну а ра про шле
го ди не Ре пу блич ки фонд ПИО пре у зео по-
сло ве оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и по сло ве ис пла те
пен зи ја од Фон да за со ци јал но оси гу ра ње
вој них оси гу ра ни ка, та ко да Слу жба Фи ли-
ја ле за град Бе о град 1 са да има и 12.200 ко-
ри сни ка вој них пен зи ја – об ја шња ва Не над
Сто ја но вић.

У згра ди Слу жбе ра ди око 160 за по сле-
них, а оба вља ју се по сло ви управ ног од-
лу чи ва ња ко ји се од но се на ре ша ва ње о
пра ви ма из ПИО у пр вом сте пе ну, по сло ви
во ђе ња ма тич не еви ден ци је о оси гу ра ни-

ци ма и ко ри сни ци ма пра ва, по-
сло ви об ра чу на, ис пла те и кон-
тро ле ис пла те пен зи ја и дру гих 
пра ва из ПИО. По ред то га, вр ши 
се и при јем, еви ден ци ја, до ста-
вља ње и екс пе ди ци ја ака та, 
као и пру жа ње струч не по мо ћи 
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
пра ва.

– За пр вих се дам ме се ци ове 
го ди не при мље но је 21.894 
зах те ва. Реч је о зах те ви ма за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју, 
зах те ви ма за утвр ђи ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка, зах те ви ма за 
при зна ва ње пра ва на нов ча ну 
на кна ду за те ле сно оште ће ње и та ко да ље.
Ако по ре ди мо по дат ке из истог пе ри о да
про шле го ди не, ви ди мо да је број зах те ва
ве ћи, јер је у 2012. го ди ни од ја ну а ра до сеп-
тем бра при мље но око 18.000 зах те ва, али
то је од раз по ве ћа ног бро ја и оси гу ра ни ка
и ко ри сни ка на под руч ју ко је по кри ва ова
слу жба – на во ди наш са го вор ник.

По зна то је да се у свим ор га ни за ци о ним
је ди ни ца ма Фон да, па та ко и у Слу жби Фи ли-
ја ле за град Бе о град 1, из да ју и мно го број не
по твр де, уве ре ња и ли стин зи ко ји су нео п-

ход ни за оства ри ва ње пра ва гра ђа на
у дру гим ин сти ту ци ја ма. Не над Сто-
ја но вић ис ти че да је по ред ре ша ва-
ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
са мо у овој го ди ни из да то око 10.500
по твр да, ли стин га, уве ре ња оси гу-
ра ни ци ма и ко ри сни ци ма за по тре-
бе чак 25 раз ли чи тих ин сти ту ци ја и
др жав них ор га на. По твр де се из да ју
лич но или уз ове ре но пу но моћ је, јер
се на тај на чин оне мо гу ћа ва зло у по-
тре ба из да тих по да та ка.

Ви ше од го ди ну да на Ре пу блич ки
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ра ди и по сло ве по сту па ња
по зах те ви ма из вр ши те ља за да ва ње
по да та ка о оси гу ра ни ци ма и ко ри-

сни ци ма пра ва из ПИО, као и спро во ђе ње
об у ста ва из пен зи ја по осно ву под не тих
зах те ва из вр ши те ља. Овим из вр ше њи ма се
на ми ру ју по тра жи ва ња по осно ву ко му нал-
них и слич них услу га.

– Ра ди спро во ђе ња из вр ше ња на пен зи ји
ко ри сни ка, из вр ши тељ до ста вља Фон ду за-
кључ ке по ко ји ма смо ду жни да по сту па мо,
та ко да је уво ђе њем та ко зва них при ват них
из вр ши те ља, ко ји ра де од ма ја про шле го-
ди не, по рас тао и обим по сла за по сле них у
Оде ље њу за ис пла ту пен зи ја и фи нан сиј ске
по сло ве Слу жбе Фи ли ја ле за град Бе о град,
што се мо же илу стро ва ти број ка ма. У ја ну-
а ру 2013. би ло је 36 об у ста ва из пен зи ја по
осно ву зах те ва из вр ши те ља и тај број је из
ме се ца у ме сец зна чај но ра стао, па је у ав гу-
сту из вр ше но чак 417 об у ста ва. У овом оде-
ље њу се вр ше об у ста ве и по суд ским ре ше-
њи ма, ко јих је од по чет ка го ди не до кра ја
ав гу ста би ло укуп но 338. Ка да го во рим о
об у ста ва ма, да на ве дем да је од по чет ка
2013. Слу жба Фи ли ја ле за град Бе о град ура-
ди ла и 22.000 об у ста ва из пен зи је по осно ву
кре ди та, 388 об у ста ва из пен зи ја због прет-
пла те и 225 об у ста ва по осно ву али мен та-
ци је – ис ти че Не над Сто ја но вић.

Ипак, рас по ло же ње љу ди ко ји сва ко днев-
но до ла зе да за вр ше по сло ве на шал те ри ма
или у кан це ла ри ја ма нај бо ље све до чи о
ра ду Слу жбе, за то нас је ди рек тор Сто ја но-
вић упу тио на књи гу ути са ка ко ја се на ла зи
у шал тер са ли. Нај че шће ре чи ко је се мо гу
про чи та ти, а ко је име ном и пре зи ме ном
пот пи су ју оси гу ра ни ци и ко ри сни ци, је су
по хва ле за рад и пред у зи мљи вост, про фе-
си о нал ност у по слу, ефи ка сност у ра ду уз
осмех, бр зи ну оба вља ња по сла, струч ност,
а за тим и: сва ка част, по здра вљам рад ва-
ших слу жбе ни ка и слич но.

Је ле на Оцић

СЛУ ЖБА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ЗА ГРАД БЕ О ГРАД 1

Све ве ћи обим 
по сла
Ви ше од 200.000 оси гу ра ни ка 
и ви ше од 106.000 ко ри сни ка пен зи ја

Не над 

Сто ја но вић
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Број ин ва лид ских пен зи о-
не ра се не пре ста но сма-
њу је, и то за је дан до два 

од сто го ди шње. И струк ту ра 
пен зи о не ра знат но се про ме-
ни ла у од но су на ра ни је го ди не. 
За кључ но са ју лом ове го ди-
не на спи ску Фон да ПИО је чак 
58,72 од сто ста ро сних, за тим 
19,71 од сто ин ва лид ских и 21,57 
од сто по ро дич них пен зи о не ра. 

Нај ве ћи пад при ме ћен је ме ђу
ин ва лид ским пен зи о не ри ма. То
је ре зул тат про ме ње них за кон-
ских про пи са ко ји су сту пи ли на
сна гу апри ла 2003. го ди не, ка да
је по јам ин ва лид но сти ре де-
фи ни сан и пот пу но про ме њен
у од но су на ра ни је про пи се, а
„сма ње ње рад не спо соб но сти” 
(пре о ста ла рад на спо соб ност)
и рад са скра ће ним рад ним

Пен зи о не ри из ка те го ри је оси гу ра ни-
ка за по сле них ко ји при ма ју пен зи је на 
кућ ну адре су, уко ли ко у мо мен ту ис по-
ру ке пен зи је ни су код ку ће, од 16. сеп-
тем бра ове го ди не не ће мо ћи на кнад но 
да пре у зму пен зи ју у сво јој по шти, већ 
ће се на кон ис те ка ро ка и по ку ша ја по-
нов не до ста ве не ис пла ће ни чек вра ти-
ти бан ци, По штан ској ште ди о ни ци, ра-
ди ану ла ци је и тек на кон то га ће Фонд 
из вр ши ти ис пла ту вра ће не пен зи је уз 
пен зи ју за сле де ћи ме сец. То зна чи да 
ће пен зи о нер уко ли ко ни је на адре си 

на ко ју му по штар ина че до но си пен зи ју,
без об зи ра на то да ли је тре нут но или
ду же од су тан, мо ра ти да са че ка сле де ћу
ис пла ту ка да ће му би ти ис пла ће не обе
пен зи је.

Пре ма об ја шње њу фи нан сиј ске слу жбе
Фон да ПИО, про ме не у на чи ну ис пла те
спро во де се ис кљу чи во из без бед но сних
раз ло га, ра ди за шти те пра ва пен зи о не ра
и због до след ног спро во ђе ња за ко на у
прак си. Ова про ме на у ис пла ти пен зи ја
на кућ ну адре су од но си се са мо на пен-
зи о не ре из ка те го ри је за по сле них, што

зна чи да се у на чи ну ис пла те пен зи ја ни-
шта не ме ња за ка те го ри ју са мо стал них
де лат но сти и по љо при вред них пен зи о-
не ра, за ко је се већ при ме њу је на ве де ни
на чин ану ла ци је, по вра ћа ја не ис пла ће-
них пен зи ја и на кнад не ис пла те.

До са да су пен зи о не ри ко ји при ма-
ју пен зи је на кућ ну адре су, уко ли ко су у
мо мен ту ис пла те би ли од сут ни, мо гли и
ка сни је да по диг ну сво је не ре а ли зо ва не
че ко ве у фи ли ја ли Фон да и да их ис пла-
ти над ле жна по шта, што ви ше не ће би ти
слу чај. Г. О.

Про ме на у на чи ну ис пла те пен зи ја

Док су пре са мо јед не де це ни је ин ва лид ски 
пен зи о не ри чи ни ли тре ћи ну, па и ви ше

у укуп ном бро ју ко ри сни ка пен зи ја,
са да их је ма ње од пе ти не, што је ре зул тат

про ме не за кон ских про пи са
и кри те ри ју ма за ве шта че ње

ин ва лид но сти
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По мо ћи дру го ме у не во љи 
и не ма шти ни, да ти му ре чи 

по др шке и хра бри ти га, ге сло 
је ко јим се од у век ру ко во де за-
по сле ни у Ди рек ци ји Ре пу блич-
ког фон да ПИО и По кра јин ског 
фон да. То су не бро је но пу та до 
са да до ка за ли на де лу.

Ово го ди шње ху ма ни тар не 
ак ци је РФ ПИО за су на род ни-
ке на Ко со ву и Ме то хи ји ви ше 
су и од ху ма ни тар не по мо ћи. 
На и ме, не са мо да су за по сле-
ни у овој ин сти ту ци ји до шли да 
охра бре Ср бе на Ко со ву и Ме-
то хи ји, да им да ју ре чи по др-
шке, већ је у две ве ли ке ак ци је 
око 100 рад ни ка Фон да ПИО 
до бро вољ но да ло крв у бол-
ни ци у Ко сов ској Ми тро ви ци. 
Да ти нај дра го це ни ју теч ност у 
овом мо мен ту Ср би ма на Ко-
со ву и Ме то хи ји да ле ко је ви-

ше од ху ма ни тар не по мо ћи. То 
је за Ср бе на Ко сме ту у пра вом 
сми слу крв ко ја спа ја.

У пр вој ово го ди шњој ак ци-
ји до бро вољ ног да ва ња кр ви, 
од 11. до 13. апри ла, 47 рад ни-
ка Фон да је до шло на Ко со во и 
Ме то хи ју и да ло крв у Ко сов ској 
Ми тро ви ци. Би ли су сме ште ни у 
Зу би ном По то ку и та да су об и-
шли ма на стир Ви со ке Де ча не и 

Пећ ку па три јар ши ју, ко ји ма су
та ко ђе до не ли по моћ.

За по сле ни у Фон ду ПИО су
та да од лу чи ли да по но во до ђу
и на исти на чин по мог ну са бра-
ћи на Ко сме ту. Та ко је и би ло – 6.
сеп тем бра сти гло је 68 рад ни ка
Фон да, а 50 њих је да ло крв у
бол ни ци у Ко сов ској Ми тро ви-
ци. Би ли су срећ ни што мо гу да
по мог ну, а још ве ћа је би ла ра-

дост за по сле них у бол ни ци ка-
да су ви де ли да ни су са ми и да
по моћ до ла зи из Ср би је.

И овог пу та ху ма ни тар ци из
РФ ПИО су об и шли Гра ча ни цу,
Га зи ме стан, Бањ ску и Цр ну Ре ку
и од не ли им по моћ. Обе ћа ли су
да ће опет до ћи, да ће се дру жи-
ти са Ср би ма на Ко со ву и Ме то-
хи ји и да ће им стал но по ма га ти,
као нај ро ђе ни ји ма. Р. К.

ВЕ ЛИ КА ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА РФ ПИО ЗА СР БЕ НА КО СМЕ ТУ

По моћ у пра ви час
Про ле тос 47, 
а не дав но још 50 
за по сле них у РФ ПИО
и ПФ ПИО
до бро вољ но
да ло крв у Ко сов ској
Ми тро ви ци

вре ме ном су уки ну ти, а ти ме и 
ин ва лид ски пен зи о не ри та ко-
зва не дру ге и тре ће ка те го ри је. 
По ред то га, пре стао је да по сто-
ји и по јам „свој по сао”, у од но су 
на ко ји се ра ни је це ни ла ин ва-
лид ност. 

Ин ва лид ност, од но сно пот пу-
ни гу би так рад не спо соб но сти 
се, пре ма ва же ћим про пи си-
ма, це ни у од но су на би ло ко-
ји по сао. По сле ди це про ме не 
у здрав стве ном ста њу мо ра ју 
би ти та кве да се не мо гу от кло-
ни ти ле че њем и ме ди цин ском 
ре ха би ли та ци јом, од но сно мо-
ра ју би ти трај не при ро де, што 
зна чи да ле че ње у сми слу про-
пи са о здрав стве ном оси гу ра-
њу мо ра би ти за вр ше но. За ко ни 
о ПИО из 1992, 1997, а на ро чи то 
из 2003. го ди не би ли су све ре-
стрик тив ни ји по пи та њу сти ца-
ња усло ва за пен зи ју, а по себ но 

за ин ва лид ску пен зи ју. Та ко је од 
2000. го ди не у струк ту ри ко ри-
сни ка пен зи је по вр сти пен зи-
о ни са ња уоч љив пад бро ја ин-
ва лид ских пен зи о не ра са 31,9 
на 20,12 од сто про шле го ди не, 
да би тај тренд био на ста вљен и 
у овој го ди ни и за кључ но са ју-
лом ме се цом број ин ва лид ских 
пен зи о не ра је сма њен на 19,71 
од сто. Ако по ре ди мо раз ли чи те 
ка те го ри је пен зи о не ра од 2000. 
до 2011, уоча ва мо да се број 
ста ро сних пен зи о не ра уве ћао 
са 49 на 58,72 од сто, док се број 
ин ва лид ских сма њио са ско ро 
32 на ма ње од 20 про це на та, а 
број по ро дич них пен зи о не ра је 
при лич но рав но ме ран и кре ће 
се око 22 од сто.

У струк ту ри ко ри сни ка пен-
зи ја пре ма узро ку ин ва лид но-
сти, од 2008. до 2012. за па жа 
се ви сок про це нат (ви ше од 30 

од сто) бо ле сти крв ног си сте ма
(нај че шће кар ди о ва ску лар не и
це ре бро ва ску лар не), зна ча јан
раст уде ла ма лиг них обо ље ња
(око 26 про це на та) и пад уде ла
ду шев них бо ле сти са 15 на 10
од сто.

По ред стре са, фак то ри ко ји
су ути ца ли на ове бо ле сти су
оп ште по зна ти: не здрав на чин
жи во та, не пра вил на ис хра на,
фи зич ка не ак тив ност, пу ше ње,
про бле ми здрав стве не за шти те
и та ко да ље. Удео у ка те го ри ји
ту мо ра као узро ка гу бит ка рад-
не спо соб но сти је из јед на чен
и за му шкар це и за же не, с тим
што су ту мо ри нај че шћи узрок
ин ва лид но сти код же на (ту мо-
ри дој ке, ма те ри це и јај ни ка и
шти та сте жле зде).

Нај ве ћи број ин ва лид ских
пен зи о не ра (од 30 до ско ро 40
од сто) до 2007. био је у ста ро-

сном до бу од 50 до 54 го ди не, а
од та да је око 35 од сто ин ва лид-
ских пен зи о не ра у до бу од 55 до
59 го ди на. Ста ро сна ка те го ри ја
60 и ви ше го ди на је у стал ном
по ра сту, али ис кљу чи во за му-
шкар це, јер је до 2007. ста ро сна
гра ни ца за му шкар це би ла 63
го ди не, а на кон 2007. го ди не 65
го ди на жи во та, док је за же не са
58 го ди на (2007) по ви ше на на 60
го ди на жи во та (2011. го ди не).

Кри те ри ју ми за ве шта че ње
оси гу ра ни ка ко ји под но се зах-
тев за оства ри ва ње пра ва на
ин ва лид ску пен зи ју су ре стрик-
тив ни ји, па пра во оства ру ју
са мо они код ко јих се утвр ди
пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти. У по је ди ним слу ча је ви ма
где по сто ји мо гућ ност по бољ-
ша ња здрав стве ног ста ња пред-
ви ђен је кон трол ни пре глед.

В. Ана ста си је вић
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поводи

Упр вој не де љи сеп тем бра из вр ше на
је раз ме на струч ња ка ко ји во де по-УУступ ке по ме ђу на род ним уго во ри ма у

пен зиј ским фон до ви ма Ре пу бли ке Ср би је и
Ре пу бли ке Ма ђар ске, ко ја је до го во ре на на
са стан ку пред став ни ка За во да за со ци јал но
оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср би је и Цен трал не
упра ве На ци о нал ног за во да за пен зиј ско
оси гу ра ње Ма ђар ске про шле го ди не у Бу-
дим пе шти. Са ста нак је одр жан ра ди уна-
пре ђе ња би ла те рал-
не са рад ње ин сти ту-
ци ја пен зиј ског оси-
гу ра ња и на ње му 
је до го во ре но да се 
овај про цес од ви ја 
у не ко ли ко ко ра ка, 
са крај њим ци љем 
ор га ни зо ва ња ме ђу-
на род них да на раз-
го во ра на ко ји ма би 
струч ња ци оба фон-
да са ве то ва ли за ин-
те ре со ва не гра ђа не 
о пи та њи ма у ве зи 
са при ме ном Спо ра-
зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу 
на ше две др жа ве.

Тим по во дом је 
Је не Пор, екс перт 
за при ме ну ме ђу на-
род них спо ра зу ма 
из обла сти пен зиј-
ског оси гу ра ња Цен трал не упра ве На ци-
о нал ног за во да за пен зиј ско оси гу ра ње
Ма ђар ске, бо ра вио у Ди рек ци ји По кра јин-
ског фон да ПИО у Но вом Са ду, где је пра тио
про цес ра да на ре ша ва њу зах те ва за пен зи-
ју при ме ном срп ско-ма ђар ског спо ра зу ма.
Исто вре ме но је Ива на Тр ни нић, за по сле на
у Ди рек ци ји ПФ на по сло ви ма ко ји се од-
но се на при ме ну ме ђу на род них спо ра зу ма,
бо ра ви ла у Бу дим пе шти.

– Ко ле ги из Ма ђар ске, ко ји је био у по се-
ти да би оства рио не по сре дан увид у функ-
ци о ни са ње си сте ма оства ри ва ња пра ва на
пен зи ју при ме ном Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу-
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Ма ђар ске, омо гу-
ће но је да пра ти чи тав про цес на шег ра да,
а за јед но смо об ра ди ли 10-15 кон крет них
пред ме та, код ко јих смо има ли од ре ђе не
не до у ми це у по ступ ку до но ше ња ре ше ња.

Ко ле га Је не Пор нам је по ја снио зна че ње
од ре ђе них по да та ка из до ку мен та ци је о
ста жу оси гу ра ња оства ре ном у ње го вој
зе мљи, што је убр за ло по сту пак – ре као je
Ми ле Ћу ли брк, на чел ник Оде ље ња за ПИО
по ме ђу на род ним уго во ри ма у Ди рек ци ји
ПФ.

Да мир Бог дан, по моћ ник на чел ни ка
Оде ље ња за ПИО по ме ђу на род ним спо ра-
зу ми ма у Ди рек ци ји ПФ, и Игор Ба ша нец,

ви ши са рад ник у овом оде ље њу, сва ко-
днев но су би ли у не по сред ној ко му ни ка-
ци ји са ко ле гом из Ма ђар ске. По ре чи ма
Да ми ра Бог да на, кон сул та ци је ко је су оба-
ви ли кроз ана ли зу кон крет них пред ме та
би ле су за и ста ко ри сне за пре ва зи ла же ње
по те шко ћа при ли ком при ме не Спо ра зу ма
са Ма ђар ском и за убр за ње од ре ђе них по-
сту па ка у ко рист стра на ка ко је су се обра-
ти ле на шим ор га ни за ци ја ма со ци јал ног
оси гу ра ња. И ко ле га из ма ђар ског фон да
је до био ко ри сне ин фор ма ци је ко је ће по-
мо ћи да се ре ше зах те ви под не ти у ње го-
вој зе мљи.

– По зна то је да ве ћи на др жа ва у обла сти
пен зиј ског си сте ма има и сво је спе ци фич не
про пи се. До сад смо у при ме ни кон вен ци-
је са Ма ђар ском нај ви ше про бле ма има ли
при ли ком ква ли фи ка ци је ста жа оства ре ног

у тој др жа ви. На и ме, ни јед на стра на не мо-
же баш ауто мат ски при зна ва ти стаж оси-
гу ра ња, а го спо дин Је не нам је при ли ком
ове по се те на пи сао ли сту и спе ци фи ко вао
прак тич но све мо гу ће си ту а ци је ко је се де-
ша ва ју у Ма ђар ској у овој обла сти, па ће мо
убу ду ће мо ћи вр ло ла ко да от кри је мо пе-
ри о де за ко је су пла ће ни до при но си код
ма ђар ског но си о ца оси гу ра ња. Та ко ђе, ко-
ле га Пор нам је дао и ли сту усло ва за при-

зна ва ње раз ли чи тих
ви до ва пен зи ја у ње-
го вој зе мљи, ко ју ће-
мо пре зен то ва ти и
оси гу ра ни ци ма ка да
нам се обра те за ин-
фор ма ци ју. На рав но,
о свим при ку пље-
ним ин фор ма ци ја ма
из ве сти ће мо и ру-
ко во ди о це РФ ПИО
да би сви ко ри сни ци
услу га Фон да има ли
ко ри сти од ове са-
рад ње. Ми слим да
је ово до бар на чин
ра да и да тре ба на-
ста ви ти са још ин-
тен зив ни јом са рад-
њом – ре као нам је
Да мир Бог дан.

С дру ге стра не,
Је не Пор ка же да је
уочио мно го слич но-

сти у ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу фон-
до ва Ср би је и Ма ђар ске, али је ука зао и на
не ке по те шко ће у ра ду са на шим зах те ви ма
за оства ри ва ње пра ва у Ма ђар ској. Гост из
Бу дим пе ште је за до во љан ме ђу соб ном раз-
ме ном ин фор ма ци ја и ис ку ста ва и оце нио
је да ће се пред ме ти са да бр же ре ша ва ти
за то што ће има ти ди рект ну ко му ни ка ци ју
са ко ле га ма из Ср би је.

У том сми слу је и на чел ник Ми ле Ћу ли брк
из ра зио оче ки ва ње да ће се по зи тив но ис-
ку ство ко је има ју уче сни ци свих до сад одр-
жа них да на раз го во ра на ста ви ти и на кон
5. и 6. но вем бра, ка да ће у Су бо ти ци би ти
ор га ни зо ва ни пр ви са ве то дав ни да ни за
за ин те ре со ва не ко ри сни ке пра ва и оси гу-
ра ни ке ор га ни за ци ја пен зиј ског оси гу ра ња
Ср би је и Ма ђар ске.

Ми ро слав Мек те ро вић

СА РАД ЊА ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА СР БИ ЈЕ И МА ЂАР СКЕ

Раз ме на струч ња ка на 
по сло ви ма ино оси гу ра ња
Пе тог и ше стог но вем бра у Су бо ти ци пр ви да ни раз го во ра Ср би је и Ма ђар ске
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По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду,
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло-
ва, у са рад њи са Упра вом за без бед-

ност и здра вље на ра ду Ми ни стар ства ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке Ре пу-
бли ке Ср би је, ор га ни зо вао је кра јем ав гу ста
окру гли сто о ак ту ел ном ста њу у обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду у Ср би ји.

Обра ћа ју ћи се пред став ни ци ма син ди-
кал них и по сло да вач ких ор га ни за ци ја, ин-
спек циј ских и дру гих ин сти ту ци ја над ле-
жних за ову област, по кра јин ски се кре тар
Ми ро слав Ва син ре као је да оче ку је да ће
тај скуп би ти по че так све о бу хват не са рад-
ње на из ра ди стра те ги је из ове обла сти, и
да ће реч струч ња ка би ти од лу чу ју ћа у из-
ра ди та квог до ку мен та.

Ве ра Бо жић Тре фалт, ди рек тор ка Упра ве за
без бед ност и здра вље на ра ду, на ја ви ла је два
но ва до ку мен та ко ји ће на кон јав не рас пра ве
би ти упу ће ни Вла ди Ре пу бли ке Ср би је. То су
Стра те ги ја о без бед но сти и здра вљу на ра ду за
пе ри од 2013-2017. и За кон о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду.
Бо жић Тре фалт је ис та кла да су на ши основ-
ни стра те шки ци ље ви од 2013. до 2017. да ље
ускла ђи ва ње са ди рек ти ва ма Европ ске уни је,
да ље раз ви ја ње и усва ја ње ме ха ни за ма и про-
це ду ра за спро во ђе ње про пи са о без бед но сти

и здра вљу на ра ду (ин те гри са на ин спек ци ја
ра да), раз ви ја ње оп ци ја за раз вој по себ ног
оси гу ра ња од по вре да на ра ду и про фе си о-
нал них обо ље ња и по ди за ње све сти о ва жно-
сти здра вља и без бед но сти на ра ду код уче ни-
ка у основ ном и сред њем обра зо ва њу. Ве ра
Бо жић Тре фалт је на гла си ла да цео наш си стем
те жи да се сма њи број по вре да на ра ду и про-
фе си о нал них обо ље ња и да смо ка да је реч о
бро ју ре ги стро ва них по вре да у не ком про се-
ку, али по што нам при вре да не ра ди у до вољ-
ној ме ри, не сме мо ти ме би ти и за до вољ ни.

Ис та кла је, ипак, да су на ше фир ме у по след ње
вре ме при хва ти ле про це њи ва ње ри зи ка на
ра ду, што је бо ље ста ње не го у не ким раз ви је-
ни јим европ ским зе мља ма.

Ве ра Бо жић Тре фалт је на ја ви ла да ће се
у За ко ну о без бед но сти и здра вљу на ра ду
до ра ди ти по сто је ће од ред бе, а би ће уве де-

не и но ве ко је се ти чу по ја ча ног пра ће ња
здрав стве ног ста ња за по сле них, од но сно
оја ча ва ња уло ге ме ди ци не ра да. Сви ко ји
ра де на по сло ви ма без бед но сти и здра вљу
на ра ду мо ра ће кон ти ну и ра но да се уса вр-
ша ва ју.  Ми ро слав Мек те ро вић

АК ТУ ЕЛ НО СТА ЊЕ У ОБЛА СТИ БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

У при пре ми но ва стра те ги ја

Уско ро је дин стве ни 
ре ги стар по вре да 
на ра ду
Пред ви ђе но је да од 1. ју на 2014. у це лој 

Ср би ји поч не при ме на је дин стве ног 

ре ги стра по вре да на ра ду, ко ји ће по ве-

за ти здрав стве не уста но ве, по сло дав це, 

ин спек ци је ра да, екс пер те, ми ни стар-

ства, фон до ве ПИО и РФ ЗО, а при ступ 

по да ци ма има ће и ме ди ји. Ре ги стар је 

већ ме сец да на у пи лот-фа зи ис тра жи ва-

ња у ре ги о ну Ва ље ва.

актуелно

У Ре пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по чет ком 2012. го ди не по чео је 
про је кат им пле мен та ци је и еду-
ка ци је рад ни ка за стан дар де ИСО 
9001:2008 и ИСО 27001:2005.

– Са ве том за ква ли тет и без-
бед ност ру ко во ди Дра га на Ка-
ли но вић, ди рек тор ка Фон да 
ПИО, а фор ми ра на је и Рад на 
гру па за при ме ну и уна пре ђе ње 
си сте ма без бед но сти ин фор ма-
ци ја у скла ду са ме ђу на род ним 
стан дар ди ма ИСО 27001:2005, 
ко јом ру ко во ди Зо ран Јо си по-
вић, за ме ник ди рек то ра Фон да 
– на во ди Ен вер Ник шић, по моћ-
ник ди рек то ра Фон да и ру ко во-
ди лац Рад не гру пе за при ме ну и 
уна пре ђе ње си сте ма упра вља-
ња ква ли те том услу га у скла ду 
са ме ђу на род ним стан дар дом 
ИСО 9001:2008, ко ја та ко ђе чи-

ни ин фра струк ту ру овог про-
јек та.

Ад ми ни стра тив но-струч ном 
слу жбом, ко ја је опе ра тив ни 
тим про јек та, ру ко во ди Ма ри-
ја Бал тић, по моћ ник на чел ни ка 
Оде ље ња за за сту па ње, имо-
вин ско прав не и стам бе не по-
сло ве при Сек то ру за прав не и 

оп ште по сло ве. Фор ми ра но је
де сет гру па ко је су ра ди ле на
при пре ми по треб них ма те ри-
ја ла и до ку ме на та у скла ду са
зах те ви ма стан дар да у од ре ђе-
ним обла сти ма. У то ку су обу ке
за по сле них, а 11. сеп тем бра је
одр жа на обу ка ко ор ди на то ра
за без бед ност и ко ор ди на то ра

за ква ли тет ор га ни за ци о них је-
ди ни ца Фон да.

– Ми смо све про це ду ре де-
фи ни са ли, да ли им крај њи об-
лик, а ко ор ди на то ри су за ду же-
ни да на кон обу ка пре не су сво ја
зна ња и ис ку ства у фи ли ја ла ма
или ор га ни за ци о ним је ди ни ци-
ма у ко ји ма ра де. Уво ђе ње ових
стан дар да ће си гу ра но уна пре-
ди ти рад Фон да, а при ме на ме-
ђу на род но при зна тих стан дар-
да у ова ко ва жној ин сти ту ци ји
има и ши ри зна чај – ис ти че Ен-
вер Ник шић.

Обу ке за по сле них и са стан ци
гру па одр жа ва ју се са про фе со-
ром Вла ди ми ром Си ми ћем из
Euro Qu o lity Gro up d.o.o. из Бе о-
гра да, пред у зе ћа за кон сал тинг
и еду ка ци ју ко је је ан га жо ва но
на спро во ђе њу овог обим ног
про јек та. Ј. Оцић

РФ ПИО ПО МЕ ЂУ НА РОД НИМ СТАН ДАР ДИ МА

Обу ке за уна пре ђе ње ра да

ВеВеВеВе ррра аа БоБоБоБо жић 

ТрТре фалт
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између два броја

Ме ђу на род ни 
дан пи сме но сти

У на шој зе мљи и све ту 8. сеп тем-
бра је обе ле жен Ме ђу на род ни дан
пи сме но сти. У све ту је не пи сме-
но око 900 ми ли о на љу ди, а пре ма
ре зул та ти ма нај но ви јег по пи са, у
Ср би ји има око 165.000 не пи сме-
них, што је упо ла ма ње у од но су
на по пис из 2002. го ди не, а ви ше
од 80 про це на та овог бро ја чи не
же не. Број ста нов ни ка са не пот пу-
ном основ ном шко лом се та ко ђе
сма њио, са ви ше од ми ли он на око
677.000, док је број ви со ко о бра зо-
ва них по рас тао са шест и по на ско-
ро 11 про це на та.

У Скуп шти ни Ср би је је, по во дом
Ме ђу на род ног да на пи сме но сти,
одр жан скуп за по ла зни ке и на-
став ни ке про гра ма функ ци о нал ног
основ ног обра зо ва ња од ра слих
„Дру га шан са”, у окви ру ко га је 4.535
од ра слих до би ло све до чан ство о
сте че ном основ ном обра зо ва њу.
За хва љу ју ћи овом про јек ту у Ср-
би ји са да има 70 основ них шко ла
у ко ји ма од ра сли мо гу да стек ну
обра зо ва ње. На ску пу је ис так ну то
и да је ове го ди не пр ви пут у сво-
јој исто ри ји Ср би ја до би ла За кон о
обра зо ва њу од ра слих.

Не го тин: 48. Мо крањ че ви да ни

У част ве ли ка на срп ске му зи ке, ком по зи то ра Сте ва на Сто ја но-
ви ћа Мо крањ ца, у Не го ти ну се, од 12. до 20. сеп тем бра, одр жа ва
фе сти вал „Мо крањ че ви да ни”.

Про грам 48. фе сти ва ла кон ци пи ран је у су срет ве ли ким го ди-
шњи ца ма – сто го ди шњи ци смр ти Мо крањ ца (2014) и пе де се тој
го ди шњи ци фе сти ва ла (2015), а та ко ђе је у зна ку два ве ли ка ју-

би ле ја – 200. го ди шњи-
це ро ђе ња Ње го ша и
по ги би је Хај дук-Вељ ка
Пе тро ви ћа.

Фе сти вал је по чео
тра ди ци о нал ним „Нат-
пе ва ва њем хо ро ва” 
у ко ме су ове го ди не
уче ство ва ли хор ски
ан сам бли из Ита ли је,
Ма ке до ни је, Ре пу бли-
ке Срп ске и Ср би је.

Ди рек тор ма ни фе-
ста ци је мр Ми лан Ра-
до са вље вић и се лек-
тор др Бран ка Ра до вић
на ја ви ли су на сту пе
еми нент них до ма ћих и
стра них со ли ста.

У сла ву Ну ши ћа
и 180 го ди на Ива њи це

У Ива њи ци је од 30. ав гу ста до 
1. сеп тем бра одр жан са да већ 
тра ди ци о нал ни фе сти вал кул-
ту ре и за ба ве „Ну ши ћи ја да”. По 
че твр ти пут оку пи ли су се из во-
ђа чи из све та му зи ке, по зо ри-
шта, спор та, али ове го ди не под 
сло га ном „Чар ши ја ње”, у сла ву 
180 го ди на од на стан ка ва ро ши 
и за чет ка пи сме но сти на овим 
про сто ри ма. Пр вог да на је од и-
гра на утак ми ца као знак се ћа ња 
на се ри ју „Ви ше од игре”, а за тим 
су ко сти ми ра ни уче сни ци, Ну ши-
ће ви ре гру ти, кре ну ли пут сце не 
„Окру гло па на ћо ше”, иш че ку ју-
ћи Ну ши ћа и Ну ши ћи ја ду.

То ком це ло днев ног про гра ма по се ти о ци су мо гли да ужи ва ју у 
мно штву из ло жби, а ор га ни зо ва не су три би не на те му школ ства и 
на стан ка Ива њи це, спорт ске ма ни фе ста ци је, пред ста ве, мод на ре-
ви ја. Одр жа но је ве че по све ће но То ми Здрав ко ви ћу, док је кул тур-
ну сце ну Ну ши ћи ја де обо га тио на ступ Го ри це По по вић, Срп ског 
на род ног по зо ри шта из Но вог Са да, Не бој ше Ду га ли ћа и квар те та 
Roc her и Нев ски.

Ра зно вр сним при вред ним, 
дру штве ним, кул тур ним и 
спорт ским ма ни фе ста ци ја ма 
обе ле жен је зна ча јан ју би-
леј – 120 го ди на од по чет ка 
ор га ни зо ва ног ба вље ња ту-
ри змом на Зла ти бо ру. За по-
че так раз во ја ту ри зма озна-
чен је 20. ав густ, да тум ка да је 
краљ Алек сан дар Пр ви Обре-
но вић 1893. по се тио ову пла-
ни ну, а за тим фи нан си рао из-
град њу по зна те че сме, ко ја је 
и да нас њен за штит ни знак.

На све ча ној ака де ми ји у 

хо те лу „Мо на” Ми лан Ста ма-
то вић, пред сед ник оп шти не 
Ча је ти на, ис та као је да се не 
сме ју за бо ра ви ти они ко ји 
су по ста ви ли те ме ље раз во ја 
Зла ти бо ра, са оба ве зом да се 
на ста ви у том ду ху и не по гре-
ши у раз вој ним пла но ви ма.

На ака де ми ји су урученa и 
при зна ња они ма ко ји су до-
при не ли да Зла ти бор да нас 
бу де је дан од нај ве ћих ту ри-
стич ких цен та ра. При зна ње 
су до би ли ин же њер Се ку ла 
Кне же вић Ћал до вић, ко ји је 

уче ство вао у из град њи пу та
Ужи це – Кра ље ва Во да, та да
ре мек-де ла пу тар ства, ака-
де мик Ми ла дин Пе ћи нар, по
чи јем је про јек ту из гра ђе но
је зе ро у цен тру Зла ти бо ра,
До бри ла Сми ља нић, чи је су
кре а ци је џем пе ра про не ле
име Си ро гој на ши ром све та,
а ње ним за ла га њем отво рен
је и ет но парк „Ста ро се ло”, и
Ми ли сав Р. Ђе нић, исто ри чар,
ко ји је о Зла ти бо ру об ја вио
ве ли ки број књи га и струч-
них ра до ва.

СССССССССССССССССССССССССССССССССССттттттттттттттттттттттттттттоооооооооооооооооооооо дддддддддддддддддддддддддвввввввввввввввввваааааааааааааааааааааааа дддддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееееее сссссссссссссссссссссссеееееееееееееееееееееттттттттттттттттттт ггггггггггггоооооооооооооооооооооооо ддддддддддддддддддддддддддддддддддиииииииииииииииииии нннннннннааааааааа тттттттттттттттууууууууууууууууууууууууууууууууу рррррррррррррррррриииииии зззззззззммммммммммммммаа ннаа ЗЗЗЗлллллаааа ттттииииии ббббббббооооооо ррррррррууууу
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Кра гу је вац: све спрем но за греј ну се зо ну

Ис пла та пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла ав гу стов ских при ма ња
пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по-
че ла је 10. сеп тем бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти при-
ми ли су 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 6.
сеп тем бра.

Кра гу је вач ка „Енер ге ти ка” 
спрем но до че ку је но ву греј-
ну се зо ну. Обез бе ђе не су до-
вољ не ко ли чи не енер ге на та,
ре монт по стро је ња је за вр-
шен, а са ни ра ње ква ро ва на
то пло вод ним ин ста ла ци ја ма
у гра ду се при во ди кра ју. Већ
кра јем про шле греј не се-
зо не „Енер ге ти ка” је за по че ла ре монт
по стро је ња и свих шест ко тлар ни ца у

Кра гу јев цу, а то ком про ле ћа
и ле та за ме ње но је ско ро две
хи ља де ме та ра то пло вод них
це ви. Из кре ди та Бан ке за
об но ву и раз вој обез бе ђе на
је на бав ка 2.100 ка ло ри ме-
та ра, а ин ста ли ра но је 2.050.
У „Енер ге ти ци” пла ни ра ју да
од Град ског ве ћа Кра гу јев ца

за тра же по ве ћа ње це не гре ја ња од де-
сет до осам на ест од сто.

Суб вен ци је за
по љо при вред ни ке

Др жа ва ће до кра ја го ди не ис пла ти ти све
пре о ста ле суб вен ци је сто ча ри ма и ра та ри-
ма, на ја вио је но ви ми ни стар по љо при вре де,
Дра ган Гла мо чић. Не ће би ти на глих про ме на
у аграр ној по ли ти ци и по љо при вред ни ци на-
ред не го ди не мо гу да оче ку ју исти из нос суб-
вен ци ја као и ове го ди не.

Врањ ским пр ва ци ма 
по 5.000 ди на ра

По до но ше њу Од лу ке Град ског ве ћа да сви
ђа ци пр ва ци на те ри то ри ји гра да Вра ња до би-
ју по 5.000 ди на ра, ди рек то ри шко ла би ли су
у оба ве зи да оба ве сте ро ди те ље, од но сно да
на пра ве ба зу по да та ка са те ку ћим ра чу ни ма. С
об зи ром на раз у ђе ност обра зов них уста но ва и
чи ње ни цу да по је ди ни ро ди те љи ђа ка пр ва ка
не ма ју отво ре не ра чу не, рок за до ста ву по да-
та ка про ду жен је до 13. сеп тем бра.

Ис пла та ће по че ти тек ка да све шко ле до-
ста ве ком плет не спи ско ве над ле жној град-
ској слу жби, у ко јој ка жу да је бит но да ни
је дан уче ник не ће би ти ус кра ћен и да ће сви
до би ти по 5.000 ди на ра. Ина че, у пр ви раз ред
је упи са но 865 уче ни ка.

Бе о град: так ми че ње за осо бе 
с ин ва ли ди те том на Олим пу

Дру штво за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да ор га ни зо ва ло је 12. сеп тем бра спорт ску
ма ни фе ста ци ју „Игре без гра ни ца на во ди”, на ба зе ни ма СЦ Олимп. Ма ни фе ста ци ја је
одр жа на у парт нер ству са Спорт ским са ве зом осо ба са ин ва ли ди те том Бе о гра да, а под
по кро ви тељ ством Се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну и оп шти не Зве зда ра. Ак тив но сти
су би ле при ла го ђе не свим уз ра сти ма и вр ста ма ин ва ли ди те та, као и не пли ва чи ма. Уче-
сни ци су се так ми чи ли у екип ном и по је ди нач ном уба ци ва њу лоп те у кош, ску пља њу
лоп ти ца, пли ва њу на ду ше ци ма и дру го.

На про гра му је би ла и про мо тив на тр ка на ших нај бо љих пли ва ча, пред ста вља ње
пле са у ко ли ци ма и син хро но пли ва ње.

На тра ди ци о нал ном Фе сти-
ва лу улич них сви ра ча, ко ји је у 
Но вом Са ду одр жан по 13. пут, 
то ком три да на на сту пи ло је око 
200 из во ђа ча из Ср би је, Евро пе, 
САД и Аустра ли је.

Акро ба те, жон гле ри, клов но-
ви, глум ци, сви ра чи, пле са чи, 
пе ва чи, за ба вља ли су Но во са-
ђа не и број не го сте на се дам 
ло ка ци ја у гра ду. Фе сти вал је 
отво рен ве ли ком улич ном по-
вор ком у кар не вал ском ду ху, 
ко ју је пред во дио по зна ти улич-
ни умет ник и нај ве ћа зве зда фе-
сти ва ла, Лео Ба си из Шпа ни је.

У ве ли ком пле сном спек та клу 
„Гет Ла ки Флеш Моб” уче ство-
ва ло је ви ше од 200 игра ча из 

пле сних клу бо ва, за јед но са 
не ко ли ко хи ља да гра ђа на ко ји 
су им се при дру жи ли у игри на 
глав ном град ском тр гу. Па жњу 
гле да ла ца при ву кли су и ар ти-
стич ки дуо из Не мач ке „Цирк 
До сол” и жон глер и за ба вљач 
Ле о пард мен из Аустра ли је. Око 
60.000 по се ти ла ца свих ге не ра-
ци је то ком три да на фе сти ва ла 
иза шло је за тре ну так из сва ко-
дне ви це и за ко ра чи ло у ча ро-
бан свет улич не умет но сти.

Упо ре до са фе сти ва лом одр-
жа вао се и ху ма ни тар ни про је-
кат „Цир кус као на чин жи во та”, 
под по кро ви тељ ством Европ ске 
ко ми си је, ко ја је 2012. Фе сти ва-
лу улич них сви ра ча до де ли ла 

ста тус европ ског фе сти ва ла кул-
ту ре. Циљ овог про јек та је да се
по бољ ша по ло жај ег зи стен ци-
јал но угро же них мла дих љу ди,

на ро чи то Ро ма, пу тем дру штве-
не, еду ка тив не и про фе си о нал-
не ин те гра ци је кроз ак тив но сти
цир ку са и улич ног те а тра.

Улич ни сви ра чи у Но вом Са ду
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Но во сад ски Ре сурс ни 
цен тар за осо бе са ин-
ва ли ди те том ор га ни зу је 
бес пла тан курс зна ков-
ног је зи ка за мла де из 
овог гра да.

Ка ко ка же Дра га на 
Стан ко вић Га јић, аси-
стент на про јек ту и је дан 
од ор га ни за то ра кур са, 
око 70 по ла зни ка по де-
ље них у че ти ри гру пе 
учи ће зна ков ни је зик 
то ком сеп тем бра и ок то бра. На кон 
кур са за ин те ре со ва ни ће мо ћи да 
на ста ве са прак тич ним ра дом и уса-
вр ша ва њем у Ре су р сном цен тру.

За спро во ђе ње кур са Цен тар је 
до био сто хи ља да ди на ра од Град-
ске упра ве за спорт и омла ди ну, 
Кан це ла ри је за мла де гра да Но вог 
Са да, у окви ру ре а ли за ци је ло кал-
ног ак ци о ног пла на по ли ти ке за 
мла де.

Ре сурс ни цен тар то ком го ди не 

ре а ли зу је и ре дов не
про јек те као што су
Ин фо цен тар за мла-
де са ин ва ли ди те том,
кур се ви за рад на ра-
чу на ру у ком пју тер-
ској учи о ни ци при ла-
го ђе ној ОСИ, кур се ви
ен гле ског је зи ка, сли-
ка ња, из ра де на ки та
и де ко ра тив них пред-
ме та, као и кур се ви
штри ка ња, тка ња, ши-

ве ња, ку ва ња и по сла сти чар ства.
– У ок то бру ће мо ре а ли зо ва ти

обу ку у аси стив ним тех но ло ги ја-
ма, ком пју тер ским по ма га ли ма као
што су спе ци ја ли зо ва ни ми ше ви и
та ста ту ре при ла го ђе ни ОСИ – на-
во ди Дра га на Стан ко вић Га јић.

Осим сред ста ва ко ја за про јек те
до би ја ју од гра да Но вог Са да и Вла-
де Вој во ди не, у Ре сурс ном цен тру
ис ти чу и до на ци је стра них и до ма-
ћих до на то ра. Д. Ко раћ

Тра ди ци о нал ни, че тр на е сти по ре ду,
Ме ђу на род ни са јам ино ва ци ја, пре
д у зет ни штва и ко о пе ра ци ја Ино ко оп

2013, одр жан од 29. до 31. ав гу ста у Зре ња-
ни ну, отво рио је Ра сим Ља-
јић, пот пред сед ник Вла де 
и ми ни стар спољ не и уну-
тра шње тр го ви не и те ле ко-
му ни ка ци ја. Ља јић је том 
при ли ком ре као да су ма ла 
и сред ња пред у зе ћа мо тор 
еко ном ског раз во ја и основ 
за раст бру то дру штве ног 
про из во да, али и за сма ње-
ње сто пе не за по сле но сти, 
што по себ но ва жи за Ср би ју 
и зе мље у тран зи ци ји. Отва-
ра њу ове са јам ске ма ни фе-
ста ци је, ко ја се одр жа ва у 
скло пу зре ња нин ских „Да на 
пи ва”, при су ство вао је и Ми-
ро слав Ва син, по кра јин ски 
се кре тар за при вре ду, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва.

Ове го ди не на Ино ко о пу је уче ство ва-
ло ви ше од 270 из ла га ча: пред став ни ци 23
ре ги о нал не при вред не ко мо ре (15 на ших
и осам стра них), удру же ња пред у зет ни ка,

број не за дру ге, при вред на дру штва и по-
љо при вред на га здин ства, и то не са мо из
Ср би је, већ из ско ро свих зе ма ља ре ги о на.

– Има ли смо из ла га че и го сте из Ру му ни-

је, Ма ђар ске, Хр ват ске, Ре пу бли ке Срп ске,
БиХ, Цр не Го ре, Ита ли је, Не мач ке, Сло вач-
ке и Че шке, ко ји су уз на ше при вред ни ке
и пред у зет ни ке из ла га ли на 67 штан до ва.
Оства ре ни су мно го број ни кон так ти ра ди

ус по ста вља ња успе шне по слов не са рад ње,
а у скло пу сај ма одр жа ни су и број ни пра-
те ћи са др жа ји: пре да ва ња и су сре ти при-
вред ни ка, пре зен та ци је и окру гли сто ло ви,

ор га ни зо ва ни су на сту пи
пред у зет ни ка ко ји се ба ве
ста рим за на ти ма и про мо-
ци је ту ри стич ких ор га ни-
за ци ја. Та ко ђе, на ово го ди-
шњем Ино ко о пу би ло је и
знат но ви ше по се ти ла ца не-
го про шле го ди не – ре као је
Ми лан Ра до ва но вић, пред-
сед ник Ре ги о нал не при-
вред не ко мо ре Зре ња нин,
ко ја је уз Оп ште удру же ње
пред у зет ни ка Зре ња ни на,
у са рад њи са Ту ри стич ким
цен тром гра да, би ла ор га-
ни за тор сај ма.

Дра го љуб Бје ло глав, ге не-
рал ни ди рек тор ком па ни је
„ББ Трејд” из Жи ти шта, ко ја

је пр ви пут уче ство ва ла на Ино ко о пу, оце-
нио је да је са јам из у зет но ко ри стан за при-
вред ни ке и да тре ба на ста ви ти са ње го вим
одр жа ва њем.

М. Мек те ро вић

У ЗРЕ ЊА НИ НУ 14. МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА ИНО КО ОП 2013

Ви ше од 270 из ла га ча

НО ВИ СА Д: БЕС ПЛА ТАН КУРС ЗНА КОВ НОГ ЈЕ ЗИ КА

Про јек ти це ле го ди не

Дра га на

Стан ко вић Га јић

Оп шти не Ниш, Зре ња нин, Ра шка, Ту тин, При је по ље, Но ва
Ва рош, Ка њи жа и До ље вац по бед ни це су кон кур са за нај бо-
ље иде је у јав но-при ват ном парт нер ству. Овај кон курс, ка ко 
је „Глас оси гу ра ни ка” већ пи сао, рас пи са ла је На ци о нал на 
али јан са за ло кал ни еко ном ски раз вој (НА ЛЕД), у са рад њи 
са Аме рич ком аген ци јом за ме ђу на род ни раз вој (УСА ИД).

НА ЛЕД и УСА ИД ће сре ди ном но вем бра у Бе о гра ду ор га-
ни зо ва ти ин ве сти тор ску кон фе рен ци ју на ко јој ће по ме ну те 
ло кал не са мо у пра ве пред ста ви ти про јек те по тен ци јал ним 
при ват ним парт не ри ма и фи нан си је ри ма. Та ко би осам нај-
бо љих иде ја из ових оп шти на мо гло у на ред ној го ди ни да 
при ву че ин ве сти ци је у вред но сти од 19 ми ли о на евра.

Асо ци ја ци ја НА ЛЕД са оп шта ва да је фор ми ра ла кон сул тант-
ски тим са чи њен од прав ни ка, еко но ми ста и струч ња ка за бан-
кар ство, ко ји ће у на ред них ме сец да на ра ди ти са по бед ни ци-
ма кон кур са на кре и ра њу ак ци о них пла но ва за ре а ли за ци ју 
про је ка та за јав но-при ват но парт нер ство. Да се уђе ме ђу осам 
нај бо љих про је ка та пре су ди ли су бр зи на им пле мен та ци је, 
по сто ја ње ин те ре са при ват ног сек то ра, ефек ти на при вре ду, 
до ступ ност фи нан си ра ња, до са да шње ак тив но сти на ре а ли-
за ци ји, ино ва тив ност иде је, као и пред ност ре а ли за ци је пу тем 
јав но-при ват ног парт нер ства. Љ. Миленковић

ЗА ВР ШЕН КОН КУРС НА ЛЕДа
ЗА ЈАВ НОПРИ ВАТ НО ПАРТ НЕР СТВО

Иза бра но осам
нај бо љих оп шти на
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Од 1994. го ди не Свет ски дан обо ле лих
од Ал цхај ме ро ве бо ле сти, 21. сеп тем-
бар, по вод је да ор га ни за ци је ши ром

све та кон цен три шу сво је на по ре ка по ди за-
њу све сти о Ал цхај ме ро вој бо ле сти и де мен-
ци ји. Удру же ње гра ђа на „Ал цхај мер” из Но-
вог Са да, осно ва но пре шест го ди на, прак-
тич но је је ди но овог ти па у на шој зе мљи.

– На ше удру же ње има два сег мен та ра-
да – рад са па ци јен ти ма и рад са чла но-
ви ма по ро ди це. У окви ру Са ве то ва ли шта
за не го ва те ље ор га ни зу је мо по вре ме на
пре да ва ња, а увек смо на рас по ла га њу и
за сва ко днев не кон так те, за све не ре ши ве
си ту а ци је код ку ће, да по мог не мо, да мо са-
вет, при ба ви мо ли те ра ту ру. На на шем сај ту
www.al chaj mer.org на ла зи се Во дич за не го-
ва те ље обо ле лих од Ал цхај ме ро ве бо ле сти
и за и ста га мно ги љу ди ко ри сте и на ла зе од-
го во ре ко ји су им по треб ни. По ред то га, по-
ма же мо око сме шта ја обо ле лих у дом, али
то је го то во не мо гу ћа ми си ја, јер ни ко не ће
да их при ми. При ват ни до мо ви, част не ким
из у зе ци ма, нај че шће су ве ли ко раз о ча ра ње
за по ро ди це, а при том мно го ко шта ју – ка-
же за „Глас оси гу ра ни ка” На да Ба шић, пред-
сед ни ца удру же ња „Ал цхај мер”.

У окви ру овог удру же ња по сто ји и Днев-
ни бо ра вак за обо ле ле где па ци јен ти про-
во де по че ти ри са та.

– У Днев ном бо рав ку бу де око 40 раз ли-
чи тих па ци је на та то ком го ди не и тру ди мо
се ко ли ко год мо же мо да их при ми мо што
ви ше. У за ви сно сти од фа зе бо ле сти, при-
ме њу је мо че ти ри до пет вр ста те ра пи је, тј.
не фар ма ко ло шког трет ма на, као што су те-
ра пи ја под се ћа ња, оку па ци о на, му зи ко те-
ра пи ја, а нај ва жни је је да па ци јен ти до би ју
за да так ко ји ће успе шно из вр ши ти – об ја-
шња ва На да Ба шић.

Ово удру же ње по след ње три го ди не има
по др шку но во сад ске Град ске упра ве за со-
ци јал ну и деч ју за шти ту, што чи ни нај ве ћи
део уз ви ше јед но крат них по мо ћи, али сам
рад у удру же њу је во лон тер ски.

– Удру же ње има два рад на те ра пе у та,
два пси хо ло га и јед ну ме ди цин ску се стру.
На ши чла но ви, ко јих има око 120, углав-
ном су здрав стве ни рад ни ци, пр вен стве но
не у ро ло зи, за тим по не ки члан по ро ди це и
сви ко ји су рас по ло же ни по вре ме но да во-
лон ти ра ју. Чла на ри на се не пла ћа, а и услу-
ге днев ног бо рав ка за па ци јен те су пот пу но
бес плат не – ка же на ша са го вор ни ца.

По ред по мо ћи и по др шке обо ле ли ма и
чла но ви ма по ро ди це, у окви ру удру же ња се
ор га ни зу је и кон ти ну и ра на еду ка ци ја.

– У Ле кар ској ко мо ри Ср би је акре ди ту је-
мо пре да ва ња не у ро ло га, ко ји ма смо про-
шле и прет про шле го ди не об у хва ти ли укуп-
но 2.000 ле ка ра. По вре ме но ор га ни зу је мо и
пре да ва ња у удру же њи ма пен зи о не ра – на-
во ди На да Ба шић и ис ти че да се, на жа лост,
рад удру же ња сво ди на под руч је Вој во ди-

не, и да и по ред број них по зи ва и на по ра не
по сто ји до вољ на за ин те ре со ва ност у на шој
зе мљи да се ова кав рад про ши ри.

По во дом Свет ског да на обо ле лих од Алц-
хај ме ро ве бо ле сти и удру же ње „Ал цхај мер” 
при пре ма низ ак тив но сти.

– На ше удру же ње ће се, ако вре мен ске
при ли ке до зво ле, 20. сеп тем бра про мо ви-
са ти у Бе о гра ду, би ће мо то ком це лог да на у
Кнез Ми ха и ло вој ули ци, са фла је ри ма, еду-
ка тив ним ма те ри ја лом и свим по треб ним
ин фор ма ци ја ма, а за ин те ре со ва ни про ла-
зни ци мо ћи ће, уз при су ство на ших пси-
хо ло га, да ура де тест цр та ња са та, што ни-
је ди јаг но стич ка ме то да, али мо же да бу де
смер ни ца да ли по сто ји не ки про блем, тј. да
ли тре ба да се ја ве свом ле ка ру или не. Дан
ка сни је, 21. сеп тем бра, у 12 са ти, у Скуп шти-
ни гра да Но вог Са да би ће одр жа на три би на

ко ју ће во ди ти два ле ка ра, доц. др Ма ри ја
Сем нић из Цен тра за де мен ци ју у Но вом
Са ду, при КЦ Вој во ди не, ко ја је око сни ца
на шег удру же ња, и њен ко ле га Алек сан дар
Је шић – на ја вљу је На да Ба шић.

По чев ши од про шле го ди не, у све ту се да-
ни Ал цхај ме ро ве бо ле сти обе ле жа ва ју то ком
це лог сеп тем бра, па у том пе ри о ду сви за ин-
те ре со ва ни мо гу до ћи у но во сад ско удру же-
ње „Ал цхај мер” да раз го ва ра ју са струч ња-
ци ма, али и да ура де пра во те сти ра ње.

Од овог син дро ма ко ји ути че на пам ће-
ње, раз ми шља ње, по на ша ње и спо соб ност
за оба вља ње сва ко днев них ак тив но сти ши-
ром све та бо лу је 35,6 ми ли о на љу ди, а тај
број ће се удво стру чи ти до 2030.

– Зва нич ни по да ци о бро ју обо ле лих
у на шој зе мљи не по сто је, али на осно ву
ко ри шће ња та бе ла ко је су при ме њи ве у
Евро пи и у све ту до шли смо до по да тка да
у Ср би ји има око 200.000 обо ле лих. Са мо
јед на тре ћи на обо ле лих се ја ви ле ка ру, а

од тог бро ја ди јаг но сти ко ва них са мо јед на
че твр ти на узи ма те ра пи ју, што је пот пу но
за стра шу ју ће. Нај ве ћи раз лог за то је це на
ле ко ва. До прет про шле го ди не др жа ва је у
це ни ових ле ко ва уче ство ва ла са 25 од сто,
у не ким слу ча је ви ма чак и са 50, а са да са мо
са 15 про це на та. Нај ску пљи лек је „ебик са” 
ко ји ко шта око 7.000 ди на ра, а то, ве руј те,
рет ко ко мо же да при у шти. По што су углав-
ном у пи та њу ста ри ји љу ди, они бо лу ју и
од дру гих бо ле сти и увек ће пр во узи ма ти
кар ди о ло шку те ра пи ју или ле ко ве за ди ја-
бе тес. Про бле ми су за и ста ве ли ки, али ми
ће мо се и да ље бо ри ти ко ли ко год бу де мо
мо гли – на гла ша ва пред сед ни ца удру же ња
„Ал цхај мер”, ко ја и по ред ло ше си ту а ци је
ипак из ра жа ва на ду да ће се на ша зе мља у
бли ској бу дућ но сти озбиљ ни је по за ба ви ти
овим про бле мом. Ве сна Ка дић

СВЕТ СКИ ДАН ОБО ЛЕ ЛИХ ОД АЛ ЦХАЈ МЕ РО ВЕ БО ЛЕ СТИ

За бри ња ва ју ће 
ста ње у Ср би ји

поводи
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кроз Србију

Дом пен зи о не ра у Фу то гу, је-
дан од до мо ва у са ста ву Ге-
рон то ло шког цен тра Но ви

Сад, осим ре дов них ко ри сни ка, од
пре две го ди не има и Оде ље ње за
обо ле ле од Ал цхај ме ро ве бо ле сти,
по че му је је дин ствен у Ср би ји.

Ово оде ље ње мо же да при ми 26
ко ри сни ка и пот пу но је по пу ње-
но, а на ли сти че ка ња је ви ше од
40 љу ди ко ји ма је по тре бан ова кав
вид сме шта ја.

Пре ма ре чи ма Дра га на Ми ло-
ше ви ћа, ди рек то ра ГЦ Но ви Сад,
ако По кра јин ски се кре та ри јат за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и
де мо гра фи ју одо бри но вац за про-
је кат про ши ре ња ка па ци те та, уре-
ди ће се јед но кри ло До ма у Фу то гу и ти ме
обез бе ди ти још 22 ме ста за де мент не и обо-
ле ле од Ал цхај ме ро ве бо ле сти.

Ан ђа Бе ра но вић, ру ко во ди лац До ма Фу-
тог, ис ти че да је рад са обо ле ли ма од ове
бо ле сти вр ло зах те ван и да је по треб но
мно го ви ше ан га жо ва ња не го са оста лим
ко ри сни ци ма.

– Да би смо им олак ша ли сва ко днев ни
жи вот, пру жа мо им ква ли тет ну здрав стве ну

не гу и ре ха би ли та ци ју, фи зи кал ну и рад ну
те ра пи ју, у ко ју су укљу че ни ле ка ри, ме ди-
цин ске се стре, со ци јал ни рад ни ци, фи зи-
о те ра пе у ти и не го ва те љи це – ка же Ан ђа
Бе ра но вић и до да је да дом има и днев ни
бо ра вак, а услу ге сме шта ја под ра зу ме ва ју и
кул тур но-за бав не ак тив но сти.

Ко ри сни ци до ма има ју на рас по ла га њу дво-
кре вет не кли ма ти зо ва не со бе опре мље не
ТВ-ом, фри жи де ром, ре шо ом и те ле фо ном,

соп стве ну те ра су и ку па ти ло при-
ла го ђе но те шко по крет ним осо-
ба ма, а за не по крет не се ко ри сти
по се бан лифт ко ји ко ри сни ка
пре ме шта из кре ве та у ко ли ца.
Овај дом, ко ји пре ма про сто ру и
опре ми спа да у ка те го ри ју обје-
ка та ви со ког стан дар да, има 268
ле жа је ва, од че га је 70 пред ви ђе-
но за по крет не ко ри сни ке.

Ка ко се 21. сеп тем бар обе ле жа ва као
Свет ски дан бор бе про тив Ал цхај ме ро ве
бо ле сти, по треб но је на гла си ти да је у све ту
ви ше од 35 ми ли о на љу ди обо ле ло од ове
бо ле сти. У Ср би ји је број обо ле лих до сти-
гао две ста хи ља да, а ка ко ка же На да Ба шић,
пред сед ни ца Удру же ња гра ђа на „Ал цхај-
мер”, Но ви Сад, за ле ко ве је по треб но из-
дво ји ти око 15.000 ди на ра ме сеч но.

Дра ган Ко раћ

На пи ја ци „Мој са лаш”, ко ја се
то ком ле та сва ког че тврт ка одр-
жа ва у Но вом Са ду, на пла тоу
ис пред Спен са, и где се тра ди-
ци о нал но про да ју про из во ди
ор ган ске по љо при вре де, пр-
ви пут су ове го ди не из ла га ле
и чла ни це удру же ња се о ских

же на из ба нат ских се ла Ме ђа и 
Срп ски Ите беј.

Циљ ове пи ја це је да по пу ла-
ри ше про из во де ор ган ске по-
љо при вре де, ко ја се ба зи ра на 
еко ло шкој прак си, ви со ком сте-
пе ну би о ло шке ра зно вр сно сти, 
очу ва њу при род них ре сур са 

и при ме ни ви со ких стан дар да 
о до бро би ти жи во ти ња, као и 
на ко ри шће њу при род них суп-
стан ци и по сту па ка. Не вла ди-
на ор га ни за ци ја Зе ле на мре жа 
Вој во ди не, ор га ни за тор пи ја це, 
обез бе ди ла је за из ла га че бес-
пла тан про стор за по ста вља ње 
штан до ва, а Све тла на Мар ко-
вић, пред сед ни ца Ко ми си је за 
род ну рав но прав ност Скуп шти-
не оп шти не Жи ти ште, ани ми-
ра ла је ру ко вод ство сво је оп-
шти не да фи нан сиј ски по мог не 
уче шће шест удру же ња се о ских 
же на на пи ја ци „Мој са лаш”. Та ко 
је омо гу ће но да ис пред Спен са 
сво је про из во де из ло же и чла-
ни це удру же ња се о ских же на 
„Вред не ру ке” из Срп ског Ите-
бе ја и удру же ња же на „Ме ђан-
ке” из Ме ђе.

Ка та Ни ко вић, пред сед ни ца 
удру же ња „Вред не ру ке”, ка же да 

су оне на пи ја цу до не ле не пр ска-
но во ће и по вр ће из свог се ла, али 
и дру ге сво је про из во де чи ја про-
да ја ће по мо ћи да по пу не бу џет 
удру же ња, али и свој кућ ни бу џет.

– До не ле смо све здра во, без
хе ми је. Осим во ћа и по вр ћа, на-
ше чла ни це су до не ле из сво је 
ба ште још по не што, ста бљи ку 
ку ку ру за и сун цо кре та, лу да је, 
да гра ђа ни ма Срп ске Ати не до-
ча ра мо се о ску сре ди ну Ба на та 
– ре кла је и Ире на Ри стић, пред-
сед ни ца „Ме ђан ки”, удру же ња 
ко је има 43 чла ни це и ко је је 
фор ми ра но дав но, од мах на кон 
Дру гог свет ског ра та.

Же не из ова два удру же ња
на ја ви ле су и уче шће на Сај му 
се о ских же на, ко ји ће се ове го-
ди не одр жа ти 21. сеп тем бра у 
Ки кин ди по во дом Ме ђу на род-
ног да на се о ских же на.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЖЕ НЕ ИЗ МЕ ЂЕ И СРП СКОГ ИТЕ БЕ ЈА ПРО ИЗ ВО ДЕ ОР ГАН СКУ ХРА НУ

Не пр ска но во ће и по вр ће из Ба на та

ДОМ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ФУ ТО ГУ ЈЕ ДИ НИ СА ОДЕ ЉЕ ЊЕМ ЗА ОБО ЛЕ ЛЕ ОД АЛ ЦХАЈ МЕ РО ВЕ БО ЛЕ СТИ

Ду гач ка ли ста че ка ња Ан ђ ђа а 

БеБеББеБееееБеБееБееББеБеБеееее р ррррррррр ррррррррррррррррррррррррррррррррррра а нонннннннонононннннннннннннннннонннннннннннннннннннннннннннннн  в вићићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ
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У тр сте нич ком се лу Сто па ња одр жа на је тра ди ци о нал на ма ни фе-
ста ци ја „Да ни по вр ћа“, на ко јој су се пред ста ви ли по вр та ри из овог 
кра ја и про из во ђа чи по љо при вред них ма ши на и се мен ских про-
из во да. Ма ни фе ста ци ју је отво рио пред сед ник оп шти не Тр сте ник, 
Ми ро слав Алек сић.

− Ова ма ни фе ста ци ја има ви ше стру ки зна чај за оп шти ну Тр сте ник, 
пре све га са аспек та по др шке по љо при вред ним про из во ђа чи ма, 
ко ји чи не бли зу 50 од сто ње ног ста нов ни штва. Сма трам да је по љо-
при вре да гра на ко ја у Ср би ји мо же да да до бре ре зул та те у сми слу 
по бољ ша ња еко но ми је. Ми као ло кал на са мо у пра ва пру жа мо мак-
си мал ну по др шку по љо при вред ним про из во ђа чи ма. Из ло кал ног 
бу џе та ће мо сти му ли са ти раз вој по љо при вред не про из вод ње и тру-
ди ће мо се да бу де мо ефи ка сан сер вис на шим по љо при вред ни ци ма. 
У про мо тив ном сми слу ово је ма ни фе ста ци ја ко ја скре ће па жњу на 
Тр сте ник, ко ја по ка зу је шта мо же мо да по ну ди мо, шта по љо при вред-

ни ци мо гу да про из ве ду. Та ко на нај бо љи на чин про мо ви ше мо на ше
по тен ци ја ле − ре као је на отва ра њу Ми ро слав Алек сић.

И пред сед ник МЗ Сто па ња, Ду шан Пло чић, за до во љан је ово го-
ди шњим сај мом, на ро чи то ако се има у ви ду да је пр ви пут учи њен
по ку шај да се ор га ни зу је ма ни фе ста ци ја ко ја би об у хва ти ла и кул-
тур но-умет нич ки и са јам ски и струч ни део. Пло чић je најавиo још
јед ну ма ни фе ста ци ју у Сто па њи − „Сто пањ ску пе че ни ја ду“, ко ја ће
се ове го ди не, 5. и 6. ок то бра, одр жа ти пр ви пут.

Д. Ива но вић

ТР СТЕ НИК

Са јам по вр ћа
у Сто па њи

По след ње не де ље ав гу ста Бла це је,
је да на е сти пут заре дом, би ло до ма-
ћин Да ни ма шљи ве. На ста вља ју ћи

ле пу тра ди ци ју, ово го ди шња ма ни фе ста-
ци ја Да ни шљи ве Бла це – по љу бац шљи ве,
оку пи ла је број не по кро ви те ље и спон зо-
ре. Да је овај до га ђај пре ва зи шао ло кал ни

и ре ги о нал ни ка рак тер по твр ђу је по да так 
да су, по ред оп шти не Бла це, ма ни фе ста-
ци ју по мо гли СТТЦ Нир ва на и ме сни Дом 
кул ту ре, а ме ђу по кро ви те љи ма су би ли 
Европ ска уни ја и Вла да Швај цар ске, Ми ни-
стар ство фи нан си ја и при вре де, Сек тор ту-
ри зам, Про грам по др шке раз во ју при ват-

ног сек то ра во ћар ства и бо би ча стог во ћа
ју га Ср би је, и не ко ли ко ме сних при вред-
них ор га ни за ци ја.

Про из вод ња шљи ве на под руч ју ове то-
плич ке оп шти не основ на је и нај ва жни ја
де лат ност у агра ру, а под овом вр стом во-
ћа, ко је по мно гим струч ним оце на ма спа-
да ме ђу нај ква ли тет ни је у Ср би ји, на ла зи се
ви ше хи ља да хек та ра воћ ња ка. Го то во да
не ма до ма ћин ства ко је се не ба ви про из-
вод њом не ке сор те шљи ва. Ове го ди не род

је био из ван ре дан, је дан
од нај бо љих у по след ње
вре ме, па ће као по лу-
про и звод блач ка шљи-
ва на ћи пут и до стра ног
куп ца.

На ово го ди шњој тро-
днев ној ма ни фе ста ци ји
уче ство ва ло је 40 из-
ла га ча. По ред до ма ћи-
на, пред ста ви ли су се и
број ни про из во ђа чи из
дру гих ме ста у Ср би ји, а
ме ђу из ла га чи ма су би ле
и фир ме из Фран цу ске и
Ма ке до ни је. Про це њу је
се да је Да ни ма блач ке

шљи ве ове го ди не при су ство ва ло више од
85.000 го сти ју.

По тра ди ци ји, и овог пу та про гла ше ни су
нај бо љи у по је ди ним ка те го ри ја ма.

Нај ве ћи број при зна ња по бра ли су до ма-
ћи ни, нај бо љи штанд при пре ми ла је Са ња
Вељ ко вић, а Зо ран Па нић је про гла шен за
нај бо љег ку ва ра тра ди ци о нал них срп ских
је ла. Нај бо љи мла ди про из во ђач је Је ле на
Ра ки ће вић, нај бо ље уре ђен шљи вик има
Не бој ша Па вло вић, док је по бед ник у нај-
зна чај ни јој ди сци пли ни, про из вод њи ра ки-
је, Дра ги Ива но вић. Ж. Дим кић
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Да ни по љуп ца 
шљи ве
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здрав живот

Сок од бун де ве

Са стој ци: 4 кг бун де ве, 6 л во де, 800 г
ше ће ра, 4 ли мун ту са, кон зер ванс.

На чин при пре ме: бун де ву очи сти-
ти и сит но исе ћи. Ста ви ти у 4 л во де
да се ску ва, па охла ди ти. По себ но ску-
ва ти ше ћер у 2 л во де; кад се охла ди
до да ти ли мун тус. Бун де ву ис па си ра ти
и по ме ша ти са ше ће ром. До да ти рас-
то пље ни кон зер ванс па си па ти у фла-
ше. Др жа ти на хлад ном ме сту.

Се зо на со ко ва и ком по таСе зо на со ко ва и ком по та
Ме ша ни сок

Са стој ци: шар га ре па, ли мун, цве кла, све
по по ла ки ло гра ма, 3 кг ше ће ра, 4 ли мун ту-
са, 3 л во де.

На чин при пре ме: шар га ре пу, ли мун и
цве клу са мле ти. У то до да ти 3 л во де и оста-
ви ти пре кри ве но да од сто ји 24 са та. Про це-
ди ти, до да ти ше ћер и ли мун тус, по вре ме но
про ме ша ти. До да ти по ла рас тво ре ног кон-
зер ван са. Су тра дан си па ти у фла ше.

Ме ша ни сок II
Са стој ци: 1 кг ду ња, 1 кг кру ша ка, 1,5 кг

ја бу ка, 1 кг шар га ре пе, 2 кг ше ће ра, во да.
На чин при пре ме: ду ње, кру шке, ја бу ке и

шар га ре пу ољу шти ти и исе ћи на сит но сва-
ко во ће по себ но. Ску ва ти сва ко во ће по-
себ но. Про це ди ти, а во ду у ко јој се ку ва ло
во ће по ме ша ти у ве ћем лон цу. По по тре би
до да ти во де то ли ко да укуп но бу де 10 ли та-
ра. Во ће из мик са ти та ко да се до би је ка ша.
Ка шу си па ти у ло нац, до да ти ше ћер. Ста ви-
ти да про ври крат ко, не ко ли ко ми ну та. У 
то пле фла ше по ла ко си па ти врућ сок и за-
тво ри ти их. Фла ше по ре ђа ти у ве ћу по су ду
и до бро их ушу шка ти и пре кри ти. Оста ви ти
та ко док се не охла де.

Слат ко од ма ли на
Са стој ци: 2 кг чвр стих ма ли на, 2,5 кг ше ће ра, сок од ли му на.
На чин при пре ме: ма ли не опра ти и очи сти ти. У суд ре ђа ти ред ма ли на, ред ше ће ра, ма ло

ли му но вог со ка. Оста ви ти по кри ве но пре ко но ћи. Су тра дан, у за ви сно сти од то га ко ли ко су
ма ли не пу сти ле со ка, по по тре би до да ти ма ло во де. Ста ви ти да се ку ва, при ли ком ку ва ња
ски да ти пе ну. Ку ва ти док са ка ши ке не поч не да се одва ја густ сок, и то по две ка пи од јед ном.
Скло ни ти са ва тре и пре кри ти вла жном кр пом. Оста ви ти да се охла ди па си па ти у те гле.

На по ме на: ма ли не се мо гу пре ку ва ња по то пи ти у креч ну во ду и то на 2 л во де рас-
тво ри ти око 100 г кре ча. У то ме пет на е стак ми ну та др жа ти ма ли не. Па жљи во из ва ди ти и
до бро ис пра ти. У шер пу ста ви ти ше ћер са 1,5 ча шом во де. Пу сти ти да ку ва око 10 ми ну та,
за тим до да ти ма ли не и ку ва ти слат ко.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Ком пот од ку пи на 
са ме дом

Са стој ци: 3 кг ку пи на, 1 кг ше ће ра, 200 
г ме да, 2 л во де.

На чин при пре ме: ку пи не опра ти и по-
ре ђа ти у чи сте те гле. У сва ку те глу си па ти 
пу ну ка ши ку ме да. Во ду и ше ћер ста ви ти 
да про ку ва. Ку ва ти де се так ми ну та, по том 
про це ди ти кроз га зу. На ли ти те гле са ку-
пи на ма, за тво ри ти. Те гле сло жи ти у суд 
са во дом до 2/3 те гле. Ку ва ти 10-15 ми ну-
та. Оста ви ти да се охла де у во ди.

Ком пот од гро жђа
Са стој ци: 2 кг бе лог гро жђа, 400 гр ше-

ће ра.
На чин при пре ме: опра ти гро жђе, одво ји-
ти зр на од пе тељ ки. По ре ђа ти гро жђе у те-
гле, у сва ку те глу си па ти во де. За тим у шер-
пу из ру чи ти во ду из те гли, до да ти ше ћер и
про ку ва ти. Кад се про хла ди, на ли ти те гле и
за тво ри ти их. У по су ду си па ти во де до по ла
и по ре ђа ти те гле. Ку ва ти не ко ли ко ми ну та,
а за тим скло ни ти са шпо ре та и оста ви ти да
се охла ди. Чу ва ти на там ном ме сту.
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Оп ци ја Pa ge Layout

Оп ци ја Pa ge Layout је тра ка ко ја се са сто ји из па ле та The mes, 
Pa ge Se tup, Pa ge Bac kgro und, Pa ra graph и Ar ran ge. На сва кој од 
ових па ле та на ла зе се ико не ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман де.

Па ле та The mes

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

The mes про ме на це ло куп ног ди зај на 
до ку мен та укљу чу ју ћи бо је, 
фон то ве и ефек те;

The me Co lor  про ме на бо је иза бра не те ме;
The me Fonts  про ме на фон та иза бра не те ме;
The me Eff  ects  про ме на ефе ка та за иза бра ну 

те му.

Па ле та Pa ge Se tup

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

Mar gins по де ша ва ње мар ги на из бо ром 
по ну ђе них ди мен зи ја или са ми 
по де ша ва мо ка да клик не мо на 
оп ци ју Cu stom Mar gins;

Ori en ta tion по де ша ва ње по ло жа ја па пи ра 
при штам пи;

Si ze из бор ди мен зи ја стра ни це (ка да 
клик не мо на оп ци ју Mo re Pa per 

Si zes, мо же мо са ми да би ра мо 
ди мен зи је);

 Co lumns  пре лом тек ста у ко ло не;

Bre aks пре лом стра ни це, де ла стра ни це 
или ко ло не (мо же мо да из вр ши-
мо пре лом стра ни це не ког до ку-
мен та или па су са);

Li ne Num bers до да ва ње бро ја (ну ме ри са ње) 
ли ни је уз мар ги ну сва ког но вог 
ре да тек ста;

Hyphe na tion пре лом ре чи (пре нос у но ви ред) 
ко ји ва жи за ен гле ски је зик (ра-
чу нар сам би ра пре лом при ку ца-
њу уко ли ко је Hyphe na tion по де-
шен ауто мат ски, а уко ли ко не, он 
нам по ну ди ка ко да пре ло ми мо 
реч – ma nu ally).

Ка да ле вим та сте ром ми ша клик не мо на стре ли цу ко ја се на ла зи у 
де сном до њем углу па ле те Pa ge Se tup, са ле ве стра не екра на ће се 
при ка за ти про зор Pa ge Se tup. У ње му се на ла зе све оп ци је ко је смо 
об ја сни ли по је ди нач но ко ри шће њем ико на па ле те Pa ge Se tup.

Про зор Pa ge Se tup

Про зор Pa ge Se tup са сто ји се из три кар ти це:

1. на Mar gins по де ша ва мо 
мар ги не:

а) Top – гор ња мар ги на;
б) Bot tom – до ња мар ги на;
ц) Left – ле ва мар ги на;
д) Right – де сна мар ги на;

2. на Ori en ta tion би ра мо по ло жај па пи ра при штам пи:
а) Por tra it – ус прав на штам па;
б) Landsca pe – хо ри зон тал на штам па;
3. на Pa per би ра мо по ну ђе не ди мен зи је стра ни це или их са ми

по де ша ва мо:
а) ши ри ну – Width;
б) ви си ну – He ight;
4. на оп ци ји Layout по де ша ва мо по че так сек ци је, за гла вља и

вер ти кал но по рав на ње стра ни це.

Пре лом тек ста у ко ло не

По сту пак за пре лом тек ста у ко ло не је:

1. клик не мо на стре ли цу ис под
ико не Co lumns;

2. из по ну ђе не ли сте би ра мо у
ко ли ко ко ло на же ли мо да пре ло-
ми мо текст (пред ла же мо до три
ко ло не);

3. уко ли ко же ли мо да по де си-
мо пре лом, клик не мо на оп ци ју
Mo re Co lumns.

На екра ну ће се по ја ви ти про зор ко ји се са сто ји из сле де ћих оп-
ци ја, па мо же мо да би ра мо:

а) Pre sets – вр сте ко ло на;
б) Num ber of co lumns – број ко ло на;
ц) Width – ши ри ну ко ло на;
д) Spa cing – раз мак из ме ђу ко ло на;
е) Equ al co lumn width – ауто мат ско по рав на ва ње ко ло на;
ф) Li ne bet we en – на ову оп ци ју клик не мо уко ли ко же ли мо ли ни-

ју из ме ђу ко ло на;
г) Apply to: – при ме ну на цео текст (Who le do cu ment), или мар ки-

ра ни део тек ста (This po int for ward);
х) Start new co lumn – за по чи ње мо но ве ко ло не.

До да ва ње бро ја ли ни је тек сту

По сту пак за до да ва ње бро ја ли ни је тек сту је:

1. мар ки ра мо текст у ко ме 
сва ки ред же ли мо да обе ле-
жи мо бро јем;

2. клик не мо на стре ли цу по-
ред ико не Li ne Num bers;

3. клик не мо на оп ци ју Con ti-

nu o us (по ред сва ког ре да по-
ја ви ће се ње гов ред ни број).

Па ле та Pa ge Bac kgro und

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

Wa ter mark уба ци ва ње во де ног жи га у до ку-
мент што зна чи да ће се тај до ку-
мент тре ти ра ти спе ци јал но;

 Pa ge Co lor  бо ју стра ни це;

 Pa ge Bor ders  из бор окви ра стра ни це.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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поводиповоди

Истог да на ка да су сви свет ски ме ди-
ји об ја ви ли да је ше зде сет че тво ро-
го ди шња Аме ри кан ка Да јан Ни јад

пре пли ва ла од Ку бе до Фло ри де (177 ки-
ло ме та ра), без ка ве за за ај ку ле, у ре дак ци ју
„Гла са оси гу ра ни ка“ је сти гла вест да је Ни-
шли ја Цвет ко Ки тић Цве ле осво јио три ме-
да ље на Олим пиј ским игра ма за ве те ра не у
То ри ну. Про ле тос смо пи са ли да је по зна ти
Цве ле уче ство вао и на пр вен стви ма Ср би-
је, Бал ка на, Евро пе и све та, и да је осво јио
укуп но пе де сет ме да ља, од ко јих чак че тр-
де сет злат них, а де сет сре бр них.

За нај но ви ја од лич ја ка же да су ње гов
до са ња ни сан. На и ме, Цвет ко Ки тић, се дам-
де сет ше сто го ди шњи док тор на у ка фи зич ке
кул ту ре, био је је дан од 20.000 спор ти ста,
ко ли ко их је у ав гу сту у Ита ли ји уче ство ва-
ло на нај ве ћој спорт ској ма ни фе ста ци ји за
ве те ра не на све ту.

– Сан сва ког спор ти сте је да кроз ства ра-
лач ки ак ти ви зам и кре а тив ну са мо по твр ду
от кри је нај бо љу стра ну сво је лич но сти и
по стиг не нај бо љи лич ни ре зул тат. До са њао
сам свој сан јер сам на Олим пи ја ди у То ри-
ну осво јио три ме да ље − злат ну, сре бр ну и
брон за ну. Ве ру јем да је сва ка ме да ља ма ло
спорт ско де ло у ко ме се осе ћа ју уло же ни
на пор и енер ги ја, мно го тре нин га, али и же-
ља за по бе дом и ап со лут на од луч ност да се
до стиг не циљ – по но сан је ве те ран Цвет ко.

Овај свој нај но ви ји под виг наш ср ча ни
са го вор ник опи су је као три јумф упор но-
сти, мен тал не сна ге и до бре фи зич ке при-
пре мље но сти.

– Сма трам да је ово мој нај ве ћи успех до
са да. На пу ту до тог успе ха све вре ме сам
био усред сре ђен на циљ и за то сам пре ва-
зи шао све иза зо ве. Ухва тио сам по бед нич ки
за мах и кре а тив ну бр зи ну, био сам ам би ци-
о зан и по ле тан, и ми слим да је то био ка пи-
тал ни мо ме нат. Ако же ли мо да бу де мо у ме-
сту, он да мо ра мо да тр чи мо, а ако же ли мо
да на пре ду је мо, та да мо ра мо да тр чи мо два
пу та ви ше и бр же – до ча ра ва сво ја осе ћа ња
то ком так ми че ња Цвет ко Ки тић.

Ре дов ни тре нин зи, од ко јих ни са да не
пра ви пре дах јер се већ при пре ма за на-
ред но так ми че ње, упор ност, здрав на чин
жи во та и здра во раз ми шља ње до ве ли су
нај пре до брон за не олим пиј ске ме да ље у
сприн ту на 100 ме та ра.

– То што сам већ у пр вом на сту пу, у сприн-
ту на 100 ме та ра, осво јио брон зу, мо ти ви са-
ло ме је и охра бри ло да по же лим и ви ше,
све стан да то и мо гу. Тај брон за ни успех ми
је био под сти цај да са ви ше са мо по у зда ња
уђем у так ми че ње у тро ско ку и та ко сам по-
стао дру ги на све ту у овој ди сци пли ни. Са
две осво је не ме да ље по рас тао је и мој ства-
ра лач ки адре на лин, мо ја ве ра да мо гу осво-
ји ти и зла то. За то сам и ус пео да у ско ку у
даљ по ста нем олим пиј ски по бед ник – ка же
наш са го вор ник.

Ме ђу тим, ус пе си ве те ра на из Ср би је, др
Цвет ка Ки ти ћа, ни су са мо ње го ви. Он же ли,
го то во са истим жа ром са ко јим се так ми чи,
и да сво ја ис ку ства по де ли са дру ги ма. Хо ће
да мо ти ви ше и дру ге љу де да бу ду ак тив ни-
ји, да жи ве ди на мич ни јим и здра ви јим жи-
во том.

– Во лео бих, не пре тен ци о зно и искре но
то ка жем, да ути чем на све ко ји са зна ју за
мо је ре зул та те, да под стак нем сва ког чо ве-
ка да се фи зич ки ак ти ви ра. Тре ба да по ка-
же мо да ни смо за то че ни у ал бу му са ста рим
сли ка ма, да у на ма још има енер ги је и во ље
за жи во том. Од жи вот не ак тив но сти се не
сме од у ста ти ни по ко ју це ну. Са мо та ко се и
до жи вља ва ју но ве ра до сти, и пра ва сре ћа
и за до вољ ство. Та ко ће мо има ти и до бро
здра вље и ве се ло ср це – за кљу чу је ве те ран
Цве ле.

Је ле на Оцић

ЦВЕТ КО КИ ТИЋ ИЗ НИ ША ОСВО ЈИО ТРИ МЕ ДА ЉЕ НА ОЛИМ ПИ ЈА ДИ У ТО РИ НУ

И ми ве те ра на има мо

Овај ви тал ни Ни шли ја са из у зет ним 

спорт ским ре зул та ти ма атле ти ци се ак-

тив но по све тио тек пре де се так го ди на, 

ка да је оти шао у пен зи ју.

− Ба вио сам се атле ти ком не ко ли ко 

го ди на као мла дић, а он да сам то

пре ки нуо да бих се по све тио стру ци, 

али сам увек био фи зич ки ак ти ван. 

Дру га чи је не бих ни мо гао да по стиг нем 

овај ре зул тат – об ја шња ва по пу лар ни 

др Цве ле свој фе но мен.

До са њао свој сан 
јер је у Ита ли ји 
осво јио зла то, 
сре бро и брон зу
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На не дав но одр жа ној ре-
дов ној го ди шњој Скуп-
шти ни Удру же ња пен зи-

о не ра Про ку пља раз ма тран је 
и усво јен Из ве штај о ра ду ове 
ор га ни за ци је у про шлој и у пр-
ва три ме се ца ове го ди не.

Го во ре ћи о ра ду ор га ни за-
ци је у том пе ри о ду пред сед ник 
про ку пач ких пен зи о не ра, Ми-
ло ван Ву чи ће вић, на гла сио је 
да је при о ри тет би ла бри га о 
ма те ри јал но-со ци јал ном ста њу 
нај у гро же ни јих чла но ва.

− У про те клих 15 ме се ци сви 
чла но ви про ку пач ког Удру же-
ња пен зи о не ра чи ја су при-
ма ња ма ња од 15.000 ди на ра 
до би ли су па ке те са основ ним 
жи вот ним на мир ни ца ма и хи ги-
јен ским сред стви ма. Ове па ке-
те, чи ја укуп на вред ност из но си 
1,5 ми ли о на ди на ра, до би ло је 
ско ро 1.500 пен зи о не ра – ка же 
Ву чи ће вић и на гла ша ва да је по-
де ље но 22,5 то не на мир ни ца.

По ни жим це на ма и са од ло-
же ним пла ћа њем чла но ви овог 
удру же ња на ба вља ли су угаљ и 
на мир ни це − па ке те са су хо ме-
сна тим про из во ди ма, све же пи-
ли ће, кром пир, бра шно, ја бу ке.

− До ба вља чи ма смо ро бу нај-
че шће пла ћа ли аван сно, док 
су је чла но ви у нај ве ћем бро ју 
пла ћа ли на од ло же но. Укуп на 

вред ност на ба вље не ро бе из-
но си ви ше од 10 ми ли о на ди-
на ра. Овај рад пре по зна ли су 
нај ста ри ји гра ђа ни Про ку пља и 
у на ве де ном пе ри о ду у ор га ни-
за ци ју се учла ни ло ско ро 1.000 
пен зи о не ра – ис ти че Ми ло ван 
Ву чи ће вић.

По ње го вим ре чи ма, од ско-
ро 10.300 пен зи о не ра, ко ли ко 

их има на те ри то ри ји оп шти не
Про ку пље, око 8.000 су чла но-
ви ове ор га ни за ци је.

Пред сед ник про ку пач ких
пен зи о не ра на во ди и то да су
они, осим бри ге о ма те ри јал-
но-со ци јал ном по ло жа ју сво јих
чла но ва, има ли и дру ге ак тив-
но сти, и по себ но из два ја Ре-
ги о нал не су сре те пен зи о не ра

ко ји ма је при су ство вао и пот-
пре дсед ник Вла де Ср би је и ми-
ни стар ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, др Јо ван
Кр ко ба бић, са са рад ни ци ма.

Ву чи ће вић још на гла ша ва да
је са рад ња са пен зи о не ри ма
Бла ца, Кур шу мли је, Жи то ра ђе,
Вра ња, Пи ро та, Ле сков ца и дру-
гих оп шти на са ју га Ср би је би ла
сва ко днев на, и да ор га ни зо ва-
ње из ле та и спорт ских су сре та
са ко ле га ма из дру гих кра је ва
зе мље има зна чај но ме сто у ак-
тив но сти ма овог удру же ња.

Дра ган Бје лић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПРО КУ ПЉЕ

Ра дом по ве ћа ли члан ство
Ве ли ко 
ин те ре со ва ње 
за ба ње
Удру же ње из Про ку пља

би ло је ан га жо ва но и око

до ста вља ња до ку мен та ци је

за бес плат ну ре ха би ли та-

ци ју пен зи о не ра у ба ња ма. 

Ка ко ка жу, ак ти ви сти ове

ор га ни за ци је би ли су ту да 

пру же сва ку по моћ пен зи о-

не ри ма ко ји су кон ку ри са ли

за од ла зак у ба ње. Ина че, за

68 одо бре них ме ста при ја ви-

ло се бли зу 800 про ку пач ких

пен зи о не ра.
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Фо рум мла дих са ин ва ли ди те том Тр сте-
ник (ФМИТС) при ме њу је про је кат По моћ у
ку ћи за ста ра, из не мо гла и ин ва лид на ли ца
– ма ло ин клу зи је за ра њи ве  – МИР. Про је-
кат ко ји фи нан си ра 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,
омо гу ћи ће да у на ред них шест ме се ци шест
ге рон то до ма ћи ца по ма же се дам де сет ко-
ри сни ка на те ри то ри ји оп шти не Тр сте ник.
У парт нер ству са оп штин ском ко ми си јом за
рав но прав ност по ло ва за жи вео је и про је-
кат Жен ски кре а тив ни цен тар, чи ји је циљ
еко ном ско осна жи ва ње же на из мар ги на-
ли зо ва них гру па. До на тор про јек та је Упра-
ва за род ну рав но прав ност Ми ни стар ство

ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке.
– Фо рум мла дих са ин ва ли ди те том Тр сте-

ник кроз сво је ак ци је и ак тив но сти по ма же
осо ба ма са ин ва ли ди те том у пре ва зи ла-
же њу сва ко днев них жи вот них про бле ма.
Мо ра мо на гла си ти да на под руч ју оп шти не
Тр сте ник има до ста на ших су гра ђа на ко ји
су ста ри ји од 65 го ди на, жи ве са ми у ку ћи
и не ма ју де це ни бли ског срод ни ка, не ма ју
ни ка квих при ма ња или при ма ју јед но крат-
ну нов ча ну по моћ или со ци јал ну по моћ.
Нај че шће у вла сни штву има ју зе мљи ште ко-
је не мо гу да об ра ђу ју и да од ње га при хо-
ду ју. ФМИТС је до нео од лу ку да струч не слу-
жбе про це не ста ње по тре бе и до де ле тим
су гра ђа ни ма по моћ у са ни тар ним па ке ти ма

ко ја ће би ти од го ва ра ју ћа за на ред них шест
ме се ци ка да ће ге рон то до ма ћи це одр жа ва-
ти хи ги је ну у до мо ви ма ко ри сни ка и по ма-
га ти им око лич не хи ги је не – ре кла нам је
о овој ак ци ји Дра га на Вла шко вић, из вр шна
ди рек тор ка тр сте нич ког Фо ру ма мла дих са
ин ва ли ди те том. Д. Ива но вић

ТР СТЕ НИК

Фо рум мла дих за ста ре
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погледи

Ка кво му че ње. Глу во до ба
но ћи, ни је ви ше да ле ко
ни тре ну так ка да ће по че-

ти да се раз да њу је, а ви је два да
сте тре ну ли. Мо жда не ких сат,
два, он да се про бу ди ли и отад
ни шта. Пре вр ће те се, зу ри те у
по мр чи ну и нер ви ра те се.

Су тра вас че ка го ми ла по сло-
ва, не ће те би ти ни за шта. И што
је нај го ре, то вам се све че шће
де ша ва. По чи ње те да са стра-
хом од ла зи те на спа ва ње, умор-
ни, пре у мор ни и на пе ти.

Не са ни ца? За ме ди цин ску
ди јаг но зу још је ра но. Да би се
утвр ди ло да је у пи та њу ин сом-
ни ја (ла тин ски на зив), про блем
би тре ба ло да тра је ду же од две,
три не де ље, бар ме сец да на у
кон ти ну и те ту, али и пре тог ро-
ка и без обра ћа ња ле ка ру ово
би био по вод да раз ми сли те о
соп стве ном здра вљу и то ме шта
вам се де ша ва.

Ин сом ни јом се сма тра сва ки
по ре ме ћај сна, би ло да је у пи-
та њу уче ста ло бу ђе ње то ком
но ћи или не мо гућ ност спа ва ња
уоп ште, при че му се по себ но
кла си фи ку ју та ко зва на при мар-
на и се кун дар на ин сом ни ја. Пр-
ва на ста је не за ви сно, мо же се
ре ћи са ма од се бе, без дру гих
пси хич ких или ор ган ских про-
ме на, док се дру га ја вља као
по сле ди ца не ких обо ље ња, али
за осо бу по го ђе ну не до стат ком
сна раз ли ка не ма прак тич ни
зна чај.

Исти ни за во љу, и у зва нич ној
ме ди ци ни се ова кла си фи ка ци-
ја не узи ма увек са свим стрикт-
но, с об зи ром на то да се и це ла
про бле ма ти ка бе са ни це на ла зи
ве ли ким де лом у си вој зо ни на-
у ке, са мно го не ја сно ћа, пи та-
ња без од го во ра и пре кла па ња
узро ка и по сле ди ца.

Тек не дав но, на при мер, екс-
пе ри мен тал но је уста но вље но
да мо зак „ин сом ни ча ра” функ-
ци о ни ше дру га чи је од оста лих.
Ис тра жи ва ње је ра ђе но на Уни-
вер зи те ту Ка ли фор ни је у Сан
Ди је гу, на две гру пе од по 25 ис-
пи та ни ка са и без про бле ма са
сном. Сви су ре ша ва ли сло же не
ме мо риј ске те сто ве и исто вре-

ме но им је ра ђе но ске ни ра ње 
маг нет ном ре зо нан цом.

Ре зул та ти об ја вље ни у ме ди-
цин ском ча со пи су „Слип” (Спа-
ва ње) по ка за ли су, ка ко пре-
но си Би-Би-Си, да се код осо ба 
са ин сом ни јом мо жда не ре ги је 
за ду же не за од ре ђе не рад ње (у 
кон крет ном слу ча ју ме мо ри са-
ње) не „укљу чу ју” и „ис кљу чу ју” 
аде кват но, услед че га до ла зи 
до успо ра ва ња ре ак ци ја и сла-
бље ња спо соб но сти пам ће ња. 
Пре ма ре чи ма јед ног од ру ко-
во ди ла ца ис тра жи вач ког ти ма, 
про фе со ра Шо на Дра мон да, 
за хва љу ју ћи овом ис пи ти ва њу 
до шло се до са зна ња да љу ди 
по го ђе ни про бле мом не са ни це 
не са мо што се но ћу бо ре са не-
во љом, већ има ју про блем и да-
њу, због не до вољ но ефи ка сне 
мо жда не функ ци је.

Ови по да ци сла жу се са от-
кри ћи ма до ко јих су до шли ка-
над ски на уч ни ци у јед ном срод-

ном ис тра жи ва њу, да нам сва ки 
сат не про спа ва не но ћи од у зи-
ма је дан по ен ко е фи ци јен та ин-
те ли ген ци је у на ред ном да ну. 
Дру гим ре чи ма, то ли ко смо ин-
те лек ту ал но ма ње спрем ни за 
днев не оба ве зе.

У прак си, то је ина че оп ште 
по зна та ствар. Сва ко од нас је 
ис ку сио не про спа ва не но ћи и 
зна ко ли ко је дан по сле та кве 
но ћи дуг и ис цр пљу ју ћи. А ако 
се то ста ње про лон ги ра, он да 
је оче ки ва но да ће се и те го бе 
умно жа ва ти. Не и спа ва на осо-
ба је не са мо па сив на, тро ма, 
без вољ на, бле да, већ с вре ме-
ном по чи ње да осе ћа и те ле сне 
про ме не, ме ђу ко ји ма је мр ша-
вље ње је дан од пр вих сиг на ла. 
Уоби ча је но је да се не са ни ца 
по ве зу је са бри га ма и де пре си-
јом, од но сно да се ду го трај на 
анк си о зност узи ма као узрок. 
Ме ђу тим, ни ко још ни је по ну-
дио чврст ар гу мент да је то баш 

та ко, да ни је мо жда у пи та њу 
обр нут слу чај, да чо век упра во 
због не до стат ка сна по ста је де-
пре си ван и за бри нут.

У не до стат ку не по бит них ту-
ма че ња, ле ка ри по се жу за кла-
сич ним при ме ром ди ле ме око 
ко ко шке и ја ја. У слу ча ју не са-
ни це, са свим је ја сно да не и-
спа ва ност до во ди до пси хич-
ких смет њи, а да он да пси хич ке 
смет ње по гор ша ва ју про блем 
са спа ва њем. Ка ко иза ћи из тог 
за ча ра ног кру га, пи та ње је без 
иде ал ног од го во ра.

О оним оп штим „хи ги јен ским
усло ви ма” чи ни се да сви све 
зна мо. Ја ко све тло, бу ка, ко фе ин, 
ал ко хол, вру ћи на, те шка хра на, 
ци га ре те, све су то по зна ти „не-
при ја те љи” сна. Пре по ру чу је се 
да про сто ри ја бу де про ве тре на, 
без те ле ви зо ра и би ло че га што 
ће од вра ћа ти па жњу, да се на 
спа ва ње увек од ла зи у при бли-
жно исто вре ме, да се у ве чер-
њим са ти ма, али не не по сред но 
пре ле га ња, ра де ла га не ве жбе, 
не са мо фи зич ке, већ и мен тал не 
да се чо век ко ли ко мо же очи сти 
од не при јат них бри жних ми сли. 
Ме ђу тим, све то мо же, али не 
мо ра да по мог не.

Пре о ста ју, на жа лост, ле ко-
ви ко ји се ма сов но про пи су ју, 
узи ма ју, а ба сно слов но ко шта-
ју. Лон дон ски „Гар ди јан” на во ди 
ци фру од 50 ми ли о на фун ти ко-
ли ко је у Бри та ни ји по тро ше но 
про шле го ди не из здрав стве ног
фон да на пи лу ле за спа ва ње 
из да те на ви ше од 13 ми ли о на 
ре це па та. Осим то га што мо гу 
да има ју не по вољ не ефек те, ни 
пи лу ле ни су све моћ не – три пе-
ти не љу ди и да ље има про блем, 
упр кос те ра пи ји.

По го то во се ста ри јим осо ба-
ма та бле те не пре по ру чу ју, јер 
су услед њи хо вог деј ства ви ше 
под ло жни па до ви ма и по вре ђи-
ва њу. Ни је уте шно, али је чи ње-
ни ца да је про блем све оп шти. 
Од озбиљ ни је не са ни це па ти 
јед на од де сет осо ба, а сва ка 
дру га је бар јед ном у жи во ту ис-
ку си ла шта зна чи бро ја ти но ћу 
ми ну те и са те ши ром отво ре них
очи ју. Д. Дра гић

НЕ ДО СТИ ЖНИ САН

Бе са на ноћ, про пао дан

Сва ки сат не про спа ва не но ћи од у зи ма 
је дан по ен ко е фи ци јен та ин те ли ген ци је 

у на ред ном да ну
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Ру му ни ја, чла ни ца Европ-
ске уни је од 2007, а по сле 
Бу гар ске ње на нај си ро ма-

шни ја чла ни ца, пре шла је „пре-
ко цр те” и по ста ла пр ва зе мља 
у европ ском клу бу са ве ли ком 
„еко ном ском ано ма ли јом”.

Та не нор мал ност је у чи ње-
ни ци да зе мља да нас има ви ше 
пен зи о не ра не го за по сле них. 
Пре ма нај но ви јим ста ти сти ка-
ма за 2012. го ди ну, та мо је број 
оних ко ји ра де опао на 4,3 ми-
ли о на (од 20 ми ли о на ста нов-
ни ка), док је број пен зи о не ра 
на ра стао на 5,3 ми ли о на.

По ре ђе ња ра ди, у ста рим ло-
шим вре ме ни ма ру мун ског со-
ци ја ли зма (ко ја, ка ко из гле да, 
про то ком вре ме на по ста ју све 
бо ља), то јест у мо мен ту па да Ни-
ко лае Ча у ше скуа, 1990, зе мља је 
има ла 8,1 ми ли он за по сле них и 
3,5 ми ли о на пен зи о не ра.

Оно што се у ме ђу вре ме ну до-
го ди ло по зна та је ту жна при ча 
ко ја је ви ђе на и дру где. Пре шло 
се на тр жи шну еко но ми ју и при-
ва ти за ци ју, што је био про цес 
у ко јем су мно ге фа бри ке про-
па ле, јер ни су мо гле да из др же 
кон ку рен ци ју ко ју је до не ло 
отва ра ње еко ном ских гра ни ца. 
Он да је, 2009, до шла дво го ди-
шња ре це си ја ко ја је та ко ђе 
оста ви ла без по сла на сто ти не 
хи ља да Ру му на.

Ово ме тре ба до да ти и опа да-
ју ћу сто пу на та ли те та, уз по раст 
еми гра ци је: ви ше од два ми ли-
о на Ру му на је на пу сти ло зе мљу 

„тр бу хом за кру хом”, да би сре-
ћу по тра жи ли у не кој од зе ма ља 
Европ ске уни је, ма хом у Шпа ни-
ји и Ита ли ји, чи ји су гра ђа ни у 
ме ђу вре ме ну по ста ли. Ру му ни ја 
је ти ме да ла и свој до при нос оп-
штој пен зи о нер ској кри зи у ЕУ, 
где на сва ког пен зи о не ра до ла-
зи че тво ро оних у рад ном до бу.

Европ ска уни ја са сво јих 28 
чла ни ца (Хр ват ска је то по ста ла 
у ју лу ове го ди не) да нас има око 
508 ми ли о на ста нов ни ка, при че-
му је удео оних ко ји су ста ри ји од 
65 го ди на у по след ње две де це-
ни је по рас тао са 14 на 18 од сто.

Де мо граф ске про јек ци је су 
и да ће се тренд по ве ћа ња ду-
го веч но сти на ста ви ти: до 2060. 
у гра ни ца ма ЕУ оче ки ва ни жи-
вот ни век ће по ра сти за осам 
го ди на за му шкар це, ко ји ће, у 
про се ку, до че ка ти зре ло до ба 
од 84,6 го ди на, док ина че ду го-
веч ни је же не мо гу (опет у ста-
ти стич ком про се ку) да оче ку ју 
про ду же ње жи во та за шест го-
ди на и „до ба це” пре ко 89.

То под ра зу ме ва и да ће по ме-
ну тих 18 од сто оних ко ји има ју
пре ко 65, да кле пен зи о не ра (ма-
да је гра ни ца за од ла зак у пен зи-
ју у не ко ли ко зе ма ља већ по диг-
ну та на 67 го ди на), до сти ћи 30
од сто, док ће број оних из ме ђу
16 и 65 опа сти са 67 на 56 про-
це на та. Сви ће се, да кле, при бли-
жи ти да на шњој Ру му ни ји.

У све оп штој пен зиј ској кри зи
ре фор ме ко је су на днев ном ре-
ду прак тич но у свим зе мља ма
нај че шће су не до вољ не да се
но се са про ме ње ним де мо граф-
ским и фи скал ним ре ал но сти-
ма, па се пре по ру чу ју оштри ји
ре зо ви кад је реч о по ме ра њу
жи вот не гра ни це у ко јој пре ста-
је зва нич ни рад ни век.

За ни мљи во ре ше ње у том
по гле ду овог ле та је на ја вље но
у Шпа ни ји: да се пен зи је ве жу
не са мо за оче ки ва ни жи вот ни
век, не го и за оп ште еко ном ске
при ли ке (Шпа ни ја је ина че под
при ти ском ЕУ да ре ви ди ра свој
пен зиј ски си стем ка ко би иза-

шла из фи скал не кри зе и сма-
њи ла ре корд ну не за по сле ност
од 27 од сто). Пре ма овом пред-
ло гу, пен зи је би се ауто мат ски
ин дек си ра ле са де мо граф ским
про јек ци ја ма већ од 2019, а с
дру ге стра не би ле би уки ну те
ауто мат ске по ви ши це у скла ду
са сто пом ин фла ци је.

То прак тич но зна чи да би се
ре ви зи је пен зи ја и да ље вр ши ле
го ди шње, али кри те ри јум за то
не би био ин декс по ве ћа ња це-
на, не го би ланс пен зиј ског фон-
да, од но са ње го вих при хо да и
рас хо да (што за ви си од укуп ног
еко ном ског ста ња зе мље).

Не тре ба мно го об ја шња ва-
ти да ће то за крај њи ре зул тат
има ти сма њи ва ње пен зи ја и да
је пред ло же но ре ше ње иза зва-
ло ве ли ко гун ђа ње син ди ка та и
бу ду ћих пен зи о не ра. На сво јих
47 ми ли о на ста нов ни ка Шпа ни-
ја да нас има око де вет ми ли о на
пен зи о не ра, при че му сем си-
стем ског зе мља има и акут ни
про блем: до при но си пен зиј-
ским фон до ви ма па ли су у по-
след њих не ко ли ко го ди на на
нај ни жи ни во у де ка ди по што је
без по сла оста ло око три ми ли-
о на љу ди. Пен зиј ски си стем са-
да је на пле ћи ма 17 ми ли о на за-
по сле них, што зна чи да јед ног
пен зи о не ра из др жа ва не што
ма ње од два рад ни ка.

Вла да се, ме ђу тим, прав да –
не из бе жно шћу. „На сто ји мо да
обез бе ди мо одр жи вост си сте-
ма ти ме што у ње га угра ђу је мо
ме ха ни зам за уз бу њи ва ње”, из-
ја вио је шеф ко ми те та за пен зиј-
ску ре фор му.

Ка ко год би ло, и од ло шег има
го ре: Шпан ци су ипак у бо љој
по зи ци ји од Ру му на, ко ји ће, са
упра во ре ги стро ва ном рад нич-
ко-пен зи о нер ском „ано ма ли јом”,
ако у ме ђу вре ме ну не пре ду зму
не што ра ди кал но, свој пен зиј-
ски си стем на су ка ти за нај ви ше
10 го ди на. М. Бе кин

РУ МУ НИ ЈА ПРЕ ШЛА ПРЕ КО ЦР ТЕ

Ви ше пен зи о не ра 
не го за по сле них
Пр ва зе мља Европ ске уни је са ве ли ком „еко ном ском не нор мал но шћу”
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Осам на е сти Са бор на Пана-
ђур, тра ди ци о нал на ма-
ни фе ста ци ја из вор них

пе са ма и ига ра, одр жа н је 28. ав-
гу ста, на Ве ли ку Го спо ји ну, у се лу
Ја ло вик Из вор, под но Ста ре пла-
ни не. Уче сни ке и го сте по здра ви-
ли су Жи ка Ра ден ко вић Ћи тић,
естрад ни умет ник и за чет ник
иде је о са бо ру, и Ми лан Ђо кић,
пред сед ник оп шти не Кња же вац.

– Са бор је ма ни фе ста ци ја ко-
ја већ 18 го ди на на пра ви на чин
не гу је ства ра ла штво овог кра ја.
Дра го ми је што је из го ди не у
го ди ну све ви ше љу ди, а ле по је
и што, по ред ло кал них, све че-
шће уче ству ју и при зна ти умет-
ни ци – ре као је Ђо кић.

Дан пре фе сти ва ла одр жан је
об ред код Кр ста у ме сту Рав ни-
ште (где се не ка да одр жа вао Па-
на ђур), би ло је чо бан ских ига ра,
ве чер њих се ден ћа (пре ла), а по
ста рин ском оби ча ју, мом ци су се
де вој ка ма удва ра ли док су пе кли
ку ку руз и кром пир на ва три. На
кра ју је за све ор га ни зо ва на за-
јед нич ка ве че ра уз пе сму и игру.

На Ве ли ку Го спо ји ну од ра ног
ју тра су сти за ли ауто бу си из За је-

ча ра, Кња жев ца, Пи ро та, Свр љи га 
и Ни ша. Уз прат њу тру ба ча ишло 
се на вре ло, где су де вој ке у но-
шња ма те сти ја ма за хва та ле во ду 
и да ва ле жед ним мом ци ма. На кон 
об ре да у цр кви Св. Па ра ске ва (Св. 

Пет ка), из гра ђе ној 1860. го ди не, у 
под не је по чео фе сти вал.

За ово го ди шњи Са бор, ко ји је 
ор га ни зо ва ла Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја и оп шти на Кња же вац, 
при ја ви ло се 125 так ми ча ра. 
Уче сни ци су сти гли из окол них 

ме ста и гра до ва, али и из Бе о-
гра да: КУД пен зи о не ра „Сун ча на 
је сен“ из Кња жев ца, КУД Ко тлу је-
вац, шко ла фол кло ра „Мла дост“ 
из Свр љи га, фол кло ра ши До ма 
кул ту ре Кња же вац, уче ни ци ОШ 

„Ди ми три је То до ро вић Ка плар“ 
и пе ва чи бра ћа Ба јић и Зо ри ца 
Па ра ви нић Сте ла са мо су не ки 
од њих. На сту пи ли су и по бед-
ни ци из Гу че, ор ке стар „Ти моч ки 
ве се ља ци“. За ле по ти цу Са бо ра 
про гла ше на је Не ве на Жив ко вић 

из Гу шев ца код Свр љи га, а по-
бед ни ци ма у ра зним ка те го ри ја-
ма до де ље не су број не на гра де. 
Во ди тељ свих до са да шњих са-
бо ра био је Звон ко Пав ко вић из 
Шти пи не, ко ји је на сту пио и са 
мо но ло гом „Со лун ци“.

Са бо ро ва ло се као у ста ра
вре ме на, пе ва ло, игра ло и тр-
го ва ло, а нај гла сни ји су би ли 
тру ба чи, па је све под се ћа ло на 
Гу чу. Про да ва ло се све и сва шта,
пи ћа и је ла би ло је у из о би љу, 
све про из во ди овог кра ја, па се 
осе ћао ми рис, а и укус ста ро-
пла нин ских је ла. Пред ста вље-
не су ру ко тво ри не, умет нич ке 
сли ке и дру ги пред ме ти до ма ће 
ра ди но сти, а на кра ју се, по тра-
ди ци ји, у три ре да раз ви ло ко ло
од хи ља ду игра ча.

Тај до жи вљај се у овом се лу
пам ти це ле го ди не, јер Ја ло-
вик Из вор због од ла ска мла дих 
у гра до ве ожи ви са мо јед ном 
го ди шње. Овај пут оку пи ло се 
више од две хи ља де ме шта на 
и њи хо вих по то ма ка ра се ја них 
по Ср би ји и све ту, ко ји же ле да 
очу ва ју успо ме ну на свој крај и 
оби ча је. Д. Ђор ђе вић

Тра ди ци о нал ни 12. Деч ји фе сти вал одр-
жан је од 19. до 21. ав гу ста у град ском пар ку
у Свр љи гу. Око 300 де це уз ра ста до 15 го-
ди на кроз раз не игре и игри це по ка за ло је

сво ју ма што ви тост и кре а тив ност, ра до ва ло
се и ве се ли ло, а тих да на су у свр љи шком
пар ку, по ред нај мла ђих, у игри и за ба ви
ужи ва ли и њи хо ви ро ди те љи, ба ке и де ке.

− Ор га ни за тор и во лон те ри осми сли ли су
игре ко је су се де ци до па ле и она су ужи ва-
ла – ре кла је за наш лист Та ња Ра до са вље-
вић, по кре тач ове ма ни фе ста ци је.

Нај при влач ни је су би ле игре без гра ни-
це, ка ра о ке и ма скен бал, на кон ко га су де ца
про ше та ла ули ца ма Свр љи га и при ка за ла
се бе у не кој но вој, из ма шта ној уло зи. У окви-
ру Деч јег фе сти ва ла Град ско по зо ри ште Те а-
тар 91 из Алек син ца одр жа ло је пред ста ву за
де цу под на зи вом „При че за ла ку ноћ“.

Ор га ни за тор ове ма ни фе ста ци је − оп-
штин ски Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и
спорт, по кро ви тељ − оп шти на Свр љиг, и
мно го број ни спон зо ри обез бе ди ли су и на-
гра де за нај у спе шни је так ми чар ске еки пе.

С. Ђор ђе вић

ЈА ЛО ВИК ИЗ ВОР − СА БОР НА ПА НА ЂУР

Ко ло од 
хи ља ду игра ча

СВР ЉИГ

Деч ји фе сти вал у Свр љи гу
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БЕ О ГРАД – ЧУ КА РИ ЦА

Упо зна ва ње гра да са ре ке

Осме по ре ду Се о ске олим-
пиј ске игре, одр жа не у Вар ни, 
оку пи ле су око 3.000 так ми ча-
ра из 39 се ла са под руч ја гра да 
Шап ца. Две ста пе де сет еки па 
над ме та ло се у 12 спорт ских ди-
сци пли на.

– Игре су оправ да ле циљ, а 
то је не го ва ње до брих од но са и 
са рад ња жи те ља ме сних за јед-
ни ца кроз спорт, али и по бољ-
ша ње ква ли те та жи во та се о ског 
ста нов ни штва. То је кон кре тан 

до при нос ове ма ни фе ста ци је 
– по ди за ње ква ли те та жи во та 
на се лу и рав но мер ни ји раз вој 
свих ме сних за јед ни ца – ис-
та као је Сре тен Ра до ва но вић, 
члан Град ског ве ћа Шап ца.

Дво днев на спорт ска ма ни-

фе ста ци ја, нај ма сов ни ја у овом 
кра ју, про те кла је у дру же њу и 
над ме та њу у спорт ском ду ху, са 
до ста не из ве сно сти и атрак тив-
них по те за ко ји су оду ше вља ва-
ли број ну пу бли ку.

И так ми ча ри су оце ни ли да
ова ма ни фе ста ци ја до при но си
по пу ла ри за ци ји спор та на се лу
и са рад њи ме сних за јед ни ца.

– Дру же ње је нај ва жни је, не-
бит но је ко се по пео на по бед-
нич ко по сто ље. Не ко мо ра да

по бе ди, а на ше се ло је три јум фо-
ва ло ове го ди не и ми смо срећ ни
због то га – ре као је Ми ка Ра ди но-
вић из по бед нич ког ти ма Ма ју ра.

Еки па овог при град ског се ла
од не ла је ти ту лу све у куп ног по-

бед ни ка са са мо јед ним бо дом
ви ше од дру го пла си ра не ме-
сне за јед ни це Ма чван ски При-
чи но вић, тре ће ме сто осво ји ла
је за јед нич ка еки па Зми ња ка и
Скра ђа на, а че твр то пла си ра ни
су так ми ча ри из Је вре мов ца.

Као и прет ход них го ди на, ор-
га ни за тор и по кро ви тељ Се о ске
олим пи ја де био је град Ша бац,
док је за тех нич ки део ор га ни за-
ци је био за ду жен ша бач ки Спорт-
ски са вез. Д. Гру јић

Град ска оп шти на Чу ка ри-
ца ор га ни зо ва ла је за нај ста-
ри је су гра ђа не упо зна ва ње 
гра да са ре ке, а пр ва пло вид-
ба је одр жа на 7. сеп тем бра.

Од свих бе о град ских оп-
шти на Чу ка ри ца ве ро ват но 
има и нај ду жу оба лу, а по 
ми шље њу ње них жи те ља, то 
је бо гат ство и ле по та ко је се 
ре чи ма те шко мо гу опи са ти.

Овом пр вом пло вид бом 
су би ли об у хва ће ни и Сав-
ски ве нац, Ка ле мег дан и део 
Дор ћо ла, а по се бан ути сак 
на пут ни ке оста ви ли су мо-
сто ви. До бро рас по ло же ни 

из лет ни ци ни су зна ли где
пре да за др же по глед, да ли
на Ади и ње ним при род ним
ле по та ма или на оном што је
чо век ство рио.

При јат ној ат мос фе ри до-
при не ли су и чел ни ци оп-
шти не Чу ка ри ца ко ји су ис-
пра ти ли путнике и по же ле ли
им мир ну пло вид бу Са вом.
Све је про шло у нај бо љем
ре ду и же ља свих је да ова-
квих и слич них ак ци ја бу де
још ви ше да би се бар ма ло
по вра ти ли они не ка да шњи
људ ски и ком шиј ски од но си.

М. Ра до са вље вић

НЕ СВА КИ ДА ШЊЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ У ШАП ЦУ

Ма јур по бед ник
„се о ске олим пи ја де”

јур
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пензионерски кутак

БА НАТ СКИ КАР ЛО ВАЦ

Дом ме сто оку пља ња
Ових лет њих да на ка да жи ва у тер мо ме три ма пре ла зи 38.

по де љак јед но од по се ће ни јих ме ста у оп шти ни Али бу нар је
Дом пен зи о не ра и бо ра ца у Ба нат ском Кар лов цу, где се уз ка-
фу, чај, до ми не, шах и дру ге игре вре ме пре кра ћу је у при јат-
ном ам би јен ту. Уре ђе ње До ма по мо гла је оп шти на Али бу нар,
у ко јој жи ви 1.360 пен зи о не ра и сто ти нак бо ра ца. Це не у До му
су не што ни же не го на дру гим ме сти ма у гра ду, па је и то раз-
лог што ме шта ни ра до свра те да по пи ју, ка ко ка жу, нај бо љу
ка фу, и ма ло се дру же са су гра ђа ни ма.

Гор да на То шић, до ма ћи ца До ма, има раз у ме ва ња за све па и за
оне ко је тре ба са че ка ти док при ме пен зи ју да пла те. Пред сед ник
ме сног удру же ња пен зи о не ра, Ни ко То мић, из у зет но је ак ти ван
ме шта нин, ре кор дер у до бро вољ ном да ва њу кр ви и је дан од
вр ло ан га жо ва них по је ди на ца у ме сном фуд бал ском клу бу. То-
мић ка же да ће у овим про сто ри ја ма у сеп тем бру по че ти да ра ди
на род на ку хи ња Цр ве ног кр ста у ко јој ће се нај у гро же ни јим ме-
шта ни ма днев но ди стри бу и ра ти 120 то плих обро ка.

По ред за ба ве и дру же ња, у До му се пен зи о не ри ма ис по-
ру чу ју и ху ма ни тар ни па ке ти, мо гу се по ру чи ти на мир ни це и
огрев по по вољ ним це на ма, а ор га ни зу ју се и бес плат ни пре-
гле ди и дру ге вр сте по мо ћи. Ф. К.

РУ МА

„Пјер“ у Ру ми
Из ло жба ка ри ка ту ра са по зна тог кон кур са „Пјер 44“, при ву-

кла је не дав но ве ли ки број Ру мља на. У Кул тур ном цен тру по-
се ти о ци су мо гли да ви де 123 ка ри ка ту ре од 80 ауто ра.

Отва ра њу из ло жбе при су ство вао је по зна ти ка ри ка ту ри ста
То шо Бор ко вић, је дан од до бит ни ка „Злат ног Пје ра“.

− Ова из ло жба је као тур ши ја, из ма ми ће вам по ко ји ки се ли
осмех – ре као је Бор ко вић, обе ћав ши да ће убу ду ће Ру ма би-

ти у ка лен да ру из ло жбе ка ри ка ту ра „Пјер“, као и нај ве ће свет-
ске ме тро по ле.

На отва ра њу је сво је афо ри зме го во рио Бо јан Љу бе но вић,
уред ник ру бри ке „ТРН“ у Ве чер њим но во сти ма. Д. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Пен зи о не ри 
по бед ни ци 
ме мо ри јал ног 
тур ни ра

Ша хов ска сек ци ја Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не-
ра Сме де рев ске Па лан ке по бед ник је ше стог Ме мо ри јал ног
тур ни ра „Га јић – Авра мо вић“. Овај ша хов ски тур нир, ко ји се
ор га ни зу је у знак се ћа ња на Ран ка Га ји ћа, пр вог пла ће ног се-
кре та ра Оп штин ског удру же ња глу вих и на глу вих Сме де рев-
ске Па лан ке, и Ра до ји цу Авра мо ви ћа, ду го го ди шњег чла на и
ка пи те на ша хов ске сек ци је Удру же ња, пр вим по вла че њем
фи гу ре отво ри ла је Ми ле ни ја Га јић, Ран ко ва су пру га.

Дру го ме сто на тур ни ру при па ло је ша хов ској сек ци ји Спорт-
ског удру же ња глу вих и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке, а тре ће
ша хи сти ма Спорт ског удру же ња глу вих и на глу вих Ве ли ке Пла не.
Ор га ни за тор овог тур ни ра, ша хов ска сек ци ја Спорт ског удру же-
ња глу вих и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке, обез бе ди ла је пе ха ре
ко ји су уру че ни ка пи те ни ма по бед нич ких еки па. Сл. К.

До на ци ја
Ге рон то ло шком цен тру

Ста нов ни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем“ до би ли су не-
дав но вред не по кло не од Ру мљан ке Ане ма ри Пу ре шић, ко ја
је ду го жи ве ла у Не мач кој, а са да је на ре ла ци ји из ме ђу две
зе мље.

− До не ла сам из Не мач ке ово га пу та дво је ин ва лид ских ко-
ли ца, че ти ри хо да ли це за те же по крет не, ја сту ке за ле жа ње
ко је ко ри сте не по крет ни бо ле сни ци, као и дру ге ства ри ко је

ће им олак ша ти жи вот и учи ни ти га удоб ни јим – ка же го спо ђа
Пу ре шић, ко јој то ни је пр ва до на ци ја.

За хва љу ју ћи на по кло ни ма, Да ни ца Је ре мић, ди рек тор ка
рум ског ГЦ „Срем“, ка за ла је да ће они ути ца ти на по бољ ша ње
здрав стве ног ста ња и ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка. Д. Р.
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СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Обе ле жен ју би леј
Чла но ви Са ве за сле пих Срем ска Ми тро ви ца су, 14. ав гу ста,

са пред став ни ци ма сво јих ор га ни за ци ја на по кра јин ском и
ре пу блич ком ни воу, пред став ни ци ма ло кал не са мо у пра ве и
чла но ви ма дру гих ор га ни за ци ја обе ле жи ли 10 го ди на по сто-
ја ња и ра да. Овим по во дом ор га ни зо ва на је из ло жба руч них
ра до ва, тур нир у ша ху, ко тли ћи ја да и дру же ње.

То ком свог по сто ја ња Са вез сле пих Срем ска Ми тро ви ца је
са мо стал но или у са рад њи са дру гим ор га ни за ци ја ма ре а ли-
зо ва о је да на ест про је ка та, а ме ђу њи ма су: обу ка на ра чу на ру

са го вор ним софт ве ром, обу ка хо да ња са бе лим шта пом, еду-
ка ци ја и ин фор ми са ње сле пих и сла бо ви дих, опи сме ња ва ње
на Бра је вом пи сму за ка сни је осле пе ла ли ца, раз не спорт ске
ак тив но сти и слич но.

У парт нер ству са ХУ „При ја те љи“ у то ку је ре а ли за ци ја јав-
них ра до ва ко је фи нан си ра ју град Срем ска Ми тро ви ца и На-
ци о нал на слу жба за за по шља ва ње.

Са вез сле пих Срем ска Ми тро ви ца има 200 чла но ва. Г. О.

КО СЈЕ РИЋ

По се ти ли Ста ни шић
Удру же ње пен зи о не ра из Ко сје ри ћа, ко је бро ји ви ше од хи-

ља ду чла но ва, ор га ни зо ва ло је не дав но јед но днев ни из лет у
ет но парк Ста ни шић код Би је љи не. У по врат ку су по се ти ли
Ба њу Ко ви ља чу, као и Тр шић, род но ме сто Ву ка Ка ра џи ћа.

– Ово је је дан у ни зу из ле та ко је смо ор га ни зо ва ли, а пла-
ни ра мо да ове го ди не по се ти мо још Ђа во љу ва рош и Вр шац
у вре ме бер бе. Ути сци са овог пу то ва ња су из ван ред ни, пен-
зи о не ри су пре за до вољ ни јер су по по вољ ним усло ви ма, на
ра те, мо гли да пла те пу то ва ње, та ко да и они са ма њим при-
ма њи ма мо гу се би да при у ште из ле те – ис ти че пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра Ко сје рић, Јо ви ца Мар ко вић.

– До вољ но је би ло ви де ти са мо ет но парк Ста ни шић, а Ба-
ња Ко ви ља ча и Тр шић су нам чист ћар – ка же Ан дри ја на Јок-
си мо вић, јед на од из лет ни ца.

Дра ги ца Ту ли ми ро вић из По же ге ода је при зна ње за ор га-
ни за ци ју из ле та и ис ти че да ми хва ли мо стра не де сти на ци је,
не схва та ју ћи ко ли ко ле пих ку та ка има мо у на шој Ср би ји и
око ли ни. Р. Н.

НИШ

Тур нир у ша ху за ОСИ
Удру же ње осо ба са ам пу та ци ја ма и по вре да ма на ра ду, у 

са рад њи са Ме ђу оп штин ском ор га ни за ци јом сле пих Ниш и 
ШКС „Сви та ња“ из Ни ша (др жав ним пр ва ком у ша ху), ор га ни-
зо ва ло је ре ви јал ни тур нир у овој ве шти ни.

Тур нир је одр жан у про сто ри ја ма МК „Бо жи дар Аџи ја“, а 
ње гов пр вен стве ни циљ, по ред над ме та ња, био је дру же ње 
и ин клу зи ја ша хи ста са раз ли чи том вр стом ин ва ли ди те та.

Ко ор ди на тор тур ни ра био је Јор дан Ива но вић. Г. П.

ЖАР КО ВО

Ми ши ће ви
да ни

Са вез по то ма ка рат ни ка
Ср би је 1912 – 1920. го ди не,
по дру жни ца Жар ко во, на
че лу са пред сед ни ком ОО
Жи во том Јок си мо ви ћем и
пред сед ни ком по дру жни це
Срем чи ца, Лу ком По ша рац,
ор га ни зо ва ли су не дав но из-
лет до Стру га ни ка.

У скло пу из ле та био је
пред ви ђен оби ла зак ма на-
сти ра у Бо го ва ђи, по се та Ми о ни ци и по ла га ње ве на ца на 
спо ме ник вој во ди Жи во ји ну Ми ши ћу. По ла га њу ве на ца при-
су ство ва ли су и не ки чла но ви Вла де и пред став ни ци Вој ске 
Ре пу бли ке Ср би је.

На кон оби ла ска Стру га ни ка, род ног ме ста вој во де Ми ши-
ћа, из лет је за вр шен по се том Ба њи Вруј ци. Ж. Ј.
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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

Чла ном 17 За ко на о фи нан сиј ској по-
др шци по ро ди ци са де цом про пи са но 
је да деч ји до да так при па да де те ту до 
на вр ше них 19 го ди на жи во та, ако се у 
свој ству ре дов ног уче ни ка на ла зи на 
шко ло ва њу.

Сход но чла ну 18 овог За ко на, под 
шко ло ва њем се под ра зу ме ва сти ца ње 
обра зо ва ња у свој ству ре дов ног уче-
ни ка у основ ној и сред њој шко ли ко је 
су об у хва ће не мре жом шко ла чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, од но сно 
АП Вој во ди на, а у скла ду са про пи си-
ма у обла сти обра зо ва ња.

С об зи ром на то да је по че ла но ва 
школ ска, 2013/14. го ди на, ко ри сни ци 
пра ва на деч ји до да так има ју оба ве-

зу да до 31. 10. 2013. го ди не до ста ве
по твр де о ре дов ном или ван ред ном
шко ло ва њу за де цу школ ског уз ра ста.

Пра во на деч ји до да так у Ср би-
ји има ју де ца до 19 го ди на ста ро сти,
а услов за сву де цу ста ри ју од се дам
го ди на је да се ре дов но шко лу ју. Ово
пра во мо гу оства ри ти по ро ди це са
нај ви ше че тво ро де це. Де ца и мла ди
са смет ња ма у раз во ју мо гу до би ја-
ти деч ји до да так до 26. го ди не ако су
укљу че ни у обра зов не про гра ме или
оспо со бља ва ње за рад. Деч ји до да так
за јул 2013. го ди не (пр во, дру го, тре ће
и че твр то де те) из но сио је 2.535,11 ди-
на ра, од но сно 3.295,62 ди на ра уве ћан
из нос, и ис пла ћен је у ав гу сту. Ј. О.

Ме ре но уде лом сред ста ва за дру штве-
ну бри гу о де ци у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, 
но ва за кон ска ре ше ња до не ла су сма ње-
ња, па је 2001. го ди не, ка да је при ме њи ван 
За кон о дру штве ној бри зи о де ци, удео био 
10,2 од сто, 2002. го ди не (по че ла при ме на 
За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци 
са де цом) 5,9, док је 2003. го ди не био 5,4 
од сто. У 2004. го ди ни тај про це нат је из-
но сио че ти ри од сто, на ред не го ди не 4,3, 
у 2006. го ди ни 4,2 про цен та и та ко да ље. 
Сма њен је и број ко ри сни ка пра ва деч јег 
до дат ка за око 25-27 од сто, а из но си деч-
јег до дат ка по ста ли су сим бо лич ни. Ка да 

је 2002. го ди не За кон о фи нан сиј ској по др-
шци по ро ди ци сту пио на сна гу, ре до ван
цен зус је из но сио 2.750 ди на ра.

Ина че, пр ви про грам деч јег до дат ка уве-
ден је у Швед ској по сле Дру гог свет ског ра-
та, а ода тле се пре нео на це лу Евро пу. Про-
гра ми се раз ли ку ју од зе мље до зе мље. Деч ји
до да так фа во ри зу је са мо хра не ро ди те ље
у Аустри ји и Нор ве шкој, а у не ким зе мља ма
(Ир ска, Не мач ка) по ро ди це са оба ро ди те-
ља. Не ки си сте ми не пра ве раз ли ку из ме-
ђу по ро ди ца са ма ње и ви ше де це (Фин ска,
Дан ска), а по је ди ни да ју ве ће до дат ке по ро-
ди ца ма са ви ше де це (Фран цу ска, Бел ги ја).

За кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци

Рок за по твр де до кра ја ок то бра

По што ва на Ре дак ци јо,

По ред свих ва ших од лич них ру бри ка и при ло га, о че му
смо вам већ је дан пут пи са ли, у „Гла су оси гу ра ни ка” број
16 од 31. 8. 2013. го ди не да ли сте при лог од не про це њи ве
вред но сти „Кра ћи пут до са ве та и по мо ћи”, ко ји је на пи са ла
Алек сан дра Ба нић, са вет ни ца ди рек то ра РФ ПИО.

Ве ли ки број пен зи о не ра ко ји су бо ра ви ли на при вре-
ме ном ра ду у ино стран ству не ма ин фор ма ци је о сво јим
пра ви ма у ве зи са ино ста жом, или не зна ју је зик да би
се пи са ним пу тем обра ти ли стра ном за во ду за пен зиј ско
оси гу ра ње, а ни су у фи нан сиј ској мо гућ но сти да ан га жу ју
адво ка те, пре во ди о це и слич но.

Не зна ју ћи за ово са ве то ва ње, ја сам се пи сме но обра ти-
ла не мач ком За во ду за пен зиј ско оси гу ра ње у ве зи са ста-
жом мо га бра та ко ји је при вре ме но бо ра вио у Не мач кој, и
он је из Мин хе на до био по зив за ово са ве то ва ње у Бе о гра-
ду 19. сеп тем бра 2013. го ди не.

Же ли мо вам и да ље мно го успе ха у ра ду.
Је ли ца Дра го вић,

УПО Па ли лу ла, Бе о град

При лог од ве ли ке ва жно сти

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
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
Ми ро слав Ша го, Ста ра Па зо ва: Мо лим да ми од го во ри те

(на осно ву до ку мен та ци је ко ју Вам ша љем) за што ми Цен-

тар за со ци јал ни рад Ста ра Па зо ва не ис пла ћу је уве ћа ни

до да так за ту ђу по моћ и не гу ка да сам до био ре ше ње ко јим ми

се при зна је то пра во и ре ше ње је пра во сна жно.

?
Да ни слав Бо ја нић, Срем ска Ми тро ви ца: Ро ђен сам 1974.

го ди не. Ра дио сам у вој сци као вој ник по уго во ру. Имао

сам не сре ћу 1998. го ди не, на слу жбе ном за дат ку. Оства-

рио сам вој ну ин ва лид ску пен зи ју. Ме ђу тим, свој ство мир но-

доп ског вој ног ин ва ли да од 2000. го ди не не мо гу да оства рим

иако ми је про це ње но свој ство 60% вој ног ин ва ли да. Да ли

имам пра во на ин ва лид ни ну или рен ту, тј. на пу ну ин ва лид ску

пен зи ју?

Од го вор: Као вој ни ин ва-
лид ски пен зи о нер и по ред
про це ње ног свој ства 60% 
мир но доп ског вој ног ин ва ли-
ди те та, по За ко ну о основ ним
пра ви ма бо ра ца вој них ин ва-
ли да и по ро ди ца па лих бо ра-
ца, ни сте мо гли исто вре ме но
да има те при ма ња по про пи-
си ма из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и ин ва лид ни-
ну по овом за ко ну, по го то во
што је основ за оба пра ва исти
па сте мо ра ли да се опре де ли-
те са мо за јед но од ових пра-

ва. Што се ти че пра ва на рен-
ту, од но сно ка ко Ви то ка же те,
пу ну ин ва лид ску пен зи ју, ве-
ро ват но пре ма про це ни вој не
ин ва лид ске ко ми си је узрок
Ва ше ин ва лид но сти ни је рат-
на по вре да, од но сно по сле ди-
ца оба вља ња про фе си о нал не
вој не де лат но сти, те ни сте мо-
гли да оства ри те пра во на та-
ко зва ну рен ту. С об зи ром на
до са да спро ве ден по сту пак, а
сход но ва же ћим за ко ни ма, Ви
не ис пу ња ва те услов за оства-
ри ва ње на ве де них пра ва.

Уве ћа ни до да так за ту ђу по моћ и не гу

Од го вор: Пре ма обим ној до-
ку мен та ци ји ко ју сте нам по сла-
ли, ви ди се да сте ду го и стр-
пљи во во ди ли по сту пак, пр во за 
оства ри ва ње пра ва на нов ча ну 
на кна ду за ту ђу не гу и по моћ 
код Фон да ПИО, као ко ри сник 
по ро дич не пен зи је, па за тим и 
код Цен тра за со ци јал ни рад за 
до би ја ње уве ћа ног из но са сте-
че не на кна де. Пре ма ре ше њу из 
апри ла ове го ди не, ко је је до нео 
над ле жни Цен тар за со ци јал ни 

рад, тре ба ло је да поч не ис пла-
та раз ли ке уве ћа ног до дат ка за 
по моћ и не гу од 5. 4. 2013. го-
ди не, те се за све ин фор ма ци је 
о свом сте че ном пра ву мо ра те 
обра ти ти над ле жном Цен тру за 
со ци јал ни рад у Ста рој Па зо ви. У 
са мом ре ше њу не по сто ји ни шта 
што би усло вља ва ло ис пла ту 
раз ли ке на кна де. У сва ком слу-
ча ју, мо ра те се обра ти ти Цен тру 
ко ји је ди ни мо же да Вам пру жи 
пра во об ја шње ње.

Уче сник НОР-а

? 
Ча слав Ни ко лић, Ба бу шни ца: Да ли ја као ужи ва лац нај ни-

же по љо при вред не пен зи је имам пра во на бо рач ки до да-

так, јер сам као уче сник у ра ту од 1944. до 1945. го ди не

био и од ли ко ван ме да љом за слу ге за на род? Ко ме тре ба да се

обра тим да оства рим ово пра во?

Од го вор: При ли ком при зна-
ва ња пра ва на пен зи ју, Ва ма је 
као уче сни ку НОР-а 1944-1945. 
го ди не мо гла да се уве ћа пен-
зи ја за 30%, с тим што уку пан 
из нос пен зи је ни је мо гао да 
пре ђе из нос ви ши од 85% од 
пен зиј ског осно ва по та да ва-
же ћим про пи си ма. Ако је ова ко 
од ре ђе на пен зи ја би ла ма ња од 
нај ни жег из но са пен зи је, од ре-
ђи ва ла би се нај ни жа пен зи ја 

ва же ћа у тре нут ку пен зи о ни са-
ња. Ова ко од ре ђе на пен зи ја се
на да ље ускла ђу је по За ко ну о
ПИО. То је све што Вам по За ко ну
о ПИО као бор цу НОР-а при па-
да. Ме ђу тим, то ни је смет ња да
се као бо рац НОР-а при ја ви те у
Ва шој оп штин ској ор га ни за ци ји
СУБ НОР-а и евен ту ал но пре ко
њих као уче сник ра та оства ри те
не ка пра ва ко ја Вам евен ту ал но
при па да ју.

?
Љ. Б. Ми ло је вић, Кра гу је вац: Ра ди ла сам (и са да ра дим)

у др жав ној уста но ви по уго во ру о де лу од 14. 2. 2011. го-

ди не. Уго вор су ми про ду жа ва ли стал но на три ме се ца.

Обе ћа ли су да ће да ме при ме у стал ни рад ни од нос, али то се

до да нас ни је де си ло. Чи та ла сам је дан од го вор да ли це ко-

је ра ди у то ку го ди не ви ше од 120 да на на истим по сло ви ма

мо ра би ти при мље но у рад ни од нос. Да ли и ја спа дам у ту

гру пу? Ко ја су мо ја пра ва? Ре че но ми је да мо гу да ра дим по

уго во ру до по ро ђа ја и да по сле то га они не ма ју ни ка кву оба-

ве зу пре ма ме ни.

Пра во на рен ту

Те ле сно оште ће ње

?
Ми ло ван Па вло вић, Узов ни ца: У ин ва лид ској пен зи ји сам 

од 1983. го ди не. Из ла зио сам на ве шта че ње за те ле сно 

оште ће ње 2010. го ди не, али ми ни је при зна то. Имам при-

зна то 60% про фе си о нал но обо ље ње од ме ди ци не ра да, и то 

мо гу да до ка жем ме ди цин ском до ку мен та ци јом. Ко ме тре ба 

да се обра тим?

Од го вор: Ако сте већ 2010. 
го ди не би ли на ве шта че њу и 
до би ли на лаз по ко ме је узрок 
на стан ка Ва шег те ле сног оште-
ће ња бо лест, а Ви твр ди те да је 
узрок про фе си о нал но обо ље-
ње, о че му рас по ла же те од го ва-
ра ју ћом ме ди цин ском до ку мен-
та ци јом, тре ба ло је још те 2010. 
го ди не да се жа ли те и пру жи те 
на ве де не до ка зе о узро ку те-

ле сног оште ће ња. Ни је ни са да 
ка сно да се зах те вом обра ти те 
Фон ду ПИО ко ји је је ди ни над-
ле жан за ову вр сту ве шта че ња 
и да уз на ве де ну до ку мен та ци ју 
тра жи те но во ве шта че ње по пи-
та њу узро ка на стан ка те ле сног 
оште ће ња. У слу ча ју по твр ђи ва-
ња ве шта че ња из 2010. го ди не 
мо же те из ја ви ти бла го вре ме ну 
жал бу.

Рад по уго во ру о де лу

Од го вор: С об зи ром на то да
ни сте у рад ном од но су ни на од-
ре ђе но, а ни на нео д ре ђе но вре-
ме, већ сте ан га жо ва ни по уго-
во ру о де лу, не за ви сно од то га
ко ли ко тра је Ва ше ан га жо ва ње,
оно не мо же да пре ра сте у рад-
ни од нос ни на од ре ђе но вре ме.

По сло да вац та ко ђе не ма ни ка-
кве оба ве зе пре ма Ва ма ис те ком
уго во ра, иако сте у дру гом ста-
њу. Да кле, пот пу но је тач но да
по сло да вац не ма ни ка кве оба-
ве зе пре ма Ва ма ис те ком уго во-
ра о де лу, опет из раз ло га што се
не ра ди о рад ном од но су.
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СКАНДИНАВКА

(Пре)пла ну лост
Да би смо на мо ру са мо пре пла ну ли, пла ну ла су 

три кре ди та.

На зи ре се крај из вла че ња из кри зе. Већ смо из ву кли 
де бљи крај.

Ка кав сам, и исти на за жму ри кад је по гле дам у 

очи.

По шту је мо при ро ду. Окре ће мо се ка ко ве тар ду ва.
Ви ше не ва жи па ро ла „Ку пуј мо до ма ће“. Све је рас-

про да то.

Оства ре на је пот пу на рав но прав ност. Не пи сме ни не 
по шту ју пи са на, а пи сме ни не пи са на пра ви ла по на ша ња.

На мла ди ма свет оста је. Укљу чу ју ћи и ду го ве том 

све ту.

„Здра вље на уста ула зи“, ре че апо те кар и да де ми лек.
На ша нај сла би ја тач ка је она ис под зна ка пи та ња.

Ми лен Ми ли во је вић

До ско ци
Не ка да смо жи ве ли од да нас до су тра. И да нас би да 

има мо од че га.
Из во зи мо па мет, а уво зи мо глу по сти.

Код нас се у сва кој ку ти ји кри је Пан до ра.
Не при мај те све к ср цу. Не ће из др жа ти.

Исти на је да Ср би ја не ма мо ре, али за то има мо ре про-
бле ма.

Не при ја те ља смо ту кли про ве ре ним оруж јем. Ла-

жи ма.

Не спо ра зу ме ре ша ва мо мир ним пу тем. Под ми ћи ва-
њем не за до вољ них.

Ла ко је у Ср би ји умре ти му шки. Тре ба у њој жи ве ти.

Ко гра ди ка ри је ру, не пи та за це ну ма те ри ја ла.
Ра де Ђер го вић
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Мо лим за реч
Це не хра не ска чу, мо ра ћу да ре кон стру и шем по тро шач ку

кор пу.

Мо је ле то ва ње је за вр ше но. Још пре 25 го ди на.

Стао ми је сат, ни ка ко да до че кам сво јих пет ми ну та.

Због ску пих уџ бе ни ка ни сам пра вио зим ни цу. У те гле сам уме-
сто ај ва ра ста вио „Фи зи ку“ и „Ма те ма ти ку“.

Те ку ће про бле ме мла ди ре ша ва ју на спла во ви ма.

Мла ди ма без по сла ро ди те љи су кућ ни љу бим ци.

И из ме ђу из бо ра увек чу вам свој ГЛАС... Оси гу ра ни ка.

Оста вљам пен зи ју са стра не, али већ су тра, по гле дам ле во, по-
гле дам де сно, ниг де је не ма.

Гра ђа ни су бе сни што су до би ли ду пле ра чу не за стру ју.

Шта, да ни су хте ли мо жда ду пле пла те и пен зи је?

Де јан Па та ко вић

Жи ва ни зми
Не бри нем се о на ја вље ном сте за њу ка и ша. У мо ди су тре ге ри.

Ср би ма је по ли ти ка хо би. Без ње би уми ра ли од до са де.

Ми смо од исте фе ле, ре че пуж тек ро ђе ном тај ку ну у по ро ди-

ли шту. Обо ји ца смо на ро ђе њу до би ли по ку ћи цу на по клон.

Ни ске це не ди пло ма по ме ра ју нам гра ни цу не пи сме но сти.

Ка да сам упе цао злат ну ри би цу, ис пу ни ла ми је са мо јед ну

же љу. Био сам пре ви ше гла дан.

Ка да по гле дам це не ме са, за ви дим ве ге та ри јан ци ма.

Се љак је ни чи ја бри га и сва чи ја на да.

Бу дућ ност је пред на ма − не да се сти ћи.

Ка да се Цр вен ка па из бај ке пре се ли ла у дво рац, за бо ра ви ла

је на па туљ ке.

На ша суд би на је у на шим ру ка ма. Не ка нам је Бог у по мо ћи!
Жи ван С. Фи ли по вић

Да ли сте зна ли ...

− да су за нај леп ше на 

 све ту про гла ше на два 

стам бе на не бо де ра на зва-

 − да је згра да Pa laz zo 

на Ab so lu te World, ко ји се 

Lom bar dia, по диг ну та у 

на ла зе у Ми си са у ги, пред-

Ми ла ну, про гла ше на за 

гра ђу То рон та? Сво јим из-

нај леп шу европ ску гра-

ђе ви ну за про шлу го ди-

ну и до бит ник је пре сти-

жне CTBUH на гра де? Згра да има ви со ке еко ло шке стан дар де, 

са зе ле ним кро во ви ма и ко сим зи до ви ма ко ји пра ве хлад. 

Сре ди шњи део згра де је трг по кри вен ста кле ним кро вом.

ја ма под се ћа на жен ско те ло, те је про зва на Ме ри лин Мон ро, ја ма под се ћа на жен ско те ло, те је про зва на Ме ри лин Мон ро, 

док ви ша згра да има 56 спра то ва и пред ста вља му шко те ло.

 гле дом они под се ћа ју на 

људ ске фи гу ре: ни жа згра да од 50 спра то ва ва ло ви тим ли ни-

− да је, пре ма оце ни струч ња ка, 2012. го ди на би ла јед на од 
нај у спе шни јих за свет ар хи тек ту ре, у ко јој су нај бо ље свет-
ске ар хи тек те и ин же ње ри, ка ко је ре че но, „про би ли гра ни-

 це ино ва ци је и ди зај на“? То ком 2011. у све ту је по диг ну то 

− да је Do ha Tower у Ка та-

− да је Al Ba har Towers у Абу 

ру про гла ше на за јед ну од 

Да би ју про гла ше на за на ји-

нај бо љих ви со ких згра да 

но ва тив ни ју ви со ку згра ду на 

на Бли ском ис то ку и Афри-

све ту? На гра да за ино ва ци је 

ци? Згра да је на пра вље на 

пр ви пут је до де ље на про шле 

у ви ше сло је ва ка ко би се 

го ди не, а ку ле Ал Ба хар су је 

за шти ти ла од сун ца и вру-

осво ји ле пр вен стве но због 

ћи не, а исто вре ме но има 

им пре сив не за шти те од сун ца 

до вољ но све тло сти. Овај 

 ре корд них 88 обје ка та ви ших од 200 ме та ра, а у 2012. чак 96 
ова квих згра да.

то рањ, ко ји пред ста вља спој мо дер ног и древ ног ислам ског 
ди зај на, из гле да као да је пре кри вен сит ном чип ком.

са ком пју тер ским упра вља њем. На и ме, ове згра де су по себ-
не због по крет не фа са де ко ја се отва ра и за тва ра на кре та ње 
сун ца, а ње но функ ци о ни са ње кон тро ли шу ра чу на ри.
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