
ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТЕМА БРОЈА: Током српско-немачких дана разговора 

око 200 грађана добило информацију и савет из 

ообласти пензијског и инвалидског осигурања

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLV  БРОЈ 18  БЕОГРАД, 30. СЕПТЕМБАР 2013.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО

КАКО ДО НЕМАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ КАКО ДО НЕМАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ 



2 30. септембар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички

фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:

Булевар уметности бр. 10,
11070 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:

011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 

ВОЈВОДИНУ:

Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад
021/487-7754,
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: 
miroslav.mekterovic@piovoj.rs 

ШТАМПА:

Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:

011/2017-437

Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:

www.pio.rs/glasosiguranika

ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТЕМА БРОЈА: Током српско-немачких дана разговора 

око 200 грађана добило информацију и савет из 

ообласти пензијског и инвалидског осигурања

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLV  БРОЈ 18  БЕОГРАД, 30. СЕПТЕМБАР 2013.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО

КАКО ДО НЕМАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ КАКО ДО НЕМАЧКЕ ПЕНЗИЈЕ 

Ппр ви ок то бар се ши ром 
све та обе ле жа ва као Ме-

ђу на род ни дан ста ри јих осо ба, 
а да свет ска по пу ла ци ја убр за-
но ста ри, ста ти сти ка већ уве ли-
ко по ка зу је. 

Пре ма про це на ма Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, про-
це нат по пу ла ци је ста ри је од 60 
го ди на на пла не ти ће се удво-
стру чи ти, са око 11 од сто ко ли-
ко је би ло 2000, на 22 про цен та 
ко ли ко се пред ви ђа 2050, те ће 
уку пан број љу ди ста рих 60 и 
ви ше го ди на до сти ћи чак две 
ми ли јар де. Оче ку је се да ће се 
у истом пе ри о ду го то во уче тво-
ро стру чи ти и број осам де се то-
го ди шња ка и ста ри јих и до сег-
ну ће до 395 ми ли о на.

И ста нов ни штво на ше зе мље 
ста ри, а тај про цес, ка ко твр де 
де мо гра фи, тра је већ ви ше од 
40 го ди на. Пре ма ре зул та ти ма 
по след њег по пи са из 2011, про-
сеч на ста рост у Ср би ји је 42,2 го-
ди не, а удео ста рих 65 и ви ше го-
ди на из но си 17,4 од сто, што нас 
свр ста ва ме ђу де мо граф ски нај-
ста ри је зе мље све та. О убр за ном 
ста ре њу све до чи и по ре ђе ње 
по да та ка са по след ња два по пи-
са – про сеч на ста рост ста нов ни-
штва од 2002. до 2011. по ра сла је 
за две го ди не, број мла дих до 15 
го ди на је за 150.000 ма њи, а број 
ста рих 85 и ви ше го ди на је ско ро 
ду пло ве ћи и пре ма ре зул та ти ма 

из 2011. из но си 81.500. Про сеч-
на ста рост ста нов ни штва у Ср-
би ји нај ве ћа је у ре ги о ну ју жне 
и ис точ не Ср би је, где је ско ро 
сва ки пе ти ста нов ник ста ри ји од 
64 го ди не.

Жен ско ста нов ни штво у Ср-
би ји је, пре ма свим кри те ри ју-
ми ма, де мо граф ски ста ри је од 
му шког, а пре ма по да ци ма из 
2011, же не су у про се ку од му-
шка ра ца ста ри је за 2,6 го ди на. 
У ка те го ри ји ста рих 85 и ви ше 
го ди на же не су чак дво стру ко 
број ни је.

Ка да је реч о по зи ци ји Ср би је 
у од но су на дру ге зе мље, про-
сеч на ста рост ста нов ни штва 
у на шој зе мљи ма ња је не го у 
Не мач кој, Ита ли ји, Аустри ји и 
Грч кој, при бли жна је про сеч ној 
ста ро сти гра ђа на Сло ве ни је и 
Фин ске, док смо у про се ку ста-
ри ји од ста нов ни ка Цр не Го ре и 
Хр ват ске.

Про ду же ње жи вот ног ве ка 
сва ка ко пред ста вља три јумф 
раз во ја ци ви ли за ци је. Љу ди 
жи ве ду же због бо ље ис хра не, 
бо љих хи ги јен ских усло ва, на-
прет ка ме ди ци не, здрав стве не 
за шти те, обра зо ва ња и еко ном-
ског бла го ста ња. Ме ђу тим, све 
ве ћи број ста ри јих под ра зу ме ва 
и све ви ше оних ко ји не ће би ти 
у мо гућ но сти да се ста ра ју са ми 
о се би. Њи хов број ће, пре ма 
про це на ма, до 2050. у зе мља-
ма у раз во ју би ти че тво ро стру-

ко ве ћи. С го ди на ма, та ко ђе, 
ра сте и ри зик од де мен ци је, па 
се пред ви ђа да ће ши ром све та 
до ћи до дра ма тич ног по ра ста 
бро ја осо ба са де мен ци јом као 
што је Ал цхај ме ро ва бо лест. 
Све ово до во ди до по тре бе за 
ду го трај ном не гом, што че сто 
пред ста вља ве ли ки про блем, 
ка ко због не до ступ но сти ова-
квих об ли ка збри ња ва ња, та ко 
и због њи хо ве ви со ке це не.

Дру штво сва ка ко мо ра да
се при пре ми за оста ре ли свет, 
да се су о чи са иза зо ви ма, али 
и да ис ко ри сти мо гућ но сти – 
му дрост, енер ги ју и ис ку ство 
ста ри јих ста нов ни ка. С дру ге 
стра не, сви тре ба да про ба ју 
да, ко ли ко год је то мо гу ће, ста-
ре здра во. Здра во ста ре ње је 
ма кар де ли мич но усло вље но 
здра вим по на ша њем у ра ни јим 
фа за ма жи во та, а то укљу чу је 
оно што је де мо, ко ли ко смо фи-
зич ки ак тив ни, као и наш ни во 
из ло же но сти ри зи ци ма по здра-
вље, као што су они иза зва ни 
пу ше њем, штет ном по тро шњом 
ал ко хо ла итд. Иако је ва жно во-
ди ти ра чу на о здра вљу то ком 
це лог жи во та, не ка ис тра жи ва-
ња по ру чу ју да ни кад ни је ка-
сно по че ти, јер се, ре ци мо, ри-
зик од пре ра не смр ти сма њу је 
за 50 про це на та чак и ако не ко 
од у ста не од пу ше ња из ме ђу 60. 
и 75. го ди не ста ро сти.

Ве сна Ка дић

ПРВИ ОКТОБАР  МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА
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Укуп ни при хо ди и при ма ња Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње у пе ри о ду ја ну ар–јун 2013.

го ди не оства ре ни су у из но су од 287,08 ми-
ли јар ди ди на ра, што је 48,30 од сто од пла-
ни ра них сред ста ва за ову го ди ну. Оства ре-
ни из нос но ми нал но је за 5,44 од сто ве ћи
од при хо да оства ре них у истом пе ри о ду
про шле го ди не. До при но си су, као основ-
ни при ход Фон да, у овом
пе ри о ду из но си ли 143,72
ми ли јар де ди на ра, што је
47,53 од сто у од но су на
пла ни ра ни из нос на го-
ди шњем ни воу. У укуп ним
при хо ди ма и при ма њи-
ма оства ре ни до при но си
уче ство ва ли су са 50,06
од сто, а но ми нал но су за
7,14 од сто ви ши од до при-
но са оства ре них у истом
пе ри о ду ла не.

Нај зна чај ни је про ме не
у пр вом по лу го ди шту ове
го ди не ко је има ју ути цај
на фи нан си ра ње Фон да
од но се се на из ме не у За-
ко ну о до при но си ма за
оба ве зно со ци јал но оси-
гу ра ње ко ји ма је из вр ше-
но по ве ћа ње сто пе до-
при но са са 22 на 24 од сто, и то та ко што су
до при но си на те рет за по сле них по ве ћа ни
са 11 на 13 про це на та, док је део ко ји иде на
те рет по сло да ва ца остао исти, 11 од сто. За
фи нан сиј ски план Фон да зна чај не су и из-
ме не у За ко ну о ПИО и За ко ну о бу џет ском
си сте му, ко ји ма је ок то бар ско по ве ћа ње
пен зи ја и на кна да, као и пла та за по сле них
огра ни че но на 0,5 од сто. Још јед на но ви-
на, уве де на од ја ну а ра ове го ди не, од но си
се на ди на ми ку ис пла те по љо при вред них
пен зи о не ра ко ји ма се при на дле жно сти од
та да ис пла ћу ју јед ном ме сеч но у це ло сти,
уме сто из два де ла као ра ни је. То зна чи да
ће ове го ди не по љо при вред ни пен зи о не-
ри при ми ти 11 и по пен зи ја – од дру гог де-
ла за де цем бар про шле го ди не за кључ но са
ис пла том за но вем бар ове го ди не, ко ју ће
до би ти по чет ком де цем бра.

Ка да је реч о рас хо ди ма Фон да, за пр вих
шест ме се ци ове го ди не из но си ли су 287,85
ми ли јар ди ди на ра, што је 48,43 од сто од
пла ни ра них рас хо да на го ди шњем ни воу, а

но ми нал но су за 5,62 од сто ве ћи од рас хо-
да у истом пе ри о ду 2012. го ди не. Про сеч на
пен зи ја у пр вој по ло ви ни го ди не за све ка-
те го ри је ко ри сни ка из но си 23.801 ди нар,
што је 55,6 од сто од про сеч не не то за ра де
у зе мљи у овом пе ри о ду.

Чла но ви Управ ног од бо ра раз ма тра ли су
и ин фор ма ци ју Рад не гру пе о Кур шу млиј-
ској ба њи и пред ло зи ма у ве зи са упра вља-

њем и рас по ла га њем имо ви ном РФ ПИО. Да
под се ти мо, пре су дом Апе ла ци о ног су да у
Ни шу у мар ту ове го ди не од би је на је жал ба
Ре пу бли ке Ср би је и по твр ђе на пр во бит на
пре су да Оп штин ског су да у Кур шу мли ји и
Фонд је до био пра во сво ји не на не по крет-
но сти ма Спе ци јал не бол ни це „Жу бор” у
Кур шу млиј ској ба њи, као и пра во ко ри шће-
ња при па да ју ћег зе мљи шта. Та ко је овај
по сту пак пра во сна жно окон чан и основ но
пи та ње је по ста ло на ко ји на чин Фонд да ље
тре ба да упра вља овом сво ји ном.

Од лу ком ди рек то ра Фон да 16. апри ла
обра зо ва на је Рад на гру па чи ји је за да так
био да оде на те рен, из вр ши увид у тре нут-
но ста ње објек та и да пред ло ге у ве зи са
упра вља њем и рас по ла га њем имо ви ном
Фон да. Ве о ма бр зо је по ста ло ја сно да је за-
да так ко ји је до би ла Рад на гру па из у зет но
сло жен и да је си ту а ци ја са имо ви ном ве-
о ма ком пли ко ва на и зах тев на, од но сно да
вра ћа ње Спе ци јал не бол ни це „Жу бор” пр-
во бит ној на ме ни не ће би ти ни бр зо ни јед-

но став но. Уло же ни су ве ли ки на по ри струч-
не слу жбе Фон да и чла но ва Рад не гру пе да
би се при ку пи ли сви ре ле вант ни по да ци о
ста њу објек та и при па да ју ћег зе мљи шта, и
ни је дан од при ба вље них по да та ка ни је био
охра бру ју ћи. Оби ла зак Кур шу млиј ске ба ње
и бол ни це „Жу бор” по твр дио је да по сту пак
око вра ћа ња објек та пр во бит ној на ме ни –
ле че њу и ре ха би ли та ци ји па ци је на та, не ће
би ти брз и јед но ста ван, али ни не мо гућ.

Утвр ђе но је, на и ме, да су ду го ва ња за
стру ју, по рез и оста ле не пла ће не ра чу не
ви со ка, да око упи са вла сни штва та ко ђе
има про бле ма и да Фонд сам не ма до вољ-

но сред ста ва да обје кат вра ти пр во бит ној
на ме ни, што је основ ни циљ. По што су де-
таљ но ана ли зи ра на и раз мо тре на мо гу ћа
ре ше ња у ве зи са упра вља њем имо ви ном
Фон да, Рад на гру па је утвр ди ла да по сто је
че ти ри на чи на на ко ја се мо же по сту пи ти,
са мо стал но или у са рад њи са др жа вом. Је-
дан би био про да ја не по крет но сти, дру ги
да ва ње не по крет но сти у за куп, тре ћи са мо-
стал но упра вља ње и че твр ти про на ла же ње
стра те шког парт не ра.

Рад на гру па сма тра да про да ја ни је од го-
ва ра ју ће ре ше ње, као ни да ва ње у за куп, да
са мо стал но упра вља ње зах те ва из ме ну чи-
та вог ни за про пи са, за кон ских и под за кон-
ских ака та, све до оп штих ака та Фон да. Чла-
но ви Управ ног од бо ра усво ји ли су ин фор-
ма ци ју Рад не гру пе и на кон ду же рас пра ве
до го во ри ли да Рад на гру па УО за ре струк-
ту ри ра ње са чи ни стра те ги ју упра вља ња
имо ви ном Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Ве сна Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Са рад њом до стра те ги је
Усво јен Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу у пр вој по ло ви ни
го ди не и до го во ре но да Рад на гру па УО за ре струк ту ри ра ње
са чи ни стра те ги ју упра вља ња имо ви ном Фон да

ССаС  седедедниницецецее

УпУ раравнвнннногог ооодбддборора РФФФ П П ППИОИООО
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Ово го ди шњи срп ско-не мач ки да ни
раз го во ра из обла сти пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња тра ја ли су

од 17. до 19. сеп тем бра, пр ва два да на у Кра-
гу јев цу, и по след њи дан у Бе о гра ду, у згра-
ди Слу жбе 1 Фи ли ја ле за град Бе о град. У 
прав ној по мо ћи и са ве то ва њу уче ство ва ли
су струч ња ци из Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и De utsche
Ren ten ver sic he rung-а, са пре во ди о ци ма. Бу-
ду ћи да је ве ли ки број срп ских др жа вља на
у не ком пе ри о ду ра дио у Не мач кој, ин те ре-
со ва ње за ову вр сту са ве то ва ња је и ове го-
ди не би ло оче ки ва но ве ли ко.

– Пр ва два да на смо би ли у Кра гу јев цу и
за 17. смо има ли уна пред пу ну ли сту за ка-
за них са ве то ва ња, а за дру ги дан пре под-
не смо оста ви ли сло бод не тер ми не за љу-
де ко ји су до шли не на ја вље но. Је дан број
њих ко ји је же лео да до би је са вет до шао је
у сре ду пре под не. Укуп но смо у Кра гу јев цу
има ли ви ше од 80 са ве то ва ња, што ми слим
да је не знат но ма ње не го про шле го ди не у
Но вом Са ду. Сви тер ми ни су и у Бе о гра ду
би ли уна пред ре зер ви са ни, од са рад ни ка
сам чуо да са мо два-три оси гу ра ни ка ни су
до шла, ве ро ват но због ки ше, али је с дру ге
стра не до шао ве ли ки број љу ди ко ји ни су
би ли на ја вље ни. За сва ког за ин те ре со ва ног
смо од ре ди ли два де сет ми ну та раз го во ра,
а ка ко је и ра ни ја прак са по ка за ла да је за
јед но са ве то ва ње обич но по треб но ма ње
од два де сет ми ну та, тај ви шак вре ме на је
ис ко ри шћен за све ко ји су до шли, без об зи-
ра на то да ли су има ли за ка за но – об ја шња-
ва Bru no Gȕra, пред став ник не мач ког фон да
за пен зиј ско оси гу ра ње.

И од Ми о дра га Ни ко ли ћа, ди рек то ра фи-
ли ја ле Фон да ПИО у Кра гу јев цу, ко ја је би ла
до ма ћин овог са ве то ва ња, са зна ли смо да
је оно ис пу ни ло оче ки ва ња свих уче сни ка.

– Пр вог да на тер мин је за ка за ло чак 79 за-
ин те ре со ва них гра ђа на, а до шло је 64, али
је би ло и оних ко ји ни су има ли за ка за но.
И дру гог да на су до ла зи ли гра ђа ни ко ји ма
је био по тре бан са вет иако прет ход но ни-
су до го во ри ли тер мин, и сви су при мље ни.
Раз го во ри су се од ви ја ли у нај бо љем ре ду,
по што ва не су сат ни це, а чак се до ла зи ло и
пре вре ме на. За по сле ни у Фи ли ја ли Кра гу-
је вац су за до вољ ни, а и не мач ке ко ле ге су
се по зи тив но из ја сни ле о ор га ни за ци ји и о

то ме ка ко је са ве то ва ње у це ли ни про те кло.
У сва ком слу ча ју, све се од ви ја ло по пла ну,
гра ђа ни су до би ли по треб не ин фор ма ци је
и од го во ре, та ко да је са ве то ва ње си гур но
би ло од ве ли ке ко ри сти – ис ти че Ми о драг
Ни ко лић, ди рек тор кра гу је вач ке фи ли ја ле.

De utsche Ren ten ver sic he rung је и ове го-
ди не слао по зи ве на адре се оних оси гу ра-
ни ка ко ји уско ро сти чу усло ве за пен зи ју,
а Фонд ПИО је бла го вре ме но пла си рао
оба ве ште ње о овим су сре ти ма кроз ме ди-
је. Оба ве ште ње је би ло ис так ну то и у свим
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Фон да, као и

на сај то ви ма За во да за со-
ци јал но оси гу ра ње и РФ
ПИО.

У Бе о гра ду је 72 гра ђа на
ра ни је за ка за ло до ла зак, а
не при ја вље них је до шло
28, али су и они мо гли да
се обра те струч ња ци ма
два фон да за по моћ.

Дра ги ша Ма ти је вић је
из Ва ље ва до шао у Бе о-
град по по зи ву, и до био
је ин фор ма ци ју да тре ба
да под не се зах тев ка ко би
по стао ко ри сник и не мач-
ке пен зи је, по што је већ

се дам го ди на срп ски пен зи о нер. Ка же да је
де вет го ди на био за по слен у Не мач кој и да
је за сво је ко ле ге са ко ји ма је ра дио та ко-
ђе ус пео да до би је по треб не ин фор ма ци је
ко је ће им пре не ти. Са ве то дав ци су, пре-
ма ње го вим ре чи ма, би ли ве о ма љу ба зни,
ефи ка сни и пред у сре тљи ви.

У згра ду Слу жбе 1 Фи ли ја ле за град Бе о-
град на Но вом Бе о гра ду на кон сул та ци је са
екс пер ти ма до шла је и Ка ти ца Де лић, ко ја
је та ко ђе до би ла по зив и од мах за ка за ла
са ве то ва ње. Она има спе ци фи чан про блем
јер јој у еви ден ци ји не до ста је јед на го ди на

СРП СКО-НЕ МАЧ КИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ ИЗ ПИО

Ин фор ма ци је и од го во ри 
за око 200 гра ђа на
Нај че шће пи та ње ко је по ста вља ју за ин те ре со ва ни је сте ко ли ко још мо ра ју 
да че ка ју на не мач ку пен зи ју

ПоПослсле е КрКррагагагујујујевевевцацацаца, , и и и у у у у БеБеБеБеогогограрарадуду
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Bru no Gȕra, 

пред став ник 

не мач ког фон да 

за пен зиј ско 

оси гу ра ње



ста жа у Не мач кој. Са вет ни ци су об ја сни ли
да се та кве гре шке не кад пот кра ду, и да по-
дат ке о ко ле га ма са ко ји ма је за јед но ра ди-
ла тре ба да по ша ље у Не мач ку, јер су они
мо гу ћи све до ци ко ји мо гу да по твр де да је
она ту јед ну го ди ну за и ста ра ди ла, иако ни-
је еви ден ти ра на. Ка ти ца Де лић ка же да је
за до вољ на од го во ром ко ји је до би ла, да ће
по сту пи ти ка ко јој је са ве то ва но, и да је ова-
ква вр ста раз го во ра по треб на.

Ка та Пе тро вић из Ба тај ни це та ко ђе је уна-
пред за ка за ла до ла зак, и ми сли да је ова вр-
ста раз го во ра вр ло ко ри сна. Она је до са да
не ко ли ко пу та пла ћа ла пре во ди о ца ка да
се не мач ком но си о цу оси гу ра ња пи са ним
пу тем обра ћа ла по што је не ка да ра ди ла у
Офен ба ху. Ка же да је ова ква ко му ни ка ци ја
мно го бр жа и, на рав но, бес плат на.

Но во бе о гра ђан ка Мил ка Га јић оти шла је
1. 5. 2007. го ди не у пен зи ју са 35 го ди на ста-
жа и 55 го ди на ста ро сти. По вод за њен до ла-
зак на са ве то дав не да не је био што има и пет
го ди на ста жа у Не мач кој. Ме ђу тим, по не-
мач ком за ко ну сви ко ји су ро ђе ни по сле 31.
12. 1951. још не ма ју услов за пен зи ју. Ипак,
об ја шње но јој је да мо же оства ри ти пра во
на не мач ку пен зи ју и са 63 го ди не, али не ће

при ма ти пун из нос пен зи је ко ји би јој био
упла ћи ван да има по треб не го ди не жи во та.
Она је би ла ве о ма за до вољ на од го во ром ко-
ји је до би ла од не мач ких струч ња ка.

Ол ги ца Ви ја тов из Ве ли ког Сре ди шта у
Не мач кој је ра ди ла две го ди не и шест ме-
се ци. Ка же да је ра ни је под но си ла зах тев,
али та да ни је ис пу ња ва ла услов за ста ро сну

пен зи ју, због че га је до би ла не га ти ван од-
го вор од не мач ког но си о ца оси гу ра ња. Од
та да је про шло две го ди не, и сад је до би ла
по зив да до ђе на са ве то ва ње. На са ве то ва-
њу јој је ре че но да ће 2017. мо ћи да оства ри
пра во на не мач ку пен зи ју, јер ће та да има ти
65 го ди на жи во та.

О са ве то дав ним да ни ма за сле де ћу го ди-
ну би ће раз го во ра на са стан ку срп ских и
не мач ких пред став ни ка ко ји ће се одр жа ти
кра јем ок то бра. Та да ће се раз ма тра ти и у
ко јим гра до ви ма ће би ти одр жа на са ве то-
ва ња иду ће го ди не.

– У Не мач кој смо до са да увек има ли је-
дан дан у Мин хе ну и је дан и по дан у не ком
дру гом гра ду, ове го ди не је то био Штут гарт.
Та ко смо и за Ср би ју до са да пла ни ра ли је-
дан дан у Бе о гра ду, а је дан и по у дру гом
гра ду. Ипак, због ве ли ког ин те ре со ва ња ће-
мо или по ве ћа ти број ко ле га ко ји са ве ту ју,
или ће мо уве сти још је дан дан у Бе о гра ду,
јер у глав ном гра ду Ср би је и око ли ни има-
мо ве ли ки број оси гу ра ни ка ко ји ма мо же-
мо да се обра ти мо. Нај ин те ре сант ни је пи та-

ње ко је по ста вља ју гра ђа ни је сте, на рав но,
ко ли ко још мо ра ју да че ка ју на не мач ку
пен зи ју. У Бе о гра ду сам био већ се дам, осам
пу та, а до па да ју ми се и Кра гу је вац и Но ви
Сад. Увек сам ср дач но при мљен, а и ор га-
ни за ци ја са ве то дав них да на је ов де ве о ма
до бра – на гла ша ва пред став ник не мач ког
фон да, Bru no Gȕra. Је ле на Оцић
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Из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј-

ском и ин ва лид ском оси гу ра њу пред ви-

ђе но је да се пен зи је од ок то бра ускла де 

за 0,5 од сто, што ће за про се чан из нос 

пен зи је, ко ја је у ју лу из но си ла 24.028 ди-

на ра, зна чи ти по ве ћа ње за 120 ди на ра. 

По сма тра но по ка те го ри ја ма, ко ри сни-

ци ма из ка те го ри је за по сле них ок то бар-

ски чек би ће уве ћан за про сеч но 130 ди-

на ра, ко ри сни ци са мо стал не де лат но сти

про сеч но ће до би ти пен зи је ви ше за 124

ди на ра, а по љо при вред ни пен зи о не ри

има ће чек уве ћан за про сеч но 51 ди нар.

Као што смо ре кли, про сеч на пен зи ја

у Ср би ји у ју лу 2013, за све ка те го ри је

и све вр сте пра ва, из но си ла је 24.028

ди на ра. По ка те го ри ја ма по сма тра но,

за за по сле не 26.065 ди на ра, са мо стал-

не де лат но сти 24.831 ди нар и за по љо-

при вред не пен зи о не ре 10.151 ди нар.

За ко ном о бу џе ту РС и Фи нан сиј ским 

пла ном РФ ПИО за 2013. го ди ну пред-

ви ђе на су сред ства за ис пла ту пен зи ја 

и оста лих пра ва из пен зиј ског и ин ва-

лид ског оси гу ра ња, та ко да ће ис пла та 

би ти ре а ли зо ва на у це ло сти и по утвр-

ђе ној ди на ми ци. Г. О.

Ок то бар ска по ви ши ца

И у Не мач кој се по ди же ста ро сна гра ни ца
Ста ро сна гра ни ца за ре-

дов ну ста ро сну пен зи ју

у Не мач кој је 65 го ди на, 

али је због про ду же ног 

жи вот ног ве ка и сма ње-

ног на та ли те та, а да би

се одр жа ла ста бил ност 

пен зиј ског си сте ма,

од лу че но да се гра ни-

ца за ста ро сну пен зи ју 

по диг не на 67 го ди на.

То зна чи да се, по чев од

1947. го ди шта, од 2012. 

по ди же гра ни ца по је-

дан ме сец го ди шње, а 

од 2024. го ди не по два

ме се ца го ди шње, та ко 

да ће од 1964. го ди шта 

за ре дов не ста ро сне 

пен зи је ва жи ти ста ро сна 

гра ни ца од 67 го ди на.

Сваки разговор са саветодавцем 

уз преводиоца
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поводи

Ре пу блич ки фонд
ПИО ре дов но ис пла-
ћу је пен зи је сво јим

ко ри сни ци ма у ино стран-
ству. По овом осно ву је то-
ком про шле го ди не тран-
сфе ри са но 1,016 ми ли јар-
ди ди на ра, а ове пен зи је
се, због ве ли ких ад ми ни-
стра тив них тро шко ва и
ре ла тив но ни ских из но са,
ис пла ћу ју тро ме сеч но,
осим пен зи ја за ре пу бли-
ке бив ше СФРЈ, ко је се ис-
пла ћу ју сва ког ме се ца.

Ср би ја има пот пи са не
спо ра зу ме о со ци јал ном
оси гу ра њу са 26 зе ма ља,
и њи ма су ре гу ли са на пи-
та ња при зна ва ња пен зиј-
ског ста жа, ис пла те пен зи ја и дру га пи та ња
из обла сти со ци јал ног оси гу ра ња. Те зе мље
су: Аустри ја, Бел ги ја, БиХ, Бу гар ска, Цр на
Го ра, Че шка, Дан ска, Еги пат, Фран цу ска, Хо-
лан ди ја, Хр ват ска, Ита ли ја, Ки пар, Ли би ја,
Лук сем бург, Ма ђар ска, Ма ке до ни ја, Не мач-
ка, Нор ве шка, Па на ма, Пољ ска, Ру му ни ја
(са мо здрав стве но оси гу ра ње), Сло вач ка,
Сло ве ни ја, Швај цар ска, Швед ска и Ве ли ка

Бри та ни ја. Спо ра зу ме о со ци јал ном оси гу-
ра њу пот пи су је Ми ни стар ство ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. Ис пла та
свих ино стра них пен зи ја и оста лих пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња ко-
ри сни ци ма ко ји има ју пре би ва ли ште, од но-
сно стал ни бо ра вак ван Ср би је ре а ли зу је се
под усло ви ма пред ви ђе ним ме ђу на род ним
спо ра зу мом, а ако кон вен ци ја са том зе-

мљом ни је пот пи са на – та да под усло ви ма
ре ци про ци те та.

По ред ре пу бли ка бив ше СФРЈ, пен зи је
за ра ђе не у Ср би ји сти жу у још 20 зе ма ља
све та, а то су: Не мач ка, Аустри ја, Ма ђар ска,
Ита ли ја, Фран цу ска, Бел ги ја, Лук сем бург, Хо-
лан ди ја, САД, Че шка Ре пу бли ка, Сло вач ка
Ре пу бли ка, Бра зил, Бу гар ска, Ка на да, Аустра-
ли ја, Швед ска, Нор ве шка, Ве ли ка Бри та ни ја,
Швај цар ска, Дан ска. Пре ма по да ци ма за де-
цем бар 2012. го ди не, у овим зе мља ма би ло
је укуп но 44.258 ко ри сни ка срп ских пен зи ја.

Од свих стра них зе ма ља го ди на ма је нај-
ви ше пен зи ја из Ср би је од ла зи ло у Не мач ку
– око 8.300. Си ту а ци ја се, ме ђу тим, про ме-
ни ла од 1. 1. 2012. го ди не, от ка ко Фонд ПИО
ис пла ћу је и вој не пен зи је, па је са да зе мља
у ко ју Ср би ја ис пла ћу је нај ви ше пен зи ја Ре-
пу бли ка Срп ска, и то за око 10.300 ко ри сни-
ка. По ред Ре пу бли ке Срп ске, Фонд ПИО ис-
пла ћу је пен зи је за 4.905 ко ри сни ка у Цр ној
Го ри, за 4.917 у Ма ке до ни ји, у Сло ве ни ји за
2.782 ко ри сни ка, у Хр ват ској за 8.239, док је
у Фе де ра ци ји БиХ 6.783 ко ри сни ка. Са свим
др жа ва ма из са ста ва бив ше СФРЈ Ср би ја
има за кљу че не спо ра зу ме о со ци јал ном
оси гу ра њу ко ји ма су ре гу ли са на и пи та ња
ис пла те пен зи ја, па се мо же ре ћи да је та са-
рад ња на нај ви шем ни воу. Ј. Оцић

У не дав но ус по ста вље ној раз-
ме ни струч ња ка на по сло ви ма
ино оси гу ра ња из ме ђу пен зиј-
ских фон до ва Ре пу бли ке Ср би је
и Ре пу бли ке Ма ђар ске, Ива на
Тр ни нић из Ди рек ци је По кра-
јин ског фон да бо ра ви ла је у
Цен тра лом пен зиј ском фон ду
Ма ђар ске.

– По сто је са ве то ва ња ко ја су
ор га ни зо ва на на ви шим ни во и-
ма, на ко ји ма се уго ва ра ју и до-
но се не ки стра те шки до ку мен ти
од ин те ре са за др жа ве пот пи-
сни це спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу, уз уче шће еми нент-
них струч ња ка из ове обла сти,
ме ђу тим, на овом ни воу би ла те-
рал не са рад ње из ме ђу Ср би је и

Ма ђар ске има ла сам при ли ку да 
на ли цу ме ста по мог нем у ре ша-
ва њу кон крет них про бле ма. Од-
но сно, у са рад њи са ко ле га ма 
из пен зиј ског фон да Ма ђар ске, 
утвр ди ли смо и тач но ло ци ра-

ли про бле ме ко ји су до ве ли до 
за сто ја у ре ша ва њу ви ше од 20 
пред ме та са зах те ви ма на ших 
оси гу ра ни ка, и про на шли на-
чин ка ко да их ре ши мо – ис та-
кла је не по сре дан ре зул тат ове 
са рад ње Ива на Тр ни нић.

Она ка же да ма ђар ски фонд 
има слич ну ор га ни за ци ју ра да, 
али и слич не про бле ме. Нај ак ту-
ел ни ји су они ве за ни за при зна-
ва ње ста жа и упла та до при но са 
на пен зиј ско оси гу ра ње из дру ге 
др жа ве. По себ но има ју по те шко-
ћа да раз у ме ју при зна ва ње ста-
жа ко ји се ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем (бе не фи ци ра ни стаж), 
јер се по њи хо вом за ко но дав-
ству за ни ма ња ко ја се кла си фи-

ку ју као те жа вред ну ју кроз дру-
ге по год но сти, а не у сми слу да 
се оси гу ра ни ци ма при зна је ви-
ше оства ре ног ста жа оси гу ра ња 
и сни жа ва ста ро сна гра ни ца за 
од ла зак у пен зи ју. Ива на Тр ни-
нић је по мо гла ко ле га ма из Ма-
ђар ске да бо ље раз у ме ју од ред-
бе из на ших про пи са ко је су им 
би ле не ја сне при ли ком по сту па-
ња по зах те ви ма оси гу ра ни ка и 
ко ри сни ка пра ва РФ ПИО. Она 
сма тра да је ова раз ме на струч-
ња ка би ла из у зет но успе шна јер 
су оства ре ни не по сред ни кон-
так ти, што ће бит но убр за ти и 
олак ша ти бу ду ћу ко му ни ка ци ју 
из ме ђу два фон да.

М. Мек те ро вић

ИС ПЛА ТА ПЕН ЗИ ЈА У ИНО СТРАН СТВО

Нај ви ше ко ри сни ка
у Ре пу бли ци Срп ској

РАЗ МЕ НА СТРУЧ ЊА КА ИНО ОСИ ГУ РА ЊА ФОН ДО ВА СР БИ ЈЕ И МА ЂАР СКЕ

За јед но до ви ше ре ше них зах те ва
Ива на 

Тр ни нић
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VI ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Вр њач ка Ба ња до ма ћин
Удо са да шњих пет успе шних Олим пи-УУја да за при пад ни ке тре ћег до ба, ко јеУУсу све одр жа не у Со ко ба њи, уче ство-
ва ло је ви ше од 3.300 пен зи о не ра, ко ји су
осва ја ли ме да ље, сти за ли пр ви или по след-
њи, др же ћи се олим пиј ског на че ла „Ва жно
је уче ство ва ти”.

Ове го ди не VI Олим пи ја да спор та, здра вља
и кул ту ре тре ћег до ба одр жа ва се од 30. сеп-
тем бра до 4. ок то бра на спорт ским и дру гим
те ре ни ма Вр њач ке Ба ње. Уче сни ци ће би ти
сме ште ни у хо те ли ма „Зве зда” и „Фон та на”, а
Цен тар за ре ха би ли та ци ју „Мер кур” ће би ти
но си лац еду ка тив них пре да ва ња из обла сти
здрав ства и пру жа ња ме ди цин ске по мо ћи
уче сни ци ма Олим пи ја де.

Оче ку је се да ће у се дам ди сци пли на
(екип не – шта фе та у бр зом хо да њу, фуд бал
– шут на гол, ко шар ка – сло бод на ба ца ња,
стре ља штво, пи ка до, шах, и по је ди нач на
– ри бо лов) уче ство ва ти до хи ља ду так ми-
ча ра, ко ји ће до ћи из свих кра је ва Ср би је,
а на ја вље но је и ви ше еки па из ино стран-
ства.

Ко шар ка је но ви на ово го ди шње Олим пи-
ја де, а уве де на је у част 90 го ди на од пр ве
ко шар ка шке утак ми це од и гра не у на шој зе-
мљи. Утак ми ца је од и гра на у ОШ „Краљ Пе-
тар” у исто и ме ној бе о град ској ули ци. Обе-
ле жа ва се, та ко ђе, и 65 го ди на од осни ва ња
Ко шар ка шког са ве за Ју го сла ви је и по ла ве-
ка од осва ја ња пр ве свет ске ме да ље. Упра-
во то је и раз лог да про мо те ри ово го ди шње
Олим пи ја де бу ду ко шар ка ши ко ји су у вре-
ме осва ја ња ме да ље игра ли за на шу зе мљу,
а са да су и са ми пен зи о не ри.

Још јед на но ви на на ше стој по ре ду Олим-
пи ја ди спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до-

ба су Олим пиј ски књи жев ни су сре ти, та ко да
ће ове го ди не, по ред сли ка ра, и пен зи о не ри
по све ће ни пи са њу мо ћи да ко ле га ма пред-
ста ве сво је ра до ве. Јер, Олим пи ја да тре ћег
до ба ни је за ми шље на са мо као спорт ско
над ме та ње, већ и као лич на про мо ци ја и
уна пре ђе ње уче сни ка на кул тур ном и здрав-
стве ном пла ну.

Ка да љу ди пре ђу 60. го ди ну, те шко им је
да че ка ју че ти ри го ди не до сле де ћег так-
ми че ња, па се Олим пи ја да тре ћег до ба, за
разлику од праве, одр жа ва сва ке го ди не.
За по че ла је са пет так ми чар ских ди сци-
пли на при ме ре них ста ри јим љу ди ма (шах,
пи ка до, стре ља штво, ри бо лов – као по је ди-
нач не ди сци пли не, и ори јен та ци о ни крос –
као екип на), уз мо гућ ност про ме не ди сци-
пли на и по ве ћа ња њи хо вог бро ја. Олим пи-

ја да је ра сла и по бро ју так ми ча ра (од око
500 пр ве до 776 про шле го ди не) и до би ја ла
на ква ли те ту у по гле ду ра зно вр сних са др-
жа ја и ван так ми чар ског де ла.

Уче сни ци Олим пи ја де тре ћег до ба су
му шкар ци и же не ста ри ји од 60 го ди на, из
Ср би је и из дру гих др жа ва. Прет ход них пет
Олим пи ја да (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012.

го ди не) би ле су, по оп штој оце ни свих до са-
да шњих уче сни ка, успе шно ор га ни зо ва не.
За са мо три го ди не Олим пи ја да је пре ра сла
у Олим пиј ски по крет тре ћег до ба Ср би је,
ка сни је са мо По крет тре ћег до ба Ср би је.

По што су тен ден ци је очи то та кве да је сва-
ка би ла број ни ја од прет ход не, ор га ни за то-
ри с пра вом оче ку ју ре кор дан број уче сни ка
на овим, ше стим Олим пиј ским игра ма.

В. Ана ста си је вић

Град Но ви Сад не дав но је, у 
окви ру Град ске упра ве за со ци-
јал ну и деч ју за шти ту, отво рио 
Кан це ла ри ју за осо бе са ин ва-
ли ди те том.

Ко виљ ка Пе че ни ца, за ме ни ца 
на чел ни ка Град ске упра ве за со-
ци јал ну и деч ју за шти ту, ис та кла 
је да је ова кан це ла ри ја осно ва-
на с ци љем да до при не се бо љој 
ин клу зи ји ОСИ и јед но став ни-
јем ре ша ва њу про бле ма са ко-
ји ма се ове осо бе су сре ћу.

– Че тво ро за по сле них – по је-
дан прав ник, еко но ми ста, ар хи-

тек та и со ци о лог, ба ве се, из ме ђу 
оста лог, пру жа њем бр зих од го во-
ра и ин фор ма ци ја по је дин ци ма, 
удру же њи ма и ор га ни за ци ја ма 
ОСИ, пра ће њем кон кур са, ре а ли-
за ци јом про је ка та и са рад њом са 
до на то ри ма, при ку пља њем по-
да та ка за про грам спро во ђе ња 
Ак ци о ног пла на при сту пач но сти, 
а уче ству ју и у из ра ди софт вер-
ског про гра ма за во ђе ње еви ден-
ци је при сту пач но сти – на гла си ла 
је Пе че ни ца.

Пре ма ре чи ма со ци о ло га Љуп-
ке Ман дић, за по сле не у Кан це-

ла ри ји, осо бе са ин ва ли ди те том
обра ћа ју им се пу тем те ле фо на и
лич но, че сто и са чла но ви ма по-
ро ди ца, а пи та ња су углав ном у
ве зи са за по шља ва њем. Не ка да
им је по треб на прав на по моћ,
или се рас пи ту ју о мо гућ но сти-
ма оства ри ва ња бе не фи ци ја.

– Гра ђа ни са ин ва ли ди те том
че сто нас ин фор ми шу и о про-
бле ми ма при сту пач но сти у гра ду
и су ге ри шу нам шта би тре ба ло
учи ни ти по том пи та њу – ис та кла
је Љуп ка Ман дић и до да ла да им
се обра ћа ју и ор га ни за ци је ОСИ,

као што су Са вез за спорт и ре-
кре а ци ју ин ва ли да гра да Но вог
Са да и Но во сад ско удру же ње
сту де на та са ин ва ли ди те том, са
же љом да по бољ ша ју са рад њу.

Рад но вре ме Кан це ла ри је за
ОСИ, ко ја се на ла зи у По слов ном
цен тру „Апо ло”, на Тр гу сло бо де
бр. 3, је од 7.30 до 15.30 сва ког
рад ног да на. Згра да има лифт, а
за ин те ре со ва ни мо гу до ћи лич но,
мо гу се ин фор ми са ти по зи ва њем
бро ја 021/425-727, или на адре си
kan ce la ri ja o si@g mail.com.

Дра ган Ко раћ

ОТВО РЕ НА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У НО ВОМ СА ДУ

За лакше решавање проблема
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између два броја

Од 3. до 6. ок то бра 2013. го ди не
у ор га ни за ци ји Дру штва пче ла ра
„Бе о град” одр жа ће се 39. Ме ђу на-
род ни са јам пче лар ства у Бе о гра ду
„Та шмај дан 2013”.

Са јам ће би ти обо га ћен кул тур но-
умет нич ким про гра мом, из ло жбом
фо то гра фи ја ве ли ка на срп ског пче-
лар ства, пре да ва њи ма за пче ла ре и
за по се ти о це, а би ће ор га ни зо ва не
и по се те уче ни ка и спорт ских ор га-
ни за ци ја, оби ла зак штан до ва, раз-
го вор са из ла га чи ма, итд.

За че ти ри да на тра ја ња Са јам по-
се ти ви ше од 200.000 љу ди – пче ла-
ра из це ле Евро пе и гра ђа на.

Сер ви си по др шке
за ОСИ

Пор тал ser vi si po dr ske.in fo са др жи ба зу по да та-
ка о свим до ступ ним сер ви си ма по др шке за осо-
бе са ин ва ли ди те том. Пор тал је ре зул тат про јек та 
„Одр жи ви сер ви си по др шке за осо бе са ин ва ли-
ди те том”, а ње гов циљ је да пру жи ин фор ма ци је 
о свим до ступ ним сер ви си ма по др шке за ОСИ из 
обла сти со ци јал не за шти те, обра зо ва ња и за по-
шља ва ња.

Ин фор ма ци је о ло кал ним сер ви си ма по др-
шке мо гу се про на ћи по вр сти услу га, или по 
гра ду, оп шти ни.

Ба за по да та ка је на ме ње на ве ли ком бро ју ак-
те ра: ак ту ел ним и по тен ци јал ним ко ри сни ци ма 
услу га, кре а то ри ма по ли ти ке и до но си о ци ма 
од лу ка, као и пру жа о ци ма услу га.

Пот пред сед 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, отво рио је у До му 
„Срем чи ца” но ви сер вис ор га ни зо ван на 
осно ву про јек та „Пре дах за по ро ди це де це и 

мла дих са смет ња ма у раз во ју”. Пот пред сед-
ник Вла де је ис та као зна чај по сто ја ња услу-
га ово га ти па ко је су ви ше стру ко ко ри сне и
за ро ди те ље и за де цу ко ји ма ће омо гу ћи ти
ре лак са ци ју и бо љу со ци ја ли за ци ју. Кр ко ба-

бић је на ја вио отва ра ње „Пре дах услу га” и у 
оста лим до мо ви ма тог ти па у Ср би ји.

Др жав ни се кре тар, Бран ки ца Јан ко вић, 
на ве ла је „Пре дах услу гу” као при мер до бре 
прак се ка ко се уста но ве со ци јал не за шти те 
мо гу тран сфор ми са ти и пру жа ти и дру га чи-
је услу ге из обла сти со ци јал не за шти те у ци-
љу да ље де ин сти ту ци о на ли за ци је.

„Пре дах услу га” под ра зу ме ва по вре ме но, 
крат ко роч но одва ја ње де це са смет ња ма у 
раз во ју од ро ди те ља, с ци љем оса мо ста-
љи ва ња и со ци ја ли за ци је де це, а на ме ње-
на је пре све га ро ди те љи ма, ко ји ма пру жа 
мо гућ ност од мо ра од сва ко днев не бри ге о 
де те ту и при ли ку за оба вља ње раз ли чи тих 
по ро дич них и про фе си о нал них оба ве за.

Отва ра њу овог сер ви са у Срем чи ци 
прет хо ди ло је отва ра ње Уста но ве за днев-
ни бо ра вак де це, мла дих и од ра слих са 
смет ња ма у раз во ју „Зра чак” у Чач ку – уз 
по др шку Ми ни стар ства ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке.

За шти та пра ва 
па ци је на та

Ка да пр вог де цем бра ове го ди не сту пи на 
сна гу За кон о за шти ти пра ва па ци је на та, па ци-
јен ти у Ср би ји има ће не ко ли ко вр ста за шти те. 
У са мим до мо ви ма здра вља по сто је са вет ни ци 
за за шти ту пра ва па ци је на та, али се са да уво де 
и са вет ни ци у град ским или оп штин ским скуп-
шти на ма, од ко јих ће гра ђа ни мо ћи да за тра же 
по моћ из обла сти здрав стве не за шти те.

За кон о за шти ти пра ва па ци је на та обез бе ђу је 
па ци јен ти ма и не ко ли ко но вих пра ва. До са да је 
срп ско за ко но дав ство по зна ва ло 12 пра ва па-
ци је на та, а њи ма су при кљу че на пра ва на пре-
вен тив не ме ре, ква ли тет пру жа ња здрав стве не 
за шти те, без бед ност, пра во на дру го струч но 
ми шље ње, као и пра ва де те та и пра во на олак-
ша ње пат ње и бо ла.

Фе сти вал „Злат но до ба”

Од 24. до 26. сеп тем бра је да на е сти пут по ре ду одр жан је Фе сти вал ства ра ла штва
ста ри јих ли ца „Злат но до ба” под сло га ном „Нај бо ље тек до ла зи”. Фе сти вал су ор га-
ни зо ва ли Клу бо ви Ге рон то ло шког цен тра Бе о гра да, под по кро ви тељ ством град ског
Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту.

Ра зно вр стан про грам, ко ји су, из ме ђу оста лог,
чи ни ли по ет ски кон курс „Злат ни стих”, из ло жба
ре ди зај ни ра них пред ме та „Ста ро у но во”, ме ђу ге-
не ра циј ска трам па, Шко ла ства ра ла штва „Ни кад
ни је ка сно” и дру го, оку пио је ви ше од 700 уче-
сни ка.

Умет нич ки са вет фе сти ва ла до де лио је на гра-
де и по ве ље „Злат но до ба” ис так ну тим пен зи о-
ни са ним умет ни ци ма са ста жом ду жим од 50
го ди на про фе си о нал ног ра да: Мир ја ни Бе ши ре вић, из обла сти му зи ке, и Бран ки
Пе трић, из обла сти драм ског ства ра ла штва. На гра да „Злат на реч” за ху ма но но ви-
нар ство у слу жби по зи тив ног од но са пре ма ста ри јим ли ци ма ове го ди не при па ла је
Мир ја ни То до рић, но ви нар ки ТВ Сту дио Б.

39. Ме ђу на род ни са јам пче лар ства 
у Бе о гра ду

ООтттттввввввооооооо  рррррррееееееннннн ннннннооооо вввввиииии ссссеееррррррррр  вввввиииииисссссс  ууууууууу ДДДДДДДооооооооооо  ммммммммммммуууууууу „„„„„„„СССССррррррррррееееемм ччи ца”
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Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о град
обе ле жи ла је 21. сеп тем бар, Дан бор бе про-
тив Ал цхај ме ро ве бо ле сти, ни зом ак ци ја
усме ре них на ши ре ње зна ња и раз ме ну ис-
ку ста ва у окви ру бри ге о обо ле ли ма с јед не,
и по ди за ње дру штве не све сти с дру ге стра не.

Два де се тог сеп тем бра одр жан је струч-
ни скуп по све ћен они ма ко ји про фе си-
о нал но бри ну о осо ба ма обо ле лим од

де мен ци је, на ко ме је уче ство ва ла и Бран-
ки ца Јан ко вић, др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке. За тим је 21. сеп тем бра ор га-
ни зо ва но Са ве то ва ли ште за де мен ци ју, у 
скло пу ко јег су пред став ни ци струч них 
слу жби Уста но ве ГЦБ – пси хи ја тар, ле кар, 
пси хо лог, со ци јал ни рад ник, ну три ци о ни-
ста и рад ни те ра пе ут, би ли на рас по ла га-

њу свим су гра ђа ни ма за ин те ре со ва ним 
да про ши ре зна ња о Ал цхај ме ро вој бо-
ле сти, пре вен ци ји, ра ним симп то ми ма, 
ди јаг но сти ци и нај е фи ка сни јим на чи ни ма 
збри ња ва ња обо ле лих.

Ор га ни зо ва но је и бес плат но скри нинг 
те сти ра ње на ко јем су за ин те ре со ва ни 
мо гли да про ве ре пам ће ње и дру ге пси-
хич ке функ ци је.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог 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 24. сеп тем бра.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти при ми ће це ле сеп тем-

бар ске пен зи је 3. ок то бра, а вој ни и по љо при вред ни пен зи о-
не ри 5. ок то бра.

Око 600 гра ђа на Но вог Са да, 
углав ном ста ри јих, бес плат но 
је про ве ри ло сво је здрав стве-
но ста ње 18. сеп тем бра, на Тр-
гу сло бо де, у окви ру про јек та 
„Отво ре на вра та До ма здра-
вља”, ко ји се фи нан си ра из бу-
џе та Град ске упра ве за здрав-
ство. Ак ци ју су ре а ли зо ва ли 
Дом здра вља „Но ви Сад”, Град-
ска упра ва за здрав ство и За вод 
за хит ну ме ди цин ску по моћ.

Сви за ин те ре со ва ни има ли 

су при ли ку да про ве ре ни во 
ше ће ра, хо ле сте ро ла и три гли-
це ри да у кр ви, да из ме ре крв ни 
при ти сак, ура де ЕКГ, пре гле да ју 
мла де же, про ве ре гу сти ну ко-
сти ју, на у че са мо пре глед дој ке 
и да се по са ве ту ју са при сут ним 
ме ди цин ским осо бљем.

– Ове ак ци је су вр ло зна чај не 
јер Дом здра вља ти ме по ка зу је 
да је отво рен и при сту па чан за 
све гра ђа не. За пет го ди на ко-
ли ко тра ју пре гле да но је 36.000 

Но во са ђа на, што по ка зу је да су
на ши су гра ђа ни за ин те ре со ва-
ни за ова кав вид скри нин га, од-
но сно бр зе кон тро ле њи хо вог

здрав стве ног ста ња – ре као је
проф. др Си ни ша Се вић, пред-
сед ник Скуп шти не гра да Но вог
Са да.

Да ни раз го во ра са Хр ват ском
Да ни са ве то ва ња на ко ји ма ће бес плат ну прав ну по моћ до-

би ти пен зи о не ри и оси гу ра ни ци ко ји има ју де лом срп ски, а
де лом хр ват ски стаж, ор га ни зу ју се 1. и 2. ок то бра 2013. го ди-
не у Фи ли ја ли Срем ска Ми тро ви ца (Све тог Ди ми три ја 4) и 3.
ок то бра 2013. го ди не у Бе о гра ду (Слу жба 1 Фи ли ја ле за град
Бе о град, Бу ле вар умет но сти 10, Но ви Бе о град).

Бес плат ну прав ну по моћ да ва ће са ве то дав ци из Хр ват ског
за во да за ми ро вин ско оси гу ра ње РФ ПИО.

Бес плат ни пре гле ди за Но во са ђа не
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ни ма у Не го ти ну, од 12. до 20. сеп тем бра, уче ство ва ло је око 1.000 
из во ђа ча, а њи хо ве на сту пе пра ти ло је ви ше од 7.000 по се ти ла ца. 
Ове го ди не род ни град слав ног ком по зи то ра по хо ди ли су број ни 
умет ни ци, а ме ђу њи ма чла но ви 18 ре но ми ра них хор ских ан сам ба-
ла из Ср би је, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Ре пу бли ке Срп ске и из Ита ли-
је. На са мом отва ра њу, у Нат пе ва ва њу, Ше сту ру ко вет Сте ва на Мо-
крањ ца из ве ло је чак осам хо ро ва.

Јед но од цен трал них ме ста ово го ди шњих Мо крањ че вих да на би ли 
су ју би ле ји – 200. го ди шњи ца по ги би је Хај дук-Вељ ка, а за тим и кон-
церт по во дом два ве ка од ро ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша.

На це ре мо ни ји све ча ног за тва ра ња Фе сти ва ла по кро ви те љи ма, 
при ја те љи ма, спон зо ри ма и ме ди ји ма до де ље ња су при зна ња Пла-
ке те и По ча сни це. Као по кро ви те љи 48. Мо крањ че вих да на пот пи-
са ли су се оп шти на Не го тин, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
и Ми ни стар ство фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је.

Обе ле жен Дан бор бе про тив Ал цхај ме ро ве бо ле сти
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У Но вом Са ду је сре ди ном сеп тем бра
пред ста вљен про је кат „Clu ster Po li SEE” 
– по ли ти ка раз во ја кла сте ра у ју го и сточ-
ној Евро пи, на ко ме су парт не ри из Ср би-
је 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 и
Уни вер зи тет у Но вом Са ду. Се кре та ри јат је
за ту на ме ну из дво јио 127.300 евра, а Уни-
вер зи тет у Но вом Са ду 180.000 евра. У овај
про је кат, чи ја укуп на вред ност из но си пет
ми ли о на евра, укљу че но је 11 зе ма ља и 27
ре ги ја из Евро пе.

Пре ма ре чи ма ре сор ног се кре та ра, Ми ро-
сла ва Ва си на, про је кат је уокви рен про це-
сом по ве зи ва ња пред у зе ћа у кла сте ре, што
ће омо гу ћи ти склад ни ји ре ги о нал ни раз вој
при вре де и за шти ту при вред не де лат но сти
у окви ру срод не или раз ли чи те при вред не
гра не. Ва син ис ти че да ор га ни зо ва но удру-
жи ва ње и гру пи са ње ма лих при вред них
су бје ка та мо же да по бољ ша кон ку рент ност

на ше при вре де на тр жи шту ЕУ, али и Ру си је,
Бе ло ру си је и Ка зах ста на, где је ди ни у Евро-
пи има мо по вла шће ни при ступ.

По кра јин ска ад ми ни стра ци ја ће, пре-
ма на ја ва ма, по себ но по др жа ти кла сте ре у
обла сти ма ефи ка сног ко ри шће ња об ра ди-
вих по вр ши на, пре храм бе но-пре ра ђи вач-
ких ка па ци те та, ин фра струк ту ре и ло ги сти-
ке, у ме тал ској и тек стил ној обла сти, као и
раз вој на пред них тех но ло ги ја и ин фор ма-

ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја, ко је
сво ју при ме ну на ла зе у тра ди ци о нал ним
ре сур си ма и ком па ра тив ним пред но сти ма
ко ји ма По кра ји на рас по ла же.

О про јек ту „Clu ster Po li SEE” го во ри ли су и
Љу бо мир Алек сић, ме на џер про јек та, проф.
др Сло бо дан Мо ра ча са Фа кул те та тех нич-
ких на у ка у Но вом Са ду и Мир ја на Ра де но-
вић Рат ко вић, члан про јект ног ти ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

По љо при вред ни про из-
во ђа чи у Вој во ди ни ко ји
су ста ри ји од 65 го ди на а

ко ри сни ци су по љо при вред не
или ин ва лид ске пен зи је (ко ји
су то пра во сте кли као оси гу-
ра ни ци по љо при вред ни ци)
мо гу до 1. но вем бра ове го ди не
кон ку ри са ти код по кра јин ске
ад ми ни стра ци је за под сти цај-
на сред ства за об ра ди ву зе мљу
да ту у за куп мла ђим ли ци ма.

На и ме, По кра јин ски се кре та-
ри јат за по љо при вре ду, во до-
при вре ду и шу мар ство је, због
ве ли ког ин те ре со ва ња вла сни-
ка ора ни ца ста ри јих од 65 го-
ди на, по но вио оглас на ме њен
не ко мер ци јал ним га здин стви-
ма ко ја су да ла сво ју зе мљу у
за куп. У прет ход ном по зи ву из
апри ла ове го ди не при мље но
је 3.112 при ја ва и већ је рас по-
де ље но око 115 ми ли о на ди на-
ра. За но ви јав ни оглас, ко ји је
отво рен од 18. сеп тем бра, ра ди
ко ри шће ња под сти цај них сред-
ста ва за об ра ди во зе мљи ште
из да то у арен ду за 2013. го ди ну,
пред ви ђе но је још 30 ми ли о на
ди на ра из бу џе та.

За ове под сти ца је мо гу да
кон ку ри шу фи зич ка ли ца 
(по љо при вред ни ци), но си о-
ци и чла но ви ре ги стро ва ног 
по љо при вред ног га здин ства 
упи са ног у ре ги стар по љо-
при вред них га здин ста ва, ко ји 
су вла сни ци по љо при вред ног 
зе мљи шта. Они мо ра ју има ти 
пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
Вој во ди не, а по треб но је да 
су уго вор о ду го роч ном за ку-
пу за кљу чи ли у 2013. го ди ни 
ако до са да ни су ко ри сти ли 
ова сред ста ва, и да он ни је за-
кљу чен из ме ђу чла но ва истог 
ре ги стро ва ног по љо при вред-
ног га здин ства. Об ра ди во зе-
мљи ште ко је се да је у за куп 
мо ра има ти од нај ма ње по ла 
хек та ра до нај ви ше 10 хек та-
ра, и мо ра би ти из да то у за куп 
на пе ри од од нај ма ње пет го-
ди на од да на за кљу че ња уго-
во ра.

Све по треб не ин фор ма ци је
по љо при вред ни ци мо гу до би-
ти позивом на број 021/456-973 
или на ин тер нет стра ни ци: 
www.psp.voj vo di na.gov.rs.

М. Мек те ро вић

ПОД СТИ ЦАЈ НА СРЕД СТВА ЗА ДА ВА ЊЕ ЗЕ МЉЕ У ЗА КУП

Да мла ди оста ну на се лу

Сред ства за ме ли о ра ци ју
По кра јин ски се кре та ри јат је рас пи сао и кон курс за бес по врат на 

нов ча на сред ства за ме ли о ра ци ју па шња ка и ли ва да на те ри то-

ри ји АПВ у укуп ном из но су од 25 ми ли о на ди на ра, ко ји тра је до 

4. ок то бра. Пра во да кон ку ри шу за ова сред ства има ју ло кал не

са мо у пра ве из Вој во ди не, ко је ове ме ре спро во де на зе мљи шту

у др жав ном вла сни штву или вла сни штву ло кал не са мо у пра ве,

 а ко ри сте га за ис па шу сто ке и про из вод њу се на у на се љи ма 

на под руч ју ло кал не са мо у пра ве. Сред ства за ре а ли за ци ју 

ових ак тив но сти обез бе ђу ју се до мак си мал но 50 про це на та 

из бу џе та АПВ, а пре о ста ли из нос обез бе ђу је 

ко ри сник сред ста ва.

У НО ВОМ СА ДУ ПРЕД СТА ВЉЕН ПРО ЈЕ КАТ О РАЗ ВО ЈУ КЛА СТЕ РА

Ор га ни зо ва но удру жи ва ње при вред ни ка

ММиММММиМиМи јјјјјјрјрјрјанана а РРРаРРРаРРРадедед ноновиивићћ ћћћћћћћћћ РаРаРаРРРаРатктктктткткововововићићићићћћћћћћићићић, ,, ЉуЉуЉуЉуЉуЉЉЉЉ бобоббббббобобобомимиимим р р рр ррр АлАлАлАлААлекекекекеке сисиисиић,ћћ,ћ,ћћ,ћћћ, М МММ ММиририририрррросососососсосссссслллалалалааааллл в вввв ВаВаВаВаааВВ сссссисииииииииииииссин и Слобооооододдододоооооооодооо анааннннан М ММММ МММММ Моророрророоорорачачаччачччаччча ааааааааа
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Ка да је про шле го ди не по че ло са ра-
дом пред у зе ће са ду хо ви тим на зи вом
„Из нај ми му жа”, ве ро ват но је јед ном

бро ју љу ди то из гле да ло би зар но, дру ги ма
сме шно, чак и нео збиљ но. Иза овог ша љи-
вог на зи ва, ме ђу тим, кри ју се 
ни ма ло сме шне, већ пре ко по-
треб не услу ге ка ко за љу де ко ји 
жи ве са ми, та ко и за ви шеч ла на 
до ма ћин ства. Реч је, по ред оста-
лог, и о по прав ци ра зно ра зних 
ква ро ва у ку ћи.

Слич не услу ге вр ше и дру га 
срод на пред у зе ћа ко ја та ко ђе до-
ста вља ју и хра ну, ле ко ве и дру ге 
по треп шти не на кућ ну адре су. 
Дру го је пи та ње, али под јед на ко 
зна чај но, да ли су ове услу ге по-
вољ не и да ли се ну де по пу сти за 
ста ре, не моћ не, бо ле сне, осо бе 
са ин ва ли ди те том. У по тра зи за 
по пу сти ма про на шли смо је дан 
број пред у зе ћа ко ја има ју ни же 
це не за угро же не су гра ђа не. Та ко, 
на при мер, за 180 ди на ра по са ту 
пен зи о не ри мо гу ан га жо ва ти не-
ко га да им ку ва, чи сти, спре ма, 
пе гла, иде у ку по ви ну, пла ти ра чу-
не, до не се ле ко ве из апо те ке или 
из ве де у шет њу кућ ног љу бим ца.

По је ди не бе о град ске оп шти не („Чу ка рич-
ки мај стор”, „Па ли лул ски мај стор”, „Зе мун ски
кућ ни мај стор”), али и не ки гра до ви по кре-
ну ли су ак ци је бес плат них мај сто ра. До бар
при мер је Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти ца,
ко ји ова квим про јек том не са мо да по ма же

ста рим и ин ва лид ним су гра ђа ни ма у град-
ским и при град ским на се љи ма, не го и за-
по шља ва из бе гла, ин тер но ра се ље на ли ца
и осо бе из со ци јал но угро же них ка те го ри ја
ко је су ан га жо ва не на пру жа њу услу га. Што

се ко ри сни ка ти че, при о ри тет има ју ма те ри-
јал но угро же на ли ца и ли ца ко ја жи ве са ма.
Мај сто ри у Су бо ти ци има ју по два-три из-
ла ска днев но на те рен и, ка ко ка жу, ве ли ки
је број за ин те ре со ва них. Да би пен зи о не-
ри има ли пра во на бес плат не услу ге, тре-

ба да бу ду чла но ви ге рон то ло шких клу бо-
ва, а квар мо гу да при ја ве на те ле фон број
024/555-055. За са да су овим про јек том за-
до вољ ни и пен зи о не ри и мај сто ри. По ред
ово га, у су бо тич ком Ге рон то ло шком цен тру

по кре ну ли су и ак ци ју „Се о ски до-
ма ћин”. Се о ски до ма ћин по по зи-
ву до ла зи на кућ ну адре су, а ова
по моћ об у хва та услу ге спре ма ња
и уре ђи ва ња дво ри шта и по моћ-
них про сто ри ја, ко ше ње тра ве,
се че ње су вих гра на на др ве ћу,
чи шће ње дво ри шта од сне га, чи-
шће ње олу ка и слич не ра до ве.

При не ким оп шти на ма у Ср би ји
по сто је и бес плат не услу ге у ку ћи
за ко ри сни ке во лон тер ског сер-
ви са, а оне под ра зу ме ва ју: дру же-
ње и раз го вор, по моћ у кре та њу
по ста ну, за ка зи ва ње ле кар ског
пре гле да и од во ђе ње код ле ка ра,
на бав ку основ них жи вот них на-
мир ни ца и сред ста ва за хи ги је ну,
сер ви ра ње обро ка, по ди за ње ре-
це па та и до но ше ње ле ко ва – ре-
дов не ме сеч не те ра пи је за ко ри-
сни ка, чи та ње и до но ше ње књи га
из би бли о те ке, пси хо со ци јал ну
по др шку, прав ну по моћ и дру го.
У Бе о гра ду је Зве зда ра пр ва уве ла

во лон тер ске сер ви се, а овај мо дел су ка сни-
је пре у зе ле и го то во све оста ле бе о град ске
оп шти не. Од 1. ју ла ове го ди не оп шти на Зве-
зда ра пру жа и услу гу бес плат ног пре во за за
осо бе са ин ва ли ди те том, за шта је обез бе ђе но
спе ци ја ли зо ва но ком би во зи ло. Ј. Оцић

ПО ПРАВ КЕ И ДРУ ГА ПО МОЋ У КУ ЋИ

Мајстор за дар мар и квар

Ста но ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том пред ста вља је дан 
од го ру ћих про бле ма у обла-
сти при сту пач но сти и то ди-
рект но ути че на њи хо ву изо-
ло ва ност и обим дру штве ног 
уче шћа. Ово, из ме ђу оста лог, 
сто ји у не дав но об ја вље ном 
из ве шта ју о пра ви ма осо ба 
са ин ва ли ди те том „Над гле-
дај сво ја пра ва – Мо ни то ринг 
пра ва осо ба са ин ва ли ди те-
том у Ре пу бли ци Ср би ји”.

Ис тра жи ва ње је ра ђе но на 
узор ку од 60 осо ба с ин ва ли-
ди те том из Бе о гра да, Но вог 

Са да и Ве ли ке Пла не, a у ње-
му се на во ди да чак 72 од сто 
ан ке ти ра них не ма при сту па 
по треб ним услу га ма у обла-
сти со ци јал не за шти те, док 41 
од сто твр ди да не ма ути ца ја 
на до но ше ње од лу ка, ни ти на 
из бор услу ге и њен ква ли тет.

Ис пи та ни ци су на во ди ли 
да се са про бле ми ма сре ћу 
при ли ком ко ри шће ња пре во-
за, на ула ску и кре та њу кроз 
при ват не и јав не згра де, при 
упо тре би кућ них апа ра та и 
слич но.

Сма тра ју да је дан од ве ли-

ких про бле ма пред ста вља ју
и нов ча на да ва ња по осно ву
ин ва лид но сти и да из но си ко-
ји се из два ја ју за ту ђу по моћ и
не гу ни су до вољ ни. На во де и
да су че сто су о че ни са не мо-
гућ но шћу од ла ска на бањ ско
ле че ње, као и да је оства ри-
ва ње пра ва на ор то пед ска по-
ма га ла че сто ве ли ки иза зов.

У из ве шта ју, из ме ђу оста лог,
сто ји да је „трет ман од стра-
не здрав стве них рад ни ка и
њи хов сте пен еду ка ци је и ин-
фор ми са но сти о осо ба ма са
ин ва ли ди те том че сто узрок

дис кри ми на ци је”, али се на-
во ди да је по след њих го ди на
при ме тан на пре дак у прав цу
уво ђе ња ин клу зив них прак си
у обра зо ва њу.

Ра дош Ке ра ви ца, је дан од
ауто ра ис тра жи ва ња, на ја вио
је да ће из ве штај би ти пре дат
Ко ми те ту УН за пра ва осо ба
са ин ва ли ди те том. Ке ра ви-
ца ис ти че да ове осо бе има ју
пет го ру ћих про бле ма, а то су:
при сту пач ност, здрав стве на
за шти та, со ци јал на за шти та,
обра зо ва ње и за по шља ва ње.

Љ. Ми лен ко вић

ПРО БЛЕ МИ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Ста но ва ње као изо ла ци ја
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кроз Србију

Ор га ни за ци ја за по др шку же-
на ма са ин ва ли ди те том „...Из
кру га –Вој во ди на”, у са рад њи са

Град ском упра вом за при вре ду 
гра да Но вог Са да, не дав но је 
ор га ни зо ва ла све ча ну до де лу 

ди пло ма по ла зни ци ма обу ке за 
по ве ћа ње за по шљи во сти осо ба 
са ин ва ли ди те том.

Ова ор га ни за ци ја из Но вог 
Са да већ тре ћу го ди ну за ре дом 
ре а ли зу је обу ку за ОСИ, то ком 
ко је по ла зни ци сти чу зна ња и 
ве шти не за ак тив но тра же ња 
по сла, као и ве шти не упра вља-
ња про фе си о нал ном ка ри је-
ром.

Ка ко ка же Да ја на Да мја но-
вић, ко ор ди на тор ка про гра-
ма, ове го ди не је 20 по ла зни ка 
за вр ши ло основ ну обу ку, док 
је 15 по ла зни ка за вр ши ло на-
пред ну обу ку за ме на џер ске 
ве шти не.

– У то ку обу ке дво је по ла зни-
ка ан га жо ва но је на проб ном 
ра ду, а дво је се за по сли ло. Не-
ко ли ко уче сни ка је би ло за-

ин те ре со ва но за мо гућ но сти 
са мо за по шља ва ња, па је ор га-
ни зо ва на и до дат на ра ди о ни ца 
на ме ње на овој те ми – ис та кла је
Да ја на Да мја но вић.

По ла зни ци ма обу ке ди пло ме
је уру чио Го ран Се чуј ски, члан 
Град ског ве ћа за при вре ду Но-
вог Са да, ко ји је из ра зио на ду да 
ће им сте че на зна ња и ве шти не 
омо гу ћи ти за по сле ње.

Је дан од по ла зни ка, ди пло-
ми ра ни еко но ми ста Бог дан Др-
ља ча, ре као је да је за до во љан 
што је на у чио ка ко да до ђе до 
ин фор ма ци ја о по сло ви ма, ка ко
да на пи ше CV и да се успе шно 
пред ста ви на раз го во ру са по-
сло дав цем, и да се на да да ће му
та зна ња и ве шти не омо гу ћи ти 
да на ђе по сао.

Д. Ко раћ

У11 брд ско-пла нин ских се ла у оп шти ни
Вла ди чин Хан у то ку је спро во ђе ње
про јек та пру жа ња по мо ћи ста ри ма и

бо ле сни ма. То је још је дан у ни зу про је ка-
та ко је Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке и ло кал на са мо у пра ва
ре а ли зу ју већ не ко ли ко го ди на. Ове го ди-
не ре сор но ми ни стар ство одо бри ло је два
та ква про јек та – пр ви је за по чет 2. мар та и
тра јао је шест ме се ци, док је дру ги кре нуо
од ју ла и би ће за вр шен до кра ја де цем бра.

– Про је кат пру жа ња по мо ћи ста ри ма у
брд ско-пла нин ским се ли ма, ко ји је не дав-
но за вр шен, ре а ли зо вао је Цр ве ни крст,
за хва љу ју ћи фи нан сиј ској по др шци Ми ни-
стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке и оп шти не Вла ди чин Хан. Би ло је
об у хва ће но 15 брд ско-пла нин ских ме сних
за јед ни ца са 150 ко ри сни ка, а оби ла зи ло
их је осам до ма ћи ца. Ми ни стар ство је за то
обез бе ди ло око 1,5 ми ли он ди на ра – ка же
Са ша Ни ко лић, се кре тар Оп штин ске ор га-
ни за ци је Цр ве ног кр ста у Вла ди чи ном Ха-
ну.

У дру ги про је кат укљу че но је још 11 се ла
и 100 ко ри сни ка. На пру жа њу по мо ћи ко ја
се са сто ји од на бав ке ле ко ва и на мир ни-
ца, од во ђе ња код ле ка ра, пла ћа ња ра чу на,
по мо ћи у кућ ним по сло ви ма и у одр жа ва-
њу хи ги је не ко ри сни ка ан га жо ва но је шест

пру жа ла ца услу га. Пре ма ре чи ма Ма је Сте-
ва но вић, ко ор ди на тор ке ис пред ло кал не
са мо у пра ве, про је кат ће тра ја ти до кра ја
де цем бра, а ње го ва вред ност је 2.214.000
ди на ра.

У пла нин ском под руч ју хан ске оп шти-
не углав ном жи ве ста ри, не рет ко по је дан
члан у до ма ћин ству, че сто за бо ра вље ни и
од нај бли жих. Има слу ча је ва, ка ко нам је

не дав но ре кла др Са ња Ми хај ло вић, ко ја је
оби ла зи ла јед ну гру пу, да ви ше од 20 го ди-
на ни су оти шли код ле ка ра, не ма ју здрав-
стве ну књи жи цу па, иако бо ле сни, ни би ло
ка кву те ра пи ју. Ипак, од све га љу ди ма, ка-
жу до ма ћи це, нај ви ше тре ба ма ло па жње и
раз го во ра, јер је ста рост на ро чи то те шка у
са мо ћи.

Љ. П.

 ПОМОЋ МЕШТАНИМА СЕЛА ОПШТИНЕ ВЛА ДИ ЧИН ХАН

Бри га о ста ри ма

...ИЗ КРУ ГА – ВОЈ ВО ДИ НА

Об у че ни за ак тив но тра же ње по сла

СаСаСаСа д д д ддодододододделелелелелеле е е е е дидидидидиид плплплплпломомомомомммаааааа
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До де лом на гра да и при зна ња нај бо љим
уче сни ци ма и из ла га чи ма, на „Шу ма ди-

ја сај му” у Кра гу јев цу за тво рен је ју би лар ни
де се ти Шу ма диј ски са јам по љо при вре де.

То ком че ти ри са јам ска да на, од 12. до 15.

сеп тем бра, по се ти о ци ма се пред ста ви ло
ви ше од 100 из ла га ча и око 400 од га ји ва ча
ко ји су, на спе ци ја ли зо ва ним из ло жба ма,
при ка за ли нај бо ље у сто чар ству у ре ги о ну
Шу ма ди је и По мо ра вља.

Јед на од нај зна чај ни јих пра те ћих ма ни фе-
ста ци ја де се тог Шу ма диј ског сај ма по љо при-
вре де би ли су и „Да ни пче лар ства”, на ко ји ма
је сво је про из во де пред ста ви ло ви ше од
три де сет пче ла ра из Шу ма ди је, По мо ра вља,
Не го ти на, са Хо мо ља и Ко па о ни ка. На про-
дај ној из ло жби у „Ме де ном со ка ку” по се ти о-
ци су мо гли да про ба ју и ку пе мед, ма тич ни
млеч, по ле нов прах, про по лис и во сак, али и
да ви де и на ба ве са вре ме ну опре му, пре па-
ра те, при бор и ли те ра ту ру за пче лар ство.

Ни ове го ди не ни је из о ста ло над ме та ње
у при пре ма њу ри бље чор бе и гу ла ша, а ни
тра ди ци о нал на „Фи ја ке ри ја да”. За вр шни цу
нај ве ће је се ње аграр не смо тре у Ср би ји обе-
ле жи ла је из ло жба кра ва си мен тал ске ра се у
ор га ни за ци ји Удру же ња од га ји ва ча „Шу ма ди-
ја”. Де се ти са јам по љо при вре де у Кра гу јев цу
све ча но је за тво рен на сту пом чла но ва Кул-
тур но-умет нич ког дру штва „Сви лен ко нац”.

Ор га ни за то ри де се тог Шу ма диј ског сај ма
по љо при вре де би ли су град Кра гу је вац и
„Шу ма ди ја са јам”, уз по др шку број них удру-
же ња, спон зо ра и при ја те ља ма ни фе ста ци је.

Ми лош Сан трач

ДЕ СЕ ТИ ШУ МА ДИЈ СКИ СА ЈАМ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Нај ве ћа је се ња смо тра агра ра

Пред став ни ци бу гар ске оп шти не Дол на
ба ња по се ти ли су Град ску оп шти ну Ни шка
ба ња и раз го ва ра ли о про јек ту „Из вор ми-
не рал не во де – из вор здра вља и за до вољ-
ства”, ко ји би тре ба ло да омо гу ћи да ове
две ба ње, уз још че ти ри из Ср би је и че ти ри
из Бу гар ске, до би ју све о бу хват ну сту ди ју о
ква ли те ту ми не рал них во да на сво јој те ри-
то ри ји.

По ред ела бо ра та о ми не рал ним во да ма,
про је кат ће, из ме ђу оста лог, обез бе ди ти
и по дат ке о ста њу и ка па ци те ти ма ба ња и
вел нес ту ри зма у по гра нич ном ре ги о ну, док
ће по тен ци јал ни ин ве сти то ри би ти упо зна-
ти са мо гућ но сти ма за из град њу бањ ских
ку па ти ла, спа и вел нес цен та ра. Про је кат
„Из вор ми не рал не во де – из вор здра вља и
за до вољ ства” по кре нут је да би се под ста-
кло еко ном ски и еко ло шки про фи та бил но
упра вља ње и ко ри шће ње из во ра ми не рал-
не во де у по гра нич ном ре ги о ну и да би за-
по сле ни у ба ња ма у Ср би ји и Бу гар ској раз-
ме ни ли до бра ис ку ства у овој обла сти.

Про је кат са не што ви ше од 165.000 евра
фи нан си ра Европ ска уни ја кроз ИПА фон-

до ве, а оп шти не Ни шка ба ња и Дол на ба ња
и Уни вер зи тет шу мар ства из Со фи је има ју
оба ве зу да га ре а ли зу ју до кра ја го ди не.

Ко ор ди на тор про јек та у Ни шкој ба њи,
Дра ган Јо ва но вић, ис ти че да је у то ку све-
о бу хват на ана ли за ква ли те та и ка па ци те-
та ми не рал них из во ра у де сет ба ња у овом

ре ги о ну. Ана ли зе ра ди ин сти тут из Со фи је,
а на кон ис тра жи ва ња ура ди ће ела бо рат ко-
ји ће свим ба ња ма би ти од ве ли ке ко ри сти.
Ела бо рат би тре ба ло да да од го во ре на мно-
га пи та ња о ква ли те ту и сна зи из во ри шта.
Сту ди ја, као и чи тав про је кат, Ни шкој ба њи
ће по слу жи ти као осно ва за раз вој здрав-

стве ног, вел нес и спа ту ри-
зма, али и за при пре му но вих
про је ка та из ове обла сти.

Зо ран Ви да но вић, пред сед-
ник оп шти не Ни шка ба ња, на-
гла ша ва да ће про је кат „Из вор
ми не рал не во де – из вор здра-
вља и за до вољ ства” по бољ-
ша ти и ка па ци тет ту ри стич ке
по ну де ба ње та ко што ће по-
мо ћи да се мак си мал но ко ри-
сти оно што је за сва ку ба њу
ба зич но – ле ко ви та ми не рал-
на во да. Ви да но вић ка же да је
ово са мо пр ви у ни зу ко ра ка
ко ји ће усле ди ти на по љу раз-
во ја ту ри зма у тој ба њи.

Љ. Гло го вац

НИ ШКА БА ЊА И БУ ГАР СКА ДОЛ НА БА ЊА РЕ А ЛИ ЗУ ЈУ ПРО ЈЕ КАТ
ПО СВЕ ЋЕН МИ НЕ РАЛ НИМ ВО ДА МА

Бањ ска во да из вор здра вља и за до вољ ства
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здрав живот

Је се њи по сло виЈе се њи по сло ви

Па ште та од 
цр ве них па при ка

Са стој ци: 50 цр ве них па при ка, 3,5 кг па ра дај за, 1 кг цр-
ног лу ка, 150 гр бе лог лу ка, ½ л уља, лист це ле ра, со, ке си-
ца мле ве ног би бе ра, 200 г сен фа, кон зер ванс.

На чин при пре-

ме: па при ку ис-
пе ћи, ољу шти ти
и са мле ти. Па ра-
дајз и лук исе ћи
и ба ри ти око 20
ми ну та. Оце ди ти,
па по ме ша ти с па-
при ком. До да ти
уље и пр жи ти док
ма са не по ста не
гу ста. До да ти мле-

ве ни бе ли лук, сит но исец кан лист це ле ра, би бер и со по
уку су, а за тим и сенф и кон зер ванс. Све до бро из ме ша ти,
си па ти у вре ле те гле и за тво ри ти. Окре ну ти те гле не ко-
ли ко ми ну та на по кло пац, за тим од ло жи ти.

Је сен у ба шти
Вре ме је за је се ње ра до ве у ба шти и сре-

ђи ва ње бал кон ског цве ћа. Са бал ко на тре ба 
укло ни ти пре цве та ле цвет ни це, биљ ке ко је 
има ју са мо ли сто ве тре ба те мељ но пре бри-
са ти, по по тре би до да ти зе мље у сак си је, а 
цве ће ко је не тр пи зи му уне ти по но во у ку-
ћу. Не ке вр сте му шка тли, као кла ри он, тре ба 
пре са ди ти у све жу зе мљу и скра ти ти гра не за 
две тре ћи не. Др жа ти их на све тлом ме сту, на 
тем пе ра ту ри од 5 до 10 сте пе ни Цел зи ју са.

За оне ко ји има ју ба ште ово је пе ри од ка да 
је нај бо ље по са ди ти укра сно гр мље, др ве ће 
и лу ко ви це ра зног цве ћа ко је тр пи зи му и 
кре ће у ра но про ле ће. Та кви су зум бу ли, ла-
ле, нар ци си, ири си, ви си ба бе и љи ља ни. Ове 
биљ ке су атрак тив не и ла ко се уз га ја ју, а кад 
се јед ном по са де, по ја вљу ју се из но ва го ди на ма. Лу ко ви це тре ба са ди ти на ду би ни 15-
20 цен ти ме та ра, а у ру пу оба ве зно по ста ви ти дре на жни слој од шљун ка.

Ку ку руз из те гле
Са стој ци: 8 шо ља зр на ку ку ру за,

3 цр на лу ка, сред њи це лер, 2 зе ле-
не па при ке, 1 цр ве на па при ка, не-
пу на шо ља ше ће ра, 2 ка ши ке со ли,
љу та па при чи ца, 2 че на бе лог лу ка,
лист це ле ра, не пу не 3 шо ље ал ко-
хол ног сир ће та, 1½ ка ши ка сен фа,
3 ка ши ке бра шна.

На чин при пре ме: цр ни лук исец-
ка ти, це лер из рен да ти, па при ке
исе ћи на сит но, као и лист це ле ра,
бе ли лук из гње чи ти. До да ти ше ћер,

со и 2,5 шо ље сир ће та. Ста ви ти да 
про ку ва пет ми ну та. По себ но из-
ме ша ти сенф и бра шно, уз до да-
ва ње по ла шо ље сир ће та и ма ло 
во де да се до би је ком пакт на ма са. 
Ово до да ти у вру ћу ме ша ви ну по-
вр ћа и ку ва ти још не ко ли ко ми ну-
та уз ме ша ње док не по ста не глат-
ка и гу ста ма са. У то до да ти ку ку руз 
и ку ва ти још пет ми ну та. Си па ти у 
вре ле те гле и за тво ри ти. Те гле сло-
жи ти у ве ћи суд са во дом у ви си ни 
до по ла те гле и ку ва ти око 15 ми-
ну та.

Мле ве на 
зе лен 
за су пу

Са стој ци: 1 кг шар га-
ре пе, 1 кг ко ре на це ле ра, 
1 кг пер шу но вог ко ре на, 
1 кг цр ног лу ка, 250 г па-
шка на та, две сред ње ке-
ле ра бе, ве за пер шу но вог 
и це ле ро вог ли ста, ма ња 
гла ви ца ку пу са, 450 г со-
ли, уље.

На чин при пре ме: све 
са стој ке са мле ти на ма-
ши ни. Ста ви ти их да се 
пр же у соп стве ном со ку. 
Пр жи ти уз ме ша ње док 
сок не ис па ри а ма са не 
поч не да ли чи на пек мез. Си па ти у вру ће те гле и ка ши ком при ти ска ти
да се ис ти сну ме ху ри ћи ва зду ха. За ли ти сва ку те глу са око 1 цм уља. За-
тво ри ти це ло фа ном на мо че ним у ал ко хол.

Ки се ле ти кви це 
са лу ком

Са стој ци: 2 кг ти кви ца, 350 г цр ног
лу ка, 2 шо ље ја бу ко вог сир ће та, 1 шо ља
ше ће ра, 6 ка ши ка со ли, ве за це ле ро вог
ли ста, ка ши чи ца ту ца не љу те па при ке.

На чин при пре ме: ти кви це опра ти,
исе ћи на ко лу то ве од око 8 мм. До да ти
тан ко се чен лук. У ве ћој по су ди за гре-
ја ти сир ће, ше ћер, со, сец кан це лер, ту-
ца ну па при ку. За гре ва ти док се ше ћер
не ис то пи. Скло ни ти са ва тре и до да ти
ти кви це и лук. Ла га но из ме ша ти, по кло-
пи ти и оста ви ти да од сто ји сат вре ме на.
По сле то га на већ за гре ја ну рин глу ста-
ви ти да про ку ва око пет ми ну та. Сло жи-
ти у вру ће те гле та ко да оста не 1,5 цм
до вр ха. За тво ри ти и по ре ђа ти у суд са
вру ћом во дом. Ку ва ти око 15 ми ну та.

При пре ми ла: 

Со фи ја До ми ни ко вић
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ
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Уба ци ва ње во де ног жи га у до ку мент

Ову оп ци ју ко ри сти мо ка да же ли мо да да мо по се бан зна чај до ку-
мен ту. По сту пак уба ци ва ња во де ног жи га је:

1. клик не мо на стре ли цу по ред оп ци је Wa ter mark;
2. из га ле ри је во де них жи го ва би ра мо не ки од по ну ђе них;
3. уко ли ко же ли мо да кре и ра мо соп стве ни во де ни жиг, клик не мо 

на Cu stom Wa ter mark;
4. уко ли ко за во де ни жиг же ли мо сли ку, че ки ра мо оп ци ју Pic tu re 

Wa ter mark, клик не мо на дуг ме Se lect Pic tu re и два пу та клик не мо 
на же ље ну сли ку;

5. уко ли ко за во де ни жиг же ли мо текст, че ки ра мо оп ци ју Text 

Wa ter mark и у по љу по ред оп ци јеk Text уне се мо текст ко ји ће мо 
да ко ри сти мо као во де ни жиг (у по љи ма Font, Si ze и Co lor мо же мо 
фор ма ти ра ти же ље ни текст;

6. клик не мо на дуг ме Apply;
7. клик не мо на дуг ме Clo se.
На по ме на: во де ни жиг бри ше мо ка да клик не мо на оп ци ју Re-

mo ve Wa ter mark.

Бо ја стра ни це

Уко ли ко же ли мо да обо ји мо стра ни цу, по сту пак је:
1. клик не мо на стре ли цу по ред оп ци је Pa ge Co lor;
2. клик не мо на же ље ну бо ју.

Окви ри

Уко ли ко же ли мо да до да мо оквир стра ни ци, по сту пак је:
1. клик не мо на ико ну Pa ge Bor ders;
2. на екра ну ће се по ја ви ти про зор у ко ме је ак тив на кар ти ца Pa-

ge Bor der;
3. у кар ти ци Pa ge Bor der би ра мо оквир це ле стра ни це;
4. у оп ци ји Set ting би ра мо вр сту окви ра;
5. у оп ци ји Style би ра мо из глед ли ни ја окви ра;
6. у оп ци ји Co lor би ра мо бо ју ли ни ја окви ра;
7. у оп ци ји Width би ра мо де бљи ну ли ни ја окви ра;
8. у оп ци ји Art би ра мо укра сне окви ре;
9. у оп ци ји Apply to: би ра мо:
а) при ме ну на цео текст (Who le do cu ment);
б) на од ре ђе ну сек ци ју (The sec tion);
ц) на пр ву стра ни цу (First pa ge only);
д) на све стра ни це осим пр ве (All ex cept fi rst pa ge).
10. клик не мо на дуг ме OK.

Па ле та Pa ra graph

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

In dent увла че ње мар ки ра ног де ла тек ста 
са ле ве или де сне мар ги не;

Spa cing раз мак од ре ђе ног па су са од прет-
ход ног или сле де ћег.

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 ra graph, на екра ну 
ће се при ка за ти про зор Pa ra graph.

Про зор Pa ra graph

У про зо ру Pa ra graph ак тив на је кар ти ца In dents and Spa cing ко-
ја се са сто ји из шест по доп ци ја:

1. у оп ци ји Alig nment мо же мо да би ра мо по рав на ва ња тек ста:
а) Left – по ле вој мар ги ни;
б) Cen ter − по сре ди ни;

ц) Right – по де сној мар ги ни;
д) Ju sti fi ed − по обе мар ги не.
2. у оп ци ји Outli ne Le vel мо же мо да пи ше мо текст по од ре ђе ним

це ли на ма да би смо се ка сни је кроз тај текст лак ше кре та ли.
3. у оп ци ји In den ta tion мо же мо да би ра мо по ме ра ње тек ста у од-

но су на мар ги не:
а) Left – ле ву;
б) Right – де сну.
На по ме на: уко ли ко клик не мо на гор њу стре ли цу (плус), текст

по ме ра мо ка сре ди ни стра ни це, а уко ли ко клик не мо на до њу стре-
ли цу (ми нус), текст по ме ра мо ка иви ца ма стра ни це.

4. оп ци ју Spe cial ко ри сти мо за увла че ње ре до ва у па су су:
а) First li ne – увла че ње пр вог ре да (у по љу By по де си мо за ко ли ко

же ли мо да га уву че мо);
б) Han ging – увла че ње свих ре до ва осим пр вог (у по љу By по де-

си мо за ко ли ко же ли мо да их уву че мо).
5. у оп ци ји Spa cing би ра мо раз мак:
а) Be fo re – од прет ход ног па су са;
б) Af ter – од сле де ћег па су са.
6. оп ци ју Li ne Spa cing ко ри сти мо за раз мак из ме ђу ре до ва у па-

су су:
а) Sin gle – ауто мат ски раз мак из ме ђу ли ни ја;
б) 1.5 li nes – озна ча ва да је про ред у ве ли чи ни 1,5 ли ни је;
ц) Do u ble – озна ча ва про ред од две ли ни је;
д) At Le ast – од ре ђу је ко ли ка је нај ма ња ве ли чи на за про ред и

де фи ни ше се у по љу At;
е) Exactly – де фи ни ше се стрикт на ве ли чи на про ре да;
ф) Mul ti ple – де фи ни ше про ред ве ћи од две ли ни је.

Па ле та Ar ran ge

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

 Po si tion по ста вља ње не ког објек та на же ље ну
по зи ци ју на стра ни ци (текст се ауто мат-
ски фор ма ти ра око текст бок са);

Wrap Text  по ста вља ње објек та на раз ли чи те по зи-
је у тек сту:

In Li ne with text – обје кат се на ла зи из ме ђу два па су са;
Squ a re – текст се на ла зи око објек та;
Tight – текст се на ла зи око објек та и пра ти об лик објек та;
Be hind Text – текст иде пре ко објек та;
In Front of Text – објект се на ла зи пре ко тек ста.

Bring For ward по ста вља ње се лек то ва ног објек та ис-
пред свих оста лих обје ка та (ова оп ци ја
се ак ти ви ра ка да по сто ји ви ше од јед ног
објек та);

 Send Bac kward  по ста вља ње се лек то ва ног објек та иза
свих оста лих обје ка та (ова оп ци ја се
ак ти ви ра ка да по сто ји ви ше од јед ног
објек та);

Se lec tion Pa ne укљу чу је па нел са ле ве стра не екра на
у ко ме се на ла зе све гра фи ке ко је смо у
том мо мен ту уба ци ли у до ку мент;

Align по рав на ње иви ца ви ше се лек то ва них
обје ка та;

Gro up  гру пи са ње обје ка та та ко да се они мо гу
по сма тра ти као је дан;

Ro ta te  ро ти ра ње објек та.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се

   
ц иц иц иццц ииц иц ииииц иц ииииииииц иццццц ицццццц ииицццццц ииицццц иииииииииииц ицц ииииииииииииииц иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииц иииииииииииццц иииииииииииииицц -
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дешавањадешавања

Пр вог ви кен да сеп тем бра
у Ру ми је одр жа но ви ше
ма ни фе ста ци ја под за јед-

нич ким на зи вом „Рум ска је сен”,
ко је су оку пи ле ве ли ки број
уче сни ка и по се ти ла ца. „Рум ска
је сен” је ор га ни зо ва на пе ти пут,
а у окви ру ње одр жа ни су Ет но-
фе сти вал хра не и му зи ке, Са јам
ме да, Злат ни ко тлић, Ба зар кре-
а тив но сти и Фи ја ке ри ја да.

Ма ни фе ста ци ју је отво рио
Го ран Ву ко вић, пред сед ник оп-
шти не Ру ма, ко ји је ис та као да су
на „Рум ској је се ни” уче сни ци же-
ле ли да по ка жу оно што су про-
из ве ли, оно што уме ју и има ју.

У Ру му је то га да на до шао и
Ми ли вој Пе тро вић, по моћ ник
по кра јин ског се кре та ра за по-
љо при вре ду.

– У Се кре та ри ја ту за по љо-
при вре ду Вла де АП Вој во ди не
има нај ви ше нов ца, та ко да би
про из во ђа чи тре ба ло да пра-
те кон кур се и ја вља ју се, јер ми
стал но ула же мо у раз вој по љо-
при вре де – ка зао је Пе тро вић.

Пре ма ре чи ма Бо шка Не го ва-
но ви ћа из Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Ру ма, основ на вред ност
„Рум ске је се ни” је у не го ва њу
тра ди ци је, оби ча ја и кул ту ре
на ро да ко ји жи ви на тим про-
сто ри ма, уз афир ма ци ју по љо-

при вред не про из вод ње и ства-
ра ње усло ва за раз вој ту ри зма.

На кон отва ра ња усле дио је
де фи ле уче сни ка Глав ном ули-
цом, ко ји је пра тио ве ли ки број
гра ђа на. Де фи ле су пред во ди ли
чла но ви Удру же ња „Рим ски да ни” 
из Хрт ко ва ца, а за њи ма су ишли
уче ни ци рум ских основ них шко-
ла, чла но ви кул тур но-умет нич ких
дру шта ва и на кра ју фи ја ке ри.

Ет но фе сти вал је на Град ском
тр гу оку пио ви ше од 30 ак ти ва,
удру же ња же на и ор га ни за ци ја,

ко ји су пред ста ви ли бо гат ство 
хра не ка рак те ри стич не за Срем. 
Свој штанд су има ле и пен зи-
о нер ке из рум ског Удру же ња 
„Ми ле ва Ма рић”, за тим же не из 
Ин ђи је, Мар ти на ца, До бри на ца, 
Пу ти на ца, Пе ћи на ца и дру гих 
ме ста. По се ти о ци су ко ла че мо-
гли да про ба ју, али и да ку пе.

По тра ди ци ји, сво је ру ко тво-
ри не про да ва ле су и ко ри сни це 
Ге рон то ло шког цен тра „Срем”. 
Сли ке на сви ли, уни кат не ешар-
пе, ке це ље, та шне, че стит ке и 
дру ге ра до ве ну ди ле су Зор ка 
Гој ко вић, Иван ка Бур чик, Ра да 
Кам бе ри и Бран ка Лон ча ре вић, 
а са њи ма су би ле и рад ни те ра-
пе у ти Сне жа на Сто шић и Сне-
шка Ми ло је вић.

Ин те ре сант но је да су се по-
се ти о ци нај ви ше слу жи ли „спе-
ци ја ли те ти ма” са штан да рум ске 

Ту ри стич ке ор га ни за ци је „Па-
но ни ја турс”. Њи хо ви пред став-
ни ци су ма за ли маст на хлеб и 
по си па ли га сит ном цр ве ном 
па при ком. Ка жу да су по тро ши-
ли пе де сет век ни хле ба и три 
кан ти це ма сти.

С дру ге стра не тр га одр жан је 
Са јам ме да. Ме ђу из ла га чи ма је 

би ла и Не дељ ка Стје пић са пче-
ли њим про из во ди ма, а Ру мља-
ни ма су се ово га пу та при дру-
жи ли и пче ла ри из ко лу бар ског 
и ма чван ског кра ја.

Па жњу по се ти ла ца, као и увек, 
при ву као је и Ба зар кре а тив но-
сти, а све је би ло за чи ње но на-
сту пом кул тур но-умет нич ких 
дру шта ва ис пред спо ме ни ка.

На пла жи Бор ко вач ког је зе ра 
одр жан је „Злат ни ко тлић”, так-
ми че ње у ку ва њу ри бље чор бе, 
а на дру гом кра ју гра да, на ста-

ди о ну „Фру шке го ре”, у окви ру 
Фи ја ке ри ја де одр жа но је так-
ми че ње дво пре га за Куп Ср би је,
као и ре ви јал ни на сту пи че тво-
ро пре га и ви ше пре га у кру жној 
во жњи, у ко ји ма је уче ство ва ло 
40 по ста ва.

За ни мљи во је би ло и они ма
ко ји во ле дру га чи ју вр сту пре-

во зног сред ства по што је са-
став ни део ово го ди шње „Рум-
ске је се ни” био и мо то скуп одр-
жан на Бор ков цу. Оку пи ли су се 
бај ке ри из свих кра је ва Ср би је, 
али и из ино стран ства, и, из ме-
ђу оста лог, ужи ва ли у од лич ном
кон цер ту гру пе „Ди вље ја го де”. 
Да кле, ор га ни за тор – Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја, и по кро ви тељ 
ма ни фе ста ци је – оп шти на Ру ма, 
по тру ди ли су се да и на пе тој 
„Рум ској је се ни” бу де за сва ко га 
по не што. Д. Р.

ПЕПЕЕ ТТ ТТАА АА „РУМ СКА ЈЕ СЕЕН”Н”

Од фи ја ке ра 
до бај ке ра
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Град ско удру же ње пен зи о-ГГне ра Су бо ти це, на че лу са ГГпред сед ни цом Дра ги цом ГГ
Лу чев, успе шно је ор га ни зо ва-
ло Де се те спорт ске су сре те оп-
штин ских удру же ња пен зи о не-
ра Се вер но ба нат ског и Се вер-
но бач ког окру га на ко ји ма се 
оку пи ло ско ро 300 уче сни ка из 
са ме Су бо ти це и још пет оп шти-
на овог ре ги о на: Бач ке То по ле, 
Аде, Чо ке, Но вог Кне жев ца и 
Ка њи же. На не ко ли ко ло ка ци-
ја у гра ду око 200 так ми ча ра се 
над ме та ло у се дам спорт ских 
ди сци пли на: ша ху, пи ка ду, ку-
гла њу, ба ца њу ме тал не пло чи це 
у кру жни цен тар, ви се ћој ку гли, 
пе ца њу и пре фе ран су.

Так ми че ње пен зи о не ра Се вер-
но ба нат ског и Се вер но бач ког 
окру га пра ти ли су и Ми лан Не на-
дић, пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не, Стан ко Ним че-
вић, пот пред сед ник Ре пу блич ке 
и пред сед ник Град ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да Су бо ти це, 
др Ати ла Чен ге ри, члан Град ског 
ве ћа Су бо ти це, Ма ја Глон чак, ди-

рек тор ка Фи ли ја ле РФ ПИО Су-
бо ти ца, и пред став ни ци Цр ве ног 
кр ста и МУП-а Су бо ти це.

По здра вља ју ћи уче сни ке Ми-
лан Не на дић је ре као да je СПВ 
фи нан сиј ски, у скла ду са сво јим 

мо гућ но сти ма, по др жао спорт-
ске су сре те сво јих чла но ва са се-
ве ра Вој во ди не, јер и план ра да 
Са ве за пред ви ђа да се кроз ова-
кве ак тив но сти по ди же ква ли тет 
жи во та пен зи о не ра. Не на дић је 
под се тио да је Са вез пен зи о не-

ра Вој во ди не већ ор га ни зо вао
слич не ма ни фе ста ци је и у дру гим
обла сти ма ко је ин те ре су ју њи-
хо ве чла но ве (кул тур ним, умет-
нич ким, еду ка тив не из ле те итд.),
а то ће ра ди ти и убу ду ће. Ати ла

Чен ге ри је по хва лио Град ско
удру же ње пен зи о не ра Су бо ти це
за од лич ну ор га ни за ци ју и на гла-
сио да су по ме ну те спорт ске ди-
сци пли не при ме ре не го ди на ма
се ни о ра по што не из и ску ју ве ће
фи зич ко оп те ре ће ње.

Иако је пред сед ни ца Удру же-
ња, Дра ги ца Лу чев, на све ча но-
сти при ли ком до де ле пе ха ра и
ме да ља по бед ни ци ма на гла си-
ла да је ре зул тат на овом так-
ми че њу био у дру гом пла ну у

од но су на дру же ње уче сни ка,
ипак тре ба ис та ћи да су до ма-
ћи ни би ли ап со лут ни по бед ни-
ци ових спорт ских су сре та, јер
су од мо гу ћих се дам осво ји ли
пет пре ла зних пе ха ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

ДЕ СЕ ТИ СПОРТ СКИ СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА СА СЕ ВЕ РА БА НА ТА И БАЧ КЕ У СУ БО ТИ ЦИ

До ма ћи ни ап со лут ни 
по бед ни ци

У при су ству ве ћег бро ја сво јих 
чла но ва и при ја те ља, Удру же ње 
пен зи о не ра Ста ри град про сла-
ви ло је сла ву, Ма лу го спо ји ну, и 
68 го ди на по сто ја ња. Обра ћа ју-
ћи се го сти ма, Сне жа на Шан тић, 
пред сед ни ца Удру же ња пен зи-
о не ра ове бе о град ске оп шти не, 
за хва ли ла је са рад ни ци ма и сви-
ма ко ји по др жа ва ју рад Удру же-
ња, и под се ти ла да оно по сто ји 
од 1948. го ди не и јед но је од три 
нај ста ри је ор га ни за ци је овог ти-
па у зе мљи. Сне жа на Шан тић је 
ис та кла да Удру же ње има број-
не ху ма ни тар не ак ци је, сек ци је 
и ак тив но сти ко је пру жа ју при-
ли ку за дру же ње, за ба ву, из ле те, 
пу то ва ња, ре кре а ци ју, ба вље ње 
кул ту ром и умет но шћу, раз не 

хо би је и дру го. Нај но ви ја иде ја, 
ка ко је ре кла, је сте да се по мог-
не Са ве зу пен зи о не ра Ср би је да 
ак ци ја ком пју тер ског опи сме ња-
ва ња не бу де са мо на оп шти ни 
Ста ри град не го да се про ши ри 
на це лу зе мљу.

У ма ни ру стал них ак тив но сти
Удру же ња, тре ћи по вод за ово
оку пља ње чла но ва и го сти ју
би ло је отва ра ње из ло жбе умет-
нич ких фо то гра фи ја.

Из ло жбу је отво рио Ду шан
Мак си мо вић, за ме ник пред сед-

ни ка Удру же ња, ко ји је ре као да
је аутор фо то гра фи ја, Све то зар
Ра до њић Рас, био ду го го ди шњи
до пи сник „По ли ти ке”, да се ба-
вио струч ним и ис тра жи вач ким
ра дом у обла сти умет но сти и
обра зо ва ња, а по ред то га што
пи ше по е зи ју, про зу и дра му,
по зо ри шну кри ти ку, сти же да
се ба ви и ва јар ством. Све то зар
Ра до њић Рас је до бит ник мно-
гих на гра да и при зна ња, а већ
де це ни ја ма ства ра и умет нич ке
фо то гра фи је.

Про сла ви пен зи о не ра Ста рог
гра да при су ство ва ли су и пред-
став ни ци Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је и дру гих оп штин ских и гран-
ских удру же ња пен зи о не ра.

Ј. Оцић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ СТА РОГ ГРА ДА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ И ЈУ БИ ЛЕЈ

Уз слав ски ко лач и из ло жба фо то гра фи ја

Сне жа на Шан тић са гостима
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погледи

КА КО СУ ДВА ПСА ПРО МЕ НИ ЛА ЖИ ВОТ ДВЕ ПО РО ДИ ЦЕ

Во ди чи кроз та му де мен ци је
Про је кат у Шкот ској, пр ви те вр сте у све ту, по ка зао да чо ве ков 
нај бо љи при ја тељ мо же да бу де од дра го це не по мо ћи
и обо ле лом и они ма ко ји га не гу ју

Ка спа је нај бо ље што намККсе икад до го ди ло, го во риККда нас Гле нис Вил, док по-КК
вре ме но бри ше су зе. По ред ње
сме шка се њен су пруг Кен, гла-
де ћи ле пог жу тог ла бра до ра.

По сле три го ди не от ка ко се
Кен раз бо лео, до ла ском Ка спе
жи вот се вра тио у дом овог
брач ног па ра из око ли не Гла-
зго ва у Шкот ској, где је пр ви
пут у све ту успе шно ре а ли-
зо ван про је кат обу ке па са за
по моћ осо ба ма по го ђе ним де-
мен ци јом.

У дру гој ку ћи, ви ди мо у при-
ло гу Би-Би-Си ја, злат ни ре три-
вер Оскар, унео је жи вост и дао
но ви са др жај од но си ма из ме ђу
Френ ка и Мо рин Бе нам. До тад,
њи хо ва уза јам на ко му ни ка ци ја
би ла је све де на на ми ни мум, јер
се су пру га, опет услед бо ле сти,
са свим по ву кла у се бе.

Ниг де као у слу ча ју де мен ци је
не ва жи то ли ко пра ви ло да кад
се раз бо ли је дан члан, па ти це-
ла по ро ди ца. Шта ви ше, око ли на
је мо жда још ве ћа жр тва, по што
обо ле ли не мо же ни да спо зна
раз ме ре оно га што му се де ша ва.

Гле нис при ча ка ко се Кен пла-
шио да бу де сам и ко ли ки је
стрес за њу пред ста вљао од ла-
зак на по сао, са стреп њом што
га оста вља. Сад ка да је Ка спа ту,

све је лак ше и дру га чи је. Обо је 
има ју осе ћај си гур но сти.

Шта све ова при до шли ца под 
кро вом Ви ло вих чи ни сво јим 
при су ством те шко је и на бро ја ти, 
од ју тра кад из ма ми Ке ну осмех, 
те ра ју ћи га да уста не из кре ве та, 
па кроз дан ка да за вр ша ва низ 
ма лих кућ них по сло ва (ре а гу је 
на аларм ко ји под се ћа Ке на да 
не што укљу чи или ис кљу чи у ку-
хи њи, или му при но си ку ти ју са 
ле ко ви ма, или га ла ја њем упо-
зо ра ва да не сме сам да из ла зи 
на по ље), све до ве че ри, ка да све 
тро је од ла зе у ку по ви ну ко ју до-
ма ћи ца са да оба вља сми ре но и 
без нер во зе, зна ју ћи да је Кен че-
ка без ри зи ка од на па да па ни ке, 
јер је у без бед ном дру штву.

„Про сто је не ве ро ват но шта 
све Ка спа уме и ко ли ко се, то ме 
за хва љу ју ћи, за крат ко вре ме 
све из ме ни ло”, на ста вља Гле-

нис. „Ште та што ни сте мо гли да 
ви ди те ка ко је Ке нов жи вот ра-
ни је из гле дао.”

Са истом ра до шћу и за хвал но-
шћу Бе на мо ви при ча ју о свом че-
тво ро но жном љу бим цу. За хва љу-
ју ћи Оска ру иза шли су из ти ши не 
и изо ло ва но сти на ко ју их је пси-
хич ко ста ње су пру ге осу ди ло. И 
овај па мет ни ре три вер на у чен 
је да два пу та днев но под се ћа 
Френ ка да су пру зи да ле ко ве, а 

сва ко днев ни од ла зак 
у парк, што је Мо рин 
прет ход но из бе га ва-
ла кло не ћи се дру-
гих љу ди, са да кад је 
Оскар ту, ну ди спон-
та ну при ли ку за ма ле 
при јат не су сре те и 
раз го во ре са про ла-
зни ци ма или дру гим 
вла сни ци ма па са.

Пси су као си дро, 
ве зу ју се, во ле ру ти-
ну, на во де они ко ји 
се њи ма ба ве про фе-
си о нал но и об ја шња-
ва ју да их упра во та 
осо би на чи ни по год ним за овла-
да ва ње рад ња ма са ка рак те ри-
сти ком по на вља ња, док исто вре-
ме но ова ујед на че ност иза зи ва 
код љу ди по зи тив не пси хо ло шке 
ефек те и сми ру је их.

И фи зи о ло шки по сма тра но, 
бли ски кон такт са псом, али и 
дру гим жи во ти ња ма, мач ком, 
ко њем, де ло тво ран је, јер сам 
до дир њи хо вих то плих те ла, 
ме ка не ко же или кр зна, ослу-
шки ва ње ср ца (њи хов пулс је 
спо ри ји не го чо ве ков) има из-
ра зи то по вољ но деј ство, ути че 
на сма ње ње крв ног при ти ска и 
убла жа ва на пе тост и ту гу.

Ко ри шће ње жи во ти ња у те-
ра пе ут ске свр хе, би ло код де це 
или код од ра слих, ра ди по бољ-
ша ња со ци јал них, емо тив них и 
ког ни тив них функ ци ја, по зна то 
је де це ни ја ма уна зад, а у не ким 
фор ма ма и у ра ни јим сто ле ћи ма, 
ме ђу тим спе ци јал но тре ни ра ње 
па са про тив де мен ци је пред ста-
вља пи о нир ски по ду хват. И да 
бу де још за ни мљи ви је, за ње га 
су за слу жни мла ди љу ди.

Шкот ски про је кат је плод сту-
дент ског ра да гру пе по ла зни ка 
Умет нич ке ака де ми је у Гла зго ву 
и њи хов од го вор на за да так да 
осми сле не што за по моћ осо ба-
ма са де мен ци јом. Та ко се ро-
ди ла иде ја под стак ну та ши ро ко 
рас про стра ње ним при ме ром 

па са во ди ча сле пих. „За што се 
по слич ном прин ци пу пси не би 
мо гли об у чи ти за аси сти ра ње 
љу ди ма оште ће не ме мо ри је и 
спо знај них спо соб но сти”, гла си-
ло је њи хо во пи та ње.

Од го вор је бр зо сти гао, са оду-
ше вље њем и по др шком шкот ског 
огран ка Асо ци ја ци је за бор бу 
про тив Ал цхај ме ра, као и ор га ни-
за ци ја за ду же них за псе во ди че и 
псе за по моћ хен ди ке пи ра ни ма, а 
уз фи нан сиј ску пот по ру шкот ске 
вла де. Но вац уисти ну ни је ма ли, 
25.000 фун ти по псу, за обу ку у 
тра ја њу од 18 ме се ци.

С дру ге стра не, у ма те ри јал ном,
људ ском и пси хо ло шком сми слу
уште да је не мер љи ва. До вољ но
је са мо ви де ти осмех ну та ли ца
осо ба, до ско ра не за ин те ре со ва-
них за свет око се бе, и схва ти ти
ко ли ко су че тво ро но жни до шља-
ци да ли но ви сми сао жи во ту обо-
ле лих, али и њи хо вих по ро ди ца.
Оскар и Ка спа би ли су са мо прет-
ход ни ца, у ме ђу вре ме ну је по че-
ла обу ка но во о да бра них па са за
но ве за дат ке, а оче ку је се да еви-
ден тан успех екс пе ри мен та бу де
до во љан ар гу мент за ма сов ни је
при сту па ње ова квом ан га жо ва-
њу, у слу ча је ви ма по чет них и бла-
жих об ли ка де мен ци је. Пре не го
што па ци јен ти са свим не по то ну
у та му ла ви рин та за бо ра ва.

Д. Дра гић

Уз лабрадора Ка спу и Кен Вил 

је сигурнији

ЗЗЗЗлЗЗлатат нни рерре ттрии верер О Оскскарар у унео живост  у дом Френ ка 

и ии и МоМо ринн ББе е нан мм
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УАти ни је у сеп тем бру би ла 
но ва ин спек ци ја из Бри-
се ла, ко јој је грч ка вла да 

обе ћа ла да ће на ста ви ти ре-
фор ме, али је и по ву кла цр ве ну 
ли ни ју: не ће ви ше би ти сте за ња 
ка и ша, јер је на род ис цр пљен 
већ тро го ди шњим кре са њем 
пла та, по ве ћа њи ма по ре за и, 
на рав но, сма њи ва њем пен зи ја, 
ка ко би се ума њио пре ве ли ки 
бу џет ски де фи цит ко ји је у сре-
ди шту та мо шње кри зе.

То је, ме ђу тим, ка ко оце њу ју 
стра ни ме ди ји, обе ћа ње ко је ће 
би ти те шко одр жа ти. Што је нај-
ва жни је, то ме не ве ру ју ни са ми 
Гр ци, чи ји су син ди ка ти сре ди-
ном сеп тем бра по кре ну ли но ви 
та лас штрај ко ва и улич них про-
те ста.

За ову го ди ну у фон до ви ма 
со ци јал ног оси гу ра ња не до-
ста је 2,5 ми ли јар ди евра, док у 
сле де ће две стра ним по ве ри о-
ци ма тре ба от пла ти ти 11 ми ли-
јар ди, због че га ће зе мљи би ти 
по тре бан тре ћи ве ли ки по јас за 
спа са ва ње од 2010. До сад је за 
спре ча ва ње то тал ног бан кро та 
Грч ке из ино стран ства – из ЕУ и 
Ме ђу на род ног мо не тар ног фон-
да – да то 240 ми ли јар ди евра.

Ни је да је то све оста ло без ре-
зул та та: Гр ци су у ме ђу вре ме ну 
про шли кроз па као ко ји се зо ве 
има ти па не ма ти, од ре кли су се 
мно гих (ло ших) на ви ка, а они 
ко ји ра де у др жав ним слу жба-
ма не за слу же них при ви ле ги ја. 
Али, ма да му се на кра ју ви ди 
све тло, пут до из ла за из ту не ла 
у ко ји су ушли још је дуг.

За то син ди ка ти, по зи ва ју ћи се 
на фи нан сиј ске екс пер те, твр де 
да обе ћа ња вла де не др же во ду, 
и да ће, упр кос цр ве ној ли ни ји, 
да ље сма њи ва ње пла та, а на ро-
чи то пен зи ја, би ти не из бе жно.

Др жав не пла те и пен зи је од 
по чет ка кри зе сма ње не су у 
про се ку за 30 од сто. Уза луд је 
Ји а нис Вро ут сис, ми ни стар ра-
да, из ја вљи вао да се „пен зи је 
не ће ди ра ти” и да по ро ди це мо-
гу сво је фи нан сиј ске пла но ве да 
пра ве „осе ћа ју ћи се без бед но и 
за шти ће но”. По у че ни ис ку ством, 
пен зи о не ри му не ве ру ју.

ИКА, нај ве ћи пен зиј ски фонд 
за за по сле не у при ват ном сек то-
ру, ко ји обез бе ђу ју здрав стве но 
оси гу ра ње за око 5,5 ми ли о на 
љу ди и пен зи је за њих 800.000, у 
та квој је си ту а ци ји да син ди кат 
ко ји у ње му за сту па за по сле не 
упо зо ра ва да ће сле де ће го ди-
не пен зи је би ти сма ње не за из-
ме ђу но вих 10 до 30 од сто.

За пен зи је у це лој Грч кој тре ба 
да се одво ји 18 ми ли јар ди евра, 

али ни је ја сно ка ко ће се то из-
ве сти с об зи ром на то да зе мља 
још не ис пу ња ва фи скал не ци-
ље ве ко је је при хва ти ла узи ма-
ју ћи кре ди те за сво ју фи скал ну 
ста би ли за ци ју. Си ту а ци ју оте-
жа ва и то што је не за по сле ност 
до сти гла ре корд них 28 од сто (а 
ме ђу мла ди ма чак до 70), па су 
због то га ма њи и до при но си у 
фон до ви ма, оп те ре ће ним и пре-
вре ме ним пен зи о ни са њем мно-
гих из др жав ног сек то ра ко ји су 
због ре фор ме и ра ци о на ли за ци-
је оста ли без рад них ме ста.

По ме ну ти ми ни стар ра да 
при знао је ле тос да пен зиј ски 
си стем ни је одр жив на по сто је-

ћим те ме љи ма и да му је нео п-
хо дан „ге не рал ни ре монт”. Као
јед ну од ме ра за ње го ву ста би-
ли за ци ју пред ло жио је уво ђе ње
елек трон ског еви ден ти ра ња 
упла те до при но са, јер се про це-
њу је да око по ла ми ли о на за по-
сле них из вр да ва ове оба ве зе.

Си ту а ци ју је, до ду ше, ма ло
олак ша ло уво ђе ње је дин стве-
ног си сте ма ис пла те пен зи ја у
ју ну, што је омо гу ћи ло да се от-

кри је нај ма ње 50.000 „мр твих
ду ша”, оних ко ји су го ди на ма
при ма ли пен зи је за пре ми ну ле
ро ђа ке, чи ју смрт ни су при ја ви-
ли та мо где тре ба.

До са да шње ре форм ске ме ре
ни су без ре зул та та: грч ка вла-
да ће, пре ма про јек ци ја ма, ову
го ди ну за вр ши ти са опе ра тив-
ним плу сом, што зна чи да би
др жав не фи нан си је би ле у ре ду
да ни је ду го ва ко је тре ба вра ћа-
ти. Плу су ће до ста до при не ти
и успе шна ту ри стич ка се зо на:
стра ни го сти су ис ко ри сти ли
пад стан дар да до ма ћи на и по-
вољ ни је це не услу га на оба ла-
ма ле пог грч ког мо ра.

То је пре ми је ра Ан то ни са Са-
ма ра са под ста кло да из ја ви ка-
ко ће 70 од сто опе ра тив них ви-
шко ва у бу џе ту по де ли ти они ма
са нај ма њим пен зи ја ма, али га
је по ли тич ка опо зи ци ја оп ту-
жи ла да да је обе ћа ња ко ја не ће
мо ћи да ис пу ни.

Про шлог ме се ца су у 48-ча-
сов ном штрај ку би ли про свет-
ни рад ни ци, бол нич ко осо бље,
др жав ни слу жбе ни ци и адво-

ка ти. Тре нут на ди јаг но за Грч ке
по ка зу је да је, као ре зул тат си-
сте мат ског сте за ња ка и ша, на
че му је ина че нај ви ше ин си сти-
ра ла Не мач ка, грч ка еко но ми ја
ре ду ци ра на за 25 од сто. Од нос
ду га и бру то на ци о нал ног про-
из во да ко ји је на по чет ку кри зе
из но сио 120 од сто, да нас је 175
од сто.

Због то га Гр ке ни су об ра до ва-
ли ре зул та ти не мач ких из бо ра.
Са Ан ге лом Мер кел на че лу вла-
де у Бер ли ну и у сле де ће че ти-
ри го ди не, не мо гу да се на да ју
ла ба вље њу већ до по след ње
ру пе при тег ну тог ка и ша.

М. Бе кин

КРАЈ ГРЧ КИМ НЕ ВО ЉА МА НИ ЈЕ НА ВИ ДИ КУ

Но ва цр ве на ли ни ја
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хроника

Укру гу број них го сти ју, при ја те ља, са-
рад ни ка, бив ших и са да шњих про фе-
со ра и ђа ка, пред став ни ка Школ ске

упра ве у За је ча ру и ло кал не са мо у пра ве, у
Не го тин ској гим на зи ји је све ча но обе ле жен
174. ро ђен дан шко ле. Де се тог сеп тем бра
дав не 1839. го ди не у овом гра ду по че ла је
са ра дом По лу гим на зи ја, дво го ди шња Глав-
на шко ла, на осно ву од лу ке Др жав ног са ве-
та и по твр де На ме сни штва кња за срп ског
о пре се ље њу За је чар ске по лу гим на зи је,
Глав не шко ле, у Не го тин.

Не го тин ска гим на зи ја се то ком свих ових
го ди на успе шно но си ла са ре фор ма ма и
иза зо ви ма, чу ва ју ћи ста тус јед не од нај у-
глед ни јих сред њих шко ла у Ср би ји. Ко ми-
си ја за вред но ва ње ква ли те та ра да шко ла
по чет ком го ди не је ову гим на зи ју оце ни ла
нај ви шом оце ном. Гим на зи ја у Не го ти ну је
ову, 2013/14. школ ску го ди ну по че ла са 430
ђа ка, од то га 92 упи са на у пр ви раз ред.

– Тек не знат но ма ло број ни ја од прет ход-
них, и сто се дам де сет че твр та ге не ра ци ја
не го тин ских гим на зи ја ла ца са гла сна је у

ста ву да ће им ова шко ла омо гу ћи ти нај бо-
љу при пре му за фа кул те те и на ста вак шко-
ло ва ња. На ша шко ла, ина че, има за циљ да
код уче ни ка раз ви је ин те лек ту ал ну ши ри-
ну, же љу за но вим са зна њи ма и ис тра жи-
вач ку ра до зна лост. Не го тин ска гим на зи ја
оспо со бља ва за ства ра лач ко ми шље ње и
са мо стал но уче ње и нај ве ћем бро ју уче-
ни ка пред ста вља пре ла зни ни во ка про фе-
си о нал ном уса вр ша ва њу на фа кул те ти ма.
Не го тин сва ка ко мо же да бу де по но сан на
јед ну ова кву обра зов ну ин сти ту ци ју – на во-
ди ди рек тор ка шко ле Еми ли ја Пе тро вић.

По во дом Да на Не го тин ске гим на зи је из ве-
ден је од лич но при пре мљен му зич ки и сцен-
ски про грам, дра ма ти за ци ја де ла „Ауто би о гра-
фи ја Бра ни сла ва Ну ши ћа”, у ко ме су уче ство ва-
ли ре ци та то ри и хор шко ле, реч ју, сви они ко ји
на ста вља ју сто па ма мно гих успе шних љу ди у
број ним обла сти ма ко ји су се у Не го ти ну шко-
ло ва ли. Ком по зи тор Сте ван Мо кра њац, Си ма
Ло за нић, на уч ник и ди пло ма та ме ђу на род ног
угле да, ака де ми ци Ђор ђе Ста но је вић, Те слин
са вре ме ник, фи зи чар и пи о нир елек три фи ка-
ци је у Ср би ји, и Си ни ша Стан ко вић, уте ме љи-
вач срп ске еко ло шке на у ке, те Ни ко ла Па шић,
ду го го ди шњи пред сед ник Вла де Кра ље ви не
Ср би је и Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-
ца, са мо су не ки од њих.

И са да шње ге не ра ци је уче ни ка, на пу ту
сво јих слав них прет ход ни ка, по сти жу та ко-
ђе од лич не ре зул та те на так ми че њи ма, ис-
так ну то је на све ча но сти у Не го тин ској гим-
на зи ји. По во дом 174. ро ђен да на упу ће на је
за хвал ност ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма
ко је по ма жу њен рад, а на став ни ци Гим на зи-
је до би ли су ју би лар не на гра де за 10, 20 и 30
го ди на вер но сти шко ли. Го сти су на дар до-
би ли нај но ви ји број школ ског ли ста „Ми сао”,
ко ји за јед нич ки уре ђу ју уче ни ци и про фе со-
ри гим на зи је. Го шћа про сла ве би ла је Ка та-
ри на Ко ва че вић, по бед ни ца ово го ди шњег
се ри ја ла „Ја имам та ле нат”, не ка да шњи ђак
шко ле, а са да успе шан сту дент Бе о град ског
уни вер зи те та. Јо ван ка Ста но је вић

НЕ ГО ТИН СКА ГИМ НА ЗИ ЈА ПРО СЛА ВИ ЛА 174. РО ЂЕН ДАН

По но сни на сво је 
уче ни ке

Еми ли ја Пе тро вић, ди рек тор ка шко ле

За све стра ни и ду го го ди шњи рад у Цр-
ве ном кр сту, Ме сна ор га ни за ци ја „До си-
теј Об ра до вић” из Зре ња ни на ове го ди не
је до би ла нај ви ше при зна ње ЦК Ср би је.

При зна ње је уру че но на све ча ној го-
ди шњој скуп шти ни Оп штин ске ор га ни-
за ци је Цр ве ног кр ста гра да Зре ња ни на.

– Све је те же ра ди ти у ци вил ним ор-
га ни за ци ја ма, мла ди ни су пре ви ше за-
ин те ре со ва ни за ху ма ни тар ни рад, све
ма ње па ра се сли ва у ка су и то оте жа ва
рад. Ме ђу тим, ми пен зи о не ри се тру-
ди мо да под не се мо све ове те шко ће и
да бу де мо што ак тив ни ји, ка ко у МО ЦК,

та ко и у дру гим ор га ни за ци ја ма на ше
ме сне за јед ни це – ис ти че пред сед ни-
ца МО ЦК, Ко виљ ка Ман дић.

Кру на тог мар љи вог ра да је сте и на-
гра да ко ју су при ми ли.

– Упра ва гра да Зре ња ни на је тим
по во дом на ше чла но ве 14. ав гу ста по-
ве ла на јед но днев ни из лет у Срем ске
Кар лов це, Стра жи ло во, Ве ли ку Ре ме-
ту. По се ти ли смо ма на стир Хо по во у
ко ме је бо ра вио До си теј Об ра до вић,
за тим ма на сти ре Ра ко вац и Ја зак, а од-
ма ра ли смо се и ужи ва ли у ба њи Врд-
ник – ка же Ко виљ ка Ман дић. И. П.

ЦР ВЕ НИ КР СТ ЗРЕ ЊА НИН

На ци о нал на по ве ља МО „Доситеј Обрадовић”
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Од ста рих вре ме на, ка да су се на ша-
ли ли са кне зом Ми ла ном Обре но-
ви ћем, из чи јих су ко чи ја по ва ди ли

чи ви је, Шап ча ни ма је остао на ди мак „чи ви-
ја ши”. Ве дрог ду ха, они се и да нас, упр кос
кри зи, ра до за ба вља ју, сме ју и ша ле – на
свој и туђ ра чун. Нај ви ше док тра је Чи ви ја-
да или, ка ко са ми кр сти ше ову при ред бу –
Бе ло свет ски ва шар ху мо ра.

Тро днев на ма ни фе ста ци ја до бре за ба ве и
ше ре тлу ка, ове го ди не одр жа на по 45. пут,
по че ла је „чи ви ја шким ча сом” у основ ним
шко ла ма. Учи о ни це су од зва ња ле од сме ха
јер су уме сто ре дов них озбиљ них на став них
те ма и учи те ља, ђа ке до че ка ли ху мо ри сти,
ка ри ка ту ри сти, афо ри сти ча ри и глум ци.

На тра ди ци о нал ној Шам пи ти ја ди нај мла-
ђи Шап ча ни су се, уз гро мо гла сно на ви ја-
ње, над ме та ли у бр зом је де њу ко ла ча, док

су не што ста ри ји „чи ви ја шки ге ни јал ци” пу-
сти ли хе ли јум ске ба ло не са по ру ка ма ми ра,
при ја тељ ства и љу ба ви.

На ве ли ки кон курс за нај бо љу ка ри ка ту-
ру, афо ри зам и са ти рич ну при чу при сти гло
је, ка ко у ша ли на во де ор га ни за то ри, „не-
ко ли ко ки ло гра ма ра до ва”, а за нај бо ље су
про гла ше ни афо ри зам Ми ла Ђор ђи јов ског
из Дел че ва у Ма ке до ни ји, са ти рич на при ча
Ог ње на Ше сти ћа и ка ри ка ту ра Зо ра на Ми-
хај ло ви ћа.

Го сти Чи ви ја де мо гли су да ви де и две из-
ло жбе – о кар не ва ли ма, ко ју је при ре дио
Јан ко Лев на јић, и по себ но ин те ре сант ну

по став ку по жу те лих фо то гра фи ја о ста рим
ша бач ким ка фа на ма, ко је је са ку пио хро ни-
чар Дра ган Пе тро вић.

У окви ру ово го ди шње Чи ви ја де одр жа-
на су чак три кар не ва ла: кар не вал кућ них
љу би ма ца, кар не вал бе ба и Ве ли ки ме ђу на-
род ни кар не вал.

– Ово го ди шњи, ше сти ме ђу на род ни кар-
не вал, пре ма свим оце на ма, нај у спе шни ји је
до са да. Ули ца ма гра да је де фи ло ва ло ви ше
од 1.600 уче сни ка из 16 др жа ва – по хва лио
се Ра ду шко Јан ко вић, ди рек тор Кар не ва ла.

Ве се лу кар не вал ску по вор ку ко ја је про-
шла цен трал ном град ском ули цом по здра-
ви ло је ви ше хи ља да љу ди у ки ло ме тар ском
шпа ли ру. У тро ча сов ном пер фор ман су ви-
ђе не су атрак тив не ко ре о гра фи је, акро ба-
ци је, би ли су ту и жон гле ри, фа ра о ни, ве-
шти це, ви ле...

– Див но је. Ово ли ко на сме ја них и ве се лих
мла дих љу ди на ули ца ма на шег гра да мо же
да се ви ди са мо у да ни ма Чи ви ја де и кар не-
ва ла – ре че је дан Шап ча нин ко ји је по сма-
трао кар не вал са уну ком. Њој су се, ка же,
нај ви ше сви де ле ве се ле ма ске.

По себ ну па жњу су при ву кли ма ли ша ни
из До ма за на глу ве из Ко то ра ко ји су, ма ски-
ра ни у по пу лар не „ба бу шке”, пле са ли уз „Ка-
љин ку”, и чла но ви Клу ба ста рих из Вр њач ке
Ба ње, ме ђу ко ји ма је би ла и нај ста ри ја уче-
сни ца кар не ва ла, ба ка Ол га. Они су, упр кос
го ди на ма, иза зва ли оп ште оду ше вље ње
игра ју ћи у рит му ме га хи та „Ган гам стајл”.

Тем пе ра ту ру у про хлад но сеп тем бар ско
ве че по ди гли су игра чи и пе ва чи. Игра ло се
срп ско ко ло, али и сам ба, рум ба и сал са. Са
три би не у Ули ци го спо да ра Је вре ма од је-
ки ва ли су зву ци са свих ме ри ди ја на.

Чи ви ја ши су, у де мо крат ском ду ху, спро-
ве ли и из бор пред сед ни ка сво је сме шне и
сву да у све ту при зна те „чи ви ја шке ре пу бли-
ке”. Пр ви пут, уме сто јед ног „ше фа”, на пред-
сед нич ки трон су се ла два ко пред сед ни ка,

Де јан Ћир ја ко вић и Ни ко ла Шко рић, ју на-
ци ху мо ри стич ке се ри је „Др жав ни по сао”.
Нео збиљ ни, ка ква им је и др жа ва, у ма ни ру
пра вих по ли ти ча ра, они су сво јим „по дан и-
ци ма” озбиљ но обе ћа ли све што не мо гу да
ис пу не: хлеб од три ди на ра, ми ли јар ду до-
ла ра за ин ве сти ци је из арап ских зе ма ља и
за по сле ње „на др жав ним ја сла ма”.

Истог да на ка да су ис пра ти ли го сте и уче-
сни ке кар не ва ла, по чео је чу ве ни ша бач ки
ва шар, па је до бро рас по ло же ње у срп ској
пре сто ни ци ху мо ра вла да ло још не де љу
да на, ко ли ко су би ле отво ре не ка пи је ва ша-
ри шта. Д. Гру јић

У ШАП ЦУ ОДР ЖА НА 45. ЧИ ВИ ЈА ДА

Бе ло свет ски ва шар
ху мо ра и за ба ве

Де јан Ћир ја ко вић и Ни ко ла Шко рић,

нови копредседници чивијашке републике
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пензионерски кутак

ЗА ЈЕ ЧАР

У по се ти ба ња ма
То ком ав гу ста за је чар ски пен зи о не ри су ор га ни зо ва ли по-

се те Бре сто вач кој, Гам зи град ској и Со ко ба њи, а об и шли су и
Бор ско је зе ро.

У Со ко ба њи их је у Клу бу пен зи о не ра до че као Сто ја дин Стој-
ко вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Со ко ба ња, а уве че
су при су ство ва ли фи на лу 51. Ме ђу на род ног фе сти ва ла „Пр ва
хар мо ни ка”. У Бре сто вач кој ба њи су про пра ти ли кул тур но-ту-
ри стич ку ма ни фе ста ци ју „Да ни Бре сто вач ке ба ње”, а на кон по-
се те Бор ском је зе ру за је чар ски пен зи о не ри об и шли су и Спе-
ци јал ну бол ни цу за ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”. М. С.

ЉУ БО ВИ ЈА

По се та ма на сти ри ма
Пе де се так пен зи о не ра из Љу бо ви је по се ти ло је ма на стир

Све тих ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла у се лу Ра до ва шни ци,
под но Це ра, ко ји по ти че из 14. ве ка и за ду жби на је кра ља
Дра гу ти на Не ма њи ћа. Кти тор об но ве ма на сти ра је ма ти Ев ге-
ни ја из око ли не Би је љи не у Ре пу бли ци Срп ској. 

– У Ра до ва шни ци смо ви де ли мно го ле пог и вред ног, ле по
смо при мље ни и по ча шће ни руч ком. У по врат ку смо свра-

ти ли и у ма на стир Чо ке ши ну код Ло зни це. Би ло је ово не за-
бо рав но пу то ва ње – ка же Ко виљ ка Иг ња то вић, се кре тар ОО
пен зи о не ра у Љу бо ви ји. М. М. ПИ РОТ

Го сти из Бу гар ске
Сре ди ном сеп тем бра ше зде се так пен зи о не ра из гра да Пра-

вец у Бу гар ској до шло је у го сте Оп штин ском удру же њу пен-
зи о не ра у Пи ро ту. Пи ро ћан ци су го сте ср дач но до че ка ли и
уго сти ли, а пен зи о не ри ма из Пра ве ца до па ло се оно што су
ви де ли у гра ду на Ни ша ви.

Ко ле ге из Бу гар ске су се ин те ре со ва ле за рад и ак тив но сти пи-
рот ског удру же ња, као и за број пен зи о не ра и ви си ну пен зи ја.

Ве ли мир Пеј чић, пред сед ник ОУП Пи рот, ре као је да у Пи-
ро ту жи ви 16.000 пен зи о не ра свих ка те го ри ја, а го сте је упо-
знао и са лич ном кар том гра да и зна ме ни то сти ма и ле по та ма
ко је га окру жу ју. Гор тан Сто и чев, пред сед ник Клу ба пен зи о-

не ра „Злат на је сен”, го во рио је о ак тив но сти ма пен зи о не ра у
Пра ве цу, ко јих у том гра ду има не што ви ше од три хи ља де.

Оба пред сед ни ка су се сло жи ла да је овај пр ви су срет са мо
по че так до бре и бо га те бу ду ће са рад ње.

– Ра ди ће мо на збли жа ва њу на ро да две су сед не др жа ве, пре
све га нас пен зи о не ра – ре као је Пеј чић.

У знак се ћа ња на пр ви бо ра вак у Пи ро ту Гор тан Сто и чев је до-
ма ћи ни ма по кло нио мо но гра фи ју гра да Пра ве ца. С. П.

БАЧ КА ПА ЛАН КА

Из лет у Бе о град
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Бач ке Па лан ке не-

дав но је за сво је чла но ве ор га ни зо ва ла из лет у Бе о град. Ка ко
ка же пред сед ни ца ове ор га ни за ци је, Ста на Сви ла ров, ко ја је
ујед но и пред сед ни ца СИР Вој во ди не, чла но ви су има ли бо-
гат про грам оби ла ска глав ног гра да.

– По се ти ли смо Двор ски ком плекс на Де ди њу, где нас је до-
че као пре сто ло на след ник Алек сан дар са су пру гом, а за тим
смо об и шли Ка ле мег дан. Били смо и у чу ве ном  „Знаку пи та-
ња” – ре кла је Ста на Сви ла ров и ис та кла да је овај из лет фи-
нан сиј ски по др жа ла оп шти на Бач ка Па лан ка.

– Не дав но смо уче ство ва ли на спорт ским су сре ти ма ин ва-
ли да ра да Бач ке у Оџа ци ма, а у ок то бру ће мо одр жа ти еду-
ка тив ну ра ди о ни цу „Осна жи ва ње ор га ни за ци је и ме сне ор-
га ни за ци је у си сте му ин ва лид ских ор га ни за ци ја” – на ве ла је
Ста на Сви ла ров. Д. К.
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БЕ ЛЕ ВО ДЕ

За јед но по Ср би ји
Удру же ње пен зи о не ра Бе ле во де и Удру же ње ин ва ли да ра да

из Же ле зни ка већ дру ги пут ор га ни зу ју за јед нич ке из ле те, а да
су пен зи о не ри жељ ни дру же ња по ка зу је то што их је за Пе ру ћац
кре ну ло ви ше од се дам де сет. Пут је во дио пре ко Ва ље ва, Де бе лог
бр да, до ли ном Дри не до ма на сти ра Ра ча, ко ји је по свом из гле ду
и исто риј ском зна ча ју при ча за се бе. Са гра ђен је из ме ђу 1276. и
1316. го ди не, ви ше пу та ру шен и об на вљан, а у ње му је то ком Дру-
гог свет ског ра та чу ва но и са чу ва но Ми ро сла вље во је ван ђе ље.

Сле ди ла је по се та хи дро е лек тра ни Ба ји на Ба шта или, ка ко је
мно ги зо ву, Пе ру ћац. Са мо ве штач ко је зе ро ду гач ко је ви ше од
пе де сет ки ло ме та ра и це лом ду жи ном је плов но. А на се ље Пе-
ру ћац, низ вод но од елек тра не, по ред сво је при род не ле по те
као ство ре не за од мор и ужи ва ње, има и јед ну нео бич ност. У 
том на се љу при ро да је ство ри ла нео бич ну ре ку ко ја има два
име на Вре ло и Го ди на – име Вре ло до би ла је по ја ком из во ру
из ка ме на, а Го ди на за то што ње на ду жи на од из во ра до ушћа у
Дри ну из но си 365 ме та ра, ко ли ко го ди на има да на. М. Р.

СВР ЉИГ

Дан Удру же ња
Све ча ном сед ни цом Скуп шти не, Удру же ње пен зи о не ра

оп шти не Свр љиг обе ле жи ло је свој дан. Го во ре ћи о ак тив но-
сти ма, Ми лен ко Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња, освр нуо се
на за дат ке из про гра ма ра да, а по себ но на ак тив но сти на по-
бољ ша њу ма те ри јал но-со ци јал ног по ло жа ја члан ства. Сле ди
уче шће на нај ве ћој смо три пен зи о не ра, на Олим пи ја ди тре ћег
до ба у Вр њач кој Ба њи, уз врат не по се те ко ле га ма у Ме ро ши ни,
Кња жев цу, Ра жњу, уче шће на Се о ској олим пи ја ди у Ја го ди ни и
мно го број ни из ле ти, пу то ва ња. Пе тро вић је по хва лио ма ни фе-
ста ци ју „И ја имам та ле нат”, као и прак су обе ле жа ва ња ро ђен-
да на и зна чај них го ди шњи ца у Клу бу пен зи о не ра.

– Ове го ди не кон ку ри са ли смо за бу џет ска сред ства и има-
мо већ уго вор за до де лу 60.000 ди на ра по мо ћи. Овим сред-
стви ма до да ће мо и на ша и до на ци је, те ће мо, на пред лог МО,
нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма по де ли ти ма те ри јал ну по моћ.
И да ље се за ла же мо, без об зи ра на то што је до шло до за сто ја,
за из град њу ге рон то цен тра у Свр љи гу, јер је он по тре бан све
ста ри јем ста нов ни штву – ка же Пе тро вић.

За ква ли тет ни је жи вље ње око пет хи ља да чла но ва, чу ло се на
Скуп шти ни, нео п ход ни су че сти кон так ти и не по сред ни раз го-
во ри у ме сним ор га ни за ци ја ма, као и са рад ња с ло кал ном са мо-
у пра вом, удру же њи ма и Са ве зом пен зи о не ра Ср би је. С. Ђ.

Ја ни ја да у Лу ко ву
У се лу Лу ко ву, на об рон ци ма Свр љи шких пла ни на, не дав но

је одр жа на пр ва Ја ни ја да. До ма ћин ове ма ни фе ста ци је би ла
је МЗ Лу ко во и естрад ни умет ни ци Дра го слав Ми хај ло вић Ка-
на ри нац, ро ђен у овом се лу, и ње го ва су пру га Ја сна Ко чи ја-
ше вић. Са бор у Лу ко ву, под по кро ви тељ ством оп шти не, ор га-
ни зо вао је свр љи шки Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт.

На зив ма ни фе ста ци је по ти че од је ла ја ни ја ка рак те ри стич-
ног за Лу ко во, ко је се при пре ма од јаг ње ћег ме са и по вр ћа
и не ка да се пра ви ло за сва то ве. На пр вој Ја ни ја ди оку пи ло
се око 3.000 љу ди, што је из не на ди ло и са ме ор га ни за то ре, а
по се ти о ци су сти гли из окол них се ла, Свр љи га, Кња жев ца, и
го то во це ле ју го и сточ не Ср би је.

Пла ни ра се да од иду ћег ле та ова ма ни фе ста ци ја бу де так-
ми чар ског ка рак те ра а глав ни ак це нат би ће на при пре ми ја-
ни је ко ја ће би ти бес плат на за по се ти о це.

– Озбиљ но се ра чу на да Ја ни ја да пре ра сте у при вред-
ни скуп, на ко ме ће ме шта ни свих свр љи шких се ла мо ћи да
про да ју и ку пу ју по љо при вред не про из во де, да се за ба ве и
ужи ва ју у не так ну тој при ро ди – ка же Ми ли ја Ми ле тић, пред-
сед ник оп шти не Свр љиг, и до да је да ова кве ма ни фе ста ци је
има ју за циљ да ожи ве се ла и по кре ну раз го во ре о по љо при-
вре ди, се о ском ту ри зму, и уоп ште жи во ту на се лу. С. Ђ.

НО ВИ КНЕ ЖЕ ВАЦ

Од ма ра ли се на Та ри
Сва ке го ди не Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Но ви Кне-

же вац ор га ни зу је сед мо днев ни од мор за сво је чла но ве у не-
кој од ба ња Ср би је. Та ко су се про те клих го ди на пен зи о не ри 
из Но вог Кне жев ца од ма ра ли у Ба њи Ко ви ља чи, Вр њач кој и 
Про лом ба њи, на Зла та ру. За вре ме од мо ра ор га ни зу ју се из-
ле ти и по се те рет ким при род ним ло ка ли те ти ма, зна ме ни то-
сти ма, ма на сти ри ма.

Ове го ди не од мор је ор га ни зо ван на Та ри, а то ком сед мо днев-
ног бо рав ка упри ли че ни су из ле ти до је зе ра Пе ру ћац и Ба ји не 
Ба ште, по се та Ви ше гра ду, Ан дрић гра ду, ма на сти ру Ра ча.

Та ра је им пре сив на, сме штај од ли чан, па је, ка ко ка жу у 
овом удру же њу, и од мор пе де сет но вок не же вач ких пен зи о-
не ра био за пам ће ње. А. Л.
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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

Пра во на ин ва лид ску пен зи ју мо же се
оства ри ти ка да се утвр ди пот пу ни гу би-
так рад не спо соб но сти до го ди на жи во-
та по треб них за оства ри ва ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју: ако је узрок ин ва лид-
но сти по вре да на ра ду или про фе си о-
нал но обо ље ње, без об зи ра на ду жи ну
ста жа, а ако је ин ва лид ност по сле ди ца
бо ле сти или по вре де ван по сла, по треб-
но је нај ма ње пет го ди на ста жа.

Из у зе так су оси гу ра ни ци код ко јих је
ин ва лид ност на ста ла пре 30. го ди не жи-
во та: до 20 го ди на по треб на је нај ма ње

јед на го ди на ста жа оси гу ра ња, до 25 го ди на
– две го ди не ста жа оси гу ра ња, а до 30 го ди-
на по треб но је три го ди не ста жа оси гу ра ња.

За кон про пи су је кон трол ни пре глед у ро-
ку до три го ди не, из у зе так су ста ри ји од 58
го ди на и они чи је ди јаг но зе не ука зу ју на то
да ће рад на спо соб ност би ти по бољ ша на.
Зах тев за кон тро лу ша ље се по слу жбе ној
ду жно сти, уз по зив и оба ве ште ње ко ју до-
ку мен та ци ју тре ба при пре ми ти. Уко ли ко се
ли це не ода зо ве по зи ву или нео прав да но
из о ста не, об у ста вља се ис пла та пен зи је.

(http://www.pio.rs) Ј. О.

По сло ву за ко на, сма тра но 
је да по сто је слу ча је ви у ко ји-
ма рат ни ин ва ли ди мо гу би ти 
про гла ше ни спо соб ним за не ке 
об ли ке вр ше ња вој не слу жбе. 
Уко ли ко би ко ми си ја утвр ди ла 
спо соб ност при ја вље ног ин-
ва ли да за вој ну слу жбу, о то ме 
је из ве шта ва ла ко ман ду над-
ле жног вој ног окру га, ко ја би 
га рас по ре ђи ва ла на ду жност 
сход но го ди на ма ста ро сти. 
У слу ча ју не при зна ва ња по је-
дин ца за ин ва ли да, ко ми си ја 
је до но си ла пи са но ре ше ње и 

о то ме на ли цу ме ста из ве-
шта ва ла кан ди да та. По за-
кључ ку ко ми си је о при зна ва њу 
ин ва лид но сти, при сту па ло се 
де таљ ном пре гле ду ин ва ли да, 
а оба ле ка ра из ко ми си је би-
ла су ду жна да утвр де вр сту и 
те жи ну озле де, бо ле сти и не-
спо соб но сти пре ма уна пред 
про пи са ном упут ству. Те шки 
и сум њи ви слу ча је ви сла ти су 
у бол ни цу или на ми шље ње ле-
ка ра спе ци ја ли сте, а ин ва ли-
ду се од ре ђи вао дан и ме сто 
на кнад ног пре гле да ко ми си је. 

Ди јаг но зу и сте пен ин ва лид-
но сти пот пи си ва ла су оба
ле ка ра, а у слу ча ју не са гла сно-
сти мла ђи је из два јао пи са но
ми шље ње, док је ко ми си ја би ла
ду жна да цео пред мет по ша ље
ле ка ру спе ци ја ли сти, па је тек 
он да, на осно ву ње го вог на ла-
за, до но си ла ре ше ње. Ле ка ри су 

од ре ђи ва ли и про це нат рад не
не спо соб но сти, при че му ни-
је узи ма но у об зир по гор ша ње
спо соб но сти услед лич не кри-
ви це ин ва ли да.

(Не ви дљи ви ге то, по ло жај и

жи вот ин ва ли да у Кра ље ви ни

Ју го сла ви ји 1918–1941, Љу бо-

мир Пе тро вић, Бе о град, 2007)

Про це нат рад не
не спо соб но сти

Пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти

Пр ви дан ок то бра а за тим и чи тав овај ме сец 
сва ке го ди не по све ћен је ста ри ма. Раз не ма-
ни фе ста ци је, при ред бе, мно го број не три би не,
окру гли сто ло ви... све је тих три де се так да на по-
све ће но про бле ми ма ста ре ња.

Ле по је све то, са мо не мо гу а да се не за пи-
там шта је са оста лих је да на ест ме се ци у го ди ни.
Сма трам да мо ра мо да има мо не ку ду го роч ни ју
стра те ги ју с об зи ром на то да нас струч ња ци и
ста ти сти ка не у мо љи во упо зо ра ва ју да смо као
на ци ја све ста ри ји и да је при ра штај већ го ди на-
ма не га ти ван. „Бе ла ку га” је пре не ко ли ко де це-
ни ја би ла ве за на за од ре ђе не кра је ве зе мље, али
са да је то по стао про блем це ле на ци је. За што је
та ко, ду га је при ча и об у хва та све оно што је ве-
за но за не за по сле ност, за мла де љу де ко ји го ди-
на ма и де це ни ја ма че ка ју по сао, па због то га не
ула зе у брак, па он да на рав но ни де цу не чу ва ју,
а ка да то ко нач но ипак ура де, од лу че се за јед но
де те, што би се ре кло „за лек”. А до бро је по зна то
да дво је де це зна чи тек про сту ре про дук ци ју, а

да тек тро је или ви ше де це зна че да не ће би ти
„бе ле ку ге” у зе мљи.

Да се вра тим на по ен ту: ста ри и нај ста ри ји у зе-
мљи. До бро је по зна то да нај ве ћи број пен зи о не-
ра има при ма ња пот пу но не сра змер на го ди на ма
ко је су про ве ли ра де ћи, уз то не до вољ на за основ-
не жи вот не по тре бе. За то ми слим да мо ра мо као
зе мља це ле го ди не да раз ми шља мо и пла ни ра мо
шта и ка ко убу ду ће, пошто ће мо за де це ни ју-две
има ти нај ви ше ста нов ни ка са 65 и ви ше го ди на.
Озбиљ но се мо ра мо по за ба ви ти ти ме. Ни је оба-
ве зно да за све про бле ме има мо уни кат но ре ше-
ње, већ сме мо да ма ло за ви ри мо пре ко огра де у
ком шиј ска дво ри шта и, по што и њих му че слич ни
про бле ми, по не ко њи хо во ре ше ње пре сли ка мо.
Је сте да су бо га ти ји, али ни је увек све са мо у бес-
па ри ци, има мно го то га и у до број во љи да се на
ре ша ва њу про бле ма те мељ но по ра ди.

С по што ва њем,
бу ду ћи пен зи о нер Алек сан дар Мар ко вић,

Ба но во бр до

Ста ри ма – ме сец да на го ди шње
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?
Л. П., Ћу при ја: Као ин ва лид ски пен зи о нер имам не по ве-

зан стаж, и то шест ме се ци у 2004. и пет ме се ци у 2005. го-

ди ни. Да ли мо гу сам да упла тим до при но се за те пе ри о де

и ко ме да се обра тим?

?
Ма ја И., Чи ка го: По што тре нут но при вре ме но бо ра вим у

САД, да ли мо гу пен зи ју да при мам на мој ра чун у не кој од

ба на ка у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма? Шта је све

по треб но од до ку ме на та и да ли то мо же да ура ди овла шће но

ли це у мо је име?

Од го вор: Не ма смет ње да Вам
се пен зи ја ис пла ћу је у САД. Да би-
сте то оства ри ли нео п ход но је да
под не се те зах тев да Вам се одо-
бри ис пла та пен зи је у САД, јер је
то др жа ва са ко јом Р. Ср би ја не ма
спо ра зум о со ци јал ном оси гу ра-
њу, па са мим тим ни је ре гу ли са на
ни област ис пла те пен зи ја. Овај

зах тев, на рав но, мо же те под не ти
и пре ко овла шће ног ли ца у Ср-
би ји. Уз зах тев оба ве зно под не-
си те до каз о бо рав ку у САД, као и
по дат ке о ра чу ну на ко ји же ли те
да при ма те пен зи ју и у ком гра ду.
По Ва шем зах те ву до не ће се на-
лог да Вам се пен зи ја ис пла ћу је
на же ље ни ра чун.

Доприноси за неповезан стаж

Од го вор: Ка ко Вам је већ
при зна то пра во на ин ва лид ску
пен зи ју, то зна чи да ис пу ња ва те
услов за ин ва лид ску пен зи ју и
без овог ста жа ко ји на во ди те, а
за ко ји Ваш по сло да вац ни је на-
ми рио до при но се. То прак тич но
зна чи да ни је мо гу ће да са ми се-
би упла ти те не из ми ре не до при-
но се уме сто бив шег по сло дав ца,
јер се то ме при бе га ва са мо у слу-

ча ју ка да без ста жа за ко ји ни је
упла ћен до при нос, оси гу ра ник,
у овом слу ча ју Ви, не ис пу ња ва
услов за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју. Пре ма то ме, ни је мо гу ће
да Ви са ми се би упла ти те до при-
нос, а ре ше ње ће оста ти при вре-
ме но све док по сло да вац сам не
из ми ри до при но се, или док се
до при но си јед но га да на не из-
ми ре из сте чај не ма се.

По да ци о ста њу ду га у ис плат ној 

слу жби Фон да ПИО

?
М. Ни кић, Но ви Сад: Пра во на ста ро сну пен зи ју са пре ко

35 го ди на рад ног ста жа сте као сам 25. 12. 2012. До био сам

при вре ме но ре ше ње јер ни сам имао упла ће не до при но се

за по след њих око го ди ну и по да на. При хва тио сам и пот пи-

сао да ми се од би ја 1/3 пен зи је ме сеч но док не из ми рим дуг

у ви си ни од око 77.000 ди на ра, плус из нос ка ма те. Уку пан дуг

уве ћан за из нос ка ма те из ми рио сам са пен зи јом ко ју сам при-

мио по чет ком овог ме се ца. Ин те ре су је ме да ли по но во тре ба

да под но сим не ки зах тев ка ко бих при мао пу ну пен зи ју и ка да

ћу да до би јем ко нач но ре ше ње.

?
М. И., Ло зни ца: Ин те ре су је ме да ли мо ја ма ма има не ка

пра ва на на док на ду за тре ће де те. Она 27. 10. пу ни 60 го-

ди на и има 21,5 го ди на ста жа. Ма ма жи ви у Љу бо ви ји и

слу жбе ни ца код ко је се ја ви ла у со ци јал но да се рас пи та ко ји

па пи ри су јој по треб ни, ре кла јој је да не до но си из во де из ма-

тич не књи ге ро ђе них де це јер не ма пра ва на то.

Ис пла та пен зи је у ино стран ство

Пра во на ко ри шће ње пу не пен зи је

?
Л. Јак шић, Про ку пље: У ин ва лид ској пен зи ји 50% сам од 

2004 го ди не. Имао сам по вре ду ван рад ног ме ста, ин ва лид 

сам тре ће ка те го ри је од 1997. го ди не. Као ин ва ли да III ка-

те го ри је по сла ли су ме на би ро за за по шља ва ње 2003. го ди не. 

Ин те ре су је ме кад сти чем пра во на ко ри шће ње пу не пен зи је и 

ка ко то мо гу да оства рим.

Посебан стаж

Од го вор: Ва ша мај ка не ма
пра во на на кна ду по осно ву
ро ђе ња тре ћег де те та, али има
пра во да јој се по том осно ву
при зна по се бан стаж од две
го ди не. Ка да Ва ша мај ка бу де
оства ри ва ла пра во на пен зи ју
овај стаж ће јој сва ка ко уве ћа ти
пен зи ју, јер не ма пун стаж оси-
гу ра ња, већ са мо 21,5 го ди на

ста жа. За то не ка оба ве зно под-
не се зах тев за при зна ва ње овог
по себ ног ста жа, мо же пре пен-
зи о ни са ња, а мо же и уз зах тев
за пен зи ју. Пре по ру ка је да се
под не се по се бан зах тев, да би
ре ше ње о овом ста жу би ло пра-
во сна жно и упи сан стаж у рад-
ну књи жи цу ка да бу де под не ла
зах тев за пен зи ју.

Од го вор: Ви сте ко ри сник 
на кна де у ви си ни 50% ин ва лид-
ске пен зи је, и уко ли ко има те 
ми ни мум 15 го ди на при зна тог 
ста жа оси гу ра ња, што се мо же 
ви де ти из ре ше ња ко јим Вам је 
при зна то пра во, си гур но је да 
ће те јед ног да на, ка да на вр ши-
те 65 го ди на жи во та, оства ри ти 
пра во на ста ро сну пен зи ју. Ако, 
пак, на ме ра ва те да оства ри те 
пу ну ин ва лид ску пен зи ју, тре-
ба ло би, ако је до шло до по-

гор ша ња Ва шег здрав стве ног
ста ња, да под не се те нов зах тев
за ин ва лид ску пен зи ју, ма да је
и у овом слу ча ју нео п ход но да
има те укуп но нај ма ње пет го ди-
на ста жа оси гу ра ња и то мо ра те
учи ни ти пре на вр ше не 65. го-
ди не жи во та. Ако не оства ри те
пра во на ин ва лид ску пен зи ју из
би ло ког раз ло га, а не ма те ми-
ни мум 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, оста ће те ко ри сник 50%
ин ва лид ске пен зи је.

Од го вор: Уко ли ко је Ваш дуг 
ко ји сте вра ћа ли об ра чу нат и 
вра ћен По ре ској упра ви, тре-
ба ло би да се по но во обра ти-
те По ре ској упра ви ко ја ће да 
Вам по твр ди да је дуг на ми рен 
и да ви ше ни шта не ду гу је те. 
Са овом по твр дом се обра ти те 
Фон ду ПИО са зах те вом да Вам 
се из ме ни ре ше ње о пен зи о ни-
са њу у по гле ду ду го ва ња на име 

до при но са. Ако сте, пак, ду жни
Фон ду ПИО, у том слу ча ју ће се
ре ше ње до не ти по слу жбе ној
ду жно сти и не ма по тре бе да
се зах те вом обра ћа те Фон ду.
Ако се ре ше ње ипак не до не се,
мо же те се у ис плат ној слу жби
Фи ли ја ле ПИО ин фор ми са ти о
ста њу ду га, и ка да ће се по кре-
ну ти по сту пак по слу жбе ној ду-
жно сти.

Упла та до при но са 

по чл. 15 За ко на о ПИО

?
Л. И., Ма ли Иђош: Уко ли ко осо бе ко је има ју до пен зи је 

три, од но сно пет го ди на, оста ну без по сла (тех но ло шки 

ви шак), да ли, ко ли ко ду го и у ком из но су мо гу са мо стал-

но да упла ћу ју до при но се – да ли мо гу све до ис пу ње ња усло ва 

за од ла зак у пен зи ју?

Од го вор: Сва ли ца ко ја из би ло 
ког раз ло га ни су оба ве зно оси гу-
ра на, од но сно ни су ко ри сни ци 
пра ва на пен зи ју, па и због про-
гла ше ња за тех но ло шки ви шак, 
мо гу кроз укљу чи ва ње у оба ве-
зно оси гу ра ње обез бе ди ти се би 
стаж упла том до при но са по чл. 
15 За ко на о ПИО. Оси гу ра ни ци се 
обич но опре де љу ју за ову вр сту 

оси гу ра ња ако упла том до при-
но са сти чу пра во на пен зи ју. Ако 
то ни је слу чај, не го се са мо че ка ју 
го ди не жи во та да би се оства ри-
ло пра во на пен зи ју, пре по ру ка 
је сва ка ко да осно ви ца на ко ју 
се пла ћа до при нос бу де при бли-
жно јед на ка за ра ди ко ју је оси гу-
ра ник оства ри вао пре сту па ња у 
ову вр сту оси гу ра ња.
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СКАНДИНАВКА

Ми са о не на пра ве
Ех, где је оно вре ме ка да су уме сто ко руп ци је цве-

та ле ти кве.

За бе смрт ни ке је смак све та про ла зна по ја ва.
За нас је сва ки бро до лом но ва по бу да за пу то ва ње.

Знам да сте из ван се бе, али не ви чи те. Не ће те их до-
зва ти па ме ти.

И ме ди цин ски екс пер ти твр де да хра на по бољ ша-

ва рад ор га на за ва ре ње.

Ипак је бо ље но си ти пра зну гла ву не го ни ка кву.
Има пре жи ве лих ко ји су свој жи вот про гла си ли не-

ва же ћим.

Имам до бро пам ће ње. Се ћам се оно га што је тре ба ло
би ти.

Ин фор ма ци је тре ба узи ма ти са ре зер вом, јер мо-

жда у њи ма има и исти не. Ву ко са ва Ден чић

(О)ла ке ре чи су нај те же
Жи вим пу ним плу ћи ма. Са по ла ка па ци те та!

Пу сти ла сам ко ре ње у овој зе мљи. Жи вим од фо то син-
те зе.

Ме њам жи вот ни пут за стран пу ти цу!

Те ле фо ни су нам глу ви. За то зи до ви има ју уши.
Пу на ми ча ши ца во де у ко ле ну. Да на здра ви мо?

Скра ти ли нас за гла ву. Сад смо по ме ри си сте ма по ре-
ме ће них вред но сти.

Уби ло се ка ко жи ви мо!

Због та ла са по ску пље ња то не мо у мо ру про бле ма.
Не мам пе ди гре. Па ла сам са по ро дич ног ста бла!

Про да јем зр но па ме ти, ис под те зге упо ла це не.
Не ште ди мо на здра вљу. Ула же мо у бо ле сни ке!

Де а на Са и ло вић
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Ле ко ви те ми сли
Од шкри ну ли смо вра та про шло сти. Мно го, бре, ба у ка.

Да нас сам нај зад имао је дан ко ри стан са ста нак. Са стао сам се
са је лом.

Про ма ше ни љу ди су као чи чак. По ку ша ва ју за сва ког да се

при ле пе.

До бро је кад др жа ва при те же ка иш. Ни је до бро што је то ка иш
на мо јим пан та ло на ма.

Од очи ју јав но сти не мо же да се са кри је ни јед на тај на.

Ка жу да ди нар чвр сто сто ји. Али због ње га мо рал стал но – па да!

Пен зи ја ми је слич на ис пи ја њу ли му на де. Стал но се хва там

за слам ку.

Не бо над Ср би јом је као мој нов ча ник. Чи сто!

Иде нам до бро про да ја ма гле. За то се мно ге ства ри – за ма-

гљу ју.

Сла би смо уче ни ци. Про шлост ни ка ко да нас на у чи па ме ти.

Чуд но, тре зан сам, а све ви дим ду пле це не на мир ни ца.

Ду шан Стар че вић

(Х)умор не ми сли
Ми смо мај сто ри и за про вод и за штед њу. Од Но ве го ди-

не до Бо жи ћа тро ши мо као ми ли о не ри, у остат ку го ди не као

про ле те ри.

То ком ле та би ли смо на свет ском ни воу. По бро ју са о бра ћај них
уде са, по жа ра, по ха ра ба на ка и ста но ва...

По ску пље ње ме са, ја ја, си ра и дру гих на мир ни ца сти гло је у

пра во вре ме – по сле ле то ва ња. Да не из гу би мо вит ку ли ни ју!

У ово оскуд но вре ме па зим са мо на здра вље. Све оста ло – хра-
ну, оде ћу, огрев... оста вљам за бо ља вре ме на.

За не ке не ма зи ме, за не ке – ни зим ни це!

Мо же да поч не са спре ма њем зим ни це и ко не ма па ра. Да опе-
ре ста ре фла ше и те гле...

Дру штве не раз ли ке ни кад ни су би ле ма ње – си ро ти ња но-

си пр ње, а бо га ти кр пи це.

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

– да је, пре ма ре зул-

та ти ма ис тра жи ва ња 

об ја вље ног ове го ди не, 

Са ра је во нај за га ђе ни ји 

град у Евро пи? На ма пи 

ко ја по ка зу је ни во за га-

– да је Хонг Конг нај-

за га ђе ни ји град све-

тлом на све ту? На и ме, 

ноћ но не бо из над Хонг 

Кон га је хи ља ду пу та 

све тли је од ме ђу на род-

них нор ми, што овај град чи ни све тлом нај за га ђе ни јим гра-

дом на све ту. Ис тра жи ва чи ка жу да је је дан од раз ло га тај што 

је Хонг Конг екс трем но гу сто на се љен, али и из ра зи то ве ли каје Хонг Конг екс трем но гу сто на се љен, али и из ра зи то ве ли ка 

те жња гра ђа на за јав ном си гур но шћу.

 – да је Бу ле вар де спо та 

Сте фа на већ го ди на ма нај-

за га ђе ни ја ули ца у Бе о гра-

ду? У по след ње вре ме кон-

ку ри шу јој ули ца Кне за Ми-

ло ша, Бу ле вар кра ља Алек-

сан дра, Сав ска (Же ле знич ка ста ни ца) и Ну ши ће ва ули ца.

 ђе ња у све ту Са ра је во је 

је ди ни град Ста рог кон ти нен та озна чен цр ве ним кру гом. То је ди ни град Ста рог кон ти нен та озна чен цр ве ним кру гом. То 

 зна чи да че стич но за га ђе ње у бо сан ској пре сто ни ци из но си 

372 ми кро гра ма по куб ном ме тру.

– да је Пе кинг нај-
за га ђе ни ји град на 
све ту? Иако су вла сти 

Пе кин га пред у зе ле 

– да ве ћи на гра до ва за пад не, сред ње и се вер не Евро пе бе-

– да су, пре ма из ве шта ју Аген ци је за за шти ту жи вот не сре-

ле жи ни зак ни во за га ђе ња ва зду ха? За раз ли ку од њих, за га-

 ди не, нај ква ли тет ни ји ва здух у Ср би ји у 2011. го ди ни има ли 

ђе ње је по ве ћа но на ју го и сто ку Евро пе, а, осим Са ра је ва, кри-

жи те љи Ко па о ни ка, Ки кин де, Ко стол ца, Сме де ре ва, Кра ље-

тич ни гра до ви су Ско пље, Те то во, Со фи ја, Плов див, Со лун.

 ва, Срем ске Ми тро ви це, Ло зни це, Чач ка, али и пан че вач ког 

 на се ља Со да ра? Исто вре ме но, у свим град ским под руч ји ма 
Бе о гра да, Бо ра, Ни ша и Но вог Са да у ко ји ма је вр ше но ме ре-

 ње то ком 2011. го ди не ва здух је био III ка те го ри је, од но сно 
пре ко мер но за га ђен.

ве ли ке и ску пе ак ци-
јје да очи сте ва здух 
пред Олим пи ја ду 2008, за га ђе ност је по не кад то ли ка да се 
због гу стог смо га от ка зу ју ле то ви и за тва ра ју ауто пу те ви.
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