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Го во ри ло се и о 
про бле ми ма у вези 
са по ступ цима  
пре ра чу на и  
од штет ним зах те вима 
ко ји се ре ша ва ју на 
би ла те рал ном ни воу

Тра ди ци о нал ни, де ве ти по 
ре ду, са ста нак ди рек то ра 
фон до ва и за во да за пен-

зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње др жа ва 
на ста лих на под руч ју 
бив ше СФРЈ и Аустри-
је, као го ста, ове го ди-
не одр жан је у Фе де-
ра ци ји Бо сне и Хер це-
го ви не, у Са ра је ву, од 
29. ју на до 1. ју ла. 

До ма ћин са стан ка, 
Фе де рал ни за вод за 
МИО/ПИО Фе де ра-
ци је Бо сне и Хер це-
го ви не, кан ди до вао 
је основ ну те му овог 
ску па, ко ја се од но си ла на ак ту-
ар ске про ра чу не у пен зиј ским 
си сте ми ма ме ђу ге не ра циј ске 
со ли дар но сти и о че му је сва ка 
др жа ва из ло жи ла сво ја ис ку-

ства и по дат ке. Пре зен та ци ју 
Фон да ПИО, под на зи вом „Ко-
ри шће ње ак ту ар ских пре ра чу-
на у пен зиј ским си сте ми ма ме-
ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти 
– ис ку ства Ре пу бли ке Ср би је” 
из ло жио је Иван Ми мић, ди-
рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске 
по сло ве, ука зу ју ћи на ефек те 
ре форм ских за ко на.  

Осим то га, ово је би ла при-
ли ка да се уче сни ци ску па ме-
ђу соб но упо зна ју са прав ним 

си сте ми ма дру гих др жа ва, од-
но сно из ме на ма про пи са ко ји 
ре гу ли шу област пен зиј ског 
оси гу ра ња, али је и ове го ди-
не по себ на па жња по све ће на 

спро во ђе њу ме ђу на род них 
спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу, у сми слу из на ла же ња 
до брих ре ше ња ко ји ма би се 
убр зао по сту пак оства ри ва ња 
пра ва за гра ђа не, као и о ефек-
ти ма елек трон ске раз ме не по-
да та ка, бу ду ћи да су до са да 
го то во све др жа ве ме ђу соб но 
пот пи са ле би ла те рал не спо-
ра зу ме и већ раз ме њу ју по-
дат ке о чи ње ни ци смр ти, чи ме 
се по сти же зна чај на уште да. 

Исто вре ме но, го-
во ри ло се и о про-
бле ми ма ве за ним за 
по ступ ке пре ра чу на 
и од штет них зах те ва 
ко ји се ре ша ва ју на 
би ла те рал ном ни-
воу, али не у скла ду 
са пот пи са ним про-
то ко ли ма.

На са стан ку у Са-
ра је ву до го во ре но 
је да Ре пу бли ка Ср-
би ја, од но сно Фонд 
за пен зиј ско и ин ва-

лид ско оси гу ра ње сле де ће го-
ди не бу де до ма ћин и ор га ни за-
тор су сре та ди рек то ра за во да/
фон до ва пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња.   Г. О.

СА СТА НАК ДИ РЕК ТО РА ФОН ДО ВА ДР ЖА ВА РЕ ГИ О НА

Упо зна ва ње са изменама 
прописа дру гих др жа ва

На састанку у Сарајеву делегацију Фонда ПИО предводила је директорка, Драгана Калиновић

Гост су сре та – Аустри ја
Ове го ди не на су сре ти ма је био и пред сед ник 
Управ ног од бо ра пен зиј ског оси гу ра ња Аустри је 
Ман фред Ар де ле, ко ји је на гла сио да је са рад ња 
Аустри је са зе мља ма за пад ног Бал ка на уна пре-
ђе на.
Он је из нео по да так да је под руч је бив ше Ју го-
сла ви је нај ве ће под руч је где се љу ди из Аустри је 
на кон за вр ше ног рад ног ста жа вра ћа ју и че ка ју 
пен зи ју, го ди шње чак око 90.000 ко ри сни ка, ис-
та као је Ар де ле.
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За раз ли ку од ста жа 
оси гу ра ња, ко ји се 
утвр ђу је на осно ву  
при ја ва ре ги стро ва них 
у ма тич ној еви ден ци ји, 
по се бан стаж се  
ис кљу чи во утвр ђу је по 
зах те ву оси гу ра ни ка, 
ре ше њем

Раз ли чи те ка те го ри је пен-
зиј ског ста жа не рет ко иза-
зи ва ју не до у ми це код оси-

гу ра ни ка ко ји се при пре ма ју за 
од ла зак у пен зи ју. У За ко ну о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу спо ми њу се пен зиј ски 
стаж, стаж оси гу ра ња и по се бан 
стаж, док се у сва ко днев ном го-
во ру нај че шће ко ри сти тер мин 
„рад ни стаж”. Не по зна ва ње и 
не раз ли ко ва ње ових, за кон-
ских тер ми на за раз ли чи те ка-
те го ри је ста жа че сто оте жа ва 
и до би ја ње прав не по мо ћи од 
овла шће них рад ни ка Фон да. 
Ка да се то ме до да и чи ње ни ца 
да зна тан број оси гу ра ни ка, на-
ро чи то из ка те го ри ја за по сле-
них и са мо стал них де лат но сти, 
од ла зи у пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју, за чи је је утвр ђи ва ње 
нео п ход но утвр ди ти стаж оси-
гу ра ња не рет ко и до по след њег 
да на, ја сно је да не ра зу ме ва ње 
мо же до ве сти и до озбиљ не 
гре шке ко ју ни је ла ко ис пра ви-
ти – пре ра ног пре ки да рад ног 
од но са, или пре стан ка оба вља-
ња са мо стал не де лат но сти. Из 
тог раз ло га, чи та о ци ма ће мо 
по ку ша ти да об ја сни мо раз ли-
ке, као и зна че ње раз ли чи тих 
ка те го ри ја ста жа, а по себ но 
уло гу и зна чај по себ ног ста жа 
при од ла ску у пен зи ју.

Пра ва из ПИО сти чу се и оства-
ру ју на осно ву пен зиј ског ста жа. 
Пен зиј ски стаж је нај ши ри тер-
мин и об у хва та стаж оси гу ра-
ња и по се бан стаж. За кон ским 
про пи си ма ко ји уре ђу ју усло ве 
за од ла зак у пен зи ју сти ца ње 
пра ва усло вље но је ис кљу чи во 
од ре ђе ним тра ја њем ста жа оси-
гу ра ња. Овај стаж под ра зу ме ва 
вре ме про ве де но на ра ду, укљу-

чу ју ћи и пе ри о де при ма ња нов-
ча не на кна де (нпр. за бо ло ва ње), 
пе ри о де про ве де не у оба вља њу 
са мо стал них де лат но сти, укљу-
чу ју ћи и пе ри о де при вре ме не 
об у ста ве оба вља ња де лат но сти, 
ако је пла ћен до при нос, пе ри о-
де оба вља ња при вре ме них и по-
вре ме них по сло ва, или пе ри о де 
за ко је је оства ре на уго во ре на 
на кна да, као и пе ри о де за ко-
је је оси гу ра ник сам упла ћи вао 
до при но се (по чла ну 15 За ко на), 
као и пе ри о де ба вље ња по љо-
при вре дом, за ко је су пла ће ни 
до при но си. За раз ли ку од ста жа 
оси гу ра ња, по се бан стаж за свој 
осно ву не ма рад, или са мо стал ну 
де лат ност, већ се утвр ђу је ли ци-
ма ко ја су по је ди не пе ри о де про-
ве ла у ору жа ним ак ци ја ма, од но-
сно у за ро бље ни штву, на ле че њу, 
или ре ха би ли та ци ји у ве зи са тим 
ак ци ја ма, као и же на ма ко је су 

ро ди ле тро је де це. По се бан стаж 
се, да кле, при оце ни усло ва за 
сти ца ње пра ва не узи ма у об зир, 
већ се са мо ура чу на ва у уку пан, 
пен зиј ски стаж, при од ре ђи ва њу 
ви си не пен зи је. Ово је нај зна чај-
ни ја раз ли ка и о њој се мо ра во-
ди ти ра чу на ка да се од лу чу је о 
пре стан ку ка ри је ре и од ла ску у 
пен зи ју.

За раз ли ку од ста жа оси гу ра-
ња, ко ји се утвр ђу је на осно ву 
при ја ва ре ги стро ва них у ма тич-
ној еви ден ци ји, по се бан стаж се 
ис кљу чи во утвр ђу је по зах те ву 
оси гу ра ни ка, ре ше њем. Да кле, 
уко ли ко оси гу ра ник сма тра да 
ис пу ња ва усло ве за утвр ђи ва-
ње по себ ног ста жа, нео п ход-
но је да Фон ду 
под не се зах тев 
за утвр ђи ва ње 
тог ста жа, уз ко-
ји ће при ло жи-
ти од го ва ра ју ће 
до ка зе. Уко ли ко 
се зах тев под-
но си за утвр ђи-
ва ње по себ ног 
ста жа у пе ри-
о ду про ве де ном у ору жа ним 
ак ци ја ма, при ла жу се до ка зи 
ко је из да је над ле жни др жав ни 
ор ган ко ји је то ли це ан га жо вао 
у ору жа ним ак ци ја ма – Ми ни-
стар ство од бра не, или Ми ни-
стар ство уну тра шњих по сло ва, 
тач ни је њи хо ве ор га ни за ци о не 
је ди ни це ко је во де од го ва ра-
ју ће еви ден ци је. При утвр ђи-
ва њу по себ ног ста жа по овом 
осно ву, ње го во тра ја ње од го-

ва ра дво стру ком ка лен дар ском 
тра ја њу пе ри о да про ве де ног у 
ору жа ним ак ци ја ма, од но сно 
у за ро бље ни штву, на ле че њу, 
или ре ха би ли та ци ји, уко ли ко 
ли це ко ме се утвр ђу је по се бан 
стаж у истом пе ри о ду ни је би ло 
за по сле но, од но сно оба вља ло 
са мо стал ну, или по љо при вред-
ну де лат ност. У слу ча ју да је ли-
це би ло у оси гу ра њу, по се бан 
стаж се утвр ђу је у јед но стру ком 
ка лен дар ском тра ја њу, а то тра-
ја ње се при утвр ђи ва њу пра ва 
са би ра са ста жом оси гу ра ња 
на вр ше ним у истом пе ри о ду.

Мај ке ко је су ро ди ле тре ће 
де те, уз зах тев за утвр ђи ва ње 
по себ ног ста жа при ла жу из во-

де из ма тич не књи ге ро ђе них 
за сву де цу, а по се бан стаж им 
се утвр ђу је у тра ја њу од две го-
ди не и не ве зу је се за од ре ђе ни 
ка лен дар ски пе ри од, од но сно 
у овом слу ча ју по сто ја ње оба-
ве зног оси гу ра ња по би ло ком 
осно ву, ни је од ути ца ја на на чин 
утвр ђи ва ња пен зиј ског ста жа.

За кон о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу ко ји се при-
ме њу је од 1. ја ну а ра 2015. го ди-

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ПЕН ЗИЈ СКОГ И ИН ВА ЛИД СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Шта је по се бан стаж

При оце ни усло ва за сти ца ње 
пра ва на пен зи о ни са ње 
по се бан стаж се не узи ма у 
об зир, већ се са мо ура чу на ва 
у уку пан, пен зиј ски стаж при 
од ре ђи ва њу ви си не пен зи је

Ми ро слав Ми рић
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Да би овај документ би о ва лида н 
нео п ход но је да бу де ове ре н 
код јав ног бе ле жни ка, од но сно 
но та ра, или у Фон ду ПИО где  
је ове ра бес плат на

Уко ли ко ко ри сник пен зи је или нов ча не на-
кна де из би ло ког раз ло га не мо же сам да 
по ди же сво је при на дле жно сти, он мо же 

да овла сти дру гу осо бу да то ра ди уме сто ње га. 
Да кле, ко ри сник мо же да овла сти ти дру го ли це 
да у ње го во име при ма пен зи ју и нов ча ну на-
кна ду. Овла шће ње ва жи нај ду же 12 ме се ци од 
да на ње го вог из да ва ња и мо же да се про ду жи.

О овој те ми раз го ва ра ли смо са Су за ном Вор-
ка пић, на чел ни цом Оде ље ња за ис пла ту пен-
зи ја по до ма ћим про пи си ма у Ди рек ци ји Ре пу-
блич ког фон да ПИО.

– Да би овла шће ње би ло ва лид но нео п ход но 
је да бу де ове ре но код јав ног бе ле жни ка, од но-
сно но та ра, а та ко ђе је ове ра мо гу ћа и у Фон ду 
ПИО, уз оба ве зно при су ство ко ри сни ка пен зи је 
и ли ца ко је се овла шћу је за при јем. Ове ра овла-
шће ња у Фон ду ПИО је бес плат на. По ред овла-
шће ња, по треб но је до ста ви ти и до каз о пре-
би ва ли шту овла шће ног ли ца. Нео п ход но је да 
овла шће ње са др жи име и пре зи ме, ЈМБГ, број 
лич не кар те, као и адре сне по дат ке и за ко ри-
сни ка пра ва и за овла шће но ли це. За тим, овла-
шће ње тре ба да са др жи са гла сност ко ри сни ка 
пра ва да овла шће но ли це у ње го во име при ма 
пен зи ју, на чин ис пла те ко ји мо же би ти на кућ-
ну адре су овла шће ног ли ца, од но сно на те ку ћи 
ра чун ко ји овла шће но ли це има у по слов ној 
бан ци, као и број пар ти је те ку ћег ра чу на и на-
зив по слов не бан ке, уко ли ко је иза бран на чин 
ис пла те на те ку ћи ра чун – об ја шња ва Су за на 
Вор ка пић.

Фонд ис пла ћу је из но се ко ји при па да ју ко ри-
сни ку у ме сту пре би ва ли шта овла шће ног ли ца 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је нај ду же 12 ме-
се ци од да на из да ва ња овла шће ња. Сход но то-
ме, по треб но је да ко ри сник 30 да на пре ис те ка 

ро ка ва же ња овла шће ња до ста ви Фон ду но во 
овла шће ње, од но сно овла шће ње ко јим се про-
ду жа ва по сто је ће. Свим ко ри сни ци ма фи ли ја ле 
Фон да бла го вре ме но ша љу до пи се ко ји ма их 
оба ве шта ва ју да је нео п ход но да по но во до ста-
ве овла шће ње.

– Ко ри сник мо же у сва ком тре нут ку да опо зо-
ве ва же ће овла шће ње, и у том слу ча ју је у оба-
ве зи да до ста ви Фон ду из ја ву о опо зи ву овла-
шће ња и да се из ја сни о да љем на чи ну ис пла те. 
Ако на кон ис те ка ро ка ва же ња ко ри сник не же-
ли да про ду жи овла шће ње, од но сно да до ста-
ви но во овла шће ње, по треб но је да се 30 да на 
пре ис те ка ро ка ва же ња овла шће ња из ја сни о 
да љем на чи ну ис пла те. Уко ли ко ко ри сник то 
не учи ни, Фонд ће, на кон ис те ка ро ка ва же ња 
овла шће ња, а пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла-
же, ис пла ту вр ши ти ко ри сни ку на ње го ву кућ ну 
адре су, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. У слу-
ча ју да пре ма по да ци ма Фон да ко ри сник не ма 
адре су на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ис пла-
та оства ре ног пра ва ће се при вре ме но об у ста-
ви ти – на во ди на ша са го вор ни ца.

Пре ма по след њим по да ци ма, тре нут но на 
овај на чин пен зи ју при ма 2.458 ко ри сни ка. 

Ва жно је на гла си ти и да ко ри сник пра ва и 
овла шће но ли це има ју оба ве зу да при ја ве Фон-
ду сва ку про ме ну ко ја је од ути ца ја на оства ре но 
пра во и обим ко ри шће ња оства ре ног пра ва. У 
пи та њу мо гу би ти ста ту сне про ме не у ве зи ко јих 
се до ста вља уве ре ње о жи во ту, из вод из ма тич-
не књи ге вен ча них, умр лих, као и про ме не име-
на, пре зи ме на, адре се, пре би ва ли шта и дру го.

В. Ка дић

не са др жи и од ред бу ко јом се 
уре ђу је утвр ђи ва ње по себ ног 
ста жа у тра ја њу од шест ме се-
ци оси гу ра ни ца ма, же на ма ко је 
су ро ди ле јед но де те, од но сно у 
тра ја њу од го ди ну да на же на ма 
ко је су ро ди ле дво је де це, али је 
при ме на ове од ред бе од ло же на 
до по чет ка 2032. го ди не. Да кле, 
тек од 2032. го ди не ће же не, оси-
гу ра ни це Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, мо ћи да под но се зах те ве 
за утвр ђи ва ње по себ ног ста жа, 
уко ли ко су ро ди ле јед но, или 
дво је де це, без об зи ра на то ка-
да су де ца ро ђе на.

Као што је већ на ве де но, по-
се бан стаж се не узи ма у об зир 
при утвр ђи ва њу да ли оси гу ра-
ник ис пу ња ва усло ве за пен зи-
ју, али се ура чу на ва при од ре-
ђи ва њу ви си не пен зи је. Ка да се 
ра чу на ви си на пен зи је, по се бан 
стаж се са би ра са ста жом оси гу-
ра ња и чи ни уку пан, пен зиј ски 
стаж ко ји је део јед на чи не ко-
јом се ра чу на ви си на пен зи је. 
Да кле, при утвр ђи ва њу ви си не 
пен зи је, по се бан стаж у об ра чу-
ну је пот пу но из јед на чен са ста-
жом оси гу ра ња и јед на ко ути че 
на крај њи из нос. При ме ра ра-
ди, уко ли ко се оси гу ра ни ку на 
осно ву 20 го ди на ста жа оси гу-
ра ња утвр ди пен зи ја у ви си ни 
од 30.000 ди на ра, по се бан стаж 
у тра ја њу од две го ди не би ту 
пен зи ју по ве ћао за 10 од сто, па 
би она из но си ла 33.000 ди на ра.

Ка ко је За ко ном укуп но тра ја-
ње пен зиј ског ста жа за утвр ђи-
ва ње ви си не пен зи је огра ни че-
но на 45 го ди на, то зна чи да ово 
огра ни че ње ва жи и при ура чу-
на ва њу по себ ног ста жа па бу ду-
ћи пен зи о не ри тре ба и о то ме 
да во де ра чу на. Пен зиј ски стаж 
ко ји пре ла зи укуп но 45 го ди на, 
не ути че на ви си ну пен зи је. По-
је ди ни др жав ни ор га ни, по пут 
град ских упра ва, ну де олак ши це 
ли ци ма ко ја има ју по се бан стаж, 
на ро чи то уко ли ко је он утвр ђен 
по осно ву уче шћа у ору жа ним 
ак ци ја ма. Ове олак ши це огле да-
ју се, нај че шће, у ума ње ним ме-
сеч ним ра чу ни ма за ко му на ли је, 
или тро шко ве пре во за. Ипак, 
ка ко се не ра ди о пра ви ма из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, ни ти ова кве олак ши це 
одо бра ва Фонд, су ге ри ше мо 
пен зи о не ри ма да се о њи ма рас-
пи та ју у ло кал ним удру же њи ма.

Ми ро слав Ми рић

ИС ПЛА ТА ПЕН ЗИ ЈЕ И НОВ ЧА НИХ НА КНА ДА ПРЕ КО ОВЛА ШЋЕ НИХ ЛИ ЦА

Про ду жа ва ње овла шће ња 
на 12 ме се ци

Сузана Воркапић

Шта је све по треб но за овла шће ње
Уко ли ко ко ри сник хо ће да дру го ли це у ње го во име при ма пен зи ју и/или нов ча ну на кна ду, 
нео п ход но је да до ста ви овла шће ње (ове ре но код јав ног бе ле жни ка, од но сно но та ра или у 
Фон ду ПИО) и до каз о пре би ва ли шту овла шће ног ли ца.
Овла шће ње тре ба да са др жи сле де ће по дат ке:
за ко ри сни ка пра ва – име и пре зи ме, ЈМБГ, број лич не кар те и адре сне по дат ке;
за овла шће но ли це – име и пре зи ме, ЈМБГ, број лич не кар те и адре сне по дат ке; са гла сност 
ко ри сни ка пра ва да овла шће но ли це у ње го во име при ма пен зи ју; на чин ис пла те ко ји мо же 
би ти на кућ ну адре су овла шће ног ли ца, од но сно на те ку ћи ра чун ко ји овла шће но ли це има у 
по слов ној бан ци; број пар ти је те ку ћег ра чу на и на зив по слов не бан ке; ове ру од стра не јав ног 
бе ле жни ка, од но сно но та ра или Фон да ПИО.
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Део Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че-
ње у Ди рек ци ји Фон да ПИО, Гру па за 
кућ не по се те и три ја жу, на ла зи се у 

но во бе о град ској Слу жби 1. Њих пред во ди 
др Стан ка Дра ги ће вић, пне у моф ти зи о лог, 
по моћ ник ди рек то ра Сек то ра за ме ди цин-
ско ве шта че ње. Гру пу за кућ не по се те и 
три ја жу чи ни пет ле ка ра и струч ни са рад-
ни ци.

– Сва ве шта че ња у гру пи на Но вом Бе о-
гра ду, у Слу жби 1 Фи ли ја ле за град Бе о град, 
ра ди пет ле ка ра, од ко јих су че ти ри стал но 
ов де, у ор ди на ци ја ма док пе ти од ла зи у кућ-
не по се те. Ина че, ов де се ра де сва ве шта че-
ња за ту ђу по моћ и не гу и те ле сно оште ће-
ње. Ми ов де ра ди мо та ве шта че ња за све 
оси гу ра ни ке, док се ве шта че ња за цен тре 
за со ци јал ни рад оба вља ју у Ди-
рек ци ји. Ка да је, ме ђу тим реч, о 
кућ ним по се та ма, од но сно пре-
гле ди ма у ку ћи, наш ле кар ко ји 
иде на те рен ра ди пре гле де и за 
оне ко ји су зах тев под не ли цен-
тру за со ци јал ни рад, као и за 
оси гу ра ни ке. Пре гле де у кућ ним 
усло ви ма ор га ни зу је мо три да на 
не дељ но, и то утор ком, сре дом 
и пет ком. Сва ке не де ље се оба-
ви два де се так кућ них по се та, а 
од по чет ка го ди не до кра ја ма ја 
оба вље но је око 300 пре гле да у 
ку ћи. Да би наш ле кар оти шао 
у кућ ну по се ту нео п ход но је да 
се за оси гу ра ни ка до ста ви ком-
плет на ме ди цин ска до ку мен-
та ци је о то ме да је пот пу но не-
по кре тан, од но сно да не мо же 
да до ђе на пре глед или да жи-
ви сам и не ма ко да га до ве де. 
Ако оси гу ра ник ис пу ња ва ове 
усло ве, да је се на лог ле ка ру за 
оба вља ње пре гле да у ку ћи или 
у до му за ста ре (уко ли ко та мо 
бо ра ви). Рас по ред пра ви мо та-
ко да се у кућ не по се те иде по 
од ре ђе ном пла ну и рас по ре ду, 
а пре ма ре ги ја ма у гра ду, а све 
се ра ди по ИСО стан дар ди ма и обра сци-
ма ко ји су за то про пи са ни – об ја шња ва др 
Стан ка Дра ги ће вић на чин ра да овог де ла 
Сек то ра за ме ди цин ско ве шта че ње.

Од по чет ка ове го ди не са мо у Бе о гра ду 
при мље но је 6.580 зах те ва за ту ђу по моћ и 
не гу и те ле сно оште ће ње. До средине јула 
ре ше но је 5.350 зах те ва, а оба вље но је и 
380 кућ них по се та.

– Од тог бро ја не га тив но је ре ше на око 
тре ћи на зах те ва, док је две тре ћи не оси гу-
ра ни ка оства ри ло пра во ко је су тра жи ли. 
Ово го во ри да ипак нај ве ћи број љу ди ко ји 
под не се зах тев има ју ствар ну по тре бу за 
ова квом вр стом по мо ћи. Ве шта че ња за ту-
ђу по моћ и не гу и те ле сно оште ће ње ра де 
ле ка ри свих спе ци јал но сти: не у роп си хи ја-
тар, фи зи ја тар, ин тер ни ста, хи рург... а по 
ура ђе ном пре гле ду кон тро лу вр ше ле ка ри 
спе ци ја ли сти пре ма основ ној ди јаг но зи 
оси гу ра ни ка. На кон за вр ше ног ве шта че-
ња пред ме ти се ша љу у прав ну слу жбу где 
прав ни ци до но се ре ше ња ко ја се ша љу 
оси гу ра ни ку. Не ки оси гу ра ни ци до би ја ју 
ре ше ња о трај ном ко ри шће њу ту ђе по мо-
ћи и не ге или те ле сног оште ће ња, док се 

за не ке од ре ђу је кон трол ни пре глед нај-
че шће за го ди ну да на, евен ту ал но за две. 
Нај че шће се кон тро ле за ка зу ју код бу бре-
жних бо ле сни ка на хе мо ди ја ли зи, јер ако 
до ђе до пре са ђи ва ња бу бре га ви ше не ма 
по тре бе за ди ја ли зом. За тим, за оси гу ра-
ни ке са ам пу та ци јом екс тре ми те та због 
мо гу ћег про те ти са ња, као и код све жих 
мо жда них уда ра са од у зе то шћу ко ја на-

кон ре ха би ли та ци је мо же знат но да се по-
пра ви. Кон тро ла се за ка зу је и сла бо ви дим 
па ци јен ти ма са ка та рак том јер мо же да се 
опе ра тив но ре ши про блем и сла бо ви дост 
та да не ста је. Мо гу ре ћи да се од укуп ног 
бро ја по зи тив но ре ше них пред ме та, око 

тре ћи на оси гу ра ни ка по зи ва 
на кон трол ни пре глед, док две 
тре ћи не до би ја ре ше ње о трај-
ном ко ри шће њу по мо ћи – на-
во ди др Стан ка Дра ги ће вић.

Сва ки ле кар днев но пре гле-
да 15 оси гу ра ни ка, што зна чи 
да сва ко днев но око 60 њих 
про ђе пре глед, што уз кућ не 
по се те зна чи да ви ше од 380 
оси гу ра ни ка не дељ но бу де ве-
шта че но са мо у но во бе о град-
ском де лу, Гру пи за кућ не по се-
те и три ја жу.

Ка да је реч о оси гу ра ни ци ма 
у чи та вој Ср би ји, кри те ри ју ми и 
по ступ ци за оства ри ва ње пра-
ва на ту ђу по моћ и не гу и те ле-
сно оште ће ње пот пу но су исти 
и у фи ли ја ла ма и ис по ста ва ма. 

– Пре гле ди у кућ ним усло-
ви ма, од но сно кућ не по се те 
оба вља ју се на те ри то ри ји це-
ле Ср би је по истим прин ци-
пи ма. Зна чи, вр ши се про це на 
до ста вље не ме ди цин ске до ку-
мен та ци је о те жи ни обо ље ња 
па се, уз са гла сност на чел ни ка 
слу жбе у Ди рек ци ји (ко ме се 
меј лом ша љу фо то ко пи је до ку-

мен та ци је), од ла зи у кућ не по се те и ле ка ри 
ве шта ци, ко ји те не де ље ра де на под руч ју 
фи ли ја ле, пре гле да ју ту оси гу ра ни ке. Тре-
ба још на по ме ну ти да се ре ви зи ја, од но сно 
кон тро ла свих пред ме та вр ши ис кљу чи во у 
Бе о гра ду – на гла ша ва Ми ла дин Бу ја ко вић, 
пси хи ја тар, на чел ник Оде ље ња за кон тро-
лу на ла за у Ди рек ци ји РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић

ИЗ РА ДА ФОН ДА ПИО: СЕК ТОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ 

За нај те же бо ле сни ке пре гле ди 
и у кућ ним усло ви ма

Др Стан ка Дра ги ће вић

По моћ и не га дру гог ли ца
Пра во на нов ча ну на кна ду за по моћ и не гу дру гог ли ца има 
оси гу ра ник и ко ри сник пен зи је ко ме је због при ро де и те жи не 
по вре де или бо ле сти нео п ход на по моћ и не га за за до во ља ва-
ње основ них жи вот них по тре ба. По За ко ну о ПИО, ово пра во 
прак тич но има ју са мо не по крет ни, сле пи и они ко ји без ту ђе 
по мо ћи не мо гу да се хра не, обла че, ни ти кре ћу по ку ћи, као и 
они ко ји су на ди ја ли зи. На кна да за ту ђу по моћ и не гу ускла ђу-
је се на исти на чин као и пен зи је и тре нут но из но си 16.346,66 
ди на ра, а при ма је око 76.000 ко ри сни ка. Ова ис пла та ни је 
усло вље на ви си ном дру гих при ма ња.
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поводи

Вла ди мир Са на дер, гра до-
на чел ник Срем ске Ми тро-
ви це, об и шао је са чел ним 

љу ди ма Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње ра до ве на ком плет ној ре-
кон струк ци ји и до град њи згра-
де Фи ли ја ле РФ ПИО у Срем ској 
Ми тро ви ци.

Том при ли ком гра до на чел ник 
Са на дер је из ја вио да су ра до ви 
на по слов ној згра ди ко ју за јед-
но ко ри сте Фонд ПИО и РФ ЗО, и 
ко ја се на ла зи у стро гом цен тру 
Срем ске Ми тро ви це, из у зет но 
зна чај ни за сам град. 

– Ово је јед на до бра ствар 
ко ја се де ша ва у на шем гра ду, 
јер има мно го на ших гра ђа на, 
ко ри сни ка услу га, ко ји до ла-
зе ов де да би оства ри ли сво ја 
за ко ном утвр ђе на пра ва. С об-
зи ром на то да су ме ђу њи ма и 
осо бе са ин ва ли ди те том, ова 
ре кон струк ци ја ће им омо гу-
ћи ти лак ши при лаз згра ди, јер 
ће би ти из гра ђе на при ла зна 
рам па за ин ва лид на ли ца, као 
и лифт, ко ји ће олак ша ти и њи-
ма, али и ста ри јим осо ба ма, 
при ступ ка ви шим спра то ви ма 
згра де. С дру ге стра не, и за по-
сле ни ће има ти мно го бо ље 
усло ве за рад, па оче ку јем и да 
ће би ти још ефи ка сни ји у свом 
ра ду. Ова вред на ин ве сти ци ја 
до не ће и уште ду енер ги је, јер 
се по шту ју стан дар ди енер гет-
ске ефи ка сно сти, а згра да ће 
сво јом но вом фа са дом до при-

не ти и леп шем из гле ду цен-
трал не ули це у на шем гра ду 
– на бро јао је Вла ди мир Са на-
дер до бре стра не ове ре кон-
струк ци је и до град ње згра де 
Фи ли ја ле РФ ПИО у Срем ској 
Ми тро ви ци по сма тра не из угла 
град ске упра ве.

Цео про је кат фи нан си ра ју 
Ре пу блич ки фонд ПИО и РФ ЗО 
за јед нич ким сред стви ма у ви-
си ни од око 63 ми ли о на ди на ра. 
Ра до ви на ре кон струк ци ји и до-

град њи по слов не згра де тре ба-
ло би да бу ду го то ви до по чет ка 
сле де ће греј не се зо не. Обје кат 
ће по за вр шет ку свих гра ђе-
вин ских ра до ва има ти око 400 
ква драт них ме та ра. Осим мно го 
бо љих усло ва за рад за по сле-
них, као и за ко ри сни ке услу-
га и осо бе са ин ва ли ди те том, 
обје кат ће би ти и енер гет ски 
ефи ка сан. То ће се по сти ћи ин-
ста ли ра њем си сте ма цен трал не 
кли ма ти за ци је, што ће до ве сти 

до опа да ња рас хо да и по тро-
шње при ли ком за гре ва ња или 
рас хла ђи ва ња про сто ра. Та ко-
ђе, то ће пру жи ти ком фор ко-
ри сни ци ма и запосленима, као 
и по год ност да про сто ри је мо гу 
да се за гре ва ју и не за ви сно од 
мо гу ћег пре ки да у ис по ру ци 
то плот не енер ги је из град ске 
то пла не, али и у пе ри о ди ма ка-
да тем пе ра ту ра осци ли ра а још 
ни је по че ла греј на се зо на.

М. М. 

Но ве осно ви це оси гу ра ња
За гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју 

до при нос за пен зи је (по чл. 15 За-
ко на о ПИО) од упла те за ав густ 
2017. ва же но ве осно ви це оси гу-
ра ња ко је су у од но су на прет ход-
ни пе ри од ви ше за се дам од сто 
(због ускла ђи ва ња са кре та њем 
за ра да у прет ход ном квар та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де-
ле за јед ну од 13 осно ви ца оси-
гу ра ња, не за ви сно од струч не 
спре ме ко ју има ју. По За ко ну о 
до при но си ма за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно-

ви ца из но си 35 од сто про сеч не 
ре пу блич ке за ра де из прет ход-
ног тро ме сеч ја, што је 23.446 ди-
на ра, а нај ви ша пет про сеч них 
пла та, од но сно 334.945 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње је 26 од-
сто, што зна чи да ће се ме сеч ни 
из да так кре та ти у ра спо ну од 
6.095,96 до 87.085,70 ди на ра. 
Ови из но си при ме њи ва ће се 
за упла те до при но са за ав густ, 
сеп тем бар и ок то бар 2017. го-
ди не. Г. О.

Осно ви ца  оси гу ра ња До при нос ме сеч но
23.446 6.095,96
26.796 6.966,96
36.174 9.405,24
43.543 11.321,18
53.591 13.933,66
58.280 15.152,80
77.037 20.029,62
85.076 22.119,76

103.833 26.996,58
133.978 34.834,28
200.967 52.251,42
267.956 69.668,56
334.945 87.085,70

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ПИО У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Усе ље ње до греј не се зо не
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По кра јин ски се кре тар за по љо при-
вре ду, во до при вре ду и шу мар ство, 
Вук Ра до је вић, отво рио је 18. ју ла, у 

при су ству ми ни стра по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при вре де, Бра ни сла ва Не-
ди мо ви ћа, и ам ба са до ра Ру ске Фе де ра ци је 
у Ср би ји, Алек сан дра Че пу ри на, 13. Смо тру 
по љо при вре де и тех ни ке – СПИТ у Ка ћу 
крај Но вог Са да.

Отва ра ју ћи Смо тру Вук Ра до је вић је ис та-
као да По кра јин ска вла да пр ви пут ре а ли зу-
је ме ру аграр не по ли ти ке у ци љу су фи нан-
си ра ња на бав ке но ве по гон ске и при кључ-
не ме ха ни за ци је.

– Са Ми ни стар ством по љо при вре де има-
мо уса гла ше не ме ре и син хро ни зо ва не ак-
тив но сти и пр ви пут ову ме ру има мо и на 
по кра јин ском и на ре пу блич ком ни воу. Да је 
та ме ра би ла при ме ње на пре 15 и 20 го ди на, 
си гу ран сам да би смо има ли дру га чи ју си ту-
а ци ју и у до број ме ри об но вље ну ме ха ни за-
ци ју у Вој во ди ни – ис та као је Ра до је вић.

По кра јин ски се кре тар за по љо при вре ду 
је на гла сио да је на ме ра Ми ни стар ства да 
иза ђе у су срет свим по тре ба ма по љо при-
вред ни ка огро ман ис ко рак, и по звао за ин-
те ре со ва не да пра те кон курс ко ји ће уско-
ро би ти рас пи сан јер је укуп но 150 ми ли о-
на ди на ра опре де ље но за по љо при вред ну 
ме ха ни за ци ју. Ра до је вић је под се тио и да је 
кроз ме ру, ко ју Се кре та ри јат та ко ђе пр ви 
пут ре а ли зу је, омо гу ће но да и мла ди по љо-
при вред ни ци до 40 го ди на ста ро сти до ђу 
до ме ха ни за ци је. Тај кон курс је за вр шен, а 
би ло је ви ше од 300 при ја ва.

Вук Ра до је вић је још јед ном по звао по-
љо при вред ни ке да ак тив но пра те кон-
курс не ли ни је Се кре та ри ја та, уз под се ћа-
ње да је ово го ди шњи аграр ни бу џет нај-
ве ћи до са да, од но сно да је ка по љо при-
вред ни ци ма Вој во ди не усме ре но го то во 
80 од сто ви ше нов ца не го 2016. го ди не.

Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по љо-
при вре де, шу мар ства и во до при вре де, на-
вео је да је Ми ни стар ство до са да об ра ди ло 
1.200 зах те ва за на бав ку трак то ра, те да ће 
сред ства би ти одо бре на сви ма ко ји су ове 
зах те ве под не ли. По де ла ре ше ња је већ по-
че ла, и она се упу ћу ју на кућ не адре се по-
љо при вред ни ка.

Не ди мо вић је ис та као и да је, на кон се-
дам го ди на, на ред до шла и ре а ли за ци ја 
ИПАРД-а (прет при ступ ног фон да ЕУ за раз-
вој по љо при вре де) за ко ји ће пр ви по зив 
би ти упу ћен у но вем бру, и до дао да ће у том 
слу ча ју про це нат вра ћа ња нов ца по љо при-
вред ни ци ма за ку пље ну ме ха ни за ци ју би-
ти ве ћи не го што је то са да. Ка да је реч о 
уна пре ђе њу по љо при вред не про из вод ње, 
Не ди мо вић је на ја вио по че так ра до ва (пр-
ва не де ља ав гу ста) на осно ву 11 про је ка та 
на ме ње них си сте ми ма за на вод ња ва ње у 

Вој во ди ни и још че ти ри на те ри то ри ји цен-
трал не Ср би је. То ће до при не ти да се под 
си сте ми ма за на вод ња ва ње на ђе 30.000 
хек та ра ви ше об ра ди вог зе мљи шта.

Ам ба са дор Алек сан дар Че пу рин је из ра-
зио за до вољ ство због до бре са рад ње ко ју 
Ру си ја и Ср би ја оства ру ју, под се тив ши да 
је на ша укуп на по љо при вред на раз ме на 
сва ке го ди не у по ра сту. Ру ски ам ба са дор је 
ис та као да озби љан про стор за за јед нич ку 
са рад њу ви ди и на пла ну се мен ске про из-
вод ње за тр жи ште Ру си је и ши ре, као и у 
окви ру кла стер ске про из вод ње.

Број ни по се ти о ци Смо тре, ко јом је ина-
че обе ле жен крај же тве, има ли су мо гућ-
ност да по гле да ју из ло же не са вре ме не 
по љо при вред не ма ши не, као и раз не вр-
сте ве штач ких ђу бри ва и ши рок асор ти ман 
се ме на.

М. Мек те ро вић

Алек сан дар Че пу рин, Вук Ра до је вић и Бра ни слав Не ди мо вић у оби ла ску Смо тре у Ка ћу

ОДР ЖА НА СМО ТРА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ И ТЕХ НИ КЕ У КА ЋУ

Аграр ни бу џет По кра ји не
нај ве ћи до са да

Но ви трак то ри за то плич ки крај
Не дав но су у до ма ћин ства 

по љо при вред ни ка у то плич ком 
кра ју по че ли да при сти жу но ви 
трак то ри на ба вље ни у са рад њи 
са др жа вом, ко ја суб вен ци о ни-
ше око по ло ви не по треб них 
сред ста ва. То ком ле та оче ку је 
се ис по ру ка ви ше де се ти на но-
вих трак то ра, јер је ин те ре со-

ва ње по љо при вред ни ка за ова-
кав вид об но ве ме ха ни за ци је 
би ло ве ли ко.

Сво је пар це ле и воћ ња ке то-
плич ки по љо при вред ни ци до 
са да су углав ном об ра ђи ва ли 
ме ха ни за ци јом ста ром ви ше од 
30-40 го ди на, па је на бав ка би-
ло ко је но ве ма ши не, а по себ но 

трак то ра, од из у зет ног зна ча ја 
и основ ни пред у слов за бо љу 
про из вод њу.

На ве ли ко ин те ре со ва ње по-
љо при вред ни ка за об но ву ме-
ха ни за ци је ути ца ли су, пре ма 
ре чи ма струч ња ка и пред став-
ни ка ло кал них са мо у пра ва, не-
што по вољ ни ји усло ви на бав ке 

у од но су на прет ход не го ди не, а 
пре све га по ве ћа но уче шће др-
жа ве у укуп ној ин ве сти ци ји.

Ви ше од две тре ћи не ста нов-
ни штва у то плич ким оп шти на-
ма ба ви се по љо при вред ном 
про из вод њом, углав ном во ћар-
ством и по вр тар ством и од ње 
жи ви.  Г. О.
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између два броја

Бес плат на вај-фај зо на у Про ку пљу
Зо на бес плат ног бе жич ног ин тер не та од сре ди не ју ла по сто ји и у Про ку пљу, у град ском 

пар ку на тр гу То плич ких ју на ка. Оп шти на Про ку пље осво ји ла је бес плат ну вај-фај зо ну 
сла њем фи скал них ра чу на у окви ру на град не игре „Узми ра чун и по бе ди”.

Бес пла тан ин тер нет омо гу ћа ва исто вре ме но по ве зи ва ње до 300 ко ри сни ка и еми ту је 
сиг нал од јед ног ме га би та у се кун ди у преч ни ку од 150 ме та ра, са при кључ ци ма за пу ње-
ње мо бил них те ле фо на.

Зо ну је све ча но пу стио у рад 
ми ни стар др жав не упра ве и ло-
кал не са мо у пра ве Бран ко Ру-
жић. Ис та као је да по ред уво ђе-
ња бес плат них ин тер нет зо на у 
12 оп шти на, про је кат пред ви-
ђа и да пет оп шти на до би је по 
20.000 евра за ин фра струк тур-
не про јек те. Та ко зва но вај-фај 
др во осво ји ле су и оп шти не 
Бе ла Па лан ка, Ди ми тров град, 
План ди ште, Бе ла Цр ква, Го лу-
бац, Се чањ, Жи ти ште, Свр љиг, 
Бач ки Пе тро вац, Ти тел, као и 
бе о град ска Ра ко ви ца.

Пи рот ски ћи ли ми 
при вла че 
ам ба са до ре

По чет ком ју ла три де се так тка ља из 
Ср би је оку пи ло се у се лу Дој кин ци на 
бу гар ској гра ни ци да би пред ста ви ле 
сво је уме ће и ам ба са до ри ма.

Не кад ка ра у ла, а да нас ста ро пла нин-
ско се ло Дој ки ни ци би ло је до ма ћин 
дру ге ко ло ни је тка ља из це ле Ср би је. 
Три де се так тка ља у овом пла нин ском 
кра ју сво јим да ром до при но се на стан-
ку чу ве них пи рот ских ћи ли ма. Ову 
ткач ку ко ло ни ју ор га ни зо ва ла је пи рот-
ска за дру га за очу ва ње ста рих за на та 
„Дам ско ср це”, а ме ђу го шћа ма су би ле 
и же не из Ста па ра крај Сом бо ра ко је, 
та ко ђе, на свој на чин те же очу ва њу и 
зна ме ни тог ста пар ског ћи ли ма. Исто 
та ко, и њи хо ве ко ле ги ни це из Кла до ва 
и дру гих гра до ва Ср би је би ле су ту с на-
ме ром да са чу ва ју и пре не су овај див-
ни за нат бу ду ћим по ко ле њи ма.

Ко ло ни ји су по се ти ле и Џу ли ја Фи ни, 
ам ба са дор ка Аустра ли је у Бе о гра ду, 
На рин дер Ча у чан, ам ба са дор ка Ин ди-
је, Кар ла Хер ши, пред став ни ца УН, Ви о-
ле та Јо ва но вић, из На ци о нал не али јан-
се за ло кал ни еко ном ски раз вој, као и 
гра до на чел ник Пи ро та Вла дан Ва сић.

Не ка да шња ка ра у ла је адап та ци јом 
из сред ста ва фон до ва за пре ко гра нич-
ну са рад њу пре у ре ђе на, про ши ре на и 
са да је вла сни штво гра да Пи ро та, тј. 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је. У про ши ре-
ње и до град њу уло же но је око 200.000 
евра.

Ед гар Де га у Бе о гра ду
Из ло жба „Тре ну ци по сма тра ња”, на ко јој су при-

ка за на де ла чи ји је аутор Ед гар Де га, отво ре на је 
15. ју ла у Га ле ри ји СА НУ, а тра ја ће до 15. сеп тем-
бра. 

На из ло жби овог по зна тог фран цу ског сли ка-
ра би ће пред ста вље но ње го во огром но умет-
нич ко до стиг ну ће кроз 29 ра до ва, па сте ла на па-
пи ру, цр те жа и гра фи ка при спе лих у му зеј ске збир ке у пе ри о ду од 1931. до 1949. го ди не, као 
и 21 фо то гра фи ја у фор ми мо дер не штам пе. 

По се ти о ци ће мо ћи да се упо зна ју са умет ни ко вим ис тра жи ва њи ма, ко ја че сто под ра зу-
ме ва ју ком би но ва ње ли ков них тех ни ка. Из ло жбу у Га ле ри ји СА НУ пра ти ће и пре да ва ња и 
три би не.

Об но ва 
при хва ти ли шта у 
Фу то гу

Ин сти ту ци ја ма со ци јал не за шти-
те из Вој во ди не ко је су оства ри ле 
пра во на бес по врат на сред ства 
на јав ним кон кур си ма Упра ве за 
ка пи тал на ула га ња АП Вој во ди не 
уру че ни су 24. ју ла уго во ри вред ни 
бли зу 800 ми ли о на ди на ра. Сред-
ства су, из ме ђу оста лих, до де ље на 
и за об но ву при хва ти ли шта у Фу-
то гу у окви ру Ге рон то ло шког цен-
тра Но ви Сад. За ре а ли за ци ју овог 
про јек та, од но сно за по бољ ша ње 
ква ли те та жи во та ко ри сни ка услу-
га ГЦ, Упра ва за ка пи тал на ула га-
ња Вој во ди не до де ли ла је Цен тру 
бес по врат но 56.336.347 ди на ра. 
Ко ри сте ћи ова сред ства ГЦ Но ви 
Сад ће оба ви ти адап та ци ју, ре кон-
струк ци ју, до град њу и на до град њу 
при хва ти ли шта у Фу то гу. 

Гро чан ске све ча но сти 
Ју би лар не 50. Гро чан ске све ча но сти, ма-

ни фе ста ци ја ко ја на из у зе тан на чин пред-
ста вља ову бе о град ску оп шти ну и ње не 
кул тур не, ту ри стич ке, спорт ске, по љо при-
вред не по тен ци ја ле, отво ре не су 26. ју ла 
смо тром кул тур но-умет нич ких дру шта ва и 
уз зву ке тру бе.

Том при ли ком пред сед ник оп шти не 
Гроц ка Дра го љуб Си мо но вић ре као је да 
су Све ча но сти за 50 го ди на по сто ја ња из 
ва шар ске пре ра сле у пра ву ко мер ци јал ну, 
ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју, а за де се так да-
на, ко ли ко тра ју, го сти ће мо ћи да се упо-
зна ју са бо гат ством овог ме ста.

Си мо но вић је на гла сио да је Гроц ка ве ли ка по љо при вред на оп шти на, ко ја се тру ди да уна-
пре ди и раз вој ту ри зма. 

Ди рек тор ТОБ-а Ми о драг По по вић по звао је ту ри сте да до ђу у Гроц ку, ре кав ши да Бе о град 
про да је про из вод, а то је упра во кра ћи град ски од мор, од не ко ли ко да на, у че му Гроц ка мо же 
да на ђе сво је ме сто.

На Све ча но сти ма ће, из ме ђу оста лог, би ти одр жа но тра ди ци о нал но так ми че ње у ку ва њу ри-
бље чор бе, као и из бор за мис Гро чан ских све ча но сти. У окви ру про гра ма би ће одр жан и де фи-
ле олд тај ме ра, као и број ни кон цер ти. 
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Про сеч на за ра да у ју ну 49.238 ди на ра
Про сеч на не то за ра да (без по ре за и до при но са) у Ср би ји ис пла ће на у ју ну ове го ди не 

из но си ла је 49.238 ди на ра што је но ми нал но 4,5 од сто, а ре ал но 4,3 од сто ви ше не го прет-
ход ног ме се ца, са оп штио је да нас Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на бру то за ра да у ју ну ове го ди не из но си ла је 67.857 ди на ра. У од но су на прет ход-
ни ме сец, то је но ми нал но ви ше за 4,6 од сто, а ре ал но за 4,4 од сто.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, про сеч не бру то и не то за ра де ви ше су за 
шест од сто но ми нал но, од но сно за 2,3 од сто ре ал но.

Ула зак на пе рон 
до да тних 800 
ди на ра месечно

Пут ни ци ко ји од из ме шта ња 
„Ла сти не” ста ни це до Ба ра је ва, 
Мла де нов ца, Со по та или Ла-
за рев ца по ла зе са Бе о град ске 
ауто бу ске ста ни це – БАС, од 1. 
ав гу ста за ула зак на пе рон мо-
ра ће да пла ћа ју до дат них 800 
ди на ра ме сеч но. Из Се кре та-
ри ја та за јав ни пре воз на во де 
да се ова ин фор ма ци ја од но си 
са мо на су гра ђа не са не пер со-
на ли зо ва ним „бу сплус” кар та ма, 
док ће вла сни ци ме сеч них ка-
ра та и да ље на пе рон ула зи ти 
бес плат но.

Ка ко сто ји у оба ве ште њу 
БАС-а, пут ни ци са не пер со на-
ли зо ва ним „бу сплус” кар ти ца-
ма, као и са ме сеч ним пер со на-
ли зо ва ним кар та ма за пре воз 
у ме ђу ме сном са о бра ћа ју, од 1. 
ав гу ста ће при ли ком ула ска на 
пе рон мо ра ти да по ка жу ле ги-
ти ма ци ју за ме сеч ну пе рон ску 
кар ту, као и ме сеч ну пе рон ску 
кар ту. То зна чи да ће они ко ји 
са мо по вре ме но пу ту ју на овим 
ре ла ци ја ма, уме сто по је ди нач-
них пе рон ских ка ра та од 180 
ди на ра, убу ду ће мо ћи да из ва-
де ме сеч ну пе рон ску кар ту по 
це ни од 800 ди на ра.

По вла сти ца се из да је на шал-
те ри ма 12 и 32, а осим основ них 
по да та ка, од пут ни ка се тра жи 
да до ста ве и фо то гра фи ју, сто ји 
у оба ве ште њу БАС-а. 

Пи рот реализујe 
три про јек та

Ми ни стар ство при вре де Ср би је 
и град Пи рот за јед но ће фи нан си-
ра ти три про јек та у укуп ној вред-
но сти од око 81 ми ли он ди на ра. 
Пр ви про је кат на ком ће ра ди ти за-
јед но с оп шти ном Кња же вац је сте 
из ра да ге не рал ног пла на за пут од 
се ла Мир ков ци ка Ја буч ком рав ни-
шту у ком ће уче шће Ми ни стар ства 
из но си ти 9,5 ми ли о на ди на ра. 

Дру ги про је кат ко ји ће за јед но 
фи нан си ра ти ло кал на са мо у пра ва 
и Ми ни стар ство при вре де је уре-
ђе ње дво ри шта ОШ „Ду шан Ра до-
вић” у вред но сти од 37 ми ли о на 
ди на ра, за ко је ће Ми ни стар ство 
из дво ји ти 15 ми ли о на ди на ра. 

Тре ћи про је кат пред ста вља уре-
ђе ње пар ков ске по вр ши не до њег 
гра да сред њо ве ков не твр ђа ве Ка-
ле у вред но сти од око 35 ми ли о на 
ди на ра за ко је ће Ми ни стар ство 
да ти 14 ми ли о на ди на ра. 

Град ће кон ку ри са ти за но ве 
про јек те на кон кур су Ми ни стар-
ства, јер же ли да на ста ви из град-
њу та ко зва не са о бра ћај ни це је дан 
у ин ду стриј ској зо ни гра да и да се 
по ве же с бу ду ћим ал тер на тив ним 
пу тем Ко ри до ра 10.

Срп ско-ру мун ски про је кат за ту ри зам
Про је кат „Ло кал но на сле ђе за ак тив ни ту ри зам у Ба на-

ту” чи ји је за да так да по мог не раз вој ове при вред не гра не, 
одо брен је у окви ру про гра ма пре ко гра нич не са рад ње Ру-
му ни ја – Ср би ја. Парт не ри су град Ки кин да и За пад ни уни-
вер зи тет у Те ми шва ру. У ре а ли за ци ју је укљу чен и На род ни 
му зеј у Ки кин ди.

Део кул тур но не ма те ри јал ног на сле ђа овог под руч ја пу-
тем овог про јек та тре ба са чу ва ти од за бо ра ва и пре то чи ти 
га у ту ри стич ку по ну ду. 

Са став ни део овог по ду хва та је сте пу бли ко ва ње књи ге 
„Ба нат на де сет на чи на” и збир ке ре це па та за при пре ма-
ње је ла свој стве них овом ре ги о ну. За јед нич ки про је кат 
об у хва та по ди за ње ка па ци те та кроз про гра ме тре нин-
га за раз вој пред у зет нич ких и ту ри стич ких по тен ци ја ла. 
Про је кат ће тра ја ти го ди ну и по да на а ње го ва укуп на 
вред ност је 345.000 евра.

На род ни му зеј у Ки кин ди укљу чен 
је у про је кат

Бач ко По ду на вље – европ ски 
Ама зон

Ре зер ват би ос фе ре Бач ко По ду на вље не дав но је упи сан 
на ли сту ре зер ва та би ос фе ре Уне ска. Пред ста вља јед ну од 
нај о чу ва ни јих рит ско-мо чвар них це ли на на чи та вом то ку 
Ду на ва, а део је тзв. европ ског Ама зо на. Об у хва та под руч ја 
оп шти на Апа тин, Сом бор, Оџа ци, Бач и Бач ка Па лан ка. 

На 20.000 хек та ра про стран ства на ла зе се за шти ће не и 
рет ке вр сте би ља ка и жи во ти ња. Због оби ља хра не и до брих 
скло ни шта, ови про сто ри пред ста вља ју дом мно гих ди вљих 
жи во ти ња.

На сред њем то ку Ду на ва жи ви ви ше од 250 вр ста пти ца 
и око 1.000 европ ских рит ских је ле на, што је ви ше не го у 
остат ку Ср би је, а ка жу и да не ма бо га ти јег мре сти ли шта за 
чак 52 вр сте ри ба. Бри гу о ре зер ва ту во ди ЈП „Вој во ди на шу-
ме”, а Уне ско ва по твр да га до дат но сти му ли ше на то.

Уз Гор ње По ду на вље у спе ци јал ном ре зер ва ту су још три 
за шти ће на под руч ја – Ка ра ђор ђе во, Бе геч ка ја ма и Ти ква ра.
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поводи

Тре ћег ју ла у Скуп-
шти ни АП Вој во-
ди не у Но вом Са ду 

до де ље ни су уго во ри за 
ре а ли за ци ју Про гра ма 
уна пре ђе ња со ци јал не 
за шти те у По кра ји ни, на 
осно ву кон кур са По кра-
јин ског се кре та ри ја та 
за со ци јал ну по ли ти ку, 
де мо гра фи ју и рав но-
прав ност по ло ва. За ре-
а ли за ци ју про гра ма, ме-
ра и ак тив но сти ко је ће 
до при не ти уна пре ђе њу 
си сте ма со ци јал не за-
шти те уста но ва ма со ци-
јал не за шти те и удру же-
њи ма гра ђа на до де ље-
но је укуп но 56 ми ли о на 
ди на ра – 45 ми ли о на за 
уста но ве и 11 ми ли о на 
за удру же ња гра ђа на – 
пру жа о це услу га. У од-
но су на про шлу го ди ну, 
то је за 86 од сто ви ше 
сред ста ва.

Циљ кон кур са је да се кроз ре а ли за ци ју 
тих про гра ма раз ви ју но ве и уна пре де по-
сто је ће услу ге со ци јал не за шти те, а одо бре-
ни про јек ти се нај че шће од но се на днев не 
услу ге, услу ге по др шке за са мо ста лан жи-

вот ко ри сни ка, са ве то дав но-те ра пиј ске и 
со ци јал но-еду ка тив не услу ге, као и услу ге 
сме шта ја по ди за њем и стан дар ди за ци јом 
њи хо вог ква ли те та. Кон крет ним уго во ри-
ма уре ђе на су ме ђу соб на пра ва и оба ве-

зе, пред ме ти про је ка та, 
ро ко ви за ре а ли за ци ју, 
као и из нос сред ста ва и 
на чин њи хо вог утро шка.

– На кон курс је сти гло 
108 зах те ва уста но ва со-
ци јал не за шти те, док су 
удру же ња гра ђа на кон-
ку ри са ла са 186 про је ка-
та. Одо брен је 71 про је-
кат за уста но ве и 48 про-
је ка та удру же ња гра ђа-
на – ре као је при ли ком 
до де ле уго во ра Пре драг 
Ву ле тић, по кра јин ски се-
кре тар за со ци јал ну по-
ли ти ку, де мо гра фи ју и 
рав но прав ност по ло ва.

То ком ове го ди не кроз 
кон кур се По кра јин ског 
се кре та ри ја та за со ци-
јал ну по ли ти ку, де мо гра-
фи ју и рав но прав ност 
по ло ва би ће рас по де-
ље но укуп но 102 ми ли о-
на ди на ра.

Не дав но је рас пи сан и кон курс за удру-
же ња гра ђа на у обла сти со ци јал не за шти те, 
бо рач ко-ин ва лид ске за шти те и по пу ла ци о-
не по ли ти ке пу тем ко јег ће би ти до де ље но 
још 16 ми ли о на ди на ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

На ар хе о ло шком ло ка ли те ту 
Фе ликс Ро му ли ја на у то ку је ре-
а ли за ци ја про гра ма јав них ра-
до ва у окви ру ко јих се уре ђу је и 
чи сти део ло ка ли те та и из во де 
кон зер ва тор ски ра до ви. Спро-
во ђе ње ових ра до ва омо гу ћи-
ли су На ци о нал на слу жба за за-
по шља ва ње и На род ни му зеј у 
За је ча ру.

При ли ком оби ла ска овог ло-
ка ли те та и рад ни ка за по сле них 
пре ко про гра ма јав них ра до ва, 
ди рек тор На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње Зо ран Мар-
ти но вић је ре као да ће пре ко 
про гра ма јав них ра до ва у Ср-
би ји НСЗ ове го ди не упо сли ти 
око 8.000 ли ца са еви ден ци је, 
а са мо на те ри то ри ји Фи ли ја ле 
За је чар око 230 љу ди.

– Про гра ми јав них ра до ва ви-
ше стру ко су ко ри сни, ка ко за 
из во ђа че, ло кал ну са мо у пра ву, 
та ко и за со ци јал ну ин те гра ци-
ју ве ли ког бро ја осо ба ко је се 

те же за по шља ва ју – ис та као је 
Мар ти но вић.

На те ри то ри ји Фи ли ја ле За је-
чар тре нут но је ак ту ел но 36 јав-
них ра до ва, а оче ку је се и за кљу-

че ње уго во ра по ИПА про јек ту 
у окви ру ко јег ће би ти ре а ли-
зо ва но још де вет. Укуп на сред-
ства ко ја се из два ја ју за про грам 
јав них ра до ва у За је ча ру из но се 
ви ше од 30 ми ли о на ди на ра, ис-
та као је ди рек тор Фи ли ја ле За је-
чар Зо ран Ђор ђе вић.

Ди рек тор На род ног му зе ја За-
је чар Де јан Кр стић ре као је да 
је бри га о Фе ликс Ро му ли ја ни 
озби љан за да так, ко ји укљу чу је 
кон зер ва ци ју ар хе о ло шких оста-
та ка, ко му нал но одр жа ва ње и 
ор га ни за ци ју стал них про гра ма, 
јер по ред то га што је ло ка ли тет 
под за шти том Уне ска (од 2007. го-
ди не), Ро му ли ја на је и оми ље но 
из ле ти ште за оне ко ји во ле исто-
ри ју и ко ји на том ме сту про во де 
сло бод но вре ме. Г. О.

ПЕ ДЕ СЕТ ШЕСТ МИ ЛИ О НА ДИ НА РА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У АП ВОЈ ВО ДИ НИ

Но ви про јек ти за бо ље услу ге

УРЕ ЂЕ ЊЕ АР ХЕ О ЛО ШКОГ ЛО КА ЛИ ТЕ ТА ФЕ ЛИКС РО МУ ЛИ ЈА НА

Јав ни ра до ви на под руч ју За је ча ра

Си ни ша Бран ков, пот пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да,  
и Пре драг Ву ле тић, по кра јин ски се кре тар
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међугенерацијска солидарност

Као и за пен зи о не ре, мно-
га пред у зе ћа и уста но ве 
одо бра ва ју раз ли чи те по-

пу сте и по год но сти и за осо бе 
са ин ва ли ди те том. 

ЈКП „Ин фо стан тех но ло ги је” 
Бе о град пра во на 30 од сто суб-
вен ци је до ли ми ти ра ног из но са 
од 8.000 ди на ра на ра чу ну одо-
бра ва уче сни ци ма ра та, рат ним 
вој ним ин ва ли ди ма, по ро ди ца-
ма па лих бо ра ца, ко ри сни ци-
ма ма те ри јал ног обез бе ђе ња и 
на кна де за ту ђу по моћ и не гу, 
до ма ћин стви ма са хен ди ке пи-
ра ним и те шко обо ле лим ли ци-
ма и хра ни тељ ским по ро ди ца-
ма. Већина места у Ср би ји ну-
ди слич не по год но сти за сво је 
ста нов ни ке и о то ме тре ба да се 
ин фор ми шу у ор га ни ма ло кал-
не са мо у пра ве.

Ка да је у пи та њу РТС, од оба-
ве зе пла ћа ња так се за јав ни 
ме диј ски сер вис осло ба ђа се 
фи зич ко ли це, ко ри сник ме ри-
ла елек трич не енер ги је, ко је 
жи ви у јед но чла ном до ма ћин-
ству или је хра ни лац по ро ди це 
у ви шеч ла ном до ма ћин ству, и 
то уко ли ко је: осо ба са ин ва ли-
ди те том са 100 од сто те ле сног 
оште ће ња, осо ба са ин ва ли-
ди те том са ма ње од 100 одсто 
те ле сног оште ће ња, ако јој је, у 
скла ду са од ред ба ма по себ них 
про пи са, при зна то пра во на 
до да так за ту ђу не гу и по моћ, 
ли це ко је је трај но из гу би ло 
слух или сле по ли це, ко ри сник 
пра ва на нов ча ну или со ци јал-
ну по моћ.

За град ски пре воз у пре сто-
ни ци (Бу сплус), услу гу пре во-
за са на кна дом са по пу стом 
(по вла шће не ка те го ри је ко ри-
сни ка), уз од го ва ра ју ћу во зну 
ис пра ву, оства ру ју ко ри сни ци 
ко ји има ју пре би ва ли ште на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да, и то: 
рат ни вој ни ин ва ли ди и мир-
но доп ски вој ни ин ва ли ди са 
20-40 од сто ин ва лид но сти, ин-
ва ли ди ра да услед по сле ди ца 
не сре ће на по слу и про фе си о-
нал ног обо ље ња са 50-60 од сто 
те ле сног оште ће ња, ци вил ни 
ин ва ли ди ра та са 20-40 од сто 
те ле сног оште ће ња, трај но не-

спо соб на ли ца за рад и при-
вре ђи ва ње, ди ја ли зи ра на ли ца 
и ли ца са ла ком ду шев ном за-
о ста ло шћу. Слич не по год но сти 
ну де и пре во зни ци у оста лим 
гра до ви ма Ре пу бли ке.

Пра во на увоз во зи ла без 
пла ћа ња ца ри не, ко је је про пи-
са но Ца рин ским за ко ном, има 
осо ба ко ја има те ле сно оште-
ће ње од нај ма ње 70 од сто. Они 
ко ји има ју 100 од сто те ле сног 
оште ће ња по јед ном осно ву 
осло ба ђа ју се и пла ћа ња ПДВ-а. 
Раз ли ка је у то ме што се ца рин-
ских да жби на ова ли ца осло ба-
ђа ју од мах при ли ком уво за, док 
се ПДВ мо ра нај пре пла ти ти, а 
ка сни је тра жи ти по вра ћај нов-
ца. По сту пак за по вра ћај нов ца 
спро во ди се та ко што ове ре ни 
при ме рак по твр де од ца ри-
нар ни це о пла ће ном по ре зу, 
ове ре ну ца рин ску де кла ра ци ју 
уз пи са ни зах тев за ре фун да-
ци ју ПДВ-а, са сво јим по да ци ма 
(име, пре зи ме, ЈМБГ, адре са) и 
фо то ко пи ју лич не кар те тре-
ба до ста ви ти Ми ни стар ству за 
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња. По при мље-
ном зах те ву ово ми ни стар ство 

до но си ре ше ње о по вра ћа-
ју ПДВ-а ко ри сни ку ца рин ске 
олак ши це, за тим ша ље по штом 
ре ше ње куп цу, на осно ву ко јег 
он за тим по ди же но вац.

Из ЈП „Пу те ви Ср би је” на во де 
да пра во на бес пла тан про ла зак 
ауто пу тем оства ру ју осо бе са 
ин ва ли ди те том и ор га ни за ци је 
ко је оку пља ју осо бе са ин ва ли-
ди те том у скла ду са чла ном 24 
За ко на о јав ним пу те ви ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05 и 
123/07). На осно ву по ме ну тог 
за ко на, мо тор на во зи ла ОСИ и 
мо тор на во зи ла ор га ни за ци ја 
ко је оку пља ју ОСИ за упо тре бу 
јав ног пу та не пла ћа ју го ди шњу 
на кна ду за мо тор на во зи ла, 
трак то ре и при кључ на во зи ла, 
као и по себ ну на кна ду за упо-
тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла 
или пут ног објек та (пу та ри ну).

Ин ва ли ди са 70-100 од сто 
те ле сног оште ће ња у МТС-у 
(Те ле ком Ср би ја) има ју 50 од-
сто по пу ста на услу ге фик сног 
те ле фо на, ин тер не та и њи хо ве 
те ле ви зи је.

Ка да је реч о ка блов ској те-
ле ви зи ји, AV com те ле ви зиј ски 
про вај дер за ко ри шће ње услу-

га ка блов ске те ле ви зи је да је 
по пуст од 50 од сто ин ва ли ди ма 
у за ви сно сти од ка те го ри је. И 
не ки дру ги ТВ про вај де ри пру-
жа ју слич не по пу сте, о че му за-
ин те ре со ва ни тре ба ди рект но 
код њих да се оба ве сте.

Над ле жни у ЈКП „Пар кинг 
сер вис” ис ти чу да вла сни ци 
во зи ла са ин ва лид ском на леп-
ни цом има ју пра во на три са та 
бес плат ног пар ки ра ња у свим 
га ра жа ма и на пар ки ра ли шти-
ма, на по себ но обе ле же ним ме-
сти ма за ову ка те го ри ју во за ча. 
По сле ис те ка тог пе ри о да пла-
ћа ју на док на ду по за по че том 
са ту. На пар ки ра ли шту „Ада Ци-
ган ли ја” на ко јем се пар ки ра ње 
пла ћа јед но крат но, пар ки ра ње 
за ову ка те го ри ју во зи ла је бес-
плат но, док је на пар ки ра ли шту 
„ВМА” пар ки ра ње во зи ла осо ба 
са ин ва ли ди те том бес плат но 
пр вих осам ча со ва. На улич-
ним пар ки ра ли шти ма, ко ја су 
у си сте му кон тро ле и на пла те 
пар ки ра ња, по себ но су озна че-
на ме ста за пар ки ра ње во зи ла 
ОСИ. На та квим пар ки ра ли шти-
ма, ко ри сни ци са ин ва лид ским 
на леп ни ца ма, услу гу пар ки ра-

ОЛАК ШИ ЦЕ И ПО ПУ СТИ ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Број не по год но сти
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ња мо гу ко ри сти ти бес плат-
но и нео гра ни че но. Ова ме ста 
обе ле же на су хо ри зон тал ном 
и вер ти кал ном сиг на ли за ци-
јом. У зо ни ра ном де лу гра да 
обе ле же но је око 400 оп штих и 
око 200 по себ них пар кинг ме-
ста за во зи ла ли ца са по себ ним 
по тре ба ма. За осо бе са ин ва ли-
ди те том ко је жи ве у зо ни ра ном 
де лу гра да „Пар кинг сер вис” из-
да је по вла шће ну пар кинг кар ту 
(ППК). Осо бе са ин ва ли ди те том, 
ко је не жи ве у зо на ма, мо гу до-
би ти са мо ин ва лид ску пар кинг 
кар ту (ИПК) по осно ву ин ва ли-
ди те та.

„Пар кинг сер вис” из да је ин-
ва лид ску пар кинг кар ту осо ба-
ма са ин ва ли ди те том са мо на 
осно ву на ла за над ле жног ор га-
на о сте пе ну ин ва ли ди те та (80 
про це на та ин ва ли ди те та и ви-
ше) и ре ше ња Се кре та ри ја та за 
со ци јал ну за шти ту – Сек тор за 
бо рач ку и ин ва лид ску за шти ту, 
ко јим се при зна је пра во на бес-
плат но ко ри шће ње по себ но 
обе ле же них пар кинг ме ста на 
јав ним пар ки ра ли шти ма за те-
ку ћу го ди ну. ИПК ва жи на те ри-
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, из да-
је се за те ку ћу го ди ну и пре у зи-
ма се у „Пар кинг сер ви су” (ви ше 
ин фор ма ци ја мо же се до би ти 
на број те ле фо на 011/330-9092 
или на сај ту Се кре та ри ја та за 
со ци јал ну за шти ту).

Осим со ци јал но угро же них 
ка те го ри ја (осо ба са ни ским 
при ма њи ма), пла ћа ња пар ти-
ци па ци је за здравствене услуге 
осло бо ђе ни су и рат ни вој ни 
ин ва ли ди, мир но доп ски вој ни 
ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли ди 
ра та, сле па ли ца, трај но не по-
крет на осо бе, ли ца ко ја оства-
ру ју нов ча ну на кна ду за ту ђу 
по моћ и не гу, као и до бро вољ-
ни да ва о ци кр ви (осим за ле ко-
ве са ли сте ле ко ва, као и за ме-
ди цин ско-тех нич ка по ма га ла и 
им план та те). 

Да би оси гу ра ник оства рио 
пра во на осло ба ђа ње од пла-
ћа ња пар ти ци па ци је за се бе и 
чла но ве сво је по ро ди це, нео п-
ход но је да над ле жној фи ли ја ли/
ис по ста ви РФ ЗО под не се зах тев 
на обра сцу ко ји се до би ја у ма-
тич ној фи ли ја ли, као и до ка зе о 
ви си ни сво јих при хо да и при ма-
ња оста лих чла но ва по ро ди це 
(ви ше о то ме на сај ту РФ ЗО или 
у над ле жној ис по ста ви).

При ре ди ла: Д. Гру јић

Град ско удру же ње пен зи о-
не ра Зре ња нин одр жа ло 
је ре дов ну го ди шњу Скуп-

шти ну ко јој су, по ред чла но ва, 
при су ство ва ли и Ми лан Не-
на дић, пот пред сед ник Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је и пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не, Ду шко Мај кић, пред сед-
ник, и Ла зар Ду бра вац, се кре-
тар Оп штин ске ор га ни за ци је 
удру же ња вој них пен зи о не ра 
Ср би је у Зре ња ни ну, и Сте ван 
Ву кај ло вић, пред сед ник Ме ђу-
оп штин ске ор га ни за ци је сле-
пих Зре ња нин.

Пред ста вља ју ћи Из ве штај 
о ра ду, пред сед ни ца Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Зре ња-
нин Љи ља на Пе тров ис та кла 
је да су у про шлој го ди ни кон-
ку ри са ли и до би ли сред ства 
у из но су од 50.000 ди на ра од 
Град ске упра ве, што је омо-
гу ћи ло на бав ку 150 па ке та 
ху ма ни тар не по мо ћи за бо ле-
сне пен зи о не ре. Од сред ста-
ва ко ја се из два ја ју на осно ву 
Пра вил ни ка о дру штве ном 
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
РФ ПИО, зре ња нин ском удру-
же њу је опре де ље но 144.080 
ди на ра као со ли дар на по моћ 
за на бав ку ле ко ва, пре храм-
бе них ар ти ка ла и сред ста ва 
за хи ги је ну за нај у гро же ни-
је пен зи о не ре. Удру же ње је, 
на ве ла је Пе тров, као и ра ни-
јих го ди на, би ло укљу че но у 
по сло ве око сла ња 293 пен-
зи о не ра са те те ри то ри је на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју у 

ба ње Ср би је, а за хва љу ју ћи 
сред стви ма одво је ним за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра 
и до на ци ји Град ске упра ве, 
чла но ви удру же ња су уче-
ство ва ли на про шло го ди шњој 
Олим пи ја ди тре ћег до ба у Вр-
њач кој Ба њи.

По ред ор га ни зо ва ња број-
них ху ма ни тар них, дру штве-
них, спорт ских и кул тур но-за-
бав них ма ни фе ста ци ја, Град-
ско удру же ње Зре ња нин је 
за сво је чла но ве обез бе ди ло 
на бав ку огре ва и зим ни це под 
по вољ ним усло ви ма и на ви-
ше ра та. Услу ге њи хо вог од-
ма ра ли шта у Вр њач кој Ба њи 
ко ри сти ло је 134 пен зи о не ра, 
ко ји су оства ри ли 1.074 но ће-
ња, при че му је сти му ла тив не 
ва у че ре Вла де Ср би је ис ко ри-
сти ло њих 55.

Ме сне ор га ни за ци је ГУП од-
лич но са ра ђу ју са ком ши ја ма 
и че сто ор га ни зу ју за јед нич ке 
рад не ак ци је ко је су, као је дан 
вид ме ђу ге не ра циј ске са рад-
ње, од ко ри сти за ту дру штве-
ну сре ди ну. Та ко пен зи о не ри 
из Ме сне ор га ни за ци је у Бе-
лом Бла ту сва ког про ле ћа за-
јед но са омла ди ном кре че др-
во ре де у це лом се лу.

На сед ни ци је го во рио и Ми-
лан Не на дић, ко ји је из ве стио 
о ак тив но сти ма Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је и Вој во ди не на 
по бољ ша њу те шког ма те ри-
јал ног и со ци јал ног по ло жа ја 
пен зи о не ра.

Скуп шти на је усво ји ла из ве-
шта је о ра ду и фи нан сиј ске из ве-
шта је за про шлу, као и пла но ве 
ра да удру же ња за ову го ди ну.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Са рад ња са ком ши ја ма 
и омла ди ном

Љи ља на Пе тров под но си из ве штај

На све ча ној ака де ми ји Скуп-
шти не оп шти не Аран ђе ло вац, 
одр жа ној на отво ре ној сце ни 
у пар ку Бу ко вич ке ба ње, до-
де ље не су ди пло ме и пла ке те 
нај за слу жни јим гра ђа ни ма и 
ко лек ти ви ма. Ака де ми ји су, 
осим од бор ни ка Скуп шти не, 
при су ство ва ли и пред став ни-

ци брат ских гра до ва из Сло ве-
ни је, Бо сне и Хер це го ви не, Па-
ле сти не, Сло вач ке и ви ше од 
хи ља ду гра ђа на. При зна ња им 
је уру чио Бо јан Ра до вић, пред-
сед ник оп шти не. 

Ме ђу ово го ди шњим до бит-
ни ци ма су и два ов да шња пен-
зи о не ра. Пла ке та за пре да ни 

рад на очу ва њу спо ме ни ка 
кул ту ре до де ље на је ин же ње-
ру Дра го ми ру Па вло ви ћу, а ди-
пло му за ду го го ди шњи рад до-
био је Алек сан дар Ми лин ко-
вић, по пу лар ни Аца пла ни нар, 
за по пу ла ри за ци ју и ши ре ње 
овог спор та, али и за еко ло шко 
очу ва ње при ро де.  М. М.

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

На гра де пен зи о не ри ма
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У окви ру ак тив но сти Град-
ске ор га ни за ци је ин ва ли-
да ра да Обре но вац ор га-

ни зо ва но је дру же ње ин ва ли да 
ра да и ин ва лид ских пен зи о не-
ра из Ло зни це, Бо га ти ћа, Пр ња-
во ра, Со по та, Бо ра, Лај ков ца, 
Пе тров ца на Мла ви... 

При сут ни ма, ко јих је би ло око 
300, обра тио се и Бо жи дар Це-
кић, пред сед ник СИР Ср би је, и 
на гла сио да је основ ни за да так 
Са ве за да то ком це ле го ди не на-
сто ји да на све на чи не по мог не 
сво јим чла но ви ма и оба ве сти 
их о пра ви ма и мо гућ но сти ма 
ко је им се пру жа ју.

– Ми као са вез стал но на сто-
ји мо да ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да „уђу” у фи нан сиј ске пла но-
ве свих ин сти ту ци ја: од др жав-

них до ло кал не са мо у пра ве, да 
би за сво је чла но ве обез бе ди ли 
бар не ку по моћ. Ре сор но ми-
ни стар ство за и ста на сто ји да 
по мог не овој ка те го ри ји ста-
нов ни ка. Про шле го ди не уло-
жи ло је 550 ми ли о на ди на ра за 
за по шља ва ње 4.355 ли ца из ове 
ка те го ри је. Ура ђе на је и Стра те-
ги ја за осо бе са ин ва ли ди те том, 
ускла ђе на са европ ском и ба зи-
ра на на јед на ко сти, за по шља ва-
њу, при сту пач но сти, обра зо ва-
њу, со ци јал ној за шти ти, али на 
то ме мо ра и да ље да се кон ти-
ну и ра но ра ди да би се по сти гли 
пра ви ре зул та ти. За шти та пра ва 
и здрав стве на за шти та ин ва ли-
да ра да и осо ба са ин ва ли ди те-
том не сме се по ми ња ти са мо 
по во дом ју би ле ја, већ је то по-

сао ко ји се оба вља не пре кид но 
и ми као ор га ни за ци ја то и на-
сто ји мо да ра ди мо. Тре ба ре ћи 
и то да је ме ђу 450.000 пен зи-
о не ра ко ји при ма ју ма ње од 
15.000 ди на ра ме сеч но нај ви ше 
упра во ин ва ли да ра да јер они 
има ју за око тре ћи ну ма ње пен-
зи је од ста ро сних пен зи о не ра 
по што не ма ју пун рад ни стаж. 
Мо рам да на гла сим да они ни су 
у тој ка те го ри ји сво јом во љом 
или кри ви цом, да ве ли ка ве ћи-
на, ви ше од 90 од сто ин ва ли да 
ра да сва ко днев но ко ри сти и по 
не ко ли ко вр ста ле ко ва ко је че-
сто не ма ју чи ме да пла те јер су 
им пен зи је ми ни мал не – ис та-
као је Бо жи дар Це кић, пред сед-
ник СИР Ср би је, у Обре нов цу.

В. А.

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из 
Срем ских Кар ло ва ца ор га ни зо ва ла је 21. ју ла, у 
част сво је кр сне сла ве Све тог Про ко пи ја, из ло-
жбу руч них ра до ва и сли ка сво јих чла но ва и ко-
ле га из ОИР Али бу на ра. Кар ло вач ки ин ва ли ди 
ра да су са сво јим број ним го сти ма (око 180) из 
16 град ских и оп штин ских ор га ни за ци ја из Вој-
во ди не и два удру же ња пен зи о не ра из Ву ко ва-
ра и Не го сла ва ца и Ре пу бли ке Хр ват ске об и шли 
из ло жбу руч них ра до ва и сли ка у хо те лу „Ду-
нав”, где је по слу жен и слав ски ру чак уз бо гат 
му зич ки про грам. Из ме ђу оста лих, на ма ни фе-
ста ци ји су би ли и Ста на Сви ла ров, пред сед ни-

ца СИР Вој во ди не, као и Стан ко Ним че вић, пот-
пред сед ник СИР Ср би је и СИР Су бо ти це.

Чла но ви ОИР Срем ски Кар лов ци су на кон 36 
го ди на ра да у не у слов ним про сто ри ја ма – без 
стру је и во де, не дав но до би ли на ко ри шће ње без 
ика кве на кна де и до дат них ре жиј ских тро шко ва 
по слов ни про стор у бли зи ни цен тра гра да. 

На да Пер шић, пред сед ни ца ОИР Срем ски 
Кар лов ци, уру чи ла је при зна ња и за хвал ни це 
ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма за са рад њу и 
по моћ у њи хо вим ак тив но сти ма, из ме ђу оста-
лих, и Ре дак ци ји „Гла са оси гу ра ни ка”.

М. Мек те ро вић 

ДРУ ЖЕ ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У ОБРЕ НОВ ЦУ

Ак тив но сти сва ког ме се ца

Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
СИР Ср би је

ОИР СРЕМ СКИ КАР ЛОВ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИО СВО ЈУ СЛА ВУ

Ра дост због но вих про сто ри ја
БО ЉЕ ВАЦ

Про сла ви ли 
свој дан

Удру же ње пен зи о не ра и ин-
ва ли да ра да Бо ље вац по чет ком 
ју на про сла вио је свој дан, све-
чар ски и ка ко до ли ку је. Ва жан 
део сла вља би ли су го сти из 
ре ги о на, и то Бор ског и За је чар-
ског окру га, као и свих оп штин-
ских струк ту ра. На про сла ви су 
би ли и пен зи о не ри из Ку ле и 
Бу гар ске са ко ји ма су се чак и 
по бра ти ми ли.

На кон по здрав ног го во ра 
пред сед ни ка удру же ња, ко ји 
се освр нуо на рад и по зи ти ван 
ма те ри јал ни би ланс удру же ња, 
про гла шен је и нај бо љи пред-
сед ник се о ског ме сног од бо-
ра од укуп но 24. Но во и за бра-
ни пред сед ник ме сног од бо ра 
овог ле та ће бо ра ви ти у јед ној 
од ба ња по свом из бо ру о тро-
шку удру же ња. Ова кву прак су 
спро во де већ ду ги низ го ди на 
као на гра ду и сти му ланс њи хо-
вим пред сед ни ци ма да се још 
ви ше тру де у свом ра ду.

В. Ж.
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представљамо

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не одр-
жао је у ба њи Врд ник ре дов ну сед-
ни цу Скуп шти не, на ко јој се, из ме ђу 

оста лог, раз го ва ра ло о ре ша ва њу пи та ња 
ин ва ли да ра да ко ри сни ка на кна де у ви си-
ни од 50 од сто и о обе ле жа ва њу Ме ђу на-
род ног да на осо ба са ин ва ли ди те том.

О про бле ма ти ци у ве зи са на кна дом у ви-
си ни од 50 од сто и о дру штве ном стан дар ду 
ин ва ли да ра да го во рио је Слав ко Имрић, 
ди рек тор По кра јин ског фон да ПИО, док је 
Па ли мир Тот, под се кре тар По кра јин ског 
се кре та ри ја та за со ци јал ну по ли ти ку, де мо-
гра фи ју и рав но прав ност по ло ва, ука зао на 
до бру са рад њу По кра јин ског се кре та ри ја та 
и Са ве за, кроз кон кур се Се кре та ри ја та на 
ко ји ма Са вез уче ству је са сво јим про јек ти-
ма, као и на дру ге на чи не.

Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник Са ве-
за ин ва ли да ра да Ср би је, по хва лио је рад и 
про јек те СИР Вој во ди не и са рад њу тог са ве-
за са По кра јин ским фон дом ПИО и По кра-
јин ским се кре та ри ја том за со ци јал ну по ли-
ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав ност по ло ва.

На сед ни ци су при хва ће ни Из ве штај о 
ра ду и Из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва-
њу СИР Вој во ди не за 2016. го ди ну, као и 

пред лог Пла на ра да и Фи нан сиј ског пла на 
за 2017. го ди ну.

Дра ган Ко раћ

Кра јем ју на нај ста ри ји Ча-
ча ни про сла ви ли су свој дан. 
Дан пен зи о не ра гра да Чач-
ка, ко ји је од ре ђен ста ту том 
Удру же ња пен зи о не ра гра да, 
обе ле жа ва се на Ви дов дан, 
али бу ду ћи да тај дан сла ве и 
број ни пред у зет ни ци у Чач ку, 
од лу че но је да се про сла ви 
дан ра ни је да би им до шли 
по зва ни го сти.

На про сла ви су би ли сви 
пред сед ни ци ме сних од бо-
ра пен зи о не ра, а њих има 43, 
чла но ви ИО, као и пред став-
ни ци оп шти на Мо ра вич ког, 
Ра шког, Ра син ског, То плич-
ког, Ни шког и Шу ма диј ског 
окру га.

По себ ну част удру же њу 
ука за ли су пред став ни ци 
град ске ло кал не са мо у пра ве 
гра да Чач ка на че лу са за ме-
ни ком гра до на чел ни ка проф. 
др Ра до шем Па вло ви ћем ко ји 
је у свом из ла га њу по здра-

вио при сут не и по хва лио рад 
удру же ња.

Пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра гра да Чач ка Ха џи 
Ми ла дин Са вић под нео је из-
ве штај о ра ду удру же ња, а по-
се бан ак це нат је ста вљен на 
из град њу до ма за ста ра ли ца 
у Чач ку. У из ве шта ју о ра ду ис-
та као је да ће по мо ћи пен зи о-
не ри ма у на бав ци угља, др ва, 

зим ни це и оста лих по треп-
шти на. До дао је и да се јед ном 
сед мич но спро во де ак ци је у 
ме ре њу при ти ска и про ве ра-
ва ни во ше ће ра у кр ви.

Тре ба на гла си ти да пен зи о-
нер ско удру же ње у Чач ку по-
сто ји од 1946. го ди не, а про-
стор за рад фи нан си ра ли су 
соп стве ним сред стви ма.

Х. М. С.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА  
КРУ ШЕВ ЦА

Основали КУД
Удру же ње пен зи о не ра Кру шев-

ца ин тен зив но раз ви ја ра зно вр сне 
про грам ске ак тив но сти и ме ђу нај-
ак тив ни ји ма је у Ср би ји.

– Удру же ње пен зи о не ра Кру шев-
ца фор ми ра ло је сво је кул тур но-
умет нич ко дру штво, ко ме је у крат-
ком вре ме ну при сту пи ло сто ти нак 
чла но ва. У фол кло ру је ак тив но три-
де се так љу ди. Жен ску пе вач ку гру-
пу пред во ди пе ва чи ца Бу ба Фи ли-
по вић, а из во де из вор не на род не и 
ста ре срп ске пе сме. Рад су за по че ли 
и ре ци та то ри. Сво је про грам ске са-
др жа је КУД ће пред ста ви ти у дру гим 
удру же њи ма пен зи о не ри ма, у ге-
рон то ло шким и кул тур ним цен три-
ма и ода зи ва ће се свим по зи ви ма за 
го сто ва ња и на сту пе – ка же Дра ги ша 
Сте па но вић, пред сед ник КУД.

Пре ма ње го вим ре чи ма, кул тур-
ни по сле ни ци нај ста ри је ге не ра-
ци је свих про фи ла и об ли ка ства-
ра ла штва оку пи ли су се у овом 
дру штву да би до при не ли обо га-
ћи ва њу укуп ног ра да Удру же ња 
пен зи о не ра Кру шев ца. Пла ни ра ју 
да уско ро го сту ју и на сту пе у град-
ским удру же њи ма пен зи о не ра у 
За је ча ру, Ле сков цу и Вра њу.  Ж. М.

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

До бра са рад ња са Фон дом ПИО

НАЈ СТА РИ ЈИ ЧА ЧА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СВОЈ ДАН

Са ми фи нан си ра ли
уре ђе ње про сто ри ја

Са про сла ве да на Удру же ња
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Удру же ње пен зи о не-
ра оп шти не Кла до во 
бри не о нај ста ри ји ма 

и ну ди им низ по год но сти. 
По ред уста ље них ак тив но-
сти око на бав ке огрев ног 
др ве та, хра не, ле кар ских 
пре гле да и по год но сти за 
бо ра вак у ба ња ма и ле чи-
ли шти ма, опре мље не су 
про сто ри је за клуб пен зи о-
не ра, у ко јем се мо гу окре-
пи ти уз ка фу, со ко ве, али и 
по ко је ал ко хол но пи ће.

Уре ђе ње про сто ри ја 
оба вље но је за хва љу ју ћи 
по мо ћи хи дро е лек тра не 
„Ђер дап”, „Ђер дап услу га” и 
са мих пен зи о не ра, чла но-
ва Удру же ња. Део опре ме 
од го то во ми ли он ди на ра 
ку пљен је од сред ста ва до-

би је них од ло кал не са мо у-
пра ве. 

Си ни ша Ста мен ко вић, 
пот пред сед ник Удру же ња, 
из ја вио је за „Глас оси гу-
ра ни ка” да са мо у Кла до-
ву има не ко ли ко де се ти на 
пен зи о не ра ко ји су због 
смр ти брач ног дру га оста ли 
без то плих обро ка, те да се 
пре го ва ра са за ин те ре со ва-
ни ма о обез бе ђе њу јед ног 
то плог обро ка, сва ко днев-
но, уз што по вољ ни је це не. 

Ру ко вод ство Удру же ња 
обе ћа ва одр жа ва ње ра ди о-
ни ца у ци љу еду ка ци је пен-
зи о не ра. Има већ из ра же них 
же ља за обу ку на ра чу на ру. 
По зна ти кла дов ски ху ма ни-
ста, дан ски пен зи о нер Љу-
бо мир Гу ша то вић, до ни ра ће, 

за по че так, три ком пју те ра са 
по треб ном опре мом.

Оп шти на Кла до во има го-
то во 5.400 пен зи о ни са них 
ли ца. Ме ђу тим, оно што за-
бри ња ва, је сте све ста ри ја 
по пу ла ци ја. Ста ри јих од 65 
го ди на је 33,5 про це на та, 
од но сно тре ћи на ста нов-
ни штва. Де це и омла ди не 
до 15 го ди на има око 3.000, 
што је, од укуп ног бро ја 
жи те ља оп шти не, са мо 15 
од сто. Оно што за бри ња-
ва, од по пи са оба вље ног 
2002. го ди не, и по след њег 
из 2011. го ди не, до шло је 
до сма ње ња ста нов ни ка за 
око 3000. Од нос из ме ђу му-
шке и жен ске по пу ла ци је је 
ско ро јед нак.

Урош Ба но вић

Вре ли јул ски да ни ни су би ли пре пре-
ка за ја го дин ске пен зи о не ре ко ји ко ри-
сте сва ку при ли ку да се дру же и упо зна ју 
при род не ле по те Ср би је. Та ко је 4. ју ла 
Удру же ње пен зи о не ра из Ја го ди не ор-
га ни зо ва ло из лет до вре ла Мла ве у жа-
гу бич кој ко тли ни. Осам де се так чла но ва 
пен зи о нер ских ме сних и град ских од бо ра 
об и шли су нај пре Гор њач ку кли су ру и ма-
на стир Гор њак, за ду жби ну кне за Ла за ра.

Пут је на ста вљен ка Жа гу би ци где је Ја го-
дин це са че ка ла и по здра ви ла пред сед ни ца 
Оп штин ског од бо ра пен зи о не ра Жа гу би-
це, Ста ни ја Ог ња но вић, ко ја им је по же ле ла 
леп про вод на вре лу Мла ве. Пен зи о не ри су 
у пре див ном ам би јен ту вре ла има ли пик-
ник уз бо га ту тр пе зу, а уз ги та ру и хар мо ни-
ку би ло је за и ста ве се ло. Би ло је и оних ко-
ји су бра ли ле ко ви то би ље, али и спорт ски 
рас по ло же них за ма ли фуд бал ски дер би.

Ве се ла ат мос фе ра упр кос ви со кој тем-
пе ра ту ри на ста вље на је и у ауто бу су, а 
пре дах је усле дио у ре кре а тив ном ком-
плек су Ба ње Ждре ло, по пу лар но на зва-
ном Млав ске тер ме. 

Ина че, Удру же ње пен зи о не ра гра да Ја-
го ди не бро ји ви ше од три хи ља де чла но ва 
и у свим ви до ви ма жи во та и ра да има по-
др шку ло кал не са мо у пра ве, та ко да и у лет-
њим ме се ци ма не из о ста ју број не ак тив но-
сти, по себ но у обла сти ту ри зма и за ба ве.

Ан ђе ли ја Ђо рић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ КЛА ДО ВО

Бри ну о нај ста ри ји ма

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА 
ОП ШТИ НЕ БРУС

До бро  
ин фор ми са ни 
и ак тив ни

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Брус 
об у хва та 40 ме сних ор га ни за ци ја и бро-
ји око 3.500 чла но ва, што је ви ше од 80 
од сто учла ње них. За хва љу ју ћи ак ти ви-
сти ма на те ре ну, пен зи о не ри су до бро 
ин фор ми са ни шта им Удру же ње као чла-
но ви ма пру жа.

За ви сно од про цен та ко ји из два ја ју за 
чла на ри ну (од 0,5 до два од сто), пен зи-
о не ри ко ри сте пра во на по зај ми цу, а од 
то га за ви си и ви си на по смрт ни не. 

Удру же ње чла но ви ма де ли сва ке го-
ди не ју би лар не на гра де – за 90 го ди на 
жи во та 2.500 ди на ра, за 80 го ди на 2.000 
и за 50 го ди на бра ка 4.000 ди на ра. (У овој 
го ди ни има ју 19 чла но ва са 90 го ди на, са 
80 го ди на 126 чла но ва, и 60 па ро ва.) 

Од укуп них при хо да ме сним ор га ни-
за ци ја ма се вра ћа 15 про це на та, та ко да 
су оне за ин те ре со ва не да има ју што ви-
ше чла но ва и та сред ства ко ри сте за пу-
то ва ња и др. У 2016. го ди ни и по чет ком 
2017. Удру же ње је по де ли ло свим чла но-
ви ма бес плат не па ке те у вред но сти око 
700 дин. Два пу та го ди шње ор га ни зу ју 
бес пла тан пре глед оч ног ле ка ра у Бру су, 
а та ко ђе и у се ли ма оп шти не. Дом здра-
вља у Бру су до ла зи че тврт ком у клуб 
пен зи о не ра да ме ри крв ни при ти сак и 
ше ћер у кр ви.

– Ор га ни зу је мо дру же ња 14. ја ну а ра 
и 8. мар та, уз скром не по кло не пен зи-
о нер ка ма. Иде мо на јед но днев не из ле-
те, нај че шће на Острог, а по др жа ва мо и 
ме сне ор га ни за ци је ко је са ме за сво је 
чла но ве ор га ни зу ју из ле те – ка же пред-
сед ни ца Удру же ња пен зи о не ра оп шти не 
Брус На де жда Бла жић, ко ја ту ду жност 
оба вља већ де сет го ди на.

Ре дов но про сла вља ју дан удру же ња 
12. мај – св. Ва си ли је Остро шки, се че њем 
слав ског ко ла ча. 

Ве ли ки број се ла бру ске оп шти не је 
без пу та, про дав ни ца и уда љен од гра да, 
та ко да се ак тив но сти те шко ор га ни зу-
ју. Ипак, у Удру же њу их увек са че ка ју са 
осме хом, са слу ша ју уз ка фу и сок, не гле-
да ју ћи на рад но вре ме.

Удру же ње има до бру са рад њу са ло-
кал ном са мо у пра вом, Цен тром за со ци-
јал ни рад и До мом за ста ре, ко је ре дов-
но оби ла зе и по ма жу. По себ но на гла ша-
ва ју до бру са рад њу са Фи ли ја лом ПИО 
фон да Кру ше вац.

Н. Б.

ИЗ ЛЕТ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ ИЗ ЈА ГО ДИ НЕ

На вре лу Мла ве

Цен тар Кла до ва

Врело Млаве
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На про сто ру из ме ђу Но вог Ко ри та 
са срп ске и Са ла ша са бу гар ске стра-
не 21, 22. и 23. ју ла одр жан је 17. Са-
бор на Ка ди бо га зу. Са бор су зва нич но 
отво ри ли Бо рис Ни ко лов, кмет оп-
шти не Бе ло град чик, и Ми о драг Ив ко-
вић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не 
Кња же вац.

Ова гра ни ца је ме сто ко је не раз два-
ја, већ спа ја два на ро да. Све ве ћи број 
љу ди ко ји се оку пља ју на Ка ди бо га зу 
нај бо ље све до че о то ме да ни јед на 
гра ни ца не мо же да по де ли два на ро-
да. На ша два на ро да на овим про сто-
ри ма ве ко ви ма жи ве за јед но, дру же 
се, са ра ђу ју и крај ње је вре ме да ов де бу де 
отво рен гра нич ни пре лаз, ка же Ми о драг 
Ив ко вић, пред став ник Кња жев ца. Бо рис 
Ни ко лов, кмет Бе ло град чи ка, ре као је да је 

овај ме ђу на род ни са бор ва жан не са мо за 
оп шти ну већ и за чи тав ре ги он се ве ро за-
пад не Бу гар ске, као и за др жа ву Бу гар ску.

– Иако ова ква ма ни фе ста ци ја не мо же 
да ре ши не ке круп не, др жав не или фи нан-

сиј ске про бле ме, она је ве о ма ва жна јер 
омо гу ћа ва кон такт ме ђу љу ди ма, ме ђу два 
на ро да, ства ра ју се при ја тељ ства, раз ви ја 
ко му ни ка ци ја, што је ве о ма зна чај но – ис та-
као је Бо рис Ни ко лов

Са бор је при вред на и кул тур на ма ни фе-
ста ци ја на ко јој се при ка зу је на род но кул-
тур но ства ра ла штво и при вред на по ну да 
на се ља са обе стра не др жав не гра ни це. 
По се ти о ци са бо ра и ове го ди не мо гли су да 
раз гле да ју бо га ту по ну ду на мно го број ним 
из ло жбе ним и про дај ним штан до ви ма, да 
ужи ва ју у је лу и пи ћу уз му зи ку под број ним 
ша тра ма, а при ре ђен је и бо гат кул тур но-
умет нич ки про грам.

Са бор на Ка ди бо га зу, јед ну од нај ста ри-
јих ма ни фе ста ци ја на Бал ка ну, сва ке го ди не 
по се ти ви ше од 20.000 љу ди. 

Д. Ђор ђе вић

Тро днев ни 12. „Јо вањ дан ски” тра ди ци-
о нал ни ме ђу на род ни ле ско вач ки кар-
не вал оку пио је око хи ља ду уче сни ка 

из Бу гар ске, Ма ке до ни је, Сло ве ни је, Цр не 
Го ре, Ру си је и из ви ше гра до ва Ср би је.

На глав ном ле ско вач ком тр гу Ши ро ка 
чар ши ја 36 кар не вал ских пле сних гру па 
по ка за ло је мно штво на род них оби ча ја и 
ве ро ва ња. Кар не вал је имао и пра те ће ма-
ни фе ста ци је: кар не ва ле ва тре, кућ них љу-
би ма ца, фри зу ра и ша ра по те лу, као и кар-
не вал нај мла ђих, ко ји су по бу ди ли по себ но 
ин те ре со ва ње. 

Ле ско вач ки кар не вал тра ди ци о нал но ор-
га ни зу је ов да шња Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
у са рад њи са ло кал ном са мо у пра вом гра да 
на оба ла ма Ве тер ни це, ко ја је ово га пу та за 
ту на ме ну из град ске ка се из дво ји ла око 4,5 
ми ли о на ди на ра. При јем за уче сни ке овог 
је дин стве ног фе сти ва ла ма ски у Град ској 
ку ћи при ре дио је гра до на чел ник Ле сков-
ца др Го ран Цве та но вић уз при год не ре чи 
и по кло не уче сни ци ма.

По чев од Ве тер нич ког ке ја па све до Ле-
ско вач ког до ма кул ту ре кре та ле су се број не 
ша ре не по вор ке кар не ва ли ста пе ва ју ћи по је-
ди не об ред не и оби чај не пе сме из кра је ва из 
ко јих до ла зе. Глав ни ле ско вач ки трг – Ши ро-
ка чар ши ја у јед ном мо мен ту је де ло вао пре-
те сно за то ли ки број из во ђа ча и пу бли ке, а 
спек та ку лар но ве че за вр ше но је ве ли ким ва-
тро ме том на пла тоу ис пред цр кве Оџа кли је.

По јед но гла сној оце ни ме ђу на род ног 
струч ног жи ри ја, ко ји су чи ни ли пред став-
ни ци гра до ва кар не ва ли ста, укуп ни по-

бед ник је кар не вал ска ну ме ра омла дин ске 
пле сне гру пе из Ле сков ца под име ном „Рат 
и мир”. На гра ду за нај бо љу кар не вал ску ма-
ску до би ла је пле сна гру па из Бу две, док је 
нај бо ља кар не вал ска гру па на 12. Ме ђу на-
род ном кар не ва лу у Ле сков цу гру па из сло-
ве нач ке оп шти не Го ри шни ца. 

Ме ђу тим, по ре ак ци ји пу бли ке на тр гу нај-
ве ће сим па ти је по бра ле су де вој ке из пле-
сне гру пе „Man tok dan ce” из Но вог Са да ко је 
су из ве ле пле сну ну ме ру „Бра зил ке”. По себ-
но ин те ре со ва ње иза зва ли су нај мла ђи уче-
сни ци кар не ва ла, али и кар не вал ске гру пе 
ко је су чи ни ли пред став ни ци тре ћег до ба. 
Ле ско вач ки Клуб пен зи о не ра из ов да шњег 
Удру же ња пен зи о не ра при ка зао је леп али 

по ма ло за бо ра вљен оби чај „Ла за ри це” пе-
ва ју ћи пе сму до ма ћи ну. Омла дин ска пле сна 
гру па из Мо скве из ве ла је, по оце ни број них 
но ви на ра, ле пу ко ре о гра фи ју ком би но ва ну 
ру ским и шпан ским об ред ним пле со ви ма.

По здра вља ју ћи го сте из зе мље и ино-
стран ства у име ор га ни за то ра – Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Ле сков ца, ру ко во ди лац ове 
ма ни фе ста ци је Ми ро љуб Ра ди во је вић ис-
та као је зна чај кар не вал ских дру же ња. 

Ме ђу на род ни кар не вал у Ле сков цу по бу-
дио је ве ли ко ин те ре со ва ње ре ги о нал них 
ме ди ја из Ср би је, Ма ке до ни је и Бу гар ске, 
а не ке но ви нар ске ТВ еки пе пре но си ле су 
цео ток овог до га ђа ја.

Т. Сте ва но вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА БОР НА КА ДИ БО ГА ЗУ 2017.

Ме сто при ја тељ ства два на ро да

на лицу места

ДВА НА Е СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ КАР НЕ ВАЛ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Трг те сан за уче сни ке и гле да о це

Пен зи о не ри при ка за ли по ма ло за бо ра вље ни оби чај „Ла за ри це”
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Три на е сти Ме ђу на род ни кар не вал у Вр-
њач кој Ба њи одр жан је сре ди ном ју ла. 
То ком осам да на око 350.000 по се ти-

ла ца има ло је при ли ку да ужи ва у пе де се-
так кар не вал ских при ред би. Про ме на дом је 
про де фи ло ва ло ви ше од 2.000 уче сни ка свр-
ста них у 25 гру па из Ср би је, зе ма ља бив ше 
Ју го сла ви је, за тим из Ма ле зи је, Бу гар ске, Ру-
му ни је, са Ки пра и Мал те. По себ ну атрак ци ју 
пред ста вља ле су по пу лар не „ка ри о ке” – кар-
не вал ске гру пе из Бра зи ла. Ва тре не Бра зил-
ке су сво јим ста сом и по кре ти ма оду ше ви ле 
број не по се ти о це. Тре ба на по ме ну ти да је 

овај кар не вал јед на од нај ве ћих ту ри стич-
ких ма ни фе ста ци ја у Ср би ји, по сле Гу че и Ег-
зи та. Про грам је био ра зно вр стан, уз уче шће 
ве ли ког бро ја му зич ких зве зда. За па жен је 
био и деч ји ма скен бал.

– По се ти о ци су мо гли да ужи ва ју у мно-
го број ним кар не вал ским гру па ма из 16 зе-
ма ља све та и да ви де за ни мљи ве ко сти ме, 
ма ске, пле со ве, спој тра ди ци је и мо дер них 
ига ра. Ми слим да је и ово го ди шњи вр њач-
ки кар не вал оправ дао оче ки ва ња, ат мос-
фе ра је за и ста би ла по зи тив на, и за хва љу-
јем сви ма ко ји су би ли део ор га ни за ци је, 

свим спон зо ри ма и уче сни ци ма, нај бо љој 
пу бли ци на све ту, ви ди мо се сле де ће го ди-
не на овом ме сту – ре кла је Ми на Ста но је-
вић, у име Ту ри стич ке ор га ни за ци је у Вр-
њач кој Ба њи.

То ком ове осмо днев не ма ни фе ста ци је ве-
ли ки број ту ри ста бо ра вио је у пре сто ни ци 
до ма ћег кон ти нен тал ног ту ри зма. По себ ну 
па жњу по се ти ла ца при ву кла је Ве ли ка ме-
ђу на род на кар не вал ска по вор ка, са чак ви-
ше од 2.000 уче сни ка, ко ја је не ко ли ко са ти 
де фи ло ва ла по пу лар ном Про ме на дом. 

Дра ган Ива но вић

Очу ва њем тра ди ци о нал них 
вред но сти из вор ног на род ног 
ства ра ла штва, афир ма ци јом и 
уса вр ша ва њем кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва, дру же њем и 
ши ре њем при ја тељ ских ве за 

ме ђу мла ди ма из раз ли чи тих 
сре ди на, оства ре ни су ци ље ви 
и за да ци Тре ћег ме ђу на род-
ног фе сти ва ла фол кло ра ко ји 
је одр жан у Свр љи гу. На ово-
го ди шњем фе сти ва лу „Игра ко-
ло крај Ти мо ка” уче ство ва ли су 

чла но ви шест кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва из Ср би је, док 
су го сти из Бу гар ске и Ма ке до-
ни је оправ да ли сво је од су ство. 
По ред до ма ћи на КУД „Свр љиг”, 
на сту пи ле су и играч ке гру пе 

КУД „Ни ко ла Па шић”, За је чар, 
КУД „По се ло”, Гла вин ци, КУД 
„Фол кло рац”, Гор ња Вре жи на, 
КУД „Бу кли ја”, Тру па ле, и КУД 
„Ра до сав Ла зић”, Сту би ца. Нај-
пре, ле па сли ка де фи леа уче-
сни ка у на род ним но шња ма из 

раз ли чи тих ме ста Ср би је на ре-
ла ци ји Цен тар за ту ри зам, кул-
ту ру и спорт –Па сти ри ште, ме-
сто где је одр жа на игран ка.

Ма ни фе ста ци ју ига ра отво рио 
је по моћ ник пред сед ни ка оп шти-

не Свр љиг, Ми ро слав Мар ко вић, 
ко ји је ка зао да оп шти на Свр љиг 
и на овај на чин чу ва тра ди ци ју и 
исто ри ју свр љи шког кра ја и ти-
ме обо га ћу је кул тур ни жи вот и 
ту ри стич ки по тен ци јал Свр љи га. 
Свр љиг је увек био до бар до ма-

ћин мла дим љу ди ма ко ји во ле 
да се дру же и чу ва ју тра ди ци ју и 
дру гар ство, ре као је Мар ко вић.

На Па сти ри шту је те ве че ри 
пу бли ка ужи ва ла у игра ма из 
Ба на та, Ни ша, Кња жев ца, Ле-
сков ца, Цр не Тра ве, Вла ди чи-
ног Ха на, цен трал не и ис точ не 
Ср би је. Фе сти вал је имао ре ви-
јал ни ка рак тер и по бед ни ци су 
би ли сви, од но сно по бе ди ли су 
игра и дру же ње, а дру штва су 
до би ла за хвал ни це за уче шће 
на фе сти ва лу.

У име до ма ћи на го сти ма је 
за хва лио Ду шан Жи ва но вић, 
умет нич ки ру ко во ди лац КУД 
„Свр љиг”, и на гла сио да је за до-
во љан на сту пом мла до сти ко ја 
до ла зи из це ле Ср би је. По се бан 
и је дин ствен до жи вљај осим 
уче сни ка има ла је и пу бли ка 
ко ја је апла у зи ма на гра ђи ва ла 
сва ки играч ки по тез, за до вољ-
но при ча Жи ва но вић, ко ји већ 
ми сли на но ве су сре те. Ову ма-
ни фе ста ци ју успе шно су ор га-
ни зо ва ли Цен тар за ту ри зам, 
кул ту ру и спорт Свр љиг, КУД 
„Свр љиг” а по кро ви тељ је би ла 
оп шти на Свр љиг.

Слађана Ђор ђе вић

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Кар не вал 
оправ дао 
оче ки ва ња

ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА

Игра ко ло крај Ти мо ка



31. јул 2017. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

Пре по ру ке  
струч ња ка, али  
и прак тич на ис ку ства 
го во ре да је  
ви ше ге не ра циј ско  
за јед нич ко  
до ма ћин ство  
нај по год ни је ре ше ње 

На по чет ку жи во та окру-
же ни смо по ро ди цом, 
за што он да на за вр шет ку 

да бу де мо са ми?
За и ста, за што? У из ве шта ју 

ра ђе ном за бри тан ску ху ма ни-
тар ну ор га ни за ци ју „Ује ди ње ни 
за све ге не ра ци је”, Мајкл Кит 
са уни вер зи те та Нор тум бри ја 
у Њу ка слу у фор ми на ве де ног 
пи та ња да је убе дљив за кљу чак. 

У усло ви ма дра ма тич них 
дру штве них про ме на, знат ног 
по ра ста оче ки ва ног жи вот ног 
ве ка, ско ка тро шко ва за не гу 
ста рих, ра сту ћих по тре ба у по-
гле ду бри ге о де ци, фру стри-
ра ју ћег од су ства при сту пач них 
це на ста но ва ња, по ро ди ца је 
су о че на са мно го број ним иза-
зо ви ма. И док је про бле ме ла ко 
уочи ти, са ре ше њи ма то те же 
иде, на во ди Кит у увод ним на-
по ме на ма.

По глед у про шлост и под се-
ћа ње да је чо век ве ћи део свог 
по сто ја ња жи вео у не ком об ли-
ку по ро дич не за јед ни це, све до 
ин ду стриј ске ре во лу ци је, ка да 
по чи ње усит ња ва ње, иде у при-
лог тврд њи да је за ста ри ју осо-
бу ње на по ро ди ца нај при род-
ни је окру же ње.

Свр ха сту ди је ни је, ме ђу тим, 
би ла да то до ка зу је већ, ка ко 
аутор на по ми ње, да по ну ди 
кон цепт ви ше ге не ра циј ског мо-
де ла ста но ва ња, као при влач не 
ал тер на ти ве по сто је ћем на чи ну 
жи во та. И при том се не ми сли 
на ин ди ви ду ал на по ро дич на 
ре ше ња, већ раз ма тра ком-
плек сна про бле ма ти ка ко ја об у-
хва та со ци о ло шке, ур ба ни стич-
ке, еко ло шке аспек те жи вље ња.

Очи глед но је да би при ли ком 
пла ни ра ња из град ње но вих 
град ских це ли на мо ра ле да се 
узму у об зир про ме не ко је су 

се по след њих го ди на до го ди ле. 
Јер, ви ше ге не ра циј ске по ро ди-
це у Бри та ни ји (као и Аме ри ци, 
Ка на ди и дру гим ви со ко ра зви-
је ним зе мља ма), за пра во већ 
је су ре ал ност, уто ли ко што се 
њи хов број по ве ћа ва из го ди не 
у го ди ну, али не до ста ју си стем-
ски ко ра ци ко ји би пра ти ли тај 
тренд. 

Ко ра ци у кон крет ном слу ча ју 
зна че ве ћу и ра зно вр сни ју по-
ну ду про сто ра за ста но ва ње у 
сми слу удо во ља ва ња по тре ба-
ма раз ли чи тих ге не ра ци ја под 
јед ним кро вом, што до са да ни је 
био слу чај, по го то во кад је реч 
о нај ста ри јим чла но ви ма. Или, 
ка ко ка же Кит, по треб ни су ар хи-
тек те и гра ди те љи ко ји ће по ро-
ди ца ма по ну ди ти та кав дом где 
ће се сви осе ћа ти до бро .

Пре ма про шло го ди шњим по-
да ци ма, 419.000 до ма ћин ста ва 
у Бри та ни ји во де се као ви ше ге-
не ра циј ска, што је го то во за сто 
хи ља да ви ше не го 15 го ди на ра-
ни је (2001. би ло их је 325.000) .

Као глав ни узрок ово ли ког 
по ве ћа ња на во ди се ре це си-
ја 2007–2009. го ди не, али па да 
у очи да се, упр кос по сте пе ном 
еко ном ском опо рав ку, број до-
ма ћин ста ва са три или чак че ти-
ри ге не ра ци је не сма њу је. По го-
то во је за ни мљи во што се у све 
ве ћем бро ју мла ди вра ћа ју ку ћи.

По сле за вр шет ка сту ди ја, у 
два де сет и не кој го ди ни, ка да 
би се по не пи са ним пра ви ли ма 

мо гло оче ки ва ти да ће да на ста-
ве са мо ста лан жи вот, су о че ни 
са не си гур ним за по сле њи ма и 
ви со ким ки ри ја ма, они се од лу-
чу ју за ро ди тељ ски дом. Пре ма 
по да ци ма за 2016, та ко жи ви 
че твр ти на  мла дих Бри та на ца 
од 20 до 34 го ди не.

У Сје ди ње ним Др жа ва ма је то 
још упа дљи ви је. Ре кор дан број 
од 60,6 ми ли о на, или 19 од сто 
Аме ри ка на ца жи ви у ге не ра циј-
ски ме шо ви тим до ма ћин стви-
ма, от кри ва ју ста ти стич ки по да-
ци Пју цен тра из 2014. го ди не.

Ово ли ки по сто так де лом је 
од раз ра сне и ет нич ке ра зно ли-
ко сти САД, ту ма че де мо гра фи, 
с об зи ром на то ко ли ки је удео 
Ази ја ца, Хи спа но а ме ри ка на ца 
и Афро а ме ри ка на ца ко ји ма је 
бли зак мо дел жи вље ња у ве-
ћим за јед ни ца ма, а што се ти че 
мла дих од 25 до 29 го ди на, го то-
во тре ћи на (31 од сто) жи ви са 
ро ди те љи ма.

Ако се раз ма тра ма ло ши ра 
по пу ла ци о на гру па, од 18 до 34 
го ди не, он да се сти же до још 
за ни мљи ви јег по да тка, да пр ви 
пут по сле 130 го ди на број оних 
ко ји оста ју код ро ди те ља, од но-
сно у ви ше ге не ра циј ском до ма-
ћин ству, над ма шу је све дру ге 
ви до ве из бо ра кро ва над гла-
вом. При мет но је, та ко ђе, да су 
овом ре ше њу скло ни ји они ко ји 
ра ни је на пу шта ју шко лу.

Кад је реч о ка те го ри ји 65 
плус, у ме шо ви тој по ро дич ној 

за јед ни ци да нас жи ви ви ше од 
пе ти не ста ри јих Аме ри ка на ца, 
док се исто вре ме но сма њу је 
број оних ко ји жи ве са ми и та 
кри ву ља, ка ко по ка зу ју ста ти-
стич ки гра фи ко ни, кон стант но 
опа да од 1990. го ди не. 

И та ко опет до ла зи мо до по-
ро ди це. Џон Гре јем, про фе сор 
са Уни вер зи те та Ка ли фор ни ја 
и аутор Прак тич ног во ди ча за 
успе шан мул ти ге не ра циј ски 
жи вот, по сма тра овај тренд као 
по вра так ме ђу за ви сно сти у 
окви ру про ши ре не фа ми ли је.

„Љу ди су од у век та ко жи ве-
ли”, об ја шња ва он те ку ће про-
це се у ко ји ма је еко но мич ност 
глав ни по кре тач ки мо тив. У те-
шким вре ме ни ма, има ти по ро-
ди цу уза се бе зна чи уште ду и 
ко рист за све. Тро шко ви жи во та 
се сма њу ју у свим сег мен ти ма, 
до бром ор га ни за ци јом и по де-
лом за ду же ња, где ста ри ји во де 
бри гу о нај мла ђи ма, а оста ли 
пре у зи ма ју дру ге по сло ве, у ку-
ћи и ван ње. 

И сви су на до бит ку, на овај 
или онај на чин. Ства ри сва ка-
ко не тре ба иде а ли зо ва ти. По-
треб но је мно го то га, а нај пре 
по год ни стам бе ни усло ви, да би 
све функ ци о ни са ло ка ко тре ба. 
Али оно што је си гур но, и нај-
ва жни је у да том кон тек сту, да 
се вра ти мо на по че так тек ста, 
ста ри ји ни су пре пу ште ни се би. 
Ни су са ми.

Д. Дра гић 

У ЗБРИ ЊА ВА ЊУ СТА РИ ЈИХ, СТВА РИ СЕ ВРА ЋА ЈУ НА ПО ЧЕ ТАК

По ро ди ца као не кад
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У зе мљи ко ја је пр ва 
уве ла со ци јал но  
оси гу ра ње за ста рост, 
за сад је све у ре ду, али  
де мо граф ски трен до ви  
на ја вљу ју про бле ме

Кад се по ме не Не мач ка, пр ва 
по ми сао је зе мља ре да, ин-
ду стриј ски џин ко ји го то во 

са свим парт не ри ма са ко ји ма тр-
гу је има су фи цит, зе мља до брих 
пла та и со лид не со ци јал не за шти-
те – због че га је, уоста лом, пр ва на 
ли сти нај по жељ ни јих од ре ди шта 
за еко ном ске ми гран те.

Да нас че твр та гло бал на еко но-
ми ја (по сле САД, Ки не и Ја па на), 
Не мач ка је и зе мља ко је је пр ва 
у све ту, још 1889, уве ла про грам 
со ци јал ног оси гу ра ња за ста рост. 
Учи нио је то он да шњи кан це лар 
Ото фон Би змарк, ко ји је ту иде ју 
обра зло жио у пи сму пар ла мен ту 
где је по ру чио „да др жа ва тре ба 
да бри не о они ма ко ји због сво јих 
го ди на или ин ва ли ди те та ви ше 
не мо гу да ра де”.

Би змарк је био де сни чар, али 
за со ци јал ну бри гу ко јој су скло-
ни ји ле ви ча ри, имао је дру ге раз-
ло ге: да за др жи мак си мал ну ефи-
ка сност и у то вре ме за хук та не 
не мач ке еко но ми је и да па ри ра 
по зи ви ма за ра ди кал ни је ал тер-
на ти ве. 

Је дан од ми то ва то га до ба је 
да је као гра ни ца за пре ста нак 
рад ног ве ка од ре ђе но до ба од 
65 го ди на, за то што је у мо мен ту 
пред ла га ња Би змарк имао баш 
то ли ко, али исто риј ска чи ње ни-
ца је да је та да гра ни ца по ста-
вље на на 70 го ди на (док је Би-
змарк имао 74).

Нем ци и Не ми це да нас од ла зе 
у пен зи ју кад на пу не 65 го ди на, 
док ће они ро ђе ни по сле 1964. 
пре ста ја ти да ра де са 67. Са не-
мач ким пен зиј ским си сте мом на 
пр ви по глед је све у ре ду (из бу-
џе та се за ње га из два ја са мо два 
од сто). Си ро ма шни ма се та мо 
сма тра ју они пен зи о не ри ко ји 

при ма ју ма ње од 958 евра ме-
сеч но. 

Не мач ка има три пен зиј ска сту-
ба. Пр ви је оба ве зно пен зиј ско 
оси гу ра ње у окви ру си сте ма со-
ци јал ног оси гу ра ња: до при нос је 
мак си мал но 18,7 од сто од бру то 
пла та (по ла на ра чун по сло да ва-
ца, по ла да ју за по сле ни) при че му 
та из два ја ња оних ко ји ра де обез-
бе ђу ју пен зи је они ма ко ји су то 
пре ста ли.

Дру ги стуб је до бро вољ но до-
дат но пен зиј ско оси гу ра ње у 
окви ру по је ди них про фе си ја, од-
но сно по себ ни пен зиј ски си сте-
ми по је ди них ком па ни ја, а тре ћи 
при ват но оси гу ра ње.

Со ци јал но оси гу ра ње ко је га-
ран ту је пен зи ју у Не мач кој је не-
што под ра зу ме ва ју ће, као што је 
то обра зо ва ње или ин фра струк-
ту ра, да кле не ка вр ста оп штег 
до бра, где оно што до би ја те ни је 
увек у скла ду са оним ко ли ко за 
то да је те.

Оно што је, ме ђу тим, прет ња 
и не мач ком пен зиј ском си сте му 
је су исти фак то ри као и у дру гим 
раз ви је ним еко но ми ја ма: ни ска 
сто па ра ђа ња (у овом слу ча ју већ 
де це ни ја ма јед на од нај ни жих на 
све ту). Не ми це ста ти стич ки ра ђа-
ју 1,4 де те та, у по ре ђе њу са два у 
Фран цу ској, 1,8 у Ве ли кој Бри та-
ни ји и про се ком ЕУ од 1,6.

Са ма ње ро ђе не де це, Не мач ка 
ра пид но се ди: про сеч на ста рост 
ста нов ни ка да нас је 46 го ди на, са-
мо не што ни жа од Ја па на где је тај 
број 47 (про сек за Ср би ју је 42,3).

Дру ги еле ме нат је и про ду же-
так жи вот ног ве ка ко ји по ве ћа ва 
удео пен зи о нер ске по пу ла ци је 
у укуп ном ста нов ни штву. Што ће 
ре ћи да ће све ма њи број мла ђих 
из др жа ва ти све ве ћи број ста ри-
јих. 

Де мо гра фи прог но зи ра ју да 
ће број ста нов ни ка са са да шњих 
82,6 ми ли о на до 2030. опа сти на 
77, а оне ду го роч ни је прог но зе 
ка жу да ће до 2060. Не мач ка има-
ти по пу ла ци ју од са мо 67 ми ли о-
на. Ме ђу њи ма, тре ћи на ће има ти 
нај ма ње 65 го ди на, а је дан од сва-
ких сед мо ро 80 и ви ше.

Ма њак ква ли фи ко ва них рад-
ни ка до 2020. про це њу је се на 
1,8 ми ли о на, док би до 2060. тај 
„де фи цит” мо гао да на ра сте до 3,9 
ми ли о на. При мет но је и да та мо 
опа да по пу лар ност та ко зва ног 
ду ал ног обра зо ва ња – шко ло ва-
ња уз рад у не кој фа бри ци – јер 
се све ви ше Не ма ца се опре де љу-
је за уни вер зи те те, што успо ра ва 
при лив но ве рад не сна ге.

Тај про блем ће до ду ше до не-
кле би ти убла жен при је мом ве-
ћег бро ја еко ном ских и дру гих 
ми гра на та (по след њих го ди на 

их је при сти за ло по око 400.000 
го ди шње) ма да по сто је и не ки 
дру ги фак то ри ко ји упу ћу ју на мо-
гућ ност да пен зи о нер ско си ро-
ма штво бу де озби љан про блем 
на ци је.

Не мач ки си стем, на и ме, фа во-
ри зу је оне ко ји ви ше за ра ђу ју: 
због си сте ма ли ми та за пен зиј ске 
упла те, рад на сна га је за по сло-
дав це раз ли чи то ску па за раз ли-
чи те ква ли фи ка ци је и ни вое пла-
та. Ску пљи су – по то ме ко ли ко се 
од њи хо вих при хо да про цен ту-
ал но из два ја за пен зиј ско оси гу-
ра ње – на и ме они ко ји, као ма ње 
ква ли фи ко ва ни, за ра ђу ју ма ње.

То та мо шњим ком па ни ја ма 
омо гу ћа ва да лак ше под но се тро-
шак за ра да и до при но са за оне 
нај ква ли фи ко ва ни је, ин же ње ре 
и ме на џе ре, оне ко ји нај ви ше до-
при но се ква ли те ту и успе шно сти 
не мач ких про из во да у све ту. За 
оне ко ји, на при мер, го ди шње за-
ра ђу ју 600.000 евра, до при нос за 
оба ве зно пен зиј ско оси гу ра ње је 
са мо два од сто – што је за и ста ни-
ско у по ре ђе њу са том оба ве зом у 
дру гим раз ви је ним еко но ми ја ма.

Оно што је не мач ка спе ци фич-
ност, то је да су пен зи је ге не рал-
но ни же у ис точ ном де лу зе мље 
(бив шој Ис точ ној Не мач кој), 
прем да су, не по сред но по сле ује-
ди ње ња, и та мо шњи пен зи о не ри 
укљу че ни у цен трал ни си стем. То 
је, ме ђу тим, у скла ду са оп штим 
ре ал но сти ма ује ди ње не Не мач ке 
– део ко ји је за у зи ма ла бив ша со-
ци ја ли стич ка Не мач ка је и да ље 
си ро ма шни ји део на ци је.

За ни мљи во је да су ста ри ји 
Нем ци ве о ма за сту пље ни у на-
ци о нал ној по ли ти ци: на прет ход-
ним пар ла мен тар ним из бо ри ма 
(2013), 36 од сто би ра ча има ло 
је 60 и ви ше го ди на, да кле при-
лич но ви ше од њи хо вог уде ла у 
укуп ном бро ју ста нов ни ка од 27 
од сто. По ли ти ча ри, укљу чу ју ћи 
ту и Ан ге лу Мер кел, фа во ри та на 
из бо ри ма ко ји ће се одр жа ти у 
сеп тем бру, о ово ме сва ка ко во де 
ра чу на.

М. Бе кин

ПРО БЛЕ МИ У ЕКО НО МИ ЈИ КО ЈОЈ СВИ ЗА ВИ ДЕ

Пен зиј ске кри зе у Не мач кој
не ма, али је на ви ди ку

Ротенбург
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кроз Србију

Тра ди ци о нал на ту ри стич ко-кул-
тур на ма ни фе ста ци ја „Чо бан ски 
да ни” одр жа на је по 37. пут у Ко-

сје ри ћу. Оку пи ла је ве ли ки број уче-
сни ка и љу би те ља не го ва ња, очу ва ња и 
про мо ви са ња на род ног ства ра ла штва. 
Три да на тра ја ли су на сту пи пе вач ких 
гру па кул тур но-умет нич ких дру шта-
ва и фол клор них гру па чи је је уче шће 
би ло ре ви јал ног ка рак те ра, а де фи ле 
уче сни ка свих уз ра ста пред ста вљао је 
је дан од нај леп ших де ло ва ове за ни-
мљи ве ма ни фе ста ци је. 

По ча сни го сти „Чо бан ских да на 2017” 
би ли су при ја те љи из брат ског ме ста 
Ко си је ри у Цр ној Го ри, ода кле су до шли 
пр ви до се ље ни ци у Ко сје рић. Цр но гор-
ци су, та ко ђе, уче ство ва ли у про гра му 
ко ји је у пра вом сми слу био са бор се о ских 
оби ча ја и ства ра ла штва, као и так ми че ња 
ко ја су се не ка да одр жа ва ла на се о ским ва-
ша ри ма.

Око сни ца про гра ма би ло је так ми че ње 
у ста ром пе ва њу код Ср ба. Уче сни ци су се 
так ми чи ли у ка те го ри ја ма: со ло пе ва ње, 
жен ски ду ет и му шки ду ет. Од три де сет жен-
ских и му шких пе вач ких гру па, пр ва ме ста 

осво ји ли су жен ска гру па Кул тур но-умет-
нич ког дру штва „Мак сим Мар ко вић” из Ко-
сје ри ћа и му шка пе вач ка гру па из Ро га чи це.

Ни је из о ста ло ни так ми че ње у мо мач кој 
сна зи и ве шти ни. На трав на тој оба ли ре ке 
Скра пеж над ме та ли су се кр шни мом ци. 
Ми лан Бла го је вић, Мар ко Ми ло вић и Не-
ма ња Цви јић, из гра да до ма ћи на, по бед ни-
ци су у ба ца њу ка ме на с ра ме на, ско ко ви-
ма увис и удаљ. У атрак тив ној ди сци пли ни 

над вла че ње клип ка по бед ник је Бо жи-
дар Ра до ва но вић из Ко це ље ве, док је 
у над вла че њу ко ноп ца по бе ди ла сна га 
и ве шти на еки пе „Сте фа ни Див” из Ужи-
ца. 

На за вр шној при ред би 37. „Чо бан-
ских да на”, у окви ру нај а трак тив ни јег 
до га ђа ња, жи ри је ти ту лу нај леп ше чо-
ба ни це до де лио Ма ри ја ни Дра гу ти но-
вић из По же ге, а пра ти ље су јој Де ја на 
Ђа па из Ко сје ри ћа и Ан дри ја на Ле пе-
тић из Хер цег Но вог.

Ко сје рић је и ове го ди не био скуп го-
сти ју из ра зних кра је ва Ср би је и окру-
же ња ко ји су же ле ли да се под се те ста-
рих на род них оби ча ја и за на та, ста рих 
пе са ма и ига ра, али и да ужи ва ју у бо-
га тим пра те ћим са др жа ји ма. Ор га ни-

зо ва на је из ло жба руч них ра до ва и так ми-
че ње у при пре ма њу до ма ћих је ла, про да ја 
су ве ни ра, за бав ни са др жа ји за нај мла ђе, 
по ет ско-му зич ке ве че ри и кон цер ти. Би ла 
је то и при ли ка за ус по ста вља ње парт нер-
ских, при ја тељ ских, кул тур них, при вред них 
и ту ри стич ких ве за из ме ђу гра до ва, се ла и 
при вред них су бје ка та.

Ми лан Па вло вић

Сре ди ном ју ла, на кон за вр-
шет ка же тве у се лу, Удру же ње 
же на „Кра љев чан ке” ор га ни зо-
ва ло је и ово га ле та ма ни фе-
ста ци ју у сла ву пше ни це и хле-
ба, ко ја је оку пи ла ви ше од 200 
уче сни ка. Хлеб, ко ла чи сла ни и 
слат ки, руч ни ра до ви, му шкар-
ци са руч ним ко са ма и же не са 
сно по ви ма жи та, му зи ка, пе сма 
и игра обе ле жи ли су и ову ма-
ни фе ста ци ју у Кра љев ци ма, ко-
ја се од ви ја ла под ге слом „Без 
жи та не ма жи во та”. 

У том се лу рум ске оп шти не, 
оку пи ле су се же не из 20 удру-
же ња, а њи ма су се при дру жи-
ли и му шкар ци, ко ји су, же ле ћи 
да очу ва ју тра ди ци ју, оти шли 
са ко њи ма и ко ли ма у по ље и 
та мо при ка за ли ка ко се не ка да 
руч но ко си ло жи то. За њи ма су 
ишле же не ко је су га са ку пља ле 
и ве зи ва ле, а на кра ју су сви је-
ли на њи ви, баш ка ко се то не ка-
да ра ди ло.

И на рас кр шћу је би ло жи-
во крај штан до ва из Пе ћи на ца, 

Ла ћар ка, Ви шњи ће ва, Клен ка, 
Го лу би на ца, Мо ро ви ћа, Ја ска, 
Сур чи на, Ири га, Но ве Па зо-
ве, Бо ље ва ца и дру гих ме ста, а 
жи ри је имао те жак за да так да 
про гла си нај бо ља удру же ња. 
Нај у спе шни ји ма су до ма ћи ни 
уру чи ли на гра де.

Нај у ку сни ји хлеб на пра ви ле 
су же не из Ши ма но ва ца, а нај-
ви ше вр ста хле ба има ле су уче-
сни це из Де ча.

– Из ло жи ле смо у Кра љев ци-
ма век не хле ба од че ти ри, два 
и јед ног ки ло гра ма, ве ли ку по-
га чу и по га чу са про ји ним бра-
шном. По ред то га на штан ду 
смо има ле и штру длу са ма ком, 
ора си ма и ви шња ма, швап ску 
пи ту са шљи ва ма, ва ни ли це и 
дру ге ко ла че. По моћ у ме ше њу 
„ве ли ког” хле ба пру жио нам је 
пе кар Ла за – ре кла је за на ше 
но ви не Ве ри ца Ви диц ки, пред-
сед ни ца Удру же ња же на „Ве се-
ли це” из Де ча.

Пр ву на гра ду за нај у ку сни ју 
сла ну штру длу до би ле су же-

не из Врд ни ка, док су нај леп-
шу слат ку уме си ле уче сни це из 
Ши ма но ва ца. Нај леп ше руч не 
ра до ве при ка за ле су же не из 
Ја ко ва, а нај леп ши штанд има ле 
су же не из Дво ро ва.

– Ба ви мо се очу ва њем оби-
ча ја на шег кра ја, та ко да смо 
на штан ду при ка за ле тра ди ци ју 
срп ских сла ва и руч не ра до ве 
же на из Дво ро ва. Тре ћи пут смо 
у Кра љев ци ма и сви ма на ма је 
нај бит ни је дру же ње – ка за ла је 
Љи ља Бо го са вље вић из Удру-
же ња же на „Бе ли ан ђео”.

Ка ко оби ча ји у Сре му на ла жу, 
же на ма су све вре ме сви ра ли 

там бу ра ши, па је до де ље на и на-
гра да нај ве се ли јим уче сни ца ма, 
ко ја је при па ла чла ни ца ма Удру-
же ња „Ме де ња ци” из Ру ме. 

По ред ста ри јих, на ма ни фе-
ста ци ји су уче ство ва ли и мла ди. 
Игра ли су чла но ви кул тур но-
умет нич ких дру шта ва из Пе-
ћи на ца и Кра ље ва ца, из вор не 
пе сме су пе ва ле Ана Пе јић и 
Ни ко ли на Сте па но вић, а нај ве-
ћи апла уз пу бли ке за ром ске 
игре до би ли су Мил ки ца и Злат-
ко Јо ва но вић. Све је за вр ше но 
за јед нич ком ве че ром, пе смом 
и игром.

Г. Ву ка ши но вић

У КО СЈЕ РИ ЋУ ОДР ЖА НИ „ЧО БАН СКИ ДА НИ 2017”

По же жан ка нај леп ша чо ба ни ца

Ле по ти це „Чо ба ни ја де”

СЛА ВЉЕ ЖЕ НА У КРА ЉЕВ ЦИ МА

Без жи та не ма жи во та
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Од 6. до 13. ју ла у Кња-
жев цу је одр жан 56. Фе-
сти вал кул ту ре мла дих 

Ср би је. Фе сти вал је отво рио 
пред сед ник оп шти не Кња же-
вац Ми лан Ђо кић, а про грам се 
од ви јао на пла тоу До ма кул ту-
ре, по ред Свр љи шког Ти мо ка и 
на лет њој по зор ни ци у Гур гу со-
вач кој ку ли, где су одр жа ни сви 
кон цер ти. Уче ство ва ло је ви ше 
од хи ља ду ства ра ла ца из Ср би-
је пред ста вља ју ћи сво је уме ће 
из ра зних обла сти кул тур но-
умет нич ког ства ра ла штва.

За хва љу ју ћи овој ма ни фе ста-
ци ји, Кња же вац је сва ког ле та 
кул тур ни цен тар Ср би је, ка зао 
је отва ра ју ћи фе сти вал Ми лан 
Ђо кић и из ра зио уве ре њe да 
ће ге не ра ци је мла дих сва ке го-
ди не има ти овај фе сти вал у сво-
јим пла но ви ма, раз ви ја ти га и 
уна пре ђи ва ти. Све ча ност отва-
ра ња фе сти ва ла би ла је у зна ку 
кла сич не му зи ке у из во ђе њу 
вр хун ских умет ни ка, ви о ли-
ни сте Ду ша на Па на јо то ви ћа и 
пи ја ни сте Ми ло ша Вељ ко ви ћа, 
Кња жев ча ни на.

– Ова тра ди ци о нал на мул ти-
кул тур на ре пу блич ка смо тра, 
ко ја се од 1962. го ди не одр жа-
ва у Кња жев цу, омо гу ћа ва из-

во ђе ње и пред ста вља ње ства-
ра ла штва у обла сти му зи ке, 
хор ског пе ва ња, књи жев но сти, 
ре ци та тор ства, дра ме, фил ма, 
фол кло ра, мо дер ног пле са, ба-
ле та, умет нич ке фо то гра фи је. 
Ми смо пре не ко ли ко го ди на 
мо ра ли да про ме ни мо кон цеп-
ци ју фе сти ва ла. Ра ни је је то био 
ис кљу чи во ама тер ски про грам. 
Мо ра ли смо, у скла ду с вре ме-
ном у ко ме жи ви мо, да про грам 
обо га ти мо про фе си о нал ним 
на сту пи ма. Све ве ли ке зве зде 
Бал ка на до ла зи ле су у наш град. 
То је озби љан по тен ци јал за да-
љи раз вој ту ри стич ке по ну де 

на шег гра да, још је дан сег мент 
ту ри стич ке про мо ци је Кња жев-
ца. Кад ка же мо 56. фе сти вал, то 
је пре све га тра ди ци ја на ко ју 
смо по но сни, што га не гу је мо 
ви ше од по ла ве ка, уз же љу да 
из го ди не у го ди ну бу де све бо-
љи и бо љи – ка же Бра ни слав Јо-
си фо вић, је дан од ор га ни за то ра 
фе сти ва ла.

На гра да „Ти моч ка ли ра”, ко ју 
сва ке го ди не нај бо љем мла дом 
пе сни ку до 30 го ди на ста ро-
сти до де љу ју Ра дио Бе о град 2 
– про грам кул ту ре и умет но сти 
и Фе сти вал кул ту ре мла дих Ср-
би је у Кња жев цу, ове го ди не је 

оти шла у ру ке пе сни ка Ши мо на 
Цу бо те из Бе о гра да, ауто ра пе-
сме „Во дич за ре ку”.

На фи нал ној по ет ској ве че ри 
56. Фе сти ва ла кул ту ре мла дих, 
на пла тоу ис пред До ма кул ту ре 
у Кња жев цу, сво ју по е зи ју го во-
ри ло је три на е сто ро мла дих пе-
сни ка. По ред По ве ље „Ти моч ка 
ли ра” ко ју је ово го ди шњем ла у-
ре а ту уру чио Ра до ман Ка ње вац, 
глав ни и од го вор ни уред ник 
Ра дио Бе о гра да 2, на гра да под-
ра зу ме ва и об ја вљи ва ње пр ве 
збир ке пе са ма.

На 56. Фе сти ва лу кул ту ре 
мла дих пред ста вље на је и књи-
га „Пу то пи си” Си ни ше Га ври ћа, 
про шло го ди шњег до бит ни ка 
овог при зна ња.

На фе сти ва лу су, уз мла де, 
на сту па ли и мно ги по зна ти и 
при зна ти умет ни ци. Ово го ди-
шњи фе сти вал ви де ло је ви ше 
од 50.000 Кња жев ча на и го сти-
ју из су сед них оп шти на (Пи рот, 
За је чар, Бо ље вац, Со ко ба ња, 
Свр љиг, Ниш). По кро ви тељ фе-
сти ва ла су оп шти на Кња же вац 
и Ре пу бли ка Ср би ја – Ми ни-
стар ство кул ту ре, а из вр шни 
ор га ни за тор Дом кул ту ре Кња-
же вац.

Дра гић Ђор ђе вић

По чет ком ју ла у Му жљи, на ба нат-
ској жит ној рав ни ци из ме ђу Бе ге ја и 
Ти се, одр жа на је жи во пи сна ма ни-
фе ста ци ја, 34. „Же те лач ки дан”. То га 
да на жи то је ко ше но на тра ди ци о-
на лан на чин, она ко ка ко се не ка да 
у Ба на ту и Вој во ди не ко си ло. Број ни 
го сти, ко са чи, сти гли су из да ле ке 
Укра ји не, за тим из Сло ве ни је, Ру му-
ни је, Ма ђар ске, а би ло је и Бу ње ва ца 
из око ли не Су бо ти це. Ме ђу ко са чи-
ма ипак су нај за па же ни је би ле же не 
пен зи о нер ке из Цре па је, оп шти на 
Ко ва чи ца: Ду ши ца Сто ја но вић, Зла та 
Ра ни ми ро вић, Љи ља Ра ни ми ро вић, 
Ђур ђи на Фи ли по вић и Ми ло са ва Те-
ки ја шки. 

Ма ни фе ста ци ју су ове го ди не 
отво ри ли Ро берт Отот, за ме ник по-
кра јин ског се кре та ра за по љо при-

вре ду, и на род на по сла ни це Ел ви ра 
Ко вач. На кон отва ра ња фе сти ва ла, 
као не ка да у част но вог жи та ко сид-
бу је бла го си љао ме сни па рох ри мо-
ка то лич ке цр кве Сто јан Ка ла пиш.

Од 1983. го ди не па до да нас ста-
нов ни ци Му жље су сва ке го ди не до-
бри до ма ћи ни и уго сти ли су број не 
ко сце из ра зних кра је ва на ше зе мље 
и из ино стран ства. 

– Ове го ди не смо се по тру ди ли да 
се број ни ко са чи и ко са чи це ов де 
при јат но осе ћа ју, да их уго сти мо уз 
за јед нич ки ру чак и до бру ба нат ску 
му зи ку. А ка да сле де ће го ди на бу де-
мо сла ви ли 35. „Же те лач ке да не” по-
тру ди ће мо се да бу ду још успе шни ји 
– ре као је до ма ћин и ор га ни за тор 
ма ни фе ста ци је Ђу ла Ма да рас.

Иштван Прец 

ОДР ЖАН 34. „ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДАН” У МУ ЖЉИ

Ко ше ње као не ка да

Пен зи о нер ке из Цре па је

ФЕ СТИ ВАЛ КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ СР БИ ЈЕ 

Мост ге не ра ци ја ду жи од по ла ве ка

Ду шан Па на јо то вић, ви о ли ни ста, на отва ра њу фе сти ва ла
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пензионерски кутак

МА ЛИ ЗВОР НИК

Сла вље на Ви дов дан
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Ма ли Звор ник про сла-

ви ло је 28. ју на свој дан (фор ми ра но на Ви дов дан 1979. год.). 
Као и увек до сад, при ре ђен је при го дан про грам и ру чак за 
чла но ве удру же ња и го сте, ка же пред сед ник Оп штин ског 
удру же ња Ма ли Звор ник Рат ко Пе тро вић, уз за хвал ност сви-
ма ко ји су се ода зва ли по зи ву. 

МЕ РО ШИ НА

По се ти ли Ку ћу цве ћа
Гру па пен зи о не ра из Ме ро ши не за јед но са ко ле га ма из 

Про ку пља по се ти ла је Ку ћу цве ћа у Бе о гра ду. На по врат ку су, 
пре ко Кра гу јев ца и То по ле, об и шли Опле нац и цр кву Све тог 
Ђор ђа на Оплен цу. За јед нич ки ру чак је био у Удру же њу пен-
зи о не ра Кра гу јев ца. 

РО ГА ЧИ ЦА

Су срет пен зи о ни са них 
про све та ра 

Пен зи о ни са ни рад ни ци ОШ „Сте ван Јок си мо вић“ из Ро га-
чи це, оп шти на Ба ји на Ба шта, њих 35, не дав но су упри ли чи ли 
пр ви су срет у соп стве ној ре жи ји (на сли ци).

– По след њих го ди на пре ки ну та је прак са у ро га чич кој шко-
ли да сво је пен зи о ни са не рад ни ке по зи ва ју за Дан шко ле и 
на школ ску сла ву Са вин дан. Ра ни је смо на тим све ча но сти ма 
мо гли да се оку пи мо и ви ди мо. Та ко смо до шли на иде ју да са-
ми ор га ни зу је мо свој скуп. Осве жи ли смо успо ме не из го ди на 
за јед но про ве де них у шко ли у Ро га чи ци и ње ним из дво је ним 
оде ље њи ма у Ба чев ци ма, Ја си ку, Окле цу, Гво сцу, Ов чи њи, 
Па ши ној Рав ни, За рож ју и Ље штан ском – ка же пен зи о ни са ни 
учи тељ Ми лан Ива но вић.

Уче сни ци ску па оку пи ли су се код ро га чич ке цр кве где су 
за па ли ли све ће пре ми ну лим ко ле га ма. По том су по се ти ли 
шко лу, а он да је дру же ње на ста вље но у ре сто ра ну. М. А.

ВРА ЊЕ – ОХРИД 

Су срет фол кло ра ша
На Фе сти ва лу фол кло ра одр жа ном у Охри ду уче ство ва ло 

је и Удру же ње пен зи о не ра Вра ња уз до ма ћи не са Охри да и 
го сте из Ско пља. Вра њан ци су оду ше ви ли пу бли ку и до жи ве-
ли су пра ве ова ци је. По себ но тре ба ис та ћи ср дач ност до ма-
ћи на. Раз ме ње не су и по ве ље о бра ти мље њу и до го во ре на 
да ља са рад ња.

Ма ни фе ста ци ји је при су ство вао и пред сед ник Са ве за пен-
зи о не ра Ма ке до ни је Дра ги Ар ги ров ски. Р. С.

Пен зи о не ри Ме ро ши не су у ју лу уго сти ли пен зи о не ре До-
љев ца и су сед не ни шке оп шти не Па ли лу ла. Го сти ма се обра-
тио пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Ме ро ши не ко ји је из-
нео по да так да је Ме ро ши на пре те жно по љо при вред на оп-
шти на са 14.317 ста нов ни ка од ко јих је око 3.100 пен зи о не-
ра, пре те жно по љо при вред не де лат но сти. За тим су об и шли 
Ја стре бац и бра ну на Крај ко вач кој ре ци. По оби ла ску бра не 
дру же ње је на ста вље но на по зна том из ле ти шту Обла чин ско 
је зе ро.  Т. С.

Ме ро шин ци са го сти ма

Ме ђу по зва ни ма су би ли пред сед ник оп шти не Ма ли Звор-
ник Зо ран Јев тић, ди рек тор ХЕ „Звор ник” То ми ца Јо ва но вић, 
пред став ник ло кал не са мо у пра ве Мла ден Пе рић, пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра Љу бо ви је Ми ћа Ђо кић и се кре тар 
Рат ко Ђо кић. Све ча ном руч ку при су ство ва ло је око 60 чла но-
ва и го сти ју.  Р. П. 
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БЕ РА НО ВАЦ КОД КРА ЉЕ ВА

По че ла да ра ди 
ам бу лан та

У на се љу Бе ра но вац код Кра ље ва отво ре на је но ва здрав-
стве на ам бу лан та (на сли ци) ко ја за са да ра ди три да на не-
дељ но: по не дељ ком, сре дом и пет ком, а ка да се при ја ви ве ћи 
број па ци је на та из Бе ра нов ца и окол них се ла, по сто ји мо гућ-
ност да ам бу лан та ра ди сва ко га да на. 

Ам бу лан та ра ди у ис тој згра ди где се на ла зи и Днев ни цен-
тар за бо ра вак ста рих ли ца. До са да су у Днев ном цен тру ра-
ди ле док тор ка и ме ди цин ска се стра. Ме ђу тим, од са да здрав-
стве на ам бу лан та ра ди са свим одво је но.

Рад ове ам бу лан те су је два до че ка ли и ста ро се де о ци ко ји 
жи ве ов де и из бе гла ли ца из Хр ват ске и БиХ, као и про те ра на 
ли ца са Ко со ва и Ме то хи је ко ја жи ве у не ко ли ко стам бе них 
згра да ко је су из гра ђе не за њих. И. Ш.

ЛЕ СКО ВАЦ

ЗРЕ ЊА НИН

Обе ле жили славу
Зре ња нин ски Град ски од бор Не за ви сног удру же ња пен-

зи о не ра јав них слу жби Ср би је (НУП ЈСС) про сла вио је сво ју 
кр сну сла ву, Спа сов дан. По ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, пред-
сед ни ка Ре пу блич ке ор га ни за ци је НУП ЈСС, ма ни фе ста ци ји 
је при су ство ва ло ви ше од 230 пен зи о не ра чла но ва Град ског 
од бо ра НУП ЈСС Зре ња нин и го сти ју – ко ле га из удру же ња из 
Сеф ке ри на и Сур чи на. На про сла ви су, из ме ђу оста лих, би ли 
и Са ша Сан то вац, за ме ник гра до на чел ни ка Зре ња ни на, и Ран-
ко Хр њаз, пред сед ник Не за ви сног син ди ка та јав них слу жби 
Вој во ди не и пот пред сед ник ре пу блич ке ор га ни за ци је овог 
син ди ка та.

Сло бо дан То до ров, пред сед ник Град ског од бо ра НУП ЈСС 
Зре ња нин ис та као је да је ова ма ни фе ста ци ја ор га ни зо ва на 
и у ци љу ис пу ње ња за цр та ног пла на о ома со вље њу Од бо ра.

До ма ћи ни су за сво је го сте ор га ни зо ва ли све ча ни ру чак, а ве-
се ље је, уз пе сму и игру, тра ја ло до ноћ них ча со ва. М. М. 

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Так ми че ње у пи ка ду
Град ско удру же ње пен зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца не дав но 

је, по во дом обе ле жа ва ња 71. го ди шњи це осни ва ња тог удру же-
ња, ор га ни зо ва ло так ми че ње ме сних ор га ни за ци ја у пи ка ду.

На так ми че њу ко је је одр жа но у клу бу пен зи о не ра уче ство-
ва ло је 12 еки па са по два чла на, а пен зи о не ри ма се при дру-
жи ло и дво је шко ла ра ца. Ти ме је и ово удру же ње да ло до при-
нос го ди ни ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти.

Екип но пр ва три ме ста осво ји ле су ме сне ор га ни за ци је Ку-
змин, Но ћај и Ла ћа рак, док су по је ди нач но нај бо љи би ли Не-
над Ди нић, Ра де Га ро вић и Ро до љуб Јеф тић.

На кон до де ле при зна ња уче сни ци и до ма ћи ни су на ста ви-
ли дру же ње уз за ку ску. Д. К.

Ле ско вач ко Удру же ње ста ро сних пен зи о не ра бро ји око 
16.000 стал них чла но ва, ор га ни зо ва них у сто ти нак ме сних 
од бо ра.    

За хва љу ју ћи ло кал ној са мо у пра ви, око 120 ак ти ви ста овог 
удру же ња и чла но ви њи хо вих по ро ди ца прет по след њег ви-
кен да ју ла би ло је на ку па ли шту Си ја рин ске ба ње (на сли ци).

– Ор га ни за ци ја из ле та у Си ја рин ску ба њу оба вље на је у са-
рад њи са ре јон ским ко ор ди на то ри ма на шег удру же ња, и то 
са ве ли ким успе хом. По се ће ност би би ла и ве ћа да ни је ове 
ве ли ке вру ћи не – ка же Бра ти слав Здрав ко вић, пред сед ник 
ле ско вач ког Удру же ња ста ро сних пен зи о не ра.

Це на бо рав ка по осо би би ла је 550 ди на ра, с тим што је це-
ну аран жма на за сво је ак ти ви сте по кри ло удру же ње из соп-
стве них сред ста ва.  Т. С.

Ви кенд у Си ја рин ској 
ба њи
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догађаји

Под по кро ви тељ ством оп-
шти не Ба ји на Ба шта и 
уста но ва кул ту ре, Удру-

же ње про из во ђа ча ма ли не и 
дру гог ја го ди ча стог во ћа „Ма ли-
на” 12. ју ла ор га ни зо ва ло је пе ту 
ма ни фе ста ци ју „Дан ма ли не” у 
ме сној за јед ни ци Пи ли ца. Уче-
ство ва ли су ма ли на ри из ба ји-
но ба штан ске оп шти не а ме ђу го-
сти ма су би ли пред став ни ци ма-
ли нар ских удру же ња из Ари ља, 
Ива њи це и Но ве Ва ро ши. Ове 
го ди не про грам је био знат но 
богатији не го ра ни је. Осим оног 
ве за ног за ма ли ну, одр жа на су 
спорт ска так ми че ња у фуд ба лу, 
ба ца њу ка ме на с ра ме на, нат пе-
ва ва њу из вор них пе вач ких гру-
па и ку ва њу ри бље чор бе.

Нај пре је у ма ли ња ку Миљ ка 
Алек си ћа одр жа но так ми че ње 
за на зив нај бр жег бе ра ча ма ли-
не. То зва ње при па ло је Зо ра ни 

Јо ши ло, не за по сле ној учи те-
љи ци из Звор ни ка. Дру го ме-
сто при па ло је Ан дреи Бо жић, 
Зо ра ни ној зе мља ки њи, а тре ће 
Мил ки Ро гић из Пи ли це. За нај-

бо љи ма ли њак у ба ји но ба штан-
ској оп шти ни про гла шен је онај 
у вла сни штву Не на да Пе тро ви-
ћа из Со ло ту ше, нај ква ли тет ни-
ју ма ли ну имао је Дра ги ша Ву-

кај ло вић из истог се ла. Жи ри је 
за мис „Да на ма ли не” про гла сио 
Ан дре ју Че лик из Брч ког. 

У ку ва њу ри бље чор бе нај бо-
ља је би ла дру жи на из ба ји но-
ба штан ског пла ни нар ског клу-
ба „Та ра” ко ју је пре во дио Иван 
Ма рић. Нај бо љи ба цач ка ме на 
с ра ме на је ме шта нин Мар ко 
Јо ва но вић, а у так ми че њу де-
вет из вор них пе вач ких гру па 
по бе ду су од не ле „За на тли је” из 
Ужи ца.

– За до вољ ни смо „Да ном ма-
ли не” на ко јем се оку пи ло ви ше 
од хи ља ду ма ли на ра. При ре ди-
ли смо и не ко ли ко из ло жби, из-
ме ђу оста лог из ло жбу ђу бри ва 
и за штит них сред ста ва у про из-
вод њи ма ли не и из ло жбу пред-
ме та до ма ће ра ди но сти – ка же 
пред сед ник Ор га ни за ци о ног 
од бо ра Ра до мир Га ври ло вић.

М. Ан дрић

Ет но фе сти вал у Кла до ву, ко ји 
је пре ра стао у тра ди ци ју ис то ка 
Ср би је, ис пу нио је сва оче ки-
ва ња у гра ду за ко ји се, не без 
раз ло га, ка же да је нај по жељ-
ни ја ту ри стич ка де сти на ци ја на 
Ду на ву овог ле та.

Атрак тив не из ло жбе на род-
них ру ко тво ри на и пред ме та 
на ста лих у ра ди о ни ца ма у ко-
ји ма се ко ри сте ста ри за на-
ти, при ре ђе не су на ви ше од 
сто ти ну штан до ва кре а тив них 
из ла га ча. По ред це ло днев ног 
са бо ра на род ног ства ра ла штва 
са из ло жбе ним штан до ви ма, 

ор га ни за то ри су по се ти о ци ма 
по ну ди ли и мно ге му зич ке про-
гра ме у ве чер њим са ти ма, па 
су та ко, уз бо га ти ет но-тра ди-
ци о нал ни звук, игру и пе сму, у 
ка сни јим ве чер њим са ти ма ат-
мос фе ру ис пу ња ва ле и не што 

дру га чи је но те, на кон цер ти ма 
„Са ње Или ћа и Бал ка ни ке”, сак-
со фо ни сте Жи ве Ди ну ло ви ћа 
из Под вр шке и Ду вач ког ор-
ке стра „Мар ко Мар ко вић Брас 
Банд”, Ми ла на Стан ко ви ћа и 
Пла вог ор ке стра. 

Чи ње ни ца је да Са бор на род-
ног ства ра ла штва из го ди не у 

го ди ну до би ја на по пу лар но сти 
па оту да и по да так о ре корд ном 
бро ју из ла га ча, али и о бро ју 
по се ти ла ца, ко ји се пре ма про-
це на ма ор га ни за то ра по пео на 
око 30.000. 

Лет њи је пе ри од ка да је нај ве-
ћи број љу ди из овог кра ја ко ји 
ра де и жи ве у ино стран ству на 
за слу же ном од мо ру, у за ви ча ју. 
Пре ма по след њем по пи су, из 
кла дов ске оп шти не у зе мља ма 

Евро пе, нај ви ше у Скан ди на ви-
ји, жи ви око осам хи ља да љу ди, 
а овог ле та на Ет но фе сти ва лу је 
обо рен ма ли ре корд с об зи ром 
на то да је при су ство љу ди из 
ра се ја ња би ло осет но. Ово го ди-
шњу ма ни фе ста ци ју по се ти ло је 
око 30.000 љу ди, а зва нич на ста-
ти сти ка ка же да је са мо Ру му на 
ко ји су до шли да по се те Ет но фе-
сти вал, би ло ви ше од 10.000. 

Ј. Ста но је вић 

ДРУ ЖЕ ЊЕ МА ЛИ НА РА У ПИ ЛИ ЦИ

Так ми че ње у бра њу ма ли на

ОДР ЖАН „ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ КЛА ДО ВО 2017”

Из ло жбе ру ко тво ри на, пе сма и игра

Три нај бр же бе ра чи це ма ли не

Фол клорне групе из Бу гар ске, 
Ру му ни је и Ср би је
Ве ли ки број по се ти ла ца Ет но фе сти ва ла у Кла до ву пра тио је 
на сту пе уче сни ка кул тур но-умет нич ког про гра ма, ко ји је ове 
го ди не био из у зет но бо гат. Свој дар за игру и пе сму при ка за ле 
су фол клор не и пе вач ке гру пе из Ја бу ков ца, Кру шев ца, Кња-
жев ца, Не го ти на, Оштре ља у оп шти ни Бор, Рго ти не из око ли не 
За је ча ра, Бу си лов ца у оп шти ни Па ра ћин, Сви њи це и Ка ран се-
бе ша у су сед ној Ру му ни ји, из гра да Но ви Ис кар у Бу гар ској и 
гра да до ма ћи на, Кла до ва. 
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

?М. В., Кра ље во: Ро ђен сам 3. ок то бра 1950. го ди не. Про гла-
шен сам ин ва ли дом ра да по осно ву бо ле сти од 10. ја ну а ра 
2001. го ди не. Оства рио сам две го ди не и пет ме се ци ста-

жа оси гу ра ња фон да за по сле них, 13 го ди на и че ти ри ме се ца 
фон да зе мљо рад ни ка, као и две го ди не, се дам ме се ци и три 
да на ста жа фон да са мо стал них де лат но сти. Уку пан стаж је 18 
го ди на, че ти ри ме се ца и три да на уз кон ста та ци ју да мој рад ни 
век из но си 29 го ди на па ми је утвр ђе на ин ва лид ска пен зи ја од 
56 од сто осно ва. На пу нио сам 65 го ди на, да ли имам за кон ске 
мо гућ но сти за по ве ћа ње пен зи је?

?М. Р., Ла по во: Са мо стал но упла ћу јем до при нос за пен зиј-
ско оси гу ра ње по чла ну 15 За ко на о ПИО. За ни ма ме да ли 
мо гу са да да пре ки нем пла ћа ње, а да ка сни је јед но крат-

ном упла том, кад бу дем имао мо гућ но сти, упла тим до при но се 
за пе ри од за ко ји ни сам упла ћи вао.

?З. Р., Кра гу је вац: Од 1. фе бру а ра 2015. го ди не сам у пен зи-
ји. Ис пу нио сам оба усло ва и до био при вре ме но ре ше ње. 
Ра дио бих по уго во ру о де лу, али по сло да вац ће ме при ја-

ви ти на ми ни ма лац. Да ли то мо же ка сни је да ми сма њи пен зи-
ју, по што се ра ди о ми ни мал ном из но су?  

?З. К., Бе о град: Не дав но сам се за по сли ла и ви ше не же лим 
са мо стал но да упла ћу јем до при нос за пен зиј ско оси гу ра-
ње. Ко ја је про це ду ра за то? 

?Г. Р., Бе о град: Уче ство вао сам у ра ту 1993. го ди не. Да ли се 
и ка ко ова „рат на” го ди на ра чу на при ли ком об ра чу на рад-
ног ста жа?

?Р. М., Зре ња нин: Ин ва лид ски сам пен зи о нер. До био сам 
ре ше ње где је утвр ђе но да мо рам да вра тим ви ше ис пла-
ће не пен зи је. С об зи ром на то да сам не до вољ но упу ћен у 

ма те ри ју, да ли ја сно сим од го вор ност због ви ше ис пла ће них 
пен зи ја или не ко дру ги?

Де ли мич на ин ва лид ска пен зи ја

Не ма јед но крат не упла те до при но са

Но ви об ра чун пен зи је

Пре ста нак упла те до при но са 
по чл. 15

По се бан стаж по осно ву уче шћа  
у ра ту

По вра ћај пре пла ће ног из но са

Од го вор: Уко ли ко сте оства-
ри ли пра во на нов ча ну на кна ду 
у ви си ни 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је (тзв. де ли мич на ин ва-
лид ска пен зи ја), пра во на ова 
при ма ња пре ста је са да ном 
сти ца ња пра ва на ста ро сну пен-
зи ју. У том слу ча ју би тре ба ло да 

под не се те зах тев за ста ро сну 
пен зи ју јер сте на вр ши ли 65 го-
ди на и ис пу ња ва те усло ве. Ако 
сте ко ри сник ин ва лид ске пен-
зи је, не по сто ји за кон ски основ 
да се из нос пен зи је уве ћа по 
осно ву на вр ше них го ди на жи-
во та.

Од го вор: За вре ме док има те 
свој ство оси гу ра ни ка по чла ну 
15 За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу (Слу жбе ни 
гла сник РС, 34/03...101/10), не 
мо же те би ти осло бо ђе ни оба-
ве зе пла ћа ња до при но са јер је 
та оба ве за утвр ђе на пра во сна-
жним ре ше њем. Уко ли ко ви ше 

не же ли те да бу де те укљу че ни 
у оба ве зно оси гу ра ње по чла-
ну 15 За ко на о ПИО, по треб но 
је да над ле жној фи ли ја ли Фон-
да ПИО под не се те зах тев за 
пре ста нак оси гу ра ња по овом 
осно ву. Свој ство оси гу ра ни ка 
ће вам пре ста ти са да ном за ко-
ји се опре де ли те у зах те ву.

Од го вор: На ви си ну пен зи је 
ути че ка ко оства ре на за ра да та-
ко и ду жи на пен зиј ског ста жа, с 
тим да по ве ћа ње ду жи не ста жа, 
а ма ња за ра да у тим го ди на ма у 
од но су на про сеч ну го ди шњу за-
ра ду у Ре пу бли ци, мо же до ве сти 
до ума ње ња пен зи је оси гу ра ни-
ка. Да би из нос пен зи је оси гу ра-
ни ка био по вољ ни ји са по ве ћа-
њем ду жи не пен зиј ског ста жа 
по треб но је да је у том пе ри о ду 
оства ри вао ве ћу или при бли-
жно исту за ра ду као пре пен зи о-

ни са ња. Пре ма чла ну 121 За ко на 
о ПИО, ко ри сник ста ро сне пен-
зи је или пре вре ме не ста ро сне 
пен зи је ко ји се за по сли на те-
ри то ри ји Ре пу бли ке, има пра во 
по пре стан ку тог за по сле ња на 
по нов но од ре ђи ва ње пен зи је 
ако је био у оси гу ра њу нај ма ње 
го ди ну да на. Но ви об ра чун пен-
зи је по овом осно ву ни је оба ве-
зан и ра ди се на лич ни зах тев 
ко ри сни ка, а Фонд је ду жан да 
ко ри сни ку пра ва утвр ди по вољ-
ни ји из нос пен зи је.

Од го вор: Оси гу ра ње по чла-
ну 15 ауто мат ски пре ста је ка-
да не ко ли це ра ди по уго во ру 
о де лу или дру гом уго во ру на 
осно ву ко га се при ма уго во-
ре на на кна да. Уко ли ко је ли це 
на ста ви ло да пла ћа до при но се 
по чла ну 15 и у пе ри о ду кад је 
оба вљао по сло ве по уго во ру, 

мо же под не ти зах тев за по вра-
ћај до при но са ко је је пла тио по 
чла ну 15 за тај пе ри од. За по-
нов но укљу чи ва ње у оба ве зно 
оси гу ра ње по чла ну 15 (на кон 
пре стан ка оси гу ра ња по осно-
ву оба вља ња уго во ре них по-
сло ва) мо ра се под не ти но ви 
зах тев.

Од го вор: Ли цу ко је је као 
при пад ник ору жа них сна га Ју-
го сла ви је уче ство ва ло у ору жа-
ним ак ци ја ма по сле 17. ав гу ста 
1990. го ди не, вре ме про ве де-
но у тим ак ци ја ма, као и вре ме 
про ве де но у за ро бље ни штву 
или на ле че њу и ме ди цин ској 
ре ха би ли та ци ји услед бо ле сти 
или по вре да за до би је них у ору-
жа ним ак ци ја ма и за ро бље ни-
штву ра чу на се у по се бан стаж. 
Овај стаж ни је исто што и стаж 
оси гу ра ња, јер ни је про ве ден 

на ра ду и за то вре ме ни су пла-
ће ни до при но си. По се бан стаж 
по осно ву уче шћа у ра ту не 
ра чу на се као услов за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју, али 
ула зи у укуп но оства рен стаж 
при ли ком од ре ђи ва ња ви си не 
пен зи је. Да би по се бан стаж по 
осно ву уче шћа у ра ту био при-
знат, по треб но је под не ти зах-
тев над ле жној фи ли ја ли Фон да. 
Обра зац зах те ва мо же се до би-
ти у фи ли ја ли или од штам па ти 
са сај та Фон да www.pio.rs.

Од го вор: При вре ме но ре ше-
ње о пен зи о ни са њу се до но си 
ка да су ис пу ње ни ми ни мал ни 
усло ви за оства ри ва ње пра ва, 
али ни су ком пле ти ра ни сви по-
да ци о ста жу и за ра да ма ко ји 
су по треб ни за до но ше ње ко-
нач ног ре ше ња. Фонд у то ку 
по ступ ка сва ка ко по тра жу је не-
до ста ју ће по дат ке од над ле жних 
ор га ни за ци ја и уста но ва, али на 
њи хов рад и ажур ност Фонд не 
мо же да ути че, а са мим тим ни 
на ду жи ну тра ја ња по ступ ка. Из 
тог раз ло га, Фонд до но си при-
вре ме но ре ше ње о пен зи о ни са-
њу до ком пле ти ра ња свих по да-
та ка о ста жу и за ра да ма. По ко-

нач ном об ра чу ну, из нос пен зи је 
мо же би ти ма њи или ве ћи од из-
но са по при вре ме ном ре ше њу. У 
слу ча ју да је из нос по ко нач ном 
ре ше њу ве ћи не го по при вре ме-
ном, Фонд ис пла ћу је ко ри сни ку 
раз ли ку у пен зи ји од да на сти-
ца ња пра ва на пен зи ју. Ако је 
пен зи ја по ко нач ном ре ше њу 
ма ња не го што је би ла по при-
вре ме ном, ко ри сник је ду жан 
да вра ти ви ше ис пла ће ни из нос, 
јед но крат но или об у ста вом 1/3 
од пен зи је ко ја се ис пла ћу је до 
на ми ре ња ду га без ка ма те. Ка-
ма та се об ра чу на ва од мо мен та 
под но ше ња ту жбе су ду, уко ли ко 
ко ри сник од лу чи да ту жи Фонд.
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СКАНДИНАВКА
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: истрага, сиротан, инстант, д, толар, опера, о, ран, еп, анимато, стк, Мал, ељ, Бено, Кипар, з, ученици, ла, Ака, иританс, ћар, 
нкр, кока, кликери, апатија, ра, арак, СУДОКУ: 913, 587, 624 - 652, 493, 781 - 487, 126, 539 - 596, 712, 843 - 178, 634, 295 - 324, 859, 167 - 761, 348, 952 - 
245, 961, 378 - 839, 275, 416. УКРШТЕНЕ РЕЧИ: проповед, радикали, аперитив, поливати, Арона, аз, пт, Атина, ц, учин, м, икс, ап, отварач, празници.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Проповедање, 2. Чланови Радикалне 
странке, 3. Пиће пре јела, 4. Квасити водом, 5. Град у 
Италији – Старословенско слово, 6. Симбол платине 
– Главни град Грчке, 7. Ознака за цент – Учинак, дело 
– Ознака за метар, 8. Математичка непознаница – 
Иницијали писца Пушкина, 9. Средство за отварање, 10. 
Свечани дани, светковине. 
УСПРАВНО: 1. Звончићи око врата оваца – Ознака за 
Португалију, 2. Војнички извештај – Дипломатско тело, 
3. Одећа – Део лица, 4. Врста једногодишње биљке, 
служи за исхрану – Власник (скр.), 5. Ојачавати оковом 
– Академија наука (скр.), 6. Пречишћен памук – Језеро у 
Финској, 7. Изврстан, одличан – Саламура, 8. Обожавање 
филмских дива.
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Да ли сте зна ли ... Мо лим за реч
Они ко ји се бу де у под не, мо гу са мо да ве ру ју на реч они ма ко ји 

ка жу да се по ју тру дан по зна је.
Шко ла ри не на фа кул те ту су све ску пље, али су мо ја злат на и уви-

ђав на де чи ца па ла на при јем ном.
Књи га је нај бо љи друг. Све док се ни је по ја вио феј сбук.
Мла ди од ла зе и до ла зе. На пи ја це су сти гли мла ди гра шак, мла да 

шар га ре па и мла да бо ра ни ја.
Не мо гу ви ше да жи вим на кар ти цу. Фа ли ми кец треф.
Да нас га та ре на пла ћу ју ску пље кад гле да ју у пре бра нац.
Ле кар ми пре по ру чио ри бу, али кад сам ви део це ну, за не мео 

сам као ри ба.
На Би роу ми се за вр те ло у гла ви па су ми да ли по сао на рин ги шпи-

лу.
Ми смо ди на ми чан на род. Не др жи нас тап ка ње у ме сту.
Ви та мин А, ви та мин Це... У Ср би ји се нај ви ше ко ри сти ви та мин 

Бе(нсе дин).
Жи вот чи не ма ле ства ри, али пен зи је би ипак тре ба ло да бу ду 

ма ло ве ће.
Ем не мам па ра, ем и не смем на мо ре. Ле кар ми је за бра нио сла но.

Де јан Па та ко вић

По де ље на лич ност
Де ли ће мо се док и сва ки гра ђа нин не по ста не по де ље на лич-

ност. 
До се ља ва њем на Бал кан Ста ри Сло ве ни су нас уда љи ли од Евро пе. 
По сти гли смо не за бе ле же не успе хе, па су но ви на ри по зва ни на 

од го вор ност. 
Мо је по ли тич ке ам би ци је су ре ал не, али су, тре нут но, на бо ло ва њу.
Бо га ти има ју на чи на да го спо да ре сво јим нов цем. Ја то, не ка-

ко, ни кад ни сам имао.
Кад глад но ме по ђе во да на уста, од мах се ви ди да ни је же дан.
По ште ни не уме ју ни глад да за ва ра ју. 
И ја сам чо век од кр ви и ме са. Ни сам од ре чи.
Ни кад ни сам во зио под деј ством ал ко хо ла. Мој ауто ко ри сти 

ди зел.
Си ту а ци ја се код нас то ли ко из ме ни ла да друк чи ја ви ше не мо же 

да бу де.
Ми лен Ми ли во је вић

Ле ко ви те ми сли
Пред су дом на ро да не ма при ви ле го ва них.
Кљу че ве за „бо ље су тра” тре ба че шће под ма зи ва ти.
Ми смо зе мља ду хо ви тог на ро да. Сме је мо се чак и на шој зби-

љи.
Ни је по сла сти чар, а „за ме сио” му је ко лач.
Док ни је иза шла лаж на ви де ло, он је бо га то жи вео.
Бу дућ ност нам је у вла сти тим ру ка ма али мо ра ју да се – за су чу ру-

ка ви.
Чо век је сли чан па пра ти. И он во ли – хла до ви ну.
Кад је пут по сут нов цем, не стиг не се до исти не.
Ко нач но смо ви де ли ње гов пра ви образ. Ла жни се из ли зао.
Пра ва исти на је као опо ро во ће. За тва ра про тив ни ку уста.
Врх олов ке је оштар али се пр ви ис ту пи.
На ша еко ло ги ја: „Од из во ра два пу ти ћа“ и оба – за га ђе на!

Ду шан Стар че вић

Ли ни ја жи во та
Бле ја ње је је ди ни из вор ни звук род ног кра ја.
Жи ви на цр ту. Та ква му је ли ни ја жи во та.
Ни шта му не фа ли. Он је ком пле тан иди от.
Па шта ако смо го ли и бо си? Ко ме се не сви ђа, не мо ра да нас гле да!
Сви во ди мо по ре кло од мај му на, с тим што не ки има ју и ви шак 

тог ге нет ског ма те ри ја ла.
Ле ка ри су збри ну ли па ци јен та. За у век!

Зо ран Т. По по вић
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– да Шан дор Пе те фи, ко ји се сма тра нај та лен-

– да је Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, наш по-

– да је на род ну ба ла ду „Ха са на ги ни ца”, ко ја 

от це пље ње од Хаб збур шке мо нар хи је и оса мо ста ље ње Ма-

пи са до брих 100 го ди на пре Ву ка. За њим је у ру ко пи су остао 

„Ха са на ги ни цу”. Ба ла да је пре ве де на на чак 15 свет ских је зи ка.

ђар ске. Сна жно је ути цао на ју жно сло вен ске пе сни ке, по-

огро ман ма те ри јал од 20.000 стра ни ца. Део тог ма те ри ја ла при-

то ва ни јим и нај бо љим ма ђар ским лир ским пе-

зна ти све ште ник, про по вед ник и пи сац из 18. ве-

је до та да по сто ја ла са мо у усме ној фор ми, пр-

сни ком 19. ве ка, ни је ма ђар ског по ре кла? Отац 

ка, имао, ка ко би смо да нас ре кли, умет нич ко име 

ви за пи сао 1774. го ди не ита ли јан ски пу то пи сац 

му је био Ср бин Сте ван Пе тро вић, а мај ка му је 

ко је је сам осми слио? Отац му се звао Сте фан, отуд 

и ет но граф Ал бер то Фор тис? Пр ви пут је об ја-

би ла Сло ва ки ња Ма ри ја Хру зо ва. Шан до ро во кр ште но име 

Сте фа но вић, а на грч ком Сте фан зна чи „ве нац, кру на”, па отуд 

вље на у ње го вој књи зи „Пу то ва ња по Дал ма ци ји”. Ве ли ки умо ви 

гла си Алек сан дар Пе тро вић. Ве о ма се ис ти цао као ва тре ни 

Вен цло вић. Ма ло се зна да је Га врил Сте фа но вић Вен цло вић у 

то га вре ме на као Ге те, Вол тер Скот, Алек сан дар Сер ге је вич Пу-

ма ђар ски на ци о на ли ста и иде о лог ма ђар ске ре во лу ци је за 

срп ску азбу ку увео сло ва ћ, ђ и џ, и ра дио на по прав ци пра во-

шкин, Адам Миц кје вич, са мо не ка су од име на ко ја су пре во ди ла 

себ но на Ђу ру Јак ши ћа и Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја.

ре дио је и об ја вљи вао под на сло вом „Цр ни би во у ср цу” нај бо-

љи по зна ва лац Вен цло ви ће вог де ла Ми ло рад Па вић.

– да се Пе тар II Пе тро вић Ње гош до ста пре ми-

– да је књи ге Ста рог за ве та на срп ски је зик пре-

шљао око ко нач ног на зи ва де ла „Гор ски ви је нац”? 

вео Ђу ро Да ни чић 1865. го ди не, a Но вог за ве та 

Пр во бит ни на зи ви су би ли: „Из ви искра”, „Из ви ја ње 

Вук Ка ра џић 1847. го ди не? Вук је свој пре вод ре-

искре”, „Из ви та искра”, чи ме је же лео да ука же на 

ви ди рао 1857. го ди не, a у Да ни чи ће вој ре дак ци ји 

искру сло бо де ко ја се ја ви ла у та ми роп ства у ко јој је ча мио срп-

иза шао је ви ше пу та. И пре Ву ка би ло је пре во да 

ски на род. „Гор ски ви је нац” је об ја вљен фе бру а ра 1847. у јер-

Но вог за ве та, као нпр. Ата на си ја Стој ко ви ћа (1830. и 1834). Та-

мен ском ма на сти ру у Бе чу и сво јом по ја вом пред ста вљао је ве-

ко зва но Из бор но је ван ђе ље и Апо стол пре ве ли су са грч ког на 

ли ки до при нос по бе ди Ву ко ве бор бе за но ви књи жев ни је зик.

цр кве но сло вен ски бра ћа Ћи ри ло и Ме то ди је пред по ла зак у 
Мо рав ску на про по ве да ње хри шћан ства.


