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„Ко рак у бу дућ ност: пре по зна-
ва ње та ле на та, до при но са и уче-
шћа ста ри јих осо ба у дру штву”, 
на зив је кам па ње ко јом Ује ди ње-
не на ци је ове го ди не обе ле жа-
ва ју Ме ђу на род ни дан ста ри јих 
осо ба. Ова те ма иза бра на је с 
ци љем да се про мо ви ше до при-
нос и уче шће ста ри јих осо ба у 
по ро ди ци, ло кал ној за јед ни ци и 
дру штву, од но сно да се на гла си 
ве за из ме ђу њи хо вих та ле на та 
и спо соб но сти и ак тив ног уче-
шћа у окру же њу у ко ме жи ве. 
Ово го ди шња кам па ња же ли да 
ука же и на усло ве ко ји ути чу на 
спрем ност ста ри јих да ак тив но 
уче ству ју – на здрав стве но оси-
гу ра ње, ре до ван при ход, прав ну 
за шти ту, при ступ фи нан сиј ским 
услу га ма, као и на сред ства за 
њи хо во осна жи ва ње – до ступ ну 
са вре ме ну тех но ло ги ју, обра зо-

ва ње и до жи вот но уче ње, при-
ступ ин фор ма ци ја ма и пре ва зи-
ла же ње ба ри је ра ко је их ис кљу-
чу ју или дис кри ми ни шу.

Очи глед но је, и на гло бал ном 
пла ну, да је по тре ба да се ко ри-
сте че сто за не ма ре ни и не при-
ме ће ни до при но си ста ри јих 
ва жна не са мо за њи хо ву лич ну 

до бро бит, већ и за про це се одр-
жи вог раз во ја, јер је из ве сно да 
ће ди на ми ка ста ре ња по пу ла ци-
је об ли ко ва ти не ке од кључ них 
раз вој них про це са у овом ве ку. 
Про мо ви са њем уче шћа ста ри јих 
у раз ли чи тим аспек ти ма жи во та 
исто вре ме но се омо гу ћа ва им-
пле мен та ци ја Аген де 2030 и Ма-

дрид ског ме ђу на род ног пла на 
ак ци је о ста ре њу, ко ји тре нут но 
про ла зи кроз тре ћи круг пре гле-
да и про це не.

Пре ма по след њим про це на-
ма де мо гра фа, до 2030. го ди не 
број ста ри јих осо ба у све ту по-
ве ћа ће се за 56 од сто – са 901 
ми ли он на ви ше од 1,4 ми ли-

јар де. До 2050. број љу ди ста ри-
јих од 60 го ди на ће пре ма ши ти 
број мла дих уз ра ста од 15 до 
24 го ди не. Исти трен до ви пра-
те и на шу зе мљу − са ско ро 18 
од сто ста ри јих од 65 го ди на и 
про сеч ном ста ро шћу од 42,7 
го ди на ста нов ни штво Ср би је 
спа да у гру пу нај ста ри јих свет-

ских по пу ла ци ја. Оче ку је се да 
у на ред не две де це ни је уче шће 
ста ри јих од 65 по ра сте на 25,2 
про цен та, а да се удео нај ста ри-
јих, од 80 и ви ше го ди на, удво-
стру чи (са 3,5 на 7,8 од сто) чи не-
ћи 25 про це на та укуп ног ста рог 
ста нов ни штва код нас.

Због то га се и Ср би ја ак тив но 
укљу чи ла у ред зе ма ља ко је ува-
жа ва ју ову чи ње ни цу и при кре-
и ра њу сво јих по ли ти ка има ју у 
ви ду спе ци фич не по тре бе ста ри-
јих гра ђа на. У том сми слу Вла да 
Ср би је је 2017. про гла си ла Го ди-
ном ме ђу ге не ра циј ске са рад ње, 
ис ти чу ћи и на тај на чин свест о 
зна ча ју до при но са ста ри јих осо-
ба, као и по др шку њи хо вом бу-
ду ћем ак тив ном уче шћу.

М. Јо ва но вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ – 1. ОК ТО БАР

Да ста рост бу де 
пред ност

Де се та олим пи ја да
Ју би лар на, де се та Олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре тре-
ћег до ба по че ла је 29. сеп тем бра у Вр њач кој Ба њи. Ма ни фе-
ста ци ја ко ју ор га ни зу је По крет тре ћег до ба Ср би је, у са рад њи 
са Са ве зом пен зи о не ра Ср би је, Спорт ским са ве зом Ср би је и 
оп шти ном Вр њач ка Ба ња, тра ја ће до 3. ок то бра и оку пи ће 
1.200 уче сни ка из оп штин ских удру же ња пен зи о не ра ши ром 
Ср би је, као и го сте из ино стран ства. По ча сни гост Олим пи ја де 
ове го ди не је чу ве ни фуд ба лер Дра го слав Ше ку ла рац.

Значај трећег доба
Ге не рал на скуп шти на Ује ди ње них на ци ја про гла си ла 
је Ме ђу на род ни дан ста ри јих осо ба у де цем бру 1990. 
го ди не да би се на гла си ла ва жност оси гу ра ва ња жи-
вот не сре ди не при ла го ђе не по тре ба ма и спо соб но сти-
ма ста нов ни ка тре ћег до ба. Обе ле жа ва ње 1. ок то бра 
и ове го ди не ће пра ти ти ве ли ки број здрав стве но-про-
мо тив них ак тив но сти: пре да ва ња, три би на, из ло жби, 
кон це ра та, спорт ских до га ђа ја, ба за ра здра вља.
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Тран сфе ри из бу џе та ове 
го ди не у односу на претходну 
ни жи за 11,02 ми ли јар де  
ди на ра, из но се 31,38 од сто, што 
пред ста вља сма ње ње уче шћа у 
фи нан си ра њу Фон да у од но су 
на исти пе ри од прет ход не  
го ди не ка да је из бу џе та  
до ти ра но 35,67 од сто

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да 
ПИО одр жао је 20. сеп тем бра сед ни-
цу у Фи ли ја ли Фон да у Кру шев цу. На 

сед ни ци је, по ред оста лог, раз ма тра на и 
усво је на Ин фор ма ци ја о фи нан сиј ском по-
сло ва њу РФ ПИО у пе ри о ду ја ну ар–јун 2017. 
го ди не.

Ка ко је на вео Иван Ми мић, ди рек тор 
Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве РФ ПИО, 
укуп ни при хо ди и при ма ња Фон да за пр вих 
шест ме се ци ове го ди не оства ре ни су у из-
но су од 283,80 ми ли јар ди ди на ра, а укуп ни 
рас хо ди и из да ци из но се 288,91 ми ли јар ду 
ди на ра и ви ши су од укуп но оства ре них 
при хо да и при ма ња за 5,11 ми ли јар ди ди-
на ра.

Из нос при хо да и при ма ња Фон да у пр вој 
по ло ви ни 2017. го ди не но ми нал но је ви ши 
за 1,16 од сто од из но са оства ре ног у истом 
пе ри о ду 2016. го ди не. 

– При хо ди од до при но са из но се 190,37 
ми ли јар ди ди на ра, а у од но су на исти пе-
ри од прет ход не го ди не ви ши су за 8,32 од-
сто, од но сно 14,62 ми ли јар де ди на ра. Уче-
шће оства ре них при хо да од до при но са у 
укуп ним при хо ди ма и при ма њи ма Фон да 
из но си 67,08 од сто, што пред ста вља раст 
уче шћа у од но су на исти пе ри од прет ход не 
го ди не, ка да је из но си ло 62,65 про це на та – 
на вео је Иван Ми мић.

Ка да су у пи та њу до на ци је, по мо ћи и тран-
сфе ри, они су у пр вих шест ме се ци 2017. го-
ди не из но си ли 89,04 ми ли јар де ди на ра.

– У од но су на исти пе ри од прет ход не го-
ди не тран сфе ри из бу џе та су и по ред по ди-
за ња ви си не пен зи ја и на кна да у 2017. го-
ди ни, за хва љу ју ћи оства ре ним и пре не тим 
при хо ди ма од до при но са, ни жи за 11,01 од-
сто, од но сно 11,02 ми ли јар де ди на ра. Уче-
шће тран сфе ра из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 
у укуп ним при хо ди ма и при ма њи ма Фон да 
је 31,38 од сто што пред ста вља сма ње ње 
уче шћа у фи нан си ра њу Фон да у од но су на 
исти пе ри од прет ход не го ди не, ка да је из-
но си ло 35,67 од сто – об ја снио је Ми мић. 

Он је на вео и да су укуп ни рас хо ди и из-
да ци Фон да у пр вој по ло ви ни 2017. го ди-
не но ми нал но ви ши од рас хо да и из да та-
ка из вр ше них у истом пе ри о ду прет ход не 
го ди не за 1,46 од сто. Пра ва из со ци јал ног 

оси гу ра ња пред ста вља ју основ ни рас ход 
Фон да из вр шен у из но су од 283,38 ми ли-
јар ди ди на ра, са уче шћем од 98,09 од сто у 
укуп ним рас хо ди ма и из да ци ма. За ис пла ту 
основ них пен зи ја утро ше но је 247,66 ми ли-
јар ди ди на ра.

На сед ни ци је, та ко ђе, пред ста вљен и Из-
ве штај о ре а ли за ци ји Пла на јав них на бав ки 
РФ ПИО за пе ри од 1. април – 30. јун 2017, као 
и Го ди шњи план кон тро ле јав них на бав ки.

С об зи ром на то да је сед ни ца одр жа на 
у Фи ли ја ли Фон да у Кру шев цу, ди рек тор ка 
кру ше вач ке фи ли ја ле Зо ри ца Јо ва но вић го-
во ре ћи о ра ду фи ли ја ле из не ла је по да так 
да ажур ност Фи ли ја ле Кру ше вац тре нут но 
из но си 98 од сто. То је ве о ма зна ча јан на-
пре дак у од но су на прет ход них не ко ли ко 
го ди на – ажур ност је 2011. го ди не би ла на 
ни воу од не што ви ше од 60 од сто.

В. Ка дић

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

До та ци је из бу џе та све ма ње

Осно ви це оси гу ра ња
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-

ра ње под се ћа да нај ни жа осно ви ца за пред у зет ни ке, 
осни ва че при вред ног дру штва, адво ка те... од 1. 8. 2017. 
до 31. 10. 2017. го ди не из но си 23.446 ди на ра, а нај ви ша 
325.470 ди на ра (од 1. 10. 2017. до 31. 10. 2017).

За умет ни ке, све ште ни ке, вер ске слу жбе ни ке, по љо-
при вред ни ке... нај ни жа осно ви ца за це лу 2017. го ди ну 
из но си 23.229 ди на ра.

За оси гу ра ни ке по уго во ру про це ње на нај ви ша го ди-
шња осно ви ца за 2017. из но си 3.953.503 ди на ра.

Сто па до при но са за све ка те го ри је оси гу ра ни ка је 26 
од сто. Г. О.

ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ОСНИВАЧИ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА, АДВОКАТИ…

НАЈНИЖА ОСНОВИЦА: 23.446

(од 1. 8. 2017. до 31. 10. 2017. године)

НАЈВИША ОСНОВИЦА: 325.470

(од 1. 10. 2017. до 31. 10. 2017. године)

УМЕТНИЦИ, СВЕШТЕНИЦИ, ВЕРСКИ СЛУЖБЕНИЦИ, ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ…

НАЈНИЖА ОСНОВИЦА:  23.229

(од 1. 1. 2017. до 31. 12. 2017. године)

ОСИГУРАНИЦИ ПО УГОВОРУ

ПРОЦЕЊЕНА НАЈВИШA ОСНОВИЦА: 3.953.503

(од 1. 1. 2017. до 31. 12. 2017. године)

Са седнице Управног одбора РФ ПИО у Крушевцу
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У ор га ни за ци ји Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
од 26. до 29. сеп тем бра у Про лом ба-

њи је одр жа но XIV Са ве то ва ње ле ка ра ве-
шта ка РФ ПИО. Са ве то ва ње је те мат ски би-
ло по све ће но ве шта че њу те ле сних оште ће-
ња ко ја на ста ју као трај не и де фи ни тив не 
по сле ди це те шких обо ље ња и по вре да.

И ове, као и прет ход них го ди на, оку пи ло 
се ви ше од 100 уче сни ка, што је ве о ма зна-
чај но јер са ве то ва ња пред ста вља ју и део 
кон ти ну и ра не еду ка ци је ле ка ра РФ ПИО, 
ко ји, као и сви за по сле ни ле ка ри у уста но-
ва ма здрав стве не за шти те, има ју оба ве зу 
об на вља ња ли цен це. 

Уче сни ци ску па и пре да ва чи су, по ред 
ле ка ра Ре пу блич ког и По кра јин ског Фон да 
ПИО, би ли и еми нен ти струч ња ци Ме ди-
цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Ни шу, као и пред став ни ци Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња и Ми ни стар ства здра вља. Отва ра-
њу су при су ство ва ли и Бра ни слав Ми тро-
вић, пред сед ник Управ ног од бо ра Фон да 
ПИО, Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка Фон-
да ПИО, др Алек сан дар Ми ло ше вић, за ме-
ник ди рек то ра Фон да ПИО.

На отва ра њу струч ног ску па, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Му јо 
Му ко вић, на вео је да је ме ди цин ско ве шта-
че ње ко ри сни ка и оси гу ра ни ка основ на де-
лат ност Фон да ПИО и да се го ди шње оба ви 
чак око 150.000 пре гле да за оце ну рад не 
спо соб но сти ра ди оства ри ва ња пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју, пре гле да по зах те ви ма 
за оства ри ва ње пра ва на нов ча ну на кна-
ду за по моћ и не гу дру гог ли ца, за те ле сно 
оште ће ње, ве шта че ња по зах те ви ма цен-
та ра за со ци јал ни рад, као и ве шта че ња по 
За ко ну о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу ин ва лид них ли ца.

Пре ма ре чи ма др жав ног се кре та ра Му-
ко ви ћа, Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, ко је је 
над ле жно упра во за област уна пре ђе ња 
по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, пру жа 
пу ну по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том 
и њи хо вим ор га ни за ци ја ма, по кла ња по-
себ ну па жњу њи хо вим пра ви ма, као и усло-
ви ма за ко ри шће ње услу га ин сти ту ци ја у 
свим си сте ми ма за шти те пред ви ђе ним пра-
вом Ре пу бли ке Ср би је: со ци јал не за шти те, 
здрав стве не за шти те, по ро дич но прав не за-
шти те де це и по ро ди це, вас пи та ња и обра-

зо ва ња, за по шља ва ња и рад них од но са, 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. 

– Са зна ња и за кључ ци са Са ве то ва ња си-
гур но ће да ти до дат ни до при нос у оства ри-
ва њу јед на ко сти осо ба са ин ва ли ди те том 
и укуп ном уна пре ђе њу њи хо вог по ло жа ја, 
што је за да так це лог дру штва – ис та као je 
др жав ни се кре тар Му ко вић.

При сут ни ма се на отва ра њу ску па обра-
тио и проф. др Бе ри слав Ве кић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству здра вља. Он је 
ука зао на го ру ће про бле ме ка да је реч о 
здра вљу, на во де ћи да је Ср би ја тре ћа зе-
мља у Евро пи по бро ју кар ди о ва ску лар них 
обо ље ња, као и да су кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти је дан од во де ћих узро ка смрт но-
сти на шег ста нов ни штва. 

– По след ња не де ља сеп тем бра обе ле-
жа ва се као „Дан ср ца”, од но сно дан ко ји је 
уста но вљен да по ве ћа зна ње о ри зи ци ма 
и да уна пре ди ме ре пре вен ци је. Гра ђа ни 
тре ба да се при др жа ва ју оно га што ле ка-
ри пре вен тив но су ге ри шу, и те пре по ру ке 
тре ба да да ју и ле ка ри ве шта ци – апе ло вао 
је др жав ни се кре тар Бе ри слав Ве кић и на-
ја вио но ве ко ра ке ко је ће пред у зе ти Ми ни-
стар ство здра вља.

– У Ср би ји је ре ги стро ва но 710.000 ди ја-
бе ти ча ра, али је тај број на жа лост и мно го 
ве ћи, а Ми ни стар ство здра вља ће из ра ди ти 
ба зу по да та ка обо ле лих, ка ко би до при не-
ли су зби ја њу ди ја бе те са. У Ср би ји је ве ли ки 
број и ма лиг них обо ље ња, а нај у че ста ли ји 
су кар ци ном гр ли ћа ма те ри це, кар ци ном 
дој ке и кар ци ном де бе лог цре ва, а ве ли ки 
про блем је у то ме што се гра ђа ни не ода зи-
ва ју на скри нинг пре гле де. Те ле сна оште ће-
ња ко ја про из и ла зе из ре у мат ских обо ље ња, 
пси хи ја триј ских обо ље ња, епи леп си је, Пар-
кин со но ве и дру гих бо ле сти, је су обо ље ња 
ко ја на шу на ци ју свр ста ва ју у бо ле сне на-
ци је. У из ра ди је и но ви пра вил ник за па ци-

јен те ко ји су оста ли без гор њих или до њих 
екс тре ми те та, ко ји ма но ше ње про те за омо-
гу ћа ва жи вот у за јед ни ци. По треб но је да на 
Са ве то ва њу на ша раз ми шља ња усме ри мо и 
ка то ме у ком прав цу да ље да ра ди мо, да ми 
у Ми ни стар ству до би је мо пре по ру ке ко је ће 
до при не ти у ре ша ва њу го ру ћих здрав стве-
них про бле ма, као и у пре вен ци ји бо ле сти 
– оце нио је про фе сор Ве кић.

Ди рек тор Сек то ра за ме ди цин ско ве шта-
че ње РФ ПИО др Ди ка Ка је вић ре као је да 
је прак са по ка за ла да нај бо љи на чин еду ка-
ци је ле ка ра ве шта ка Фон да ПИО је сте упра-
во ова кав вид са ве то ва ња и да од зна ња, 
спо соб но сти и по све ће но сти по слу ле ка ра 
ве шта ка за ви си ква ли тет пре гле да и ква ли-
тет ми шље ња, на ла за, оце не на осно ву ко га 
се пра во из ПИО оства ру је или не оства ру је.

Го во ре ћи о до ми нант ној те ми са ве то-
ва ња, др Ка је вић је на гла сио њен по се бан 
зна чај јер утвр ђи ва ње ви си не те ле сног 
оште ће ња пред ста вља осно ву за оства ри-
ва ње број них бе не фи та.

Су ми ра ју ћи ути ске са са ве то ва ња, др Ди-
ка Ка је вић ка же да је би ло рад но.

– То ком тро днев них се си ја, углед ни про-
фе со ри и ле ка ри спе ци ја ли сти мул ти ди-
сци пли нар но су пре зен то ва ли нај но ви ја 
ме ди цин ска до стиг ну ћа, ко ја су од ве ли ке 
ва жно сти у по ступ ку ме ди цин ског ве шта че-
ња. Ди ја ло гом и ди ску си јом уче сни ка, као и 
ра ни јих го ди на, дат је зна ча јан до при нос 
уна пре ђе њу ква ли те та ме ди цин ског ве шта-
че ња и по др шка на по ри ма ле ка ра ве шта ка 
у кон ти ну и ра ном струч ном уса вр ша ва њу. 
Во де ћи ра чу на о ква ли те ту еду ка ци је, ко-
ја је по себ но ва жна на ме ди цин ском по љу, 
Фонд ПИО стра те шки бри не о сво јим ка-
дро ви ма, ула жу ћи у њи хо во те о риј ско зна-
ње и усва ја ње но вих ве шти на – ис та као је 
ди рек тор Ди ка Ка је вић.

Је ле на Оцић

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА У ПРО ЛОМ БА ЊИ

Зна чај ве шта че ња те ле сних 
оште ће ња

Са стручног скупа у Пролом бањи
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Ше сти са ве то дав ни да ни 
из ме ђу пред став ни-
ка фон до ва за пен зиј-

ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
Ср би је и Не мач ке одр жа ни су 
19. сеп тем бра у Ни шу и 20. и 
21. сеп тем бра у Бе о гра ду. Да ни 
раз го во ра се одр жа ва ју од 2012. 
го ди не и пред ста вља ју при ли ку 
да гра ђа ни ре ше све сво је не до-
у ми це у ве зи са оства ри ва њем 
пра ва из ПИО у ове две др жа ве.

То ком три да на раз го во ра 
кроз фи ли ја ле у Ни шу и Бе о-
гра ду про шао је ре кор дан број 
стра на ка – ви ше од 150 њих је 
по тра жи ло прав ну по моћ од не-
мач ких и срп ских са ве то да ва ца. 
Као што је ина че прак са, и у Ни-
шу и у Бе о гра ду при мље ни су 
сви за ин те ре со ва ни, и они ко ји 
су за ка за ли до ла зак, као и они 
ко ји су до шли ми мо за ка за них 
тер ми на. 

Ово го ди шњи тим не мач ких 
са ве то да ва ца чи ни ле су Мо-
ни ка Ко ва чић, за тим Мир ја на 
Су чић и Мир ја на Кам бер, ко је 
ве о ма до бро го во ре наш је зик 
па са мим тим ни је би ло ни ка-
квих про бле ма у ко му ни ка ци ји. 
Из ни шке фи ли ја ле са ве то дав-
ци су би ли Ми ро сла ва Илић, 
на чел ни ца Оде ље ња за ПИО, 
Ан дри ја на Ан дрић, по моћ ник 
на чел ни ка овог оде ље ња, и 
Пре драг Ми лој ко вић, ко ор ди-
на тор у Сек то ру за ИТ, као тех-
нич ка по др шка. Са ве то дав ци 
РФ ПИО из Бе о гра да би ле су 
Ма ри ја Шљи ван ча нин, ви ши 
струч ни са рад ник, ре фе рент 

за ПИО из Ди рек ци је РФ ПИО, 
На та ша Ку љић, ви ши струч ни 
са рад ник, као и Је ле на Ди мић, 
са мо стал ни струч ни са рад ник 
на оства ри ва њу пра ва из ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма, 
обе из Оде ље ња за ПИО по 
ме ђу на род ним уго во ри ма Ди-
рек ци је РФ ПИО. И овог пу та за 
ор га ни за ци ју је би ла за ду же на 

Алек сан дра Ба нић, на чел ни ца 
Оде ље ња за ПИО по ме ђу на-
род ним уго во ри ма, у са рад њи 
са Ју ли ја ном Ра до ва но вић, за-
ме ни цом на чел ни це овог оде-
ље ња. 

Пр ви дан раз го во ра у Ни шу 
про те као је у нај бо љем ре ду и 
из ван ред ној ат мос фе ри. Од зив 
је био из у зе тан, око 75 стра на-
ка је до шло да по тра жи по моћ 
од са ве то да ва ца у ре ша ва њу 
сво јих про бле ма, за хва љу ју ћи 
по зи ви ма ко је су до би ли од не-
мач ког фон да ПИО и оба ве ште-
њи ма пре ко сред ста ва ин фор-

ми са ња. Мо ни ка Ко ва чић, пред-
став ни ца не мач ког пензијског 
фон да, ка же да је из у зет но 
за до вољ на ка ко су про те кли 
ово го ди шњи да ни раз го во ра. 
По себ но је по хва ли ла са рад њу 
са ко ле га ма из срп ског Фон да 
ПИО јер су успе шно ре ши ли све 
про бле ме ко ји су му чи ли стран-
ке. То ком ова три да на раз го-

во ра стран ке су се нај че шће 
рас пи ти ва ле о то ме ка да сти чу 
пра во на не мач ку пен зи ју и ко ји 
је из нос пен зи је. Би ло је мно го 
пи та ња у ве зи са ста жом за по-
ди за ње де це у Не мач кој, с об зи-
ром на то да Не мач ка по себ но 
при зна је тај стаж. Та ко ђе, би ло 
је и пи та ња ко ја се ти чу вра ћа-
ња до при но са за оне ко ји има-
ју ма ње од пет го ди на ста жа и у 
том слу ча ју не мо гу да оства ре 
пра во на пен зи ју у Не мач кој, па 
су се стран ке рас пи ти ва ле под 
ко јим усло ви ма мо гу да им се 
вра те упла ће ни до при но си.

Са ве то дав ним да ни ма за до-
вољ не су би ле и стран ке. На де-
жда Да мја но вић (64) из Лу кав ца 
код Ва ље ва ка же да је до шла по 
по зи ву из не мач ког фон да.

– Ни сам има ла ни ка кав про-
блем, не го су ми да ли об ја шње-
ње у ве зи с мо јом де ви зном 
пен зи јом, да ћу по че ти да је 
при мам кра јем 2018. го ди не. 
Са ве то дав ци су би ли из у зет но 
љу ба зни и ве о ма сам за до вољ-
на услу гом ко ју су ми пру жи ли 
– ис та кла је на ша са го вор ни ца.

Ја го да Ба шу ров ски (65) из 
око ли не Сом бо ра до шла је да 
се рас пи та шта јој је све по треб-
но да при пре ми од до ку мен та-
ци је ка ко би под не ла зах тев за 
не мач ку пен зи ју. При јат но је 
из не на ђе на оп хо ђе њем са ве-
то да ва ца пре ма стран ка ма и за-
до вољ на што су јој љу ба зно об-
ја сни ли све што јој је би ло не ја-
сно у ве зи с не мач ком пен зи јом.

Ова кви су сре ти су по себ но 
зна чај ни у по гле ду раз ме не ис-
ку ста ва и зна ња са ко ле га ма из 
пен зиј ских фон до ва дру гих др-
жа ва. Са ве то дав ци су ус пе ли да 
ре ше све не до у ми це гра ђа на, 
а по себ но су за до вољ ни ово-
го ди шњим ти мом струч ња ка, 
ме ђу соб ном са рад њом, као и 
љу ба зним до ма ћи ни ма. За јед-
нич ки ути сак и са ве то да ва ца и 
стра на ка је сте да су да ни раз-
го во ра про те кли до бро и да је 
све од лич но функ ци о ни са ло, 
уз кон ста та ци ју да их и убу ду ће 
тре ба одр жа ва ти.

Дра га на Гру јић

ДА НИ РАЗ ГО ВО РА ИЗ МЕ ЂУ НО СИ ЛА ЦА ПИО СР БИ ЈЕ И НЕ МАЧ КЕ

Ре кор дан број стра на ка

У ок то бру са ве то дав ни да ни 
са Хр ват ском
Са ве то дав ни да ни из ме ђу РФ ПИО Ср би је и За во да за ми ро-
вин ско оси гу ра ње Хр ват ске би ће одр жа ни 3. ок то бра у Бо ру 
и 4. ок то бра у Бе о гра ду. За ин те ре со ва ни гра ђа ни, ко ји има ју 
стаж оси гу ра ња на вр шен у Ср би ји и Хр ват ској, тј. ко ри сни ци 
пра ва из ПИО оства ре них при ме ном би ла те рал ног спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу ове две др жа ве, тре ба да 
се при ја ве и за ка жу тер мин до да на одр жа ва ња раз го во ра. 
Тер мин се мо же за ка за ти те ле фо ном на број 011/2030-745, а 
при ли ком до ла ска тре ба по не ти сву по треб ну до ку мен та ци ју у 
ве зи са оси гу ра њем и лич на до ку мен та.

Саветодавци у Нишу...                                                                                                       и у Београду
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У скла ду са до го во ром по-
стиг ну тим на са стан ку у 
Бе о гра ду у ја ну а ру 2016. 

го ди не, по во дом ева лу а ци је 
одр жа них Ме ђу на род них са ве-
то дав них да на, у Бу дим пе шти 
и Бе о гра ду исто вре ме но је ре-
а ли зо ва на раз ме на екс пе ра та 
но си ла ца пен зиј ског оси гу ра ња 
Ср би је и Ма ђар ске у пе ри о ду од 
4. до 8. сеп тем бра 2017. го ди не.

Глав на те ма ово го ди шње екс-
перт ске раз ме не би ла је ве за на 
за ин фор ма ци о не тех но ло ги је 
(ИТ). Због то га је уло гу глав ног 
до ма ћи на и пре зен те ра де лат но-
сти у Фон ду ПИО пре у зео Сек тор 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

– Пред став ник На ци о нал ног 
за во да за пен зиј ско оси гу ра ње 
Ма ђар ске ко ји је до шао у по се ту 
Фон ду био је Зол тан Мол нар, си-
стем-ана ли ти чар, ко ји је по ка зао 
ве ли ко ин те ре со ва ње за функ-
ци о ни са ње и рад Фон да као це-
ли не, а по себ но Сек то ра ИТ. У 
то ку сту диј ске по се те бо ра вио је 
у Ди рек ци ји Фон да, Ди рек ци ји 
По кра јин ског фон да и Фи ли ја ли 
за град Бе о град – на во ди Алек-
сан дра Ба нић, на чел ник Оде-
ље ња за ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма и шеф Ти ма за ор га-
ни за ци ју Ме ђу на род них са ве то-
дав них да на, ко ја је би ла је дан 
од ор га ни за то ра ове по се те.

Ка ко нам је ре кла за ме ни ца 
ди рек то ра Сек то ра ИТ Ма ри на 
Се ку лић, за по сле ни овог сек то-
ра су вр ло про фе си о нал но ре а-
ли зо ва ли сво ју уло гу до ма ћи на 
и де таљ но ин фор ми са ли го ста 
о свим бит ним те ма ма, а ве ли ку 
по моћ у ре а ли за ци ји свих ак тив-
но сти око ор га ни за ци је по се те 
пру жи ли су и са вет ни ци ди рек-
то ра Фон да.

– Го сту је представљен исто-
ри јат Фон да и Сек то ра ИТ, ор га-
ни за ци о на струк ту ра, при ме на 
ИСО стан дар да, хар двер ска и 
апли ка тив на по др шка по слов-
ним про це си ма, кон ти ну и тет 
по сло ва ња... Мол нар је упо знат 
и са об ра дом и ар хи ви ра њем 
до ку мен та ци је и упри ли че на му 

је по се та нај ве ћем ар хив ском 
про сто ру у Фи ли ја ли за град 
Бе о град. По себ но су га за ни-
ма ле мо гућ но сти елек трон ске 
ко му ни ка ци је са по сло дав ци-
ма, оси гу ра ни ци ма, од но сно 
за ин те ре со ва ним ли ци ма. Он је 
из ра зио же љу да ин тен зи ви ра 
са рад њу са ко ле га ма у Сек то ру 
ИТ и, евен ту ал но, по но во до ђе – 
на во ди Ма ри на Се ку лић.

Зол тан Мол нар је по хва лио 
Фонд као до ма ћи на и из нео за-
па жа ња о функ ци о ни са њу ИТ 
у срп ском и ма ђар ском пен зиј-
ском фон ду, од но сно јав ном сек-
то ру уоп ште.

– Циљ ових зва нич них са ста-
на ка је сте раз ме на ин фор ма ци ја 
и ве о ма сам за до во љан сви ме 
што сам чуо, би ло је вр ло за ни-
мљи во и ин фор ма тив но. Што се 
ти че по ре ђе ња ра да ИТ сек то ра 
у срп ском и ма ђар ском пен зиј-
ском фон ду, ов де ми се нај ви ше 
до па ло што се ско ро све ра ди са 
за по сле ни ма у ин сти ту ци ји, док 
је у Ма ђар ској ви ше за сту пљен 
мо дел  ан га жо ва ње ИТ струч ња-
ка са стра не. По дру гим пи та њи-
ма, чи ни ми се да је ИТ сек тор у 
ма ђар ском фон ду на пред ни ји, 
ре ци мо по пи та њу елек трон ског 
чу ва ња до ку ме на та. У Ма ђар-

ској је и бо ља раз ме на по да та-
ка ме ђу ин сти ту ци ја ма у зе мљи. 
Та ко ђе, код нас је јед но став ни ја 
си ту а ци ја и због то га што има мо 
цен трал ну кан це ла ри ју, где су 
до ступ ни сви сер ви си ко је пру-
жа ју др жав не ин сти ту ци је, та ко 
да стран ке не мо ра ју да до ла зе 
ди рект но у пен зиј ски за вод, већ 
све што је у над ле жно сти др жав-
них ин сти ту ци ја мо гу да за вр ше 
на јед ном ме сту – об ја шња ва 
Мол нар.

У исто вре ме, у по се ти ма ђар-
ском за во ду био је Зо ран Су та ра, 
са вет ник ди рек то ра Фон да, ко ји 
се по след њег да на по се те са-
стао са Зол та ном Мол на ром.

– Основ на ка рак те ри сти ка ма-
ђар ског пен зиј ског за во да у по-
гле ду ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја је сте да су ор га ни зо ва ни на 
две раз ли чи те ло ка ци је у Бу дим-
пе шти. На цен трал ној ло ка ци ји 
је ме наџ мент, ана ли за и раз вој 
апли ка тив них ре ше ња, а дру-
га је на ме ње на са мо за об ра ду 
пен зи ја, штам па ње ма те ри ја ла, 
се че ње и па ко ва ње у ко вер те, 
што се ра ди пре ко ауто ма ти зо-
ва не ли ни је, и та ко при пре мљен 
ма те ри јал се ди стри бу и ра ко-
ри сни ци ма по штом. Обе ло ка-
ци је су опре мље не сер вер ском 

ЕКС ПЕРТ СКА РАЗ МЕ НА ИЗ МЕ ЂУ ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА СР БИ ЈЕ И МА ЂАР СКЕ

Ово го ди шња те ма –  
ин фор ма ци о не тех но ло ги је

Зол тан Мол нар (тре ћи сле ва) и до ма ћи ни из РФ ПИО: Ма ри ја Бал тић, Алек сан дра Ба нић, 
Ср ђан Ко јић, Ми лан Тр ку ља, се де: Ма ри на Се ку лић и Во јин Стој са вље вић

Зоран Сутара
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Ја сми на Бе љић  
– ди рек тор ка  
Фи ли ја ле Ша бац

Од 1. сеп тем бра ове го ди не ди рек тор ка 
Фи ли ја ле Ша бац је Ја сми на Бе љић, до са да-
шња на чел ни ца Оде ље ња за фи нан сиј ске и 
оп ште по сло ве у Фи ли ја ли. Ја сми на Бе љић је 
ро ђе на 1971. го ди не у Шап цу и по за ни ма њу 
је ди пло ми ра ни прав ник.

У Фон ду ПИО, у Фи ли ја ли Ша бац, по че ла 
је да ра ди 2010. го ди не као ви ши струч ни 
са рад ник за оп ште по сло ве у Оде ље њу за 
фи нан сиј ске и оп ште по сло ве. Го ди ну да на 
ка сни је пре ла зи у Оде ље ње за оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња на рад но ме сто ви ши струч ни са рад ник 
за по сло ве ма тич не еви ден ци је. Сре ди ном 
2016. го ди не по ста је на чел ни ца Оде ље ња за 
фи нан сиј ске и оп ште по сло ве у Фи ли ја ли.

Со ња Та ли јан 
– ди рек тор ка  
Сек то ра ИТ

Ди рек тор ка Сек то ра ИТ у Ди рек ци ји РФ 
ПИО од 11. сеп тем бра је Со ња Та ли јан. Ро ђе на 
је 1973. го ди не у Швај цар ској. Ди пло ми ра ла је 
на Ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Од-
се ку за ну ме рич ку ма те ма ти ку и оп ти ми за ци ју.

До са да шњу ка ри је ру је про ве ла у ком па ни-
ја ма из при вред ног сек то ра, ра де ћи на по сло-
ви ма из обла сти про јек то ва ња и им пле мен та-
ци је ин фор ма ци о них си сте ма.

Би ла је члан На ци о нал не ИСО Ко ми си је у 
обла сти стан дар ди за ци је про јек то ва ња ин-
фор ма ци о них си сте ма. Од но вем бра 2012. 
го ди не би ла је ди рек тор Упра ве за ди ги тал ну 
аген ду. 

Мај ка је тро је де це.

Ви о ле та То до си је вић 
– ди рек тор ка  
Фи ли ја ле Ћу при ја

Ви о ле та То до си је вић, но ва ди рек тор-
ка Фи ли ја ле у Ћу при ји, ро ђе на је у Па ра-
ћи ну 1967. го ди не, а Еко ном ски фа кул тет 
је за вр ши ла у Кра гу јев цу. Пре до ла ска у 
Фонд 1996. го ди не, ра ди ла је као ру ко-
во ди лац фи нан сиј ске слу жбе у ДД „ПИК 
ко мерц” из Ћу при је.

У Фи ли ја ли Ћу при ја нај пре је ра ди ла 
као кон тро лор об ра чу на и упла те до-
при но са на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је, а за тим као ко ор ди на тор за фи нан-
си је. По ред то га што је овла шће ни ра чу-
но во ђа, Ви о ле та То до си је вић има зва ња 
ре ви зо ра и суд ског ве шта ка за еко ном-
ско-фи нан сиј ску област.

и ко му ни ка ци о ном опре мом и 
ме ђу соб но су та ко по ве за не да 
јед на дру гој пред ста вља ју бе кап 
ре ше ње за све апли ка ци је и по-
дат ке – ка же Зо ран Су та ра.

То ком по се те, Су та ра је као 
спе ци јал ни гост при су ство вао 
ин тер на ци о нал ној ра ди о ни ци 
и тре нин гу ор га ни зо ва ном за 
де се так зе ма ља ЕУ с ци љем пре-
зен то ва ња и прак тич ног ра да на 
ин фор ма ци о ном си сте му EES SI.

– Глав не ка рак те ри сти ке EES SI 
си сте ма су да омо гу ћи свим слу-
жбе ни ци ма пен зиј ских фон до ва 
зе ма ља чла ни ца ЕУ, па и дру гим 
зе мља ма ко је ис пу не усло ве, 
да на је дин ствен и цен тра ли зо-
ван на чин оба вља ју по сло ве из 
обла сти оства ри ва ња пра ва из 
ПИО и обла сти здрав стве не за-
шти те за по сле них. При ме ра ра-
ди, ако је не ко ра дио у три раз-
ли чи те зе мље, а зах тев за пен зи-
ју под но си у не кој дру гој зе мљи 
у ко јој тре нут но жи ви, слу жбе-
ник ко ји во ди по сту пак ће мо-
ћи да, са мо на осно ву иден ти-
фи ка ци о ног бро ја под но си о ца 
зах те ва, пре ко по себ не апли ка-
ци је елек трон ски пре у зме све 
по треб не по дат ке из цен трал не 
ба зе, а пла ни ра но је да се она 
на ла зи у Бри се лу, и та ко ефи ка-
сно спро ве де по сту пак. У пла ну 
је да си стем за жи ви сре ди ном 
2019. и да поч ну да га при ме њу ју 
све зе мље ЕУ и не ко ли ко дру гих, 
ме ђу ко ји ма је и Швај цар ска. Си-
стем ће мо ћи да ко ри сте и дру ге 
зе мље ко је бу ду ис пу ни ле фор-
мал но-прав не и тех нич ке пред-
у сло ве. Са мим тим, по сто ји мо-
гућ ност укљу чи ва ња у рад си-
сте ма EES SI и Ре пу бли ке Ср би је, 
од но сно Фон да ПИО, и на то ме 
би тре ба ло да ра ди мо у на ред-
ном пе ри о ду – на во ди Су та ра.

То ком по се те по се бан ак це-
нат ста вљен је на раз ма тра ње 
мо гућ но сти за ус по ста вља ње 
елек трон ске раз ме не по да та ка 
о чи ње ни ца ма ко је су од зна ча-
ја за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
при ме ном Спо ра зу ма из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 
Ма ђар ске о со ци јал ној си гур-
но сти. Тим по во дом Сутара је 
пред ло жио на чин ко ји Фонд већ 
успе шно при ме њу је са дру гим 
др жа ва ма, а са Зол та ном Мол на-
ром је до го во рио на ста вак ко-
му ни ка ци је, ка ко би се раз ра ди-
ли де та љи бу ду ће елек трон ске 
раз ме не по да та ка.

В. Ка дић

НОВИ РУКОВОДИОЦИ СЕКТОРА И ФИЛИЈАЛА
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реч струке

Је сен обе ле жа ва по че так но ве школ ске 
и уни вер зи тет ске го ди не, а са њи ма и 
оба ве зу ко ри сни ка по ро дич них пен зи-

ја, де це ко ји ма је шко ло ва ње услов за ко-
ри шће ње пра ва, да Ре пу блич ком фон ду за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње до ста ве 
по твр де о шко ло ва њу. Де ца ста ри ја од 15 
го ди на то већ зна ју, док је они ма ко ји пу не 
15 го ди на ово са свим но ва оба ве за на ко ју 
не сме ју да за бо ра ве ка ко би не сме та но ко-
ри сти ли по ро дич ну пен зи ју. 

Да би се ово пра во за др жа ло, по треб но 
је да де те ко је је на пу ни ло 15 го ди на по ха-
ђа сред њу шко лу, док де ца од 20 до 26 го-
ди на ста ро сти мо ра ју да до ста ве по твр де 
о сту ди ра њу на ви со ко школ ској уста но ви. 
За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу не пра ви раз ли ку из ме ђу ре дов ног и 
ван ред ног шко ло ва ња, као ни из ме ђу раз-
ли чи тих ка те го ри ја сту де на та – са мо фи-
нан си ра ју ћих и су фи нан си ра ју ћих. Де ца, 
по ро дич ни пен зи о не ри, има ју оба ве зу да 
РФ ПИО до ста вља ју до ка зе о то ме да по ха-
ђа ју од го ва ра ју ћу шко лу, од но сно то тре ба 
да чи не бла го вре ме но, без од ла га ња, по-
сле оба вље ног упи са сва ке школ ске го ди-
не. Осим по да та ка о иден ти те ту де те та и 
уста но ве ко ја је из да је, по твр да тре ба да 
са др жи и по дат ке о то ме на ко ју школ ску 
го ди ну се од но си, као и о ста ту су ко ји уче-
ник, од но сно сту дент има у тој школ ској 
го ди ни.

Ино стра ни сту ден ти
Сва ке го ди не по ве ћа ва се број уче ни-

ка и сту де на та ко ји на ста ву по ха ђа ју у 
Ре пу бли ци Ср би ји, али и код ино стра них 
обра зов них ин сти ту ци ја, а све че шће је 
и шко ло ва ње пу тем ин тер не та, па је 
због то га нео п ход но пра вил но утвр ди-
ти осно ва ност ко ри шће ња пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју за де цу ко ја се на овај 
на чин шко лу ју. У ци љу да се овај за да так 
оба ви без про пу ста, ре сор но ми ни стар-
ство у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, у чи јој је 
над ле жно сти про све та, ре дов но са чи ња-
ва спи ско ве школ ских уста но ва ко је има ју 
до зво лу за рад, а у слу ча ју да за де те ко је 
по ха ђа не ку уста но ву не мо же са си гур но-
шћу да се утвр ди да ли ис пу ња ва усло ве за 
ко ри шће ње по ро дич не пен зи је, до ка зи о 
шко ло ва њу се ту ма че у са рад њи са истим 
ми ни стар ством.

Ка ко се од ре ђен број ко ри сни ка по ро-
дич не пен зи је шко лу је из ван гра ни ца Ре-
пу бли ке Ср би је, по школ ским про гра ми ма 
ко ји ни су увек слич ни они ма ко ји се при ме-
њу ју у до ма ћој про све ти, за њих je не ка да 
по треб но до дат но ту ма чи ти чи ње ни це ко је 
су на ве де не на по твр ди. Нај че шће раз ли ке 

у од но су на уче ни ке и сту ден те ко ји на ста ву 
по ха ђа ју у Ср би ји огле да ју се у дру га чи јим 
ни во и ма шко ло ва ња (нпр. на зив ино стра-
не школ ске уста но ве мо же да упу ћу је на 
ви со ку шко лу, иако се ра ди о сред њо школ-
ској уста но ви), раз ли чи том да ту му по чет-
ка школ ских го ди на, од но сно се ме ста ра, 
њи хо вог тра ја ња и слич но. Аутен тич ност 
школ ских по твр да из ино стран ства че сто 
се не по твр ђу је она ко ка ко је код нас уоби-
ча је но – пе ча том, већ елек трон ским пот пи-

сом, ко дом или ин тер нет адре сом за не по-
сред ну ве ри фи ка ци ју на стра ни ца ма са ме 
шко ле. Сва де ца ко ја се шко лу ју у ино стран-
ству и по твр ду до би ју на је зи ку др жа ве у ко-
јој се шко лу ју, тре ба уз по твр ду да до ста ве и 
пре вод овла шће ног суд ског ту ма ча.

Бла го вре ме но до ста вља ње по твр де о 
шко ло ва њу мо же ути ца ти не са мо на пра-
во де те та на по ро дич ну пен зи ју, не го и ње-
го вог жи вог ро ди те ља ко ји ни је на вр шио 
го ди не жи во та по треб не за при зна ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју већ то пра во 
ко ри сти због вр ше ња ро ди тељ ске ду жно-
сти (под се ти мо, од 2017. го ди не услов за 
удо ву умр лог оси гу ра ни ка је на вр ше ње 53 

го ди не, а за удов ца 58 го ди на жи во та). Ка-
да се узме у об зир и за кон ска од ред ба ко ја 
про пи су је да пре жи ве ли брач ни друг пра-
во на по ро дич ну пен зи ју трај но за др жа ва у 
слу ча ју ка да по треб не го ди не жи во та на вр-
ши у то ку тра ја ња пра ва за де те, он да је ја-
сно да до ста вља ње по твр де има зна чај и за 
дру ге чла но ве по ро ди це осим де це.

При вре ме на об у ста ва ис пла те
Не бла го вре ме но до ста вља ње по твр де 

усло ви ће при вре ме ну об у ста ву ис пла те по-
ро дич не пен зи је, да би се из бе гла пре пла та. 
На овај на чин шти те се и Фонд и пен зи о не ри 
од из ла га ња не по треб ним тро шко ви ма на-
пла те нео сно ва но ис пла ће них из но са. Ипак, 
ка ко је на овај на чин мо гу ће спре чи ти пре-
пла ту са мо у слу ча ју ка да пра во на по ро дич-
ну пен зи ју ко ри сти де те, а не и у слу ча је ви ма 
ка да по сто ји ви ше ко ри сни ка, по треб но је да 
де те ко је је за вр ши ло, или пре ки ну ло шко ло-
ва ње о то ме бла го вре ме но оба ве сти Фонд.

Сту ден ти по је ди них ви со ко школ ских уста-
но ва не ка да не мо гу на вре ме да до ста ве до-
ка зе о упи су школ ске го ди не, јер по след њи 
ис пит ни ро ко ви из прет ход не го ди не тра ју 

и у вре ме ка да би већ тре ба ло 
да поч не на ред на школ ска 

го ди на, или из дру-
гих објек тив них 

раз ло га. За-
п о  с л е  н и 
у Фон ду 

ко ји ра де 
на по сло-

ви ма ис пла-
те пен зи ја 

има ју раз-
у ме ва ња за 

ка шње ња из 
ова квих раз-
ло га, али то је 
и раз лог ви ше 

да се по твр де 
до ста ве од мах 

по до би ја њу, ка ко 
би ис пла та пен зи је мо гла не сме та но да се 
на ста ви. 

За крај, под се ћа мо де цу по ро дич не пен-
зи о не ре да, осим Ре пу блич ком фон ду за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, до ка-
зе о шко ло ва њу тре ба да до ста ве и ино-
стра ним но си о ци ма оси гу ра ња код ко јих 
су оства ри ли пра во на пен зи ју, уко ли ко је 
то пред ви ђе но прав ним про пи си ма дру ге 
др жа ве, а та ко ђе и да је по треб но да Фонд 
оба ве зно оба ве сте у слу ча ју да се за по сле, 
или поч ну да оба вља ју са мо стал ну де лат-
ност док ко ри сте пен зи ју.

М. Ми рић

ОБА ВЕ ЗЕ ДЕ ЦЕ, ПО РО ДИЧ НИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА 

По твр де о шко ло ва њу

Ми ро слав Ми рић

Уче ни ци ко ји ко ри сте по ро дич не 
пен зи је, а ста ри ји су од 15 го ди-
на, тре ба ло је да до ста ве сво је 
по твр де о шко ло ва њу до кра ја 
сеп тем бра да им не би би ла 
об у ста вље на ис пла та при на-
дле жно сти. Сту ден ти то мо ра ју 
да учи не до кра ја ок то бра



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2017. 9

између два броја

Уче сни ке Рад нич ко-
спорт ских ига ра за по сле-
них у Фон ду по се ти ли су, 
15. сеп тем бра, За им Ре џе-
по вић, др жав ни се кре тар 
у Ми ни стар ству за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со-
ци јал на пи та ња, Дра га на 
Ка ли но вић, ди рек тор ка Ре-
пу блич ког фон да ПИО, и др 
Алек сан дар Ми ло ше вић, 
за ме ник ди рек то ра Фон да. 
Ову спорт ско-ре кре а тив ну 
ма ни фе ста ци ју ко ја је у Кла-
до ву оку пи ла око 360 рад-
ни ка из ско ро свих ор га ни-
за ци о них је ди ни ца Фон да, 
ор га ни зо вао је успе шно по 

че тр де сет пр ви пут Син ди кат 
за по сле них у РФ ПИО.

На кон са стан ка са пред-
став ни ци ма Син ди ка та у Ор-
га ни за ци о ном од бо ру РСИ, 
др жав ни се кре тар За им Ре-
џе по вић, ди рек тор ка Фон да 
Дра га на Ка ли но вић и за ме-
ник ди рек то ра др Алек сан-
дар Ми ло ше вић об и шли су 
спорт ска над ме та ња, где су 
при су ство ва ли утак ми ца ма 
из ме ђу еки па Ди рек ци је РФ 
ПИО Бе о град и По кра јин-
ског фон да ПИО у ко шар ци 
и фуд ба лу на ко јој је За им 
Ре џе по вић из вео и по чет ни 
уда рац.

Радничко-спортски сусрети у Кладову

Под сти цај на сред ства у Вој во ди ни
По кра јин ски се кре тар за енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство и са о бра-

ћај, Не над Гр бић, уру чио је 26. сеп тем бра уго во ре пред став ни ци ма 
је да на ест уста но ва раз ли чи тих ло кал них са мо у пра ва из Вој во ди не, 
ко ји су оства ри ли пра во на под сти цај на сред ства за су фи нан си ра-
ње ре а ли за ци је про је ка та ко ри шће њем би о ма се и со лар не енер ги-
је. Ова сред ства су, из ме ђу оста лих, до би ли и ге рон то ло шки цен три 
у Ру ми, Сом бо ру и Су бо ти ци и Дом за ста ре и пен зи о не ре Апа тин.

Сред ства су им до де ље на по осно ву два кон кур са: за су фи нан си-
ра ње ре а ли за ци је про је ка та ко ри шће ња би о ма се за про из вод њу 
то плот не енер ги је у јав ним уста но ва ма, као и за су фи нан си ра ње 
про је ка та ко ри шће ња со лар не енер ги је за при пре му то пле по тро-
шне во де у објек ти ма јав не на ме не.

На кна да за  
по греб не тро шко ве 

На кна да по греб них тро шко ва ко ја се 
ис пла ћу је по ро ди ца ма пре ми ну лих пен-
зи о не ра (или оно ме ко је пла тио са хра ну) 
у ок то бру, но вем бру и де цем бру 2017. го-
ди не из но си ће 35.726 ди на ра за све ка те-
го ри је ко ри сни ка пен зи ја.

Зах тев за ис пла ту на кна де са де та љи ма 
о по треб ној до ку мен та ци ји мо же се на-
ћи на сај ту РФ ПИО (www.pio.rs) у ме ни ју 
Обра сци или на шал те ри ма Фон да ПИО.

Интернет дрво у 
Драјинцу 

Око 400 мештана сврљишког села Драјинац 
добило је бесплатну вај-фај зону, тзв. вај-фај 
дрво, захваљујући наградној игри „Узми рачун и 
победи”. Општина Сврљиг у овој игри је међу 12 
средина из целе Србије које су послале највише 
рачуна. Дрво је постављено на сеоском подручју 
јер општина подједнако брине и о сеоском и о 
градском становништву. Село Драјинац је надомак 
Сврљига, ту живи велики број младих људи и 
новорођене деце и место које има перспективу, па 
ће и интернет добити праву употребну функцију.

Сме де рев ска 
Па лан ка:  
Скуп шти на УИПС

Удру же ње пред у зе ћа за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том Ре пу бли ке Ср би је 
(УИПС) одр жа ло је ре дов ну го-
ди шњу сед ни цу Скуп шти не 27. 
сеп тем бра у Сме де рев ској Па-
лан ци.

Сед ни ци је при су ство ва ло 30 
пред став ни ка пред у зе ћа за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње ОСИ из 15 гра до-
ва, као и по моћ ни ца ми ни стра 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Би ља на Ба ро-
ше вић.

На сед ни ци Скуп шти не из ло-
жен је из ве штај о ра ду Удру же-
ња и ње го вих ор га на из ме ђу две 
сед ни це, а уру че на су и го ди шња 
при зна ња и на гра де.

Про сеч на за ра да у ав гу сту – 47.220 ди на ра
Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ав гу сту 2017. го ди не из-

но си 65.094 ди на ра. Про сеч на не то за ра да (без по ре за и до при-
но са) ис пла ће на у ав гу сту ове го ди не из но си 47.220 ди на ра.

У од но су на прет ход ни ме сец, про сеч на бру то за ра да но ми-
нал но је ни жа за 1,7, а ре ал но за 1,9 од сто, док је про сеч на не то 
за ра да ни жа за 1,8 но ми нал но и за два про цен та ре ал но.

У по ре ђе њу са истим ме се цом про шле го ди не, про сеч на бру то 
за ра да но ми нал но је ви ша за 4,2, а ре ал но за 1,7 од сто, док је про-
сеч на не то за ра да ви ша за 4,3 од сто но ми нал но и за 1,8 ре ал но.

Зоран Дрча, директор ГЦ Сомбор, и Ненад Грбић 
потписују уговоре

У средини: државни секретар Заим Реџеповић, директорка РФ ПИО 
Драгана Калиновић и заменик директора Александар Милошевић
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поводи

По во дом по чет ка 
но ве школ ске го ди-
не, Ми хаљ Њи лаш, 
пот пред сед ник По-
кра јин ске вла де и 
се кре тар за обра зо-
ва ње, про пи се, упра-
ву и на ци о нал не ма-
њи не – на ци о нал не 
за јед ни це, и проф. 
др Зо ран Ми ло ше-
вић, по кра јин ски 
се кре тар за ви со ко 
обра зо ва ње и на уч-
но и стра жи вач ку де-
лат ност, уру чи ли су 
пред став ни ци ма свих три на ест вој во ђан-
ских шко ла за обра зо ва ње де це са смет ња-
ма у раз во ју ва у че ре за школ ске ран че ве.

Та ко ће школ ски ра нац до би ти укуп но 1.217 
ђа ка, од пр вог до осмог раз ре да, ко ји по ха ђа-
ју ове шко ле на те ри то ри ји АП Вој во ди не.

Пред став ни ци По кра јин ске вла де су на-
гла си ли да ова ак ци ја има ве ли ки зна чај јер 
се ра ди о по мо ћи ма ли ша ни ма ко ји и по ред 

сво јих про бле ма тре-
ба рав но прав но да 
се обра зу ју.

Проф. др Зо ран 
Ми ло ше вић је ис та-
као да та де ца ни ка-
да не ће би ти са ма, 
пре све га за то што 
има ју од го вор не ро-
ди те ље, див не на-
став ни ке и по др шку 
По кра јин ске вла де. 
По сто ји свест о то ме 
да се мо же и ви ше, 
на вео је Ми ло ше вић, 
а ов де је реч о же љи 

да се бу де пра ве дан и да се пре по зна ју они 
ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја.

Ми хаљ Њи лаш је исто вре ме но на ја вио да 
је, са гле дав ши укуп ну по ли ти ку у обра зо ва-
њу, за кљу че но да су ове шко ле ме ђу при о-
ри те ти ма и ка да је реч о из во ђе њу ра до ва на 
њи хо вој са на ци ји и ре кон струк ци ји, за ко ју 
ће у по кра јин ском бу џе ту за на ред ну го ди ну 
би ти још ви ше сред ста ва.  М. М.

Ма ње не за по сле них 
у Но вом Са ду

Град Но ви Сад и но во сад ска фи ли-
ја ла На ци о нал не слу жбе за за по шља-
ва ње ор га ни зо ва ли су 21. сеп тем бра, 
у СПЕНС-у, 24. по ре ду Са јам за по-
шља ва ња. На сај му је уче ство ва ло 86 
по сло да ва ца ко ји су по ну ди ли 1.928 
рад них ме ста. Нај ви ше сло бод них по-
сло ва би ло је у ко мер ци јал ној, тр го-
вач кој, елек тро тех нич кој, ма шин ској, 
са о бра ћај ној, гра ђе вин ској и уго сти-
тељ ској стру ци.

На сај му су пред ста вље ни и ста ти-
стич ки по ка за те љи о не за по сле но сти 
у Ју жно бач ком окру гу и у гра ду Но вом 
Са ду. У ав гу сту ове го ди не у Ју жно бач-
ком окру гу еви ден ти ра на су 43.183 не-
за по сле на, што је за 12,84 од сто ма ње 
не го у истом ме се цу 2016. У Но вом Са-
ду је, у истом пе ри о ду, на еви ден ци ји 
НСЗ би ло 17.919 не за по сле них, што је за 
17,38 про це на та ма ње не го на кра ју ав-
гу ста про шле го ди не.

М. М.

У овај про грам у 2017. го ди ни 
би ће укљу че но укуп но  
хи ља ду мла дих из 14 гра до ва 
и оп шти на ши ром Ср би је

Не за по сле ни мла ди из Но вог Са да 
има ју при ли ку да бес плат но стек-
ну но ве лич не и по слов не ве шти не 

кључ не за за по сле ње на еду ка тив ним ра-
ди о ни ца ма у окви ру про гра ма „Ко ка-Ко-
ла по др шка мла ди ма” ко ји се ре а ли зу је у 
са рад њи са Ми ни стар ством за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње и 
НА ЛЕД-ом. Пред ви ђе но је да у 2017. го ди ни 
овај про грам про ђе хи ља ду мла дих из че-
тр на ест оп шти на и гра до ва ши ром Ср би је 
(из Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша, Кра гу јев ца, 
Ко ви на, Ши да, Сме де рев ске Па лан ке, Ћу-
при је, При је по ља, Но вог Па за ра, Кра ље ва, 
Алек син ца, Про ку пља и Ле сков ца).

Овај про је кат по кре нут је у ма ју 2017. го-
ди не, а ра ди о ни це је до са да про шло око 
200 по ла зни ка у Ћу при ји, Кра ље ву, Сме де-
рев ској Па лан ци, Алек син цу и Ши ду.

По ла зни ци у Но вом Са ду, као и у оста лим 
гра до ви ма, учи ће о успе шној ко му ни ка ци ји, 
по слов ној ад ми ни стра ци ји, упра вља њу про-
јек ти ма, при пре ми по слов них пла но ва, као и 

то ме ка ко да лак ше до ђу до же ље ног по сла. 
Ра ди о ни це у Но вом Са ду би ће одр жа не од 28. 
до 30. но вем бра, а кан ди да ти за ин те ре со ва-
ни за уче шће у про гра му мо гу се при ја ви ти 
на сај ту www.co ca-co la po dr ska mla di ma.com.

Тро днев не ра ди о ни це на ме ње не су не-
за по сле ни ма ко ји има ју из ме ђу 18 и 30 го-
ди на, ми ни мал но сред њу струч ну спре му и 
за вр ше но фор мал но обра зо ва ње. Про грам 
во де сер ти фи ко ва ни струч ња ци са ве ли-

ким ис ку ством, као и за по сле ни ком па ни је 
Ко ка-Ко ла ХБЦ Ср би ја. 

Го то во сви по ла зни ци ра ди о ни ца ко је су 
одр жа не то ком про ле ћа и ле та оце ни ли су 
про грам ве о ма ко ри сним, а 24 по ла зни ка је 
на шло по сао убр зо на кон еду ка ци је. Рас по-
ред ра ди о ни ца по гра до ви ма, уз дру ге ко-
ри сне ин фор ма ци је о про гра му, на ла зи се 
на по ме ну том сај ту.  

Ми ро слав Мек те ро вић

БЕС ПЛАТ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ МЛА ДЕ ИЗ НО ВОГ СА ДА

По моћ при ли ком тра же ња по сла

ДО НА ЦИ ЈА ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ран че ви за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју
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поводом Дана старијих

Уочи 1. ок то бра – Ме ђу на-
род ног да на ста ри јих, у 
окви ру Да на се ни о ра на 

Зве зда ри, ко ји су ове го ди не 
одр жа ни под мо том „Ме ђу ге не-
ра циј ски и со ли дар но”, ор га ни-
зо ва на је три би на Ме ђу ге не ра-
циј ски ком про мис – по тре бе и 
мо гућ но сти”.

На пи та ња ко ли ко се ме ђу ге-
не ра циј ски по зна је мо, раз у ме-
мо и по др жа ва мо, од го ва ра ли 
су пред став ни ци ин сти ту ци ја, 
ме ди ја и струч ња ци ко ји се ба-
ве про бле ми ма ста ре ња и ста-
ри јих осо ба, као и се ни о ри, 
при пад ни ци сред ње ге не ра ци-
је и мла ди.

У име оп шти не Зве зда ра скуп 
је отво рио члан оп штин ског ве-
ћа, Ми ро слав Ма ри но вић, ко ји 
је ис та као да о овој ва жној те ми 
тре ба раз го ва ра ти то ком це ле 
го ди не. Го во ре ћи о не га тив ним 
де мо граф ским трен до ви ма Ма-
ри но вић је ре као да ће, пре ма 
про це на ма струч ња ка, у на ред-
них 25-30 го ди на број љу ди ко ји 
су ста ри ји од 65 го ди на у Ср би ји 
по ра сти на 25 од сто, што нас свр-
ста ва у нај ста ри је зе мље на све ту.

– Пе де се тих го ди на про шлог 
ве ка наш на род је био је дан од 
нај мла ђих у све ту, али је да нас 
по раст ра ђа ња за бе ле жен са-
мо у ве ћим гра до ви ма, и то као 
по сле ди ца ми гра ци је ста нов-
ни штва. То је про у зро ко ва ло 
ме ђу ге не ра циј ски јаз о ко ме је 
нео п ход но раз го ва ра ти – на гла-
сио је Ма ри но вић.

Обра ћа ју ћи се у име Фон да 
ПИО, Је ли ца Ти мо ти је вић, ди-
рек тор ка Сек то ра за од но се 
с јав но шћу, на ве ла је да Фонд 
има 1.715.000 ко ри сни ка.

– Ми ка же мо да су се ни о ри 
ге не ра ци ја ко ја има јед ног по-
у зда ног по сло дав ца у Фон ду 
ПИО ко ји, осим бри ге о си гур ној 
и ре дов ној ис пла ти пен зи ја, на-
сто ји да, уз све за ко ни те и рас-
по ло жи ве на чи не олак ша жи вот 
сво јим ко ри сни ци ма. Ка да је 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је 2017. 
го ди ну про гла си ла Го ди ном ме-
ђу ге не ра циј ске са рад ње, Фонд 
се од мах ра до ода звао по зи ву, и 
зна ли смо да ће се при дру жи ти 

и мно ге дру ге ин сти ту ци је. Уче-
шће Фон да у обе ле жа ва њу та ко 
ва жне те ме је при род но бу ду ћи 
да је пен зиј ски си стем Ср би је 
упра во и за сно ван на ме ђу ге-
не ра циј ској со ли дар но сти и да 
се, као што је по зна то, пен зи је и 
рас хо ди за пен зи је по кри ва ју из 
те ку ћих при хо да оних ко ји ра де. 
Ве о ма је бит но да се ја ча и раз-
ви ја ре ла ци ја из ме ђу оних ко ји 
ра де и оних ко ји ко ри сте пра во 
на пен зи ју, и ани мо зи тет ме ђу 
ге не ра ци ја ма не сме да по сто-
ји – ре кла је Је ли ца Ти мо ти је вић.

Рад ми ла Уро ше вић, шеф Од-
се ка за со ци јал ну за шти ту у 
Оде ље њу за дру штве не де лат-
но сти оп шти не Зве зда ра, пред-
ста ви ла је рад Во лон тер ског 
сер ви са Зве зда ре ко ји пра ти 
жи вот жи те ља ове оп шти не, без 
об зи ра на ста ро сну доб, јер нај-
мла ђи ко ри сник сер ви са има 
10, а нај ста ри ји 93 го ди не.

– Реч је о свим на шим су гра-
ђа ни ма ко ји се обра те за по моћ 
у сва ко днев ном функ ци о ни са-
њу. Нај че шће су то ро ди те љи 
де це са смет ња ма у раз во ју, 
осо бе са ин ва ли ди те том, нај ви-
ше ста ри ји љу ди. Али, ка да нас 
по зо ву, уз све про бле ме ко је 
има ју јер не мо гу са мо стал но 
да функ ци о ни шу, они ка жу да 
им је нај ве ћи про блем уса мље-
ност и тра же во лон те ра ко ји би 

сат вре ме на не дељ но про вео са 
њи ма у раз го во ру. Не ка да су то 
мла ди љу ди, не ка да сред ња ге-
не ра ци ја. Уса мље ност и де пре-
си ја су нај ви ше за бе ле же не по-
след њих го ди на и код нај мла ђе 
и код ста ри је по пу ла ци је. Ме-
ђу соб но упо зна ва ње кроз раз-
го вор тре ба да бу де зо на ме ђу-
ге не ра циј ске са рад ње – сма тра 
Рад ми ла Уро ше вић.

Ме ђу ге не ра циј ска фор му ла 
у овом сер ви су у Зве зда ри по-
сто ји и кад је реч о во лон ти ра-
њу по што нај мла ђи во лон тер 
има 16, а нај ста ри ји 73 го ди не, 
а ге не ра ци је се укр шта ју то ком 
це ле го ди не кроз раз ли чи те ху-
ма ни тар не ак ци је и раз ви ја ње 
иде је во лон ти ра ња, као и кроз 
пси хо со ци јал не, еду ка тив не, 
кре а тив не ра ди о ни це. Је дан од 
нај бо љих при ме ра је шко ла ен-
гле ског је зи ка у ко јој ста ри јим 
су гра ђа ни ма пре да је ше сна е-
сто го ди шња во лон тер ка, уче-
ни ца Фи ло ло шке гим на зи је.

Мла ди во лон те ри, од ко јих су 
не ки уче ни ци ви ших раз ре да 
основ не шко ле, по ру чи ли су да 
су мно го на у чи ли у ди рект ној 
ко му ни ка ци ји са ста ри ји ма јер 
се та жи вот на му дрост не мо же 
на ћи на ин тер не ту.

Све тла на Це ро вић из Удру же-
ња же на на пре крет ни ци го во-
ри ла је о обу ка ма ко је је до са да 

по ха ђа ло 300 же на, на ко ји ма 
су пре да ва чи де вој ке од око 18 
го ди на. Це ро вић је на ве ла да се 
90 од сто же на ко је су се обра ти-
ле овом удру же њу опре де ли ло 
за пси хо ло шка са ве то ва ли шта.

Др сци. мед. Алек сан дра Ми-
ли ће вић Ка ла шић ис та кла је 
отво ре ност за ко му ни ка ци ју 
као кључ ну у су зби ја њу пред-
ра су да.

– Нај бо ље је ка да се мла ђи и 
ста ри ји на ђу на истом за дат ку 
јер та да ба ри је ра у го ди на ма не 
по сто ји. По треб но је ис ко ри сти-
ти до бра јед не и дру ге стра не – 
ста ри ји мо гу да уче мла де ка ко 
да ко му ни ци ра ју без феј сбу ка и 
ин ста гра ма, а мла ди ста ри је ка-
ко да ко ри сте дру штве не мре же 
– пред ло жи ла је др Ка ла шић.

Сва ис тра жи ва ња ко ја су ра-
ђе на у по след њих 10 го ди на 
по ка зу ју да пред ра су де на ста ју 
по сле два на е сте го ди не жи во та, 
што зна чи да су на у че не. Број не 
и бр зе дру штве не и со ци о ло-
шке про ме не су све љу де за те-
кле не спрем не и за то је по треб-
но стал но раз го ва ра ти на ову 
те му. Са слу шај мо јед ни дру ге 
да би смо се бо ље раз у ме ли, а 
со ци ја ли за ци ја, ху ма ни за ци ја 
и бор ба про тив пред ра су да су 
нај бо љи на чин да се ме ђу соб но 
упо зна мо.

Је ле на Оцић 

СКУП О КУЛ ТУ РИ МЕ ЂУ ГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ СО ЛИ ДАР НО СТИ

Фор му ла за са рад њу

Мирослав Мариновић, Радмила Урошевић, Јелена Николић, Јелица Тимотијевић и Весна Бајковић
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представљамо

У ор га ни за ци ји Са ве за ин ва ли да ра да Вој-
во ди не 13. сеп тем бра је у Срем ској Ми тро-
ви ци одр жа на осма Смо тра хо ро ва и пе вач-
ких гру па Са ве за ин ва ли да ра да Вој во ди не.

Све ча но сти су при су ство ва ли Би ља на Ба-
ро ше вић, по моћ ни ца ми ни стра за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
Стан ко Ним че вић, за ме ник пред сед ни ка 
СИР Ср би је, Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР Вој во ди не, Зо ран Бе ре жни, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО Срем ска Ми тро ви ца, Ми-
ро љуб Ба ња нин, пред сед ник ООИР Срем-
ска Ми тро ви ца, и дру ги.

На кон по здрав не ре чи Ста не Сви ла ров, 
Би ља на Ба ро ше вић је пре не ла по здра ве 

ми ни стра Зо ра на Ђор ђе ви ћа и на гла си-
ла да је ре сор но Ми ни стар ство по др жа ло 
овај про је кат и да ће то на ста ви ти да чи ни 
и у на ред ном пе ри о ду ка ко би се осо бе са 
ин ва ли ди те том укљу чи ле у све сфе ре дру-
штве ног жи во та.

Хо ро ви и пе вач ке гру пе из Зре ња ни на, 
Срем ске Ми тро ви це и Ши да из ве ли су про-
грам у ко ме су се мо гле чу ти на род не и ста-
ро град ске пе сме из свих кра је ва Ср би је.

Смо тра је за вр ше на пре да ва њем на те му 
„Кре и ра ње ме ра и ак тив но сти ко је под сти-
чу укљу чи ва ње ин ва ли да ра да у раз ли чи те 
са др жа је – смо тра ства ра ла штва – хор ско 
пе ва ње”. Д. Ко раћ

Град ско удру же ње пен зи о-
не ра Зре ња нин, на че лу са 
пред сед ни цом Љи ља ном Пе-

тров, успе шно је, по че твр ти пут, 
ор га ни зо ва ло Ре ги о нал не спорт-
ске су сре те пен зи о не ра Сред њег 
Ба на та. Де сет еки па из шест гра-
до ва и оп шти на Ба на та над ме та ло 
се 6. сеп тем бра у ди сци пли на ма 
ви се ћа ку гла, на ба ци ва ње ме тал-
них пло чи ца и пи ка до. Так ми чи ле 
су се еки пе ГУП Зре ња нин, ОУП 
Се чањ, МО Кра ји шник, ОУП Жи-
ти ште, МО Рав ни То по ло вац, ОУП 
Но ва Цр ња, ОУП Ки кин да, КУД 
„Сун ча на је сен жи во та” ОУП Ки-
кин да, Ге рон то ло шког цен тра Ки-
кин да и ОУП Но ви Бе чеј.

Го сти на ма ни фе ста ци ји би ли 
су Сне жа на Ву чу ре вић, на чел-
ни ца Сред њо ба нат ског окру га, 
и ње на за ме ни ца На да Ђу кић, 
Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не 
и пот пред сед ник СП Ср би је, Си-
мо Са ла пу ра, по моћ ник гра до-
на чел ни ка Зре ња ни на и члан 
Град ског ве ћа за спорт и ре-
кре а ци ју, Ра до ван Ви ше кру на, 
члан Град ског ве ћа Зре ња ни на 
за рад, за по шља ва ње, бо рач-
ка и со ци јал на пи та ња, Оли ве-
ра Ли си ца, ди рек тор ка Цен тра 
за со ци јал ни рад Зре ња нин, и 
Слав ко Шу ћу ре вић, од бор ник у 
Скуп шти ни Зре ња ни на.

По за вр шет ку так ми чар ског 
де ла нај у спе шни јим еки па ма 
до де ље не су ме да ље, пе ха ри и 
пла ке те.

Пре ма ре чи ма Љи ља не Пе-
тров, ови спорт ски су сре ти одр-
жа ни су као при пре ма пен зи о-
нер ских еки па из шест гра до ва 
и оп шти на Ба на та за уче шће 
на ово го ди шњој ју би лар ној, 
де се тој Олим пи ја ди спор та, 

здра вља и кул ту ре тре ћег до ба 
у Вр њач кој Ба њи. Ујед но, при-
су ство зва нич ни ка из ло кал не 
са мо у пра ве и Сред њо ба нат-
ског окру га ис ко ри шће но је за 
до го вор у ве зи са фи нан сиј ском 
по др шком еки па ма, као што то 
де лом већ ра ди и РФ ПИО из 
сред ста ва опре де ље них за дру-
штве ни стан дард пен зи о не ра.

Ми ро слав Мек те ро вић

У ЗРЕ ЊА НИ НУ ЧЕ ТВР ТИ РЕ ГИ О НАЛ НИ СПОРТ СКИ СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕ РА СРЕД ЊЕГ БА НА ТА

При пре ма за
Олим пи ја ду
тре ћег до ба

Так ми че ње у ди сци пли ни ви се ћа ку гла

У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ ОДР ЖА НА СМО ТРА ХО РО ВА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пе смом ожи ве ли ста ро вре ме
БА ЈИ НА БА ШТА

Сла вље до по но ћи
Дан пен зи о не ра оп шти не Ба ји на Ба-

шта све ча но је обе ле жен 12. сеп тем бра 
оку пља њем ви ше од две сто ти не пред-
став ни ка тре ћег до ба из Ужи ца, Ло зни це, 
Бо га ти ћа, Се вој на, Би је љи не, Бра тун ца, 
Сре бре ни це и до ма ћи на. Уче сни ке ску-
па по здра ви ли су пр ви чо век ба ји но ба-
штан ског удру же ња, Не дељ ко Ра кић, и 
Сре тен Се ла ко вић, ди рек тор ужич ке фи-
ли ја ле Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ња. На све ча но сти су 
уру че на и при зна ња Спа со ју Или ћу, Ми-
ло ра ду Ман ди ћу и Ми ји Три ши ћу у знак 
за хвал но сти за њи хов до при нос раз во ју 
Удру же ња пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште.

– Нас тро ји ца смо у пен зи ји по 15 го-
ди на. Тру ди мо се да до при не се мо ра ду 
Удру же ња, а ова за хвал ност на шег члан-
ства си гур но ће ути ца ти да се још ви ше 
ан га жу је мо у ства ра њу бо љих усло ва за 
пен зи о нер ски жи вот – ре као је Спа со је 
Илић.

Пре оку пља ња пен зи о не ра де ле га ци ја 
ба ји но ба штан ског удру же ња по ло жи ла 
је цве ће на спо мен-обе леж је бор ци ма из 
Дру гог свет ског ра та на Тр гу Ду шан Јер-
ко вић.

М. А.
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То ком септембра чла но ви 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср-
би је (СИР) ор га ни зо ва ли 

су три би ну у Со по ту, на ко јој су 
уче ство ва ли пред став ни ци де сет 
оп шти на, и спорт ско так ми че ње 
у Мај дан пе ку за чла но ве из Бор-
ског окру га. 

На три би ни у Со по ту го во ри-
ло се о по ло жа ју ин ва ли да ра да 
и осо ба са ин ва ли ди те том у дру-
штву и про бле ми ма са ко ји ма се 
они су о ча ва ју. Пред сед ник СИР, 
Бо жи дар Це кић, ко ји је и члан 
Са ве та Вла де Ср би је и члан Ве ћа 
са мо стал них син ди ка та Ср би је, 
при ли ком обра ћа ња при сут ни ма 
ис та као је да је основ ни за да так 
Са ве за да то ком це ле го ди не на 
све на чи не по ма же сво јим чла-

но ви ма и ин фор ми ше их о пра-
ви ма и мо гућ но сти ма ко је им се 
пру жа ју.

– Ми као Са вез на сто ји мо да 
на ша ор га ни за ци ја уђе у фи нан-
сиј ске пла но ве што ве ћег бро ја 
др жав них ин сти ту ци ја, као и у 
пла но ве ло кал них са мо у пра ва да 
би сво јим чла но ви ма обез бе ди ли 
по моћ јер сви зна мо са ка квим 
се про бле ми ма су о ча ва мо у сва-
ко днев ном жи во ту – ис та као је 
Це кић.

Сре ди ном ме се ца у Мај дан пе-
ку је одр жа но спорт ско так ми че-
ње у три ди сци пли не, пи ка ду, ша-
ху и ба ца њу ку гле. Уче ство ва ли су 
чла но ви ин ва лид ских удру же ња 
Бор ског окру га: из Мај дан пе ка, 
Кла до ва, Не го ти на и Бо ра. 

По сле так ми чар ског де ла одр-
жа на је и кра ћа три би на о по ло-
жа ју ин ва лид ских пен зи о не ра. 
Том при ли ком је ис так ну то да је 
ме ђу око 450.000 чла но ва СИР 
ве ли ки број оних ко ји има ју ме-
сеч на при ма ња ма ња од 15.000 
ди на ра:

– Ре сор но ми ни стар ство на-
сто ји да по мог не овој ка те го ри-
ји ста нов ни ка. Про шле го ди не 
је уло же но око 550 ми ли о на ди-
на ра за за по шља ва ње ви ше од 
4.000 ин ва лид них ли ца. 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, 
со ци јал ној за шти ти, обра зо ва њу 
и за по шља ва њу осо ба са ин ва-
ли ди те том, али је нео п хо дан кон-

ти ну и ран рад да би се по сти гли 
пра ви ре зул та ти – ис та као је Бо-
жи дар Це кић, пред сед ник СИР 
Ср би је, у Мај дан пе ку при ли ком 
при ма ња за хвал ни це за са рад-
њу и по моћ у ор га ни за ци ји овог 
спорт ског так ми че ња.

В. А.

На не дав но одр жа ној 16. сед ни-
ци Из вр шног од бо ра Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не раз го ва ра ло се о 
за кључ ци ма са тре ће сед ни це Скуп-
шти не Са ве за пен зи о не ра Ср би је и 
о обра ћа њу СПВ Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је и Ми ни стар ству за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, у ве зи са со ци јал ним по ло-
жа јем пен зи о не ра.

На сед ни ци је би ло ре чи и о зах те-
ву СПВ Од бо ру за устав на пи та ња и 
за ко но дав ство На род не скуп шти не 

Ре пу бли ке Ср би је за ту ма че ње про-
пи са ко ји се од но се на на кна ду за 
јав но са оп шта ва ња му зич ких де ла.

Пред сед ник СПВ Ми лан Не на дић 
обра зло жио је анекс уго во ра о ко-
лек тив ном оси гу ра њу пен зи о не ра 
и од лу ку о рас по де ли сред ста ва по 
Фи нан сиј ском пла ну Са ве за за 2017. 
го ди ну.

До го во ре но је и да се Смо тра хо-
ро ва СПВ одр жи у Су бо ти ци по чет-
ком ок то бра.

 Д. Ко раћ

Град ско удру же ње пен зи о не ра Сом бор 
про сла ви ло је зна ча јан ју би леј – 70 го ди на 
по сто ја ња и ра да. Про сла ву је пра тио бо гат 
кул тур но-умет нич ки про грам уз сом бор-
ске там бу ра ше, а при су ство ва ли су, из ме ђу 
оста лих, Ду шан ка Го лу бо вић, гра до на чел-
ни ца Сом бо ра, и Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не. 

У име Са ве за пен зи о не ра Ср би је Ве ли-
мир Ми ли чић уру чио је по ве љу Град ском 
удру же њу пен зи о не ра Сом бор за из у зе-
тан ви ше го ди шњи до при нос ра ду, раз во ју 
и оства ри ва њу ци ље ва и за да та ка Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је (на слици). Ире на Жи ва-
но вић, пред сед ни ца сом бор ског удру же ња 

пен зи о не ра, уру чи ла је за хвал ни це за ду-
го го ди шњу са рад њу удру же њи ма пен зи о-
не ра и по слов ним парт не ри ма из Апа ти на, 
Бе че ја, Бо ро ва, Вр ба са, Зре ња ни на, Но вог 
Са да, Срем ских Кар ло ва ца, Срем ске Ми тр-
о ви це и Су бо ти це. 

Пр ви пут Сом бор ци ма су у го сте до шли и 
чла но ви удру же ња пен зи о не ра Бе лог Ма-
на сти ра и Кра гу јев ца, са ко ји ма се ус по ста-
вља ју но ва при ја тељ ства. Ју би леј је улеп шао 
на ступ хо ра Град ског удру же ња пен зи о не ра 
под вођ ством Ило не Ви да ко вић. При јат ну 
ат мос фе ру упот пу нио је и ГКУД „Ра ван град” – 
Ет но гру па „Ва ро шан ке”, као и ма ли ша ни из 
Спо рт ског клу ба „Фи гу ра”. Про сла ву су по-

мо гли Упра ва гра да Сом бо ра и број ни при ја-
те љи, на че му им Град ско удру же ње пен зи о-
не ра по себ но за хва љу је. Г. О.

Бо жи дар Це кић

СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА СР БИ ЈЕ

Ак тив ни и у сеп тем бру

ЈУ БИ ЛЕЈ ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА СОМ БОР 

Кру ни сан ви ше де це ниј ски рад

СЕД НИ ЦА ИЗВРШНОГ ОДБОРА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

О со ци јал ном по ло жа ју пен зи о не ра
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Удру же ње пен зи о не ра оп-
шти не Ба бу шни ца осно ва-
но је 14. мар та 1996. го ди-

не. Кроз се дам ме сних ор га ни-
за ци ја оку пља око 3.300 чла но-
ва и ви ше од 600 ин ва лид ских 
пен зи о не ра. 

На ван ред ној скуп шти ни 
Удру же ња по чет ком ове го ди не 
усво јен је про грам ра да за 2017. 
го ди ну, иза бран но ви Из вр шни 
од бор, Над зор ни од бор, се кре-
тар Удру же ња и све ко ми си је у 
скла ду са Ста ту том Удру же ња. 
За пред сед ни ка Удру же ња пен-
зи о не ра оп шти не Ба бу шни ца 
иза бран је Сло бо дан Ми ла но-
вић, а за се кре та ра Дра ган Го-
лу бо вић.

Основ ни за да ци ра да Удру же-
ња, по ре чи ма Ми ла но ви ћа, је су 
ома со вље ње члан ства, осни ва-
ње ме сних од бо ра на це лој те ри-
то ри ји оп шти не Ба бу шни ца, као 
и по бољ ша ње жи во та чла но ва. 
Ва жан за да так је и ства ра ње што 
бо љих ме ђу људ ских од но са, као 

и отва ра ње со ци јал них ка ра та за 
све пен зи о не ре.

Ин тен зив но се ра ди на по ве-
зи ва њу са дру гим удру же њи ма 
пен зи о не ра и ло кал ном са мо у-
пра вом. По ред бо ље тех нич ке 
опре мље но сти, пла ни ра но је и 

уво ђе ње цен трал ног гре ја ња у 
про сто ри је Удру же ња, ко је су 
отво ре не за све пен зи о не ре и 
где мо гу да се дру же и про чи та-
ју днев ну штам пу. 

Што се ти че сред ста ва ко ја 
Удру же ње за свој рад до би ја од 

ло кал не са мо у пра ве и при хо да 
од чла на ри не, она се тро ше ра-
ци о нал но и до ма ћин ски.

Удру же ње је ор га ни зо ва-
ло не ко ли ко из ле та у по зна те 
ба ње и ле чи ли шта у Ср би ји, а 
успе шно је ре а ли зо ва ло и од-
ла зак пен зи о не ра пре ко Фон да 
ПИО на бес пла тан опо ра вак у 
не кој од срп ских ба ња. За сво је 
чла но ве обез бе ди ли су на бав-
ку огре ва на ра те, а нај у гро же-
ни ји и бо ле сни до би ли су бес-
плат ну со ци јал ну по моћ. Та ко-
ђе, обез бе ђе на је бес ка мат на 
по зај ми ца до 5.000 ди на ра ко ја 
се вра ћа на ра те. 

У про сто ри ја ма удру же ња 
ор га ни зо ва на је про ве ра крв-
ног при ти ска, а чла но ви мо гу 
да до би ју и бес плат не прав не 
са ве те, као и са ве те из во ћар-
ства. Са до мом здра вља у Ба бу-
шни ци по стиг нут је до го вор о 
здрав стве ном пре гле ду чла но-
ва Удру же ња јед ном ме сеч но.

Д. Г.

Удру же ње пен зи о не ра Ја-
го ди не обе ле жи ло је кра јем 
сеп тем бра 72. го ди шњи цу по-
сто ја ња и ра да. Скром ној све-
ча но сти у До му пен зи о не ра 
при су ство ва ло је око сто ти ну 
ак ти ви ста, чла но ва Скуп шти не, 
Из вр шног и Над зор ног од бо ра, 
као и пред став ни ци град ских и 
ме сних од бо ра са се ла.

Удру же ње је на ини ци ја ти ву 
док то ра Жи во ји на Ми лен ко ви ћа 
осно ва но још 1945. го ди не за по-
чев ши са ра дом и оку пља њем 
пен зи о не ра у та да шњем Ге рон-
то ло шком цен тру, ис та као је по-
здра вља ју ћи при сут не на све ча-
но сти пред сед ник Ча слав Ђор ђе-
вић. У са да шњем објек ту пен зи о-
не ри се оку пља ју и ра де од 1974. 
го ди не. Ина че, у Удру же ње је од 
16.500 пен зи о не ра ко ли ко их има 
у ја го дин ској оп шти ни учла ње но 
њих око 3.000. 

У око 70 од сто ме сних за јед ни-
ца на се лу у ле по уре ђе ним до мо-

ви ма кул ту ре пен зи о не ри има ју 
мо гућ ност за рад и сва ко днев на 
дру же ња, док град ски Дом тре ба 
да се ре но ви ра. Уз по моћ ло кал-
не са мо у пра ве не дав но је уло же-
но око ми ли он ди на ра за уре ђе-
ње дво ри шта, огра де и окру же ња 
До ма, а исти из нос би ће уло жен 
до кра ја го ди не у ре но ви ра ње 
по сто је ће ко тлар ни це.

Пен зи о не ри учла ње ни у Удру-
же ње има ју мо гућ ност да на ба ве 
огрев, угаљ и др ва по по вољ ним 
це на ма и на ви ше ра та. У бри гу 
за нај ста ри је жи те ље Ја го ди не 
спа да и дру же ње на за ба ва ма и 
пу то ва њи ма. Го то во сва ке не де-
ље то ком чи та ве го ди не оби ла зе 
се из ле ти шта у Ср би ји и бер бе 
гро жђа у ви нар ским под руч ји-
ма, и то по по пу лар ним це на ма. 
Ло кал на са мо у пра ва је, уз по моћ 
спон зо ра, за сва ки ме сни од бор 
обез бе ди ла бес плат но пу то ва ње, 
што је пра ви ку ри о зи тет. Не дав-
но је пен зи о не ри ма са нај ни жим 

при ма њи ма по де ље но 180 па ке-
та са на мир ни ца ма и хи ги је ном, 
дар Ре пу блич ког Цр ве ног кр ста. 
О свим де ша ва њи ма у Удру же њу 
бри ну иза бра не ко ми си је ко је 
пре да но ра де. Удру же ње те сно 
са ра ђу је и са Цр ве ним кр стом 
Ја го ди не по себ но у обла сти да ва-
ла штва кр ви. 

У на ред ном пе ри о ду ак це нат у 
ра ду Удру же ња би ће ста вљен на 
учла ње ње што ве ћег бро ја пен-
зи о не ра, јер са мо кроз Удру же ње 
нај ста ри ји жи те љи Ја го ди не мо гу 
да оства ре мно ге сво је по тре бе, 
али и дру же ње са сво јим вр шња-
ци ма.

Ан ђе ли ја Ђо рић

У ЈА ГО ДИ НИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Скром но и рад но

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ БА БУ ШНИ ЦА

До ма ћин ско по сло ва ње

Бабушница

Свечаност у Дому пензионера
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Нај ве ћа је се ња смо тра 
агра ра у на шој зе мљи, 
14. Шу ма диј ски са јам по-

љо при вре де, одр жан је од 7. до 
10. сеп тем бра у Кра гу јев цу. Са-
јам је оку пио ви ше од 100 из ла-
га ча из свих обла сти по љо при-
вре де, а то ком че тво ро днев не 
ма ни фе ста ци је ор га ни зо ван је 
низ из ло жби до ма ћих и сит них 
жи во ти ња, по љо при вред них 
про из во да и ме ха ни за ци је, а 
одр жа на су и број на струч на 
пре да ва ња и так ми че ња.

Као и ра ни јих го ди на, број-
ни од га ји ва чи сто ке из ла га ли 
су сво ја нај бо ља гр ла, а на кон 
њи хо вог оце њи ва ња до де ље-
не су на гра де нај бо љим од га ји-

ва чи ма. За све за ин те ре со ва не 
од га ји ва че одр жа на су струч-
на пре да ва ња из обла сти сто-
чар ства, а по тра ди ци ји и ове 
го ди не упри ли чен је про грам 

Џо кеј клу ба из Кра гу јев ца, чи ји 
чла но ви су ор га ни зо ва ли из ло-
жбу ко ња са оце њи ва њем, так-
ми че ње у пре пон ском ја ха њу, 
во жњу фи ја ке ром и про мо ви-

са ли мо гућ но сти ја ха ња ко ња 
за де цу.

По дру ги пут на Шу ма диј ском 
сај му по љо при вре де ор га ни зо-
ва на је из ло жба во ћа у не ко ли-
ко ка те го ри ја по вр ста ма во ћа, 
а нај бо љи из ла га чи до би ли су 
вред не на гра де. Исто вре ме но, 
пред ста вљен је рад ми ни по-
крет не су ша ре уз де гу ста ци ју 
осу ше ног во ћа. Одр жа на је из-
ло жба тра ди ци о нал них за на та 
и до ма ће ра ди но сти, а на отво-
ре ном де лу при ре ђе на је из ло-
жба за љу би те ље аква ри сти ке.

Ово го ди шњи парт нер Шу ма-
диј ског сај ма по љо при вре де 
био је, као и сва ке го ди не, град 
Кра гу је вац. М. Сан трач

По чет ком сеп тем бра у Сви-
лајн цу је одр жан 54. Ме ђу на-
род ни ре сав ски по љо при вред-
ни са јам. По ред из бо ра нај бо-
љих го ве да си мен тал ске ра се и 
ова ца, пред ста ви ли су се и про-
из во ђа чи по љо при вред не ме-
ха ни за ци је, хра не и пче ли њих 
про из во да. 

Ово го ди шња шам пи он ка сај ма 
је ми ље ни ца Алек сан дра Је ре ми-
ћа (на слици), ко ме је пе хар уру-
чио пред сед ник оп шти не Сви лај-
нац, Пре драг Ми ла но вић.

У Сви лајн цу и око ли ни во ди 
се ра чу на о ра сном са ста ву и 
га ји ис кљу чи во си мен тал ска ра-

са. То је пр ви услов за успе шну 
про из вод њу.

Сто ча ри у До њој Ре са ви већ 
де це ни ја ма успе шно са ра ђу-
ју са во де ћим ин сти ту ти ма у 
Аустри ји и Не мач кој ка ко би се 
са чу вао до стиг ну ти ге нет ски 
по тен ци јал. 

Зна чај на је и по моћ оп шти не 
Сви лај нац ко ја го ди на ма уна-
зад ра зним под сти цај ним ме-
ра ма сти му ли ше сво је сто ча ре. 
Пре ма ре чи ма пред сед ни ка оп-
шти не Пре дра га Ми ла но ви ћа, у 
по след њих пет го ди на ви ше од 
300 гр ла су ку пи ли и по кло ни-
ли по љо при вред ним про из во-

ђа чи ма. Два пу та у то ку го ди не 
од ла зе на ме ђу на род не сај мо-
ве, оби ла зе до ма ћин ства у ино-
стран ству, а на пр вом ме сту су 
то Аустри ја и Не мач ка, што је, 
осим кон крет не по мо ћи, и при-
ли ка за еду ка ци ју на ших по љо-
при вред ни ка. 

У кон ку рен ци ји за вред не на-
гра де на по љо при вред ном сај-
му у Сви лајн цу би ло је 120 гр ла 
си мен тал ске ра се, а вла сни ци 
нај бо љих гр ла на гра ђе ни су из-
но си ма од 20.000 до 50.000 ди-
на ра.

Г. О. 

ЧЕ ТР НА Е СТИ ШУ МА ДИЈ СКИ СА ЈАМ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Је се ња смо тра агра ра

Се дам ме штан ки се ла Но ви Ко за р-
ци код Ки кин де, чла ни це Удру же ња 
же на, сре ди ном сеп тем бра уме си ле 
су до ма ћу пи ту кром пи ру шу ду гу чак 
30 ме та ра, а на да ле су се да би мо гла 
да се на ђе и у Ги ни со вој књи зи ре-
кор да.

Пи та се ме си ла на тра ди ци о нал ној, 
де ве тој „Пи ти ја ди” у Но вим Ко зар ци ма. 
За пи ту од 30 ме та ра би ло је по треб но 
чак 40 ки ло гра ма бра шна, 20 ки ло гра-
ма кром пи ра, за тим че ти ри ки ло гра ма 
лу ка и два ки ло гра ма со ли.

Еки пу је пред во ди ла нај и ску сни-
ја, Ми ле ва Ше шум (81), ко ја је пи ту 

раз ви ја ла и пра ви ла баш она ко ка-
ко се то пра ви ло у Бо сни, ода кле је 
и она не ка да дав но до шла у Но ве 
Ко зар це.

Ми ре ла Бла го је вић, пред сед ни ца 
Удру же ња же на, на гла си ла је да су 
сво је ис ку ство, зна ње и во љу уло жи ле 
у ову тра ди ци о нал ну ма ни фе ста ци ју. 
До да ла је и да не гу ју оби ча је, кул ту ру, 
чу ва ју тра ди ци о нал ну тр пе зу. 

На „Пи ти ја ду” сво је пи те су до не ла 
и удру же ња же на из окол них ме ста, а 
жи ри је про гла сио за нај у ку сни ју пи-
ту ко ју је на пра ви ла Бо ја Оља ча.

Г. О. 

РЕ САВ СКИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У СВИ ЛАЈН ЦУ

Успе шни сто ча ри

НО ВИ КО ЗА Р ЦИ 

Уме си ле кром пи ру шу 
за Ги ни са
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Бер ба гро жђа у Не го тин-
ској Кра ји ни и пра вље ње 
ви на је био и остао нај ра-

до сни ји по сао у го ди ни, ко ме се 
са истим жа ром ра ду ју де ца и од-
ра сли. Бер ба у Кра ји ни обич но 
по чи ње по сле Ма ле го спо ји не, а 
зна да по тра је све до Све та Пет-
ке. Ско ро ме сец да на због то га 
Кра ји ном те че слат ки сок, та ко-
зва на ши ра, из по дру ма мно гих 
до ма ћи на. 

За сам чин бер бе ве зу ју се мно-
ги оби ча ји све до мо мен та ка да 
убра но гро жђе поч не да се пре-
ра ђу је и си па у бу рад.

Тра ди ци о на лан на чин бер бе 
гро жђа од и грао се пред очи ма 
број не пу бли ке ко ја је на мен-
ски ових да на по се ти ла на да ле-
ко чу ве не Ро гље вач ке пив ни-
це. Ме сна за јед ни ца Ро гље во и 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, под 
по кро ви тељ ством оп шти не Не-
го тин, при ре ди ле су јед но днев-
ну „Кра јин ску бер бу” са ве ли ким 
бро јем го сти ју, уче сни ка кул тур-
но-за бав ног про гра ма и зва ни ца 

из дру гих ме ста 
и су сед них зе-
ма ља Бу гар-
ске и Ру му ни је, 
жељ них до бре 
за ба ве на отво-
ре ном.

Сви они, по 
соп стве ном из-
бо ру, мо гли су 
да при су ству ју 
бер би ви но гра-
да, као и тра-
ди ци о нал ном, 
дав но за бо-
ра вље ном на-
чи ну пре ра де 
гро жђа, ко је су 
са мо због њих 
при ка за ли чла-
но ви КУД „Жи-
во јин То до ро-
вић” из Там ни-
ча. У са рад њи 
са на ци о нал ном асо ци ја ци јом за 
ста ре и умет нич ке за на те и до ма-
ћу ра ди ност „На ше ру ке” из Бе о-
гра да ор га ни зо ван је и са јам ста-

рих и умет нич ких за на та. Сво ју 
по ну ду пред ста ви ли су и ло кал-
ни про из во ђа чи ви на и тра ди ци-
о нал них про из во да.

Јо ван ка Ста но је вић

Удру же ње же на „Ти фа ни” из Добринацa, 
се ла у рум ској оп шти ни, ор га ни зо ва ло је 
и овог сеп тем бра так ми че ње у ку ва њу бе-
ћар па при ка ша. Же не из 25 удру же ња то-
га да на су на штан до ви ма из ло жи ле руч не 
ра до ве, ко ла че и пре ра ђе но во ће и по вр ће 
у те гли ца ма. По ред же на из Вр ба са, Пе ћи-
на ца, Врд ни ка, Ста ре Па зо ве, Ши ма но ва ца 
и дру гих ме ста, штан до ве су има ли и Оп-
штин ска ор га ни за ци ја Са ве за сле пих, по-
љо при вред но га здин ство Ве ре Лу кић из 
Ва ље ва и по јед на грн чар ска и ма ла кућ на 
ра ди о ни ца.

У ку ва њу па при ка ша, же на ма су се при-
дру жи ли и му шкар ци. Пре ма ту ма че њу јед-
не еки пе, бе ћа ри су кра ли по вр ће у по љу и 
од ње га пра ви ли је ло, ко је је та ко на зва но 
бе ћар па при каш. 

Нај у ку сни ји па при каш на так ми че њу су 
на пра ви ле Ја за чан ке, дру го ме сто је при па-
ло же на ма из Ла ћар ка, а тре ће су осво ји ле 
Ши ђан ке. 

– Ја зак се на ла зи на ју жним па ди на ма 
Фру шке го ре, па смо ми ку ва ли фру шко гор-
ски бе ћар па при каш. Ко ри сти ли смо сит но 
исец ка ну, про ша ра ну сла ни ни цу и ма ло уља, 
ве ћу ко ли чи ну цр ног лу ка, исец ка ну па при-
ку, ољу штен па ра дајз, фе фе ро ну, као и це ле-
ро во, пер шу но во и ло во ро во ли шће. Све се 
то ку ва ло је дан сат на ти хој ва три, а на кра ју 
смо до да ли и уму ће на ја ја, да до би је гу сти ну 
– ка за ла је за на ше но ви не Бра ни сла ва Мла-
де но вић из по бед нич ког удру же ња.

До ма ћи ни су се по себ но так ми чи ли, а ме-
ђу њи ма је нај бо љи бе ћар па при каш ску вао 
Сте ван Олу јић. 

До де ље не су и дру ге на гра де. Нај леп ши 
штанд има ле су же не из Ја ска, пр ву на гра ду 
за нај бо љу ет но по став ку до би ле су чла ни-
це удру же ња же на из Де ча, нај леп ше слат-
ке ко ла че на пра ви ле су же не из МЗ Ста ри 
Вр бас, а пр ве на гра де за сла на пе ци ва и 
нај леп ши „шпајз” до би ле су го шће из До њег 
То вар ни ка и Сур чи на.

Док се па при каш крч као у ко тли ћи ма, 
уче сни ци и по се ти о ци мо гли су да ужи ва ју у 
игри КУД „До брин ци”, у му зи ци ра њу уче ни-
ка Фи ли па Стој ши ћа и ка ба реу „Чу јеш, се ко”, 
ко ји су из ве ли чла но ви По зо ри шта мла дих 
ама те ра из Пе ћи на ца.

– По тру ди ли смо се да се сви го сти и по-
се ти о ци осе ћа ју при јат но на ма ни фе ста ци-
ји, и по ред ки ше ко ја је по вре ме но па да ла 
– ис та кла је Сла ви ца Бе го вић, пред сед ни ца 
Удру же ња же на „Ти фа ни”.

Тре ћи Срем ски бе ћа рац за вр шен је за јед-
нич ким руч ком свих уче сни ка.

Г. В.

У ДО БРИН ЦИ МА ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ СРЕМ СКИ БЕ ЋА РАЦ

И бе ћа ри ку ва ли па при каш

Ло зу до не ли 
Ри мља ни
На про сто ре Ти моч ке 
Кра ји не ви но ву ло зу су 
до не ли Ри мља ни, за 
вре ме Мар ка Ауре ли-
ја. Они су уочи ли све 
по год но сти под не-
бља и зе мљи шта и од 
та да се на осун ча ним 
па ди на ма око Ти мо ка 
га ји ви но ва ло за у 
кон ти ну и те ту, све до 
да на шњих да на. 

Ма њи 
при но си 
Ове го ди не у не го тин-
ској оп шти ни при нос 
гро жђа је у про се ку 
за 20 од сто ма њи од 
про шло го ди шњег, 
углав ном због су ше. 
Ипак, струч ња ци ка жу 
да је ква ли тет пло до ва 
од ли чан, с об зи ром на 
ве ли ки број сун ча-
них да на у пе ри о ду 
раз во ја и са зре ва ња 
гро здо ва. На под руч ју 
Бор ског окру га под ви-

но гра ди ма је око 1.200 
хек та ра, а нај ви ше у 
Не го тин ској Кра ји ни – 
800 хек та ра.

БЕР БА ГРО ЖЂА НА РО ГЉЕ ВАЧ КИМ ПИВ НИ ЦА МА КОД НЕ ГО ТИ НА

Бе рем гро жђе, би рам 
та мја ни ку
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ПР ВА ПА СУ ЉИ ЈА ДА У БОЈ НИ КУ

Па суљ те то вац  
мејд ин Ле ско вац

Кра јем дру ге де ка де сеп тем бра Пла ни нар ско-би-
ци кли стич ки клуб „Змај са Ра да на” ор га ни зо вао је 
пр ву Па су љи ја ду, ет но-ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју 
ове вр сте на ју гу Ср би је у цен тру ва ро ши Бој ник.

У ку ва њу па су ља на пла нин ски на чин так ми чи-
ло се 17 еки па из оп шти не Бој ник. Укуп но је би ло 
око 150 уче сни ка од ко јих је сто ти нак го сти ју из 
Ле сков ца, Ни ша, Про ку пља и дру гих ве ћих гра до ва 
са ју га Ср би је. Пр во ме сто при па ло је еки пи за по-
сле них у До му кул ту ре у Бој ни ку. Чор ба сти, за пе-
че ни или грав че на тав че су вр ло по пу лар на хра на 
у овом де лу Ја бла нич ког управ ног окру га а у под-
нож ју пла нин ске ле по ти це Ра дан.

У оп шти ни Бој ник се на да ју да ће ова ма ни фе-
ста ци ја би ти тра ди ци о нал на и да ће знат но афир-
ми са ти по љо при вред ни ке из ово га кра ја, а да ће 
ско рим по ве зи ва њем пу те ви ма са Си ја рин ском 
ба њом, Ђа во љом ва ро ши, Про лом и Лу ков ском ба-
њом, Ца ри чи ним гра дом и дру гим де сти на ци ја ма 
при ву ћи број не ту ри сте.  Т. С.

По чет ком сеп тем бра у Чо ки је одр-
жан 12. Ме ђу на род ни фе сти вал до бо-
ша ра „Да је се на зна ње”. Циљ ове ма ни-

фе ста ци је је да се до бош ис так не као 
сред ство ин фор ми са ња и да се очу ва 
до бо шар ска тра ди ци ја, али и упот пу ни 
ту ри стич ка по ну да се вер ног Ба на та.

Је дан од до бо ша ра ка же да је на 23 
ћо шка, нај ма ње јед ном не дељ но, оба-
ве шта вао ме шта не о ис кљу чи ва њу 

стру је, пре да ји сви ња, вак ци-
на ци ји и дру гим де ша ва њи ма у 
се лу, а да је по тре ба за ње го вим 
за ни ма њем пре ста ла пре 12 го-
ди на. Ње го ву де лат ност, ка ко до-
да је, пре у зе ли су ра дио, ТВ, ин-
тер нет, пла ка ти. При зна је да је то 
ефи ка сни ји на чин, али не ма ону 
драж ко ју су да ва ли до бо ша ри.

На ово го ди шњем фе сти ва-
лу до бо ша ра пред ста ви ло се и 
два де се так удру же ња же на са 
по сла сти ца ма ко је су са ме при-
пре ми ле.

Фе сти вал је за вр шен де фи ле ом ули-
ца ма и спек та ку лар ним на сту пом ма-
жо рет ки ња и до бо ша ра свих уз ра ста 
из ви ше вој во ђан ских ме ста.  Г. О. 

Да ни лу да је пред ста вља ју 
ма ни фе ста ци ју ко ја тра-
је већ 32 го ди не у ту ри-

стич кој по ну ди Ки кин де. До ове 
го ди не одр жа ва на је по чет ком 
ок то бра, об у хва та ју ћи и 6. ок-
то бар, дан ка да је осло бо ђен 
овај град по за вр шет ку Дру гог 
свет ског ра та. Тра ди ци ја је пре-
ки ну та што се ти че да ту ма свет-
ко ви не у част пло да лу да је, па је 
ове го ди не про грам одр жан од 
21. до 24. сеп тем бра.

Че тво ро днев на до га ђа ња би-
ла су ис пу ње на бо га тим са др-
жа ји ма, осми шље но по ве за ним 
са лу да јом. Око ње су ис пре пле-
та не ак тив но сти по чев од ку-
ли нар ских, кул тур но-за бав них 
до спорт ских при ме ре них свим 
уз ра сти ма.

Цен трал ни део све ча но сти 
одр жан је у су бо ту ка да су и 
про гла ше ни нај у спе шни ји од га-
ји ва чи џи нов ских бла го дар них 
пло до ва лу да је и нај ду жих вр го-
ва ти кви. У тој дру гој ди сци пли-
ни обо рен је ап со лут ни ре корд 
по ста вљен ра ни је. При ме рак 
Је ле не Ву ка ди но вић из Бач ког 
Јар ка про пео се чак у ви си ну до 
284 цен ти ме тра. Нај те жу лу да ју 

од 288 ки ло гра ма од не го вао је 
пен зи о нер Бла же Је лић из Ки-
кин де ко ја знат но за о ста је за 
мно гим прет ход ним шам пи он-
ским. Не ки то об ја шња ва ју ти ме 
да је она при кра ће на за де се так 
да на зре ња, с об зи ром на то да 
је так ми че ње за то ли ко по ра ни-
ло. По бед ни ци су на гра ђе ни са 
по 100.000 ди на ра.

Већ уста ље ни сег мен ти, као 
што су „Ба нат ски фру штук” са 
гур ман лу ци ма спра вље ним од 
лу да је и „Се о ски ро гаљ” на ко јем 

су ку ли на ри из се ла ка ло риј ски 
по ја ча ли хра ну спе ци ја ли те ти ма 
из сво јих сре ди на, оду ше ви ли су 
по но во и нај про бир љи ви је сла-
до ку сце. Ра ду је што се по ве ћа ва 
број го сту ју ћих еки па из дру гих 
оп шти на. И ове го ди не пред ста-
ви ли су се га стро но ми из Хр ват-
ске про мо ци јом ме ди те ран ске 
ку хи ње у чи ји је лов ник су уме-
шно уком по но ва ли лу да ју.

Пен зи о не ри су уче ство ва ли 
и у кул тур но-умет нич ком про-
гра му. Ки кинд ски КУД „Сун ча на 

је сен” до вео је опет вр шња ке из 
Асо ци ја ци је се ни о ра из Те ми-
шва ра ко ји су у Го стин ској со би 
на Град ском тр гу пе ва ли и игра-
ли у рит му ру мун ског, срп ског, 
ма ђар ског и ром ског ме ло са. 
Го сти ки кинд ских пен зи о не ра 
на овом при ка зу фол кло ра би-
ли су и чла но ви КУД-а „Алек сан-
дро во” из Су бо ти це. Дру же ње 
је ве дро на ста вље но у До му ки-
кинд ских пен зи о не ра. На Тр гу 
су за па же не и из во ђач ке тач ке 
Клу ба од ра слих и ста рих ли ца 
ко ји де лу је при Ге рон то ло шком 
цен тру у Ки кин ди.

Пред сед ни ци пен зи о нер ских 
ор га ни за ци ја из Те ми шва ра и 
Ки кин де Влад Ни ку и Ве ли зар 
Сил ве стер по ча ство ва ни су при-
су ство ва њем на при је му ко ји је 
за зва ни це при ре дио гра до на-
чел ник Па вле Мар ков. Овај скуп 
уве ли ча ли су и ам ба са до ри САД, 
Нор ве шке и Цр не Го ре у Ср би ји.

Број уче сни ка и по се ти ла ца 
из Ср би је и ино стран ства, нај-
ма сов ни је из Ру му ни је и Ма ђар-
ске, по ве ћан је за хва љу ју ћи и 
за ин те ре со ва но сти при сут них 
за Ми ни са јам пред у зет ни штва, 
11. по ре ду. С. За ви шић

У КИ КИН ДИ СВЕТ КО ВИ НА ТО КОМ 32. ДА НА ЛУ ДА ЈЕ

У зна ку бла го дар ног пло да

Ки кинд ски пен зи о нер Бла же Је лић од га јио по бед нич ки плод 

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ДО БО ША РА У ЧО КИ

Да је се на зна ње
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погледи

Ис пи ти ва њем уста но вље на 
ди рект на ве за из ме ђу ри зи ка 
од пре у ра ње не смр ти и ду жи не 
вре ме на про ве де ног на сто ли ци 
или у фо те љи

Учи ни те не што за се бе, про тег ни те но ге! 
Ни је ово не ка ша љи ва пре по ру ка, већ 
озби љан ле кар ски са вет. По два-три 

ми ну та раз ги ба ва ња, на сва ких по ла са та 
се де ња, ако хо ће мо да из бег не мо или бар 
убла жи мо по губ не по сле ди це инерт но сти.

Ко ли ко вре ме на у то ку да на про ве де мо 
се де ћи? Сва ка ко ду же не го што нам се чи-
ни. Ка да се са бе ру сви са ти и ми ну ти, у кан-
це ла ри ји, пре во зу, уве че код ку ће. И што 
смо ста ри ји, тог се де ња је све ви ше, са мим 
тим и ри зи ци су све ве ћи. 

Ре зул та ти нај но ви јих ме ди цин ских ис-
тра жи ва ња го во ре упра во о тој окол но сти, 
ди рект ној ве зи из ме ђу опа сно сти од пре у-
ра ње не смр ти и про лон ги ра не не ак тив но-
сти. По го то во се те прет ње по ја ча ва ју се-
де њем у кон ти ну и те ту, ка да смо по сат или 
два при ко ва ни за сто ли цу, без по ме ра ња и 
по вре ме ног уста ја ња.

Ис тра жи вач ки тим са Уни вер зи те та Ко-
лум би ја, на че лу са про фе со ром Ки том 
Ди ја зом, из у ча вао је по дат ке о бли зу 8.000 
ис пи та ни ка ста ри јих од 45 го ди на. Сви они 
су нај пре, у од ре ђе ном пе ри о ду, би ли под-
врг ну ти објек тив ном ме ре њу ду жи не се де-
ња, а по том пра ће ни у на ред не че ти ри го-
ди не. Про сеч на из ме ре на ду жи на из но си ла 
је 12,3 ча са днев но (мно го ви ше не го што су 
уче сни ци са ми про це њи ва ли).

То ком че ти ри го ди не 340 ис пи та ни ка је 
умр ло. Ка да су срав ње ни по да ци, ви де ло 

се да су они са укуп ним вре ме ном ду жим 
од 13 са ти, при том са по 60 или 90 ми ну та 
не пре кид ног се де ња, би ли дво стру ко ви ше 
у ри зи ку од уми ра ња, од нај ра зли чи ти јих 
узро ка, од оних ко ји су и збир но и у ин тер-
ва ли ма има ли нај ма њи скор.

То је би ло еви дент но, одво је но од дру гих 
па ра ме та ра ве за них за пол, го ди не жи во та 
или здрав стве не ка рак те ри сти ке. Шта ви ше, 
по ка за ло се да по сле ди це по га ђа ју чак и 
осо бе ко је су ина че ак тив не и ве жба ју. Ти ме 
се до дат но по твр ђу је на лаз да је про лон ги-
ра но се де ње у кон ти ну и те ту, од по сат или 
два, штет ни је од истог вре ме на у фо те љи, 
али с пре ки ди ма.  

За то нас и ле ка ри та ко упор но под се ћа ју 
на нео п ход ност по вре ме ног уста ја ња, раз-
ги ба ва ња, не за ви сно од то га да ли смо у ку-
ћи или на рад ном ме сту, би ло где ако смо 
при ко ва ни за сто ли цу. На рав но, ни је то баш 
увек мо гу ће, али че шће је про блем у на ма, 
не го што нам то усло ви не до пу шта ју. 

Сто га, ако има те та кав по сао или стил жи-
во та ко ји под ра зу ме ва ју се де ње у ду жим 
пе ри о ди ма, на пра ви те сва ких по ла са та 
пре кид, по кре ни те се. Та про ме на до при-
не ће сма ње њу ри зи ка од уми ра ња, ма да ми 
још не зна мо тач но ко ли ко ак тив но сти је 
оп ти мал но, ка же про фе сор Ди јаз.

Нај бо ље би би ло за ме ни ти, ре ци мо, сат 
вре ме на се де ња са том хо да ња, као што не-
ки ле ка ри са ве ту ју, док је пре по ру ка Свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је за по пу ла ци-
ју од 18 до 64 го ди не – 150 ми ну та уме ре ног 
аеро би ка не дељ но.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, ина-
че, свр ста ва фи зич ку не ак тив ност у че твр-
ти во де ћи фак тор ри зи ка за смрт, с об зи ром 
на чи тав низ бо ле сти и ста ња с ко ји ма се до-
во ди у ве зу – ср ча на обо ље ња, ви сок при-

ти сак, мо жда ни удар, ди ја бе тес, кар ци ном 
де бе лог цре ва, де пре си ја. 

С дру ге стра не, ак тив ност и све у куп на 
мо бил ност да нас се ис ти чу као је дан од 
глав них по ка за те ља оп штег ста ња ор га ни-
зма и ко ри сте за про це ну здрав стве ног ста-
ту са ста ри јих осо ба, као и прог но зу шта мо-
гу да оче ку ју у на ред них не ко ли ко го ди на.

Ово је но ви при ступ, уто ли ко што го ди не 
жи во та не ста вља у пр ви план, ни ти бо ле-
сти, ни ти ијед ну став ку са му по се би. У об-
зир се узи ма све, на чин жи во та, со ци јал на 
по ве за ност, мен тал но здра вље. Реч је о све-
о бу хват ном мо де лу ко ји омо гу ћу је ја сни ју 
здрав стве ну сли ку да те осо бе.

У Сје ди ње ним Др жа ва ма је про шле го-
ди не об ја вље на сту ди ја чи ји је циљ био 
„ре де фи ни са ње” пој ма здра вља ста ри јих 
гра ђа на, пр во ис тра жи ва ње те вр сте ко је је 
оба вио тим са Уни вер зи те та Чи ка га.

До са да шњи тра ди ци о нал ни по сту пак 
сво дио се у нај ве ћој ме ри на по пи си ва ње 
бо ле сти и од ре ђи ва ње, на осно ву то га, да 
ли је не ко здрав или не. „То ни је та чан ба ро-
ме тар”, твр де на уч ни ци.

Пре ма ре чи ма др Мар те Ме клин ток ко ја 
је ру ко во ди ла про јек том, мен тал но здра-
вље, со ци јал на по ве за ност, по кре тљи вост, 
функ ци ја чу ла и опа жај не спо соб но сти ни-
су по моћ ни аспек ти здра вља, већ ње го ви 
фун да мен тал ни де ло ви.

Са та квим гле да њем, ни кар ци ном сам по 
се би не мо ра осо бу ауто мат ски да ка те го-
ри ше као бо ле сну, ако је она у свим дру гим 
еле мен ти ма функ ци о нал на.

За мо бил ност је кон ста то ва но да пред ста-
вља нај бо љи ин ди ка тор здра вља. Ко мо же да 
иза ђе до про дав ни це, пар ка, да се про ше та, 
ви ди са при ја те љи ма, зна чи да жи ви жи вот, 
зна чи да је здрав. Д. Дра гић

ПО ГУБ НЕ ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ИНЕРТ НО СТИ

Се де ње опа сно по здра вље и жи вот
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ПЛА НЕ ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Не мач ки пен зи о не ри у све ве ћем бро ју за-
кљу чу ју да је пен зи о нер ски рај не где дру где, 
а не у зе мљи у ко јој су про ве ли рад ни век – и 
све че шће се од лу чу ју да се та мо и пре се ле.

Пре ма нај но ви јим по да ци ма, 225.586 
не мач ких пен зи ја ис пла ћу је се на ра чу не 
ко ри сни ка ко ји су у ино стран ству, што је 
за 1,7 од сто ви ше не го у 2013. Нај по жељ-
ни ја од ре ди шта у овом мо мен ту су зе мље 
у ко ји ма се та ко ђе го во ри не мач ки, по пут 
Швај цар ске и Аустри је, за ко је се од лу чи ло 
48.000 пен зи о не ра. Око 20.000 њих је иза-
бра ло шпан ско остр во Ма јор ку, пет хи ља да 
ви ше САД, а ра сте и по пу лар ност азиј ских 
„пен зи о нер ских ра је ва” као што су Тај ланд и 
Кам бо џа, пре све га за то што су та мо знат но 
ни жи тро шко ви жи во та.

НЕ МАЧ КА: Сре ћа је не где дру где

ЕУ: Пен зи је за по не ти

ШКОТ СКА: Кри за 
ду го веч но сти

Шко тлан ђа ни 
су се озбиљ но 
за бри ну ли по-
сле нај но ви јих 
из ве шта ја ко ји 
по ка зу ју да за-
о ста ју у оно ме 
што је гло бал ни 
тренд и ци ви ли-
за циј ски на пре-
дак – у стал ном 
по ра сту оче ки-
ва ног жи вот ног ве ка. На гло бал ној ска ли бла-
го ста ња су са 16. па ли на 20. ме сто и до спе ли 
у дру штво са мо пет зе ма ља у ко ји ма се на ци-
о нал на ду го веч ност успо ра ва.

Пра вог об ја шње ња за то још не ма – по ми-
њу се сма ње ни при хо ди од наф те из Се вер ног 
мо ра и по гор ша ње обра зов ног си сте ма – али 
оно што је из ве сно, то је да је ова чи ње ни ца 
по ста ла ва жан фак тор у про ти вље њу Шко-
тлан ђа на на ме ра ма вла сти Ује ди ње ног Кра-
љев ства да се гра ни ца за пре ста нак рад ног 
ве ка са 67 по ме ри на 68 го ди на до 2037, што 
би зна чи ло да ће они ко ји су да нас у сво јим 
три де се тим и че тр де се тим има ти јед ну до дат-
ну го ди ну рад ног ста жа. Оче ки ва ни про се чан 
жи вот ни век у Ве ли кој Бри та ни ји је ина че 81 
го ди на и ве ћи је од про се ка ЕУ, али ни жи од 
оно га у Швај цар ској, Швед ској и Нор ве шкој.

ЧЕ ШКА: Про ме не, 
али ка кве

Пен зиј ском си сте му 
се не при да је до вољ-
но па жње, из ја вио је 
Мар тин По ту чек, шеф 
Ко ми си је за пен зиј ску 
ре фор му ко ју је фор-
ми ра ла вла да Че шке 
Ре пу бли ке, на за вр шној сед ни ци овог те ла на 
ко јој је кон ста то ва но да по сто ји кон сен зус о 
нео п ход но сти про ме на, али не и о то ме ка-
кве оне кон крет но тре ба да бу ду.

У ко ми си ји су би ли по ли ти ча ри, екс пер ти, 
пред став ни ци син ди ка та и дру гих ор га ни за-
ци ја. Ка ко је из ве сти ла аген ци ја ЧТК, глав на 
по ру ка из за вр шног до ку мен та је сте да се, 
по сле ок то бар ских пар ла мен тар них из бо ра, 
мо ра на ћи ефек тив ни ји на чин за об ли ко ва-
ње пен зиј ске ре фор ме ко ја ће га ран то ва ти 
одр жи вост и ста бил ност си сте ма бар за иду-
ћих 30 го ди на. Јед на од ме ра о ко јој је ди-
ску то ва но у Ко ми си ји, би ла је и по сте пе но 
по ди за ње гра ни це за од ла зак у пен зи ју на 65 
го ди на.  М. Б.

Европ ска ко ми си ја је упра во ми ну лог 
ле та из не ла но ви пред лог ка ко да око 
240 ми ли о на за по сле них у ЕУ мо ти ви ше 
да ви ше одва ја ју за вре ме кад им пре ста-
не рад ни век и ти ме сма ње у овом мо мен-
ту огро ман јаз из ме ђу оно га ко ли ко је за 
пен зи је по треб но и ко ли ко је њих обез-

бе ђе но, ко ји, пре ма јед ној про це ни, из но-
си два би ли о на (хи ља да ми ли јар ди) евра.

Пред лог је да се у ЕУ стан дар ди зу је „па-
не вроп ска пер со нал на пен зи ја” –ПЕПП, 
си стем до бро вољ не штед ње за пен зи ју 
ко ји би био до пу на др жав ном и ком па-
ниј ском пен зиј ском оси гу ра њу. Та пен-

зи ја би та ко ђе би ла „пре но сна”, јер 
би у сва кој чла ни ци ЕУ мо гла да се 
ко ри сти под истим усло ви ма. Пред-
ла га чи оце њу ју да би то тре ба ло да 
бу де и под сти цај мла дој ге не ра ци ји 
за по сле них да ви ше по ве де ра чу на 
о сво јој бу дућ но сти, с об зи ром на 
то да да нас са мо 27 од сто оних из-
ме ђу 25 и 59 го ди на упла ћу је у не ки 
до дат ни пен зиј ски фонд.

ИН ДИ ЈА: Ни кад ни је ка сно
Ин ди ја, тре нут-

но нај ди на мич ни ја 
еко но ми ја све та и 
дру га нај мно го-
људ ни ја на ци ја 
(1,32 ми ли јар де 
ста нов ни ка), не ма 
мно го пен зи о не ра 
из про стог раз ло га 
што та мо са мо из-
ме ђу 15 и 16 од сто 
свих за по сле них има не ку вр сту пен зиј-
ског оси гу ра ња, док су сви оста ли за по-
сле ни у не фор мал ном сек то ру, од но сно 
„си вој еко но ми ји”.

Свим Ин диј ци ма је, ме ђу тим, од на вр-
ше них 18 го ди на на рас по ла га њу члан-
ство у На ци о нал ном пен зиј ском си сте му 

(НПС), што зна-
чи да мо гу да, 
уз по себ не по-
ре ске и дру ге 
олак ши це, ште-
де за да не кад 
им ис тек не рад-
ни век. До сад 
је учла ње ње у 
овај си стем би-
ло мо гу ће до 60 

го ди на, а нај но ви јом од лу ком тај ли мит је 
про ду жен на 65, а под по себ ним усло ви-
ма и до 70, што зна чи да за при пре ме за 
пен зи ју ни кад ни је ка сно. По пу лар ност 
овог си сте ма ра сте, што по ка зу ју по да ци 
за про шлу го ди ну, ка да су упла те ко ри-
сни ка по ра сле за ви ше од сто од сто.
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на лицу места

У Лу ко ву, се лу на об рон ци-
ма Свр љи шких пла ни на, 
у не по сред ној бли зи ни 

Ста ре пла ни не и Ба би ног зу ба, 
не дав но је одр жа на пе та ту-
ри стич ко-при вред на ма ни фе-
ста ци ја Ја ни ја да, так ми че ње у 
при пре ми ја ни је, је ла од јаг ње-
ти не са до дат ком пра зи лу ка. 
До ма ћин ове ма ни фе ста ци је 
би ла је МЗ Лу ко во, а са бор је 
под по кро ви тељ ством оп шти-
не ор га ни зо вао Цен тар за ту-
ри зам, кул ту ру и спорт Свр љиг. 
На отва ра њу ма ни фе ста ци је 
по се ти о ци ма су се обра ти ли Ву-
ји ца Мар ко вић, пред сед ник МЗ 
Луковo, и Је ле на Три фу но вић, 
пред сед ни ца оп шти не Свр љиг. 

– Ова кве ма ни фе ста ци је има ју 
за циљ да ожи ве се ла и по кре ну 
се ри ју раз го во ра о по љо при-
вре ди, се о ском ту ри зму, се тви, 
здрав стве ној и со ци јал ној за шти-
ти ста нов ни ка се о ских сре ди на. 
Ово го ди шњу Ја ни ја ду обе ле жи-
ли су и но ви ки ло ме три ас фал-
ти ра не са о бра ћај ни це на свр љи-

шкој те ри то ри ји у прав цу Ба би-
ног зу ба – ре кла је Је ле на Три фу-
но вић на отва ра њу Са бо ра.

У так ми чар ском де лу у при-
пре ми ја ни је, је ла ка рак те ри-
стич ног за Лу ко во, уче ство ва-
ло је осам так ми ча ра из овог и 
окол них ме ста. По оце ни пе то-
чла ног жи ри ја, по бед ник ово-
го ди шње Ја ни ја де је Са ша Ма-

те јић из Вла хо ва, дру го ме сто 
осво јио је Иви ца Ми лој ко вић 
из Ма ној ли це а тре ћи су би ли 
бли зан ци Вељ ко и Ни ко ла из 
Ма ној ли це. Ор га ни за тор је по-
бед ни ци ма уру чио нов ча не и 
роб не на гра де, да ри ве спон зо-
ра из го то во це ле Ср би је. 

До ма ћи це су сво је штан до-
ве укра си ле руч ним ра до ви ма, 

а за по слу же ње су по ну ди ле 
спе ци ја ли те те тог кра ја. Нај-
леп ши ет но штанд по ста ви ло 
је Удру же ње „Гор ска ви ла” из 
Свр љи га. Ле по ти ца ма ни фе-
ста ци је и за штит ни знак до на-
ред ног са бо ра је сту дент ки ња 
Ка та ри на Ми лој ко вић из Ма-
ној ли це.

При год не по кло не до би ли су 
Емил Цан ков, пред сед ник оп-
шти не Бе ло град чик из Бу гар ске, 
и Ву ји ца Мар ко вић, пред сед-
ник МЗ Лу ко во. До де ље на су и 
при зна ња удру же ња му зи ча ра 
„Бе ле но те” за слу жним по је дин-
ци ма.

На са бор су сти гли по се ти о-
ци из го то во це ле ју го и сточ не 
Ср би је. При ка зан је бо гат кул-
тур но-за бав ни про грам, па је 
ве се ло уз на род но ко ло би ло до 
ка сно у ноћ. По оце ни пред сед-
ни це Ор га ни за ци о ног од бо ра 
Мир ке Ми ло са вље вић, ово је 
би ла до са да нај по се ће ни ја ма-
ни фе ста ци ја.

С. Ђор ђе вић

У ЛУ КО ВУ КОД СВР ЉИ ГА ОДР ЖА НА ПЕ ТА ЈА НИ ЈА ДА 

Укус ја ни је и до бра за ба ва

У окви ру Град ске ор га ни-
за ци је сле пих и сла бо ви дих 
Но вог Са да де лу је и Спорт-
ско дру штво „Луј Брај”, чи ји 
су чла но ви вр ло ак тив ни и 
успе шни у раз ли чи тим спор-
то ви ма.

Пред сед ник дру штва Бра-
ни слав Јар че вић ис ти че да 
се ње го ви чла но ви так ми-
че у би ци кли зму, пли ва њу, 
атле ти ци, пе то бо ју, пи ка ду 
и гол ба лу, тим ском спор ту у 
ко ме су ви ше стру ки осва ја-
чи ме да ља на свет ским пр-
вен стви ма и па ра о лим пиј-
ским игра ма.

У по след ње вре ме, пре ма 
ре чи ма Јар че ви ћа, чла но-
ви но во сад ске ор га ни за ци је 
сле пих и сла бо ви дих по себ-
но су ак тив ни у звуч ном пи-
ка ду, у че му су се над ме та ли 

и на ме ђу на род ним тур ни-
ри ма у Ту зли, Ви со ком, Ву ко-
ва ру и Оси је ку.

За јед но са ко ле га ма из 
спорт ских дру шта ва из Бе о-
гра да, По жа рев ца и Ужи ца, 
не дав но су по кре ну ли осни-

ва ње пи ка до ли ге у ко јој ће 
се так ми чи ти пет еки па, а 
на да ју се да ће јед ног да на 
овај спорт би ти увр штен и у 
про грам Па ра о лим пиј ских 
ига ра.

Д. Ко раћ

ГРАД СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ НО ВИ САД

Уско ро пи ка до ли га
СМЕ ДЕ РЕ ВО

Ин дук ци о на 
пе тља за  
по ја ча ва ње го во ра

Цен трал на ака де ми ја по во дом обе-
ле жа ва ња Ме ђу на род не не де ље глу-
вих одр жа на је 28. сеп тем бра у Сме-
де ре ву, уз уче шће пред став ни ка ор-

га ни за ци ја 
глу вих и 
н а  г л у  в и х 
осо ба из 
чи та ве Ср-
би је. 

Тим по-
во дом, на 
ш а л  т е  р у 

сме де рев ске Фи ли ја ле Фон да ПИО 
отво ре на је ин дук ци о на пе тља за ам-
пли фи ка ци ју го во ра, у ре а ли за ци ји ГО 
глу вих и на глу вих и уз по др шку ре сор-
ног Ми ни стар ства. Пе тље по ја ча ва ју 
звук гла са и не у тра ли шу по за дин ску 
бу ку, та ко да осо бе ко је ко ри сте слу-
шни апа рат мо гу ја сно да чу ју оно га ко 
им се обра ћа.  Г. О.
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Пр ва кул тур но-за бав на и 
спорт ска ма ни фе ста ци ја „Пе-
че њи ја да 2017” одр жа на 9. и 
10. сеп тем бра у тр сте нич ком 
се лу Сто па ња оправ да ла је 
оче ки ва ња. Кроз се ло је про-
де фи ло ва ло ви ше од 20.000 
по се ти ла ца, а ми рис све жег 
пе че ња ши рио се сву да на за-
до вољ ство до ма ћи на и њи-
хо вих го сти ју. Ову дво днев ну 
ма ни фе ста ци ју ор га ни зо ва ли 
су оп шти на Тр сте ник и ње на 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, као 
и Ме сна за јед ни ца Сто па ња.

„Пе че њи ја ду” је све ча но 
отво рио Ве ро љуб Ар сић, за ме-
ник пред сед ни ка Скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је, при сут ни ма 
су се обра ти ли и пред сед ник 
оп шти не Тр сте ник Алек сан дар 
Ћи рић, пред сед ник СО Тр сте-
ник Ге ра сим Ата на ско вић и На-

да Са рић, чла ни ца Оп штин ског 
ве ћа за ду же на за спорт.

– Има ли смо за и ста бо гат и са-
др жа јан про грам. Пр вог да на уз 
му зич ки про грам ор га ни зо ва на 
је из ло жба олд тај ме ра, а за тим 
су кроз се ло про де фи ло ва ли 
бај ке ри. На сту пи ли су и ка ра-
ти сти тр сте нич ке „Пр ве пе то-

лет ке” ко ји су пред ста ви ли ову 
бо ри лач ку ве шти ну. Одр жа но 
је и так ми че ње еки па у окви ру 
се о ских ига ра без гра ни ца: так-
ми чи ло се 20 ме сних за јед ни ца 
у ско ку удаљ, ба ца њу ка ме на с 
ра ме на, у пи ка ду, над вла че њу 
ко ноп ца, ба ске ту, ма лом фуд ба-
лу и дру гим при ја вље ним спор-

то ви ма. Би ло је за и ста див но и 
не за бо рав но – ка же ди рек тор 
тр сте нич ке Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Вла ди мир Јев тић.

Дру гог да на ма ни фе ста ци-
је уру че не су на гра де, злат не 
ме да ље и ди пло ме за нај бо ље 
пра се ће и јаг ње ће пе че ње и за 
нај леп ше аран жи ра ну пра се ћу 
гла ву. Нај бо ље пра се ће пе че-
ње имао је Ра де Вит ко вац, док 
је у кон ку рен ци ји јаг ње ћег пе-
че ња пр во ме сто осво јио Ба та 
Па у но вић. На гра ђе не су и нај-
бо ље пе че ња ре. За хвал ни це 
су при ми ли и до на то ри ко ји 
су по мо гли у ор га ни за ци ји ма-
ни фе ста ци је. У му зич ком де лу 
про гра ма уче ство ва ла су кул-
тур но-умет нич ка дру штва из 
тр сте нич ке оп шти не и по зна ти 
естрад ни умет ни ци.

Д. Ива но вић

Дом кул ту ре „Сте ван Мо-
кра њац” је и ове го ди не, 
под по кро ви тељ ством 

Ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и 
оп шти не Не го тин, ор га ни зо вао 
„Мо крањ че ве да не”. Ме ђу ви ше 
од 800 уче сни ка 52. фе сти ва ла 
би ло је чак 12 хо ро ва из Ср би је и 
ино стран ства. Фе сти вал је отво-
ри ла Дра га на Ми тро вић, са вет-
ник у Ми ни стар ству за кул ту ру и 
ин фор ми са ње, по сле по здрав не 
ре чи Вла ди ми ра Ве лич ко ви ћа, 
пред сед ни ка оп шти не Не го тин, 
и бе се де Де ја на Са ви ћа, ди ри-
ген та и управ ни ка На род ног по-
зо ри шта у Бе о гра ду. 

– Ова ви ше не го успе шна и 
зна чај на ма ни фе ста ци ја, осми-
шље на пре 52 го ди не као смо-
тра на род не тра ди ци је, фол кло-
ра и пе са ма, вр шњак је не ко ли-
ко фе сти ва ла, по пут БЕ МУС-а, 
Ју го сло вен ских хор ских све ча-
но сти и дру гих, као плод ло кал-
них ини ци ја ти ва и да ле ко ви-
до сти ши рег кру га кул тур них, 
по себ но му зич ких де лат ни ка, 
му зи ко ло га и исто ри ча ра оно-
га вре ме на. Уз оба ве зно и сјај но 
за ми шље но Нат пе ва ва ње хо ро-
ва, уз отва ра ње Да на зву ци ма 
Ше сте ру ко ве ти – Хај дук Вељ-
ко, под име ном сво га ве ли ког 
су гра ђа ни на у Не го ти ну, с вре-

ме ном је пре ра сла у је дан од 
сто жер них кул тур них са бо ра у 
ис точ ном кра ју Ср би је, слич но 
Ву ко вом са бо ру у Тр ши ћу – ре-
као је Де јан Са вић. 

За по бед ни ка ово го ди шњег 
тра ди ци о нал ног Нат пе ва ва ња 
про гла ше но је Пе вач ко дру штво 
„Пре по доб ни Ра фа и ло Ба нат ски” 
из Зре ња ни на са ди ри ген том 
Сен ком Ми ли са вље вић. Њи-
ма је при па ла Ста ту е та „Сте ван 
Мо кра њац”, рад ва ја ра Не бој ше 
Ми три ћа, уста но вље на пре три 
де це ни је. Про гра ме 52. Мо крањ-
че вих да на од 23. до 29. сеп-
тем бра у Не го ти ну, пра ти ла је 
број на пу бли ка на већ по зна тим 

из во ђач ким сце на ма у гра ду, 
као и ме сту по ре кла Мо крањ-
че вих пре да ка, у се лу Мо кра њу. 
На ово го ди шњој ма ни фе ста ци ји 
на сту пи ла су не ка од нај зна чај-
ни јих име на из обла сти му зи ке, 
али и ли ков не и сцен ске умет но-
сти. Про грам ски кон цепт 52. Мо-
крањ че вих да на са чу вао је идеј-
ну око сни цу про мо ви са ња ства-
ра ла штва нај зна чај ни јег срп ског 
ком по зи то ра Сте ва на Сто ја но ви-
ћа Мо кра њац (1856–1914), а и са 
по себ ном па жњом афир ми сао 
срп ско му зич ко ства ра ла штво 
и из во ђа штво, по себ но хор ску 
тра ди ци ју.

Ј. Ста но је вић

У НЕ ГО ТИ НУ ОДР ЖА НИ 52. МО КРАЊ ЧЕ ВИ ДА НИ

Број ни  
уче сни ци,
за до вољ на 
пу бли ка

ТР СТЕ НИК

У Сто па њи пе че ње спо ји ло љу де

На Мо крањ че вим да ни ма бе се дио Де јан Са вић, по зна ти срп ски ди ри гент
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ДО ЛО ВО

Штру дли ја да по 18. пут
За хва љу ју ћи Удру же њу же на „До лов ке”, ко је већ 18 го ди на 

ор га ни зу је ма ни фе ста ци ју по све ће ну ста рој ба нат ској штру-
дли, и са мо се ло До ло во код Пан че ва по ста ло је пре по зна-
тљи во по овој по сла сти ци. „До лов ке” су ус пе ле да свој про из-
вод за шти те и брен ди ра ју, а на ра дост број них го сти ју, сва ке 
го ди не на „Штру дли ја ди” пред ста вља ју сво је уме ће као и ве-
шти не дру гих уче сни ца.

На ово го ди шњој ма ни фе ста ци ји, по чет ком сеп тем бра, 
штру дле је пред ста ви ло 148 же на из 25 удру же ња, а пра зни 

ДО ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ

Дру же ње са 
Јагодинцима

ЉУ БО ВИ ЈА

Пен зи о не ри би ли  
на Оплен цу

Удру же ње пен зи о не ра из Љу бо ви је ор га ни зо ва ло је сре-
ди ном сеп тем бра јед но днев ни из лет на ко ји је пу то ва ло три-
де се так пен зи о не ра. Том при ли ком по се ти ли су Цр кву све тог 
Ђор ђа са при пра том на Оплен цу, ма на стир Бо го ва ђу и Ет но-
се ло „Ба би на ре ка” (на сли ци), ко је се на ла зи у Тр бу шни ци 
код Аран ђе лов ца.

– Леп сун ча ни дан пријао је на ма ста ри јим осо ба ма, па смо 
с ла ко ћом до пу то ва ли ауто бу сом до пре ле пих шу ма диј ских 
ме ста у ко ји ма смо ви де ли пу но зна ме ни то сти. Пр ви пут смо 
по се ти ли Ет но се ло „Ба би на ре ка” у ко јем смо се за др жа ли два 
са та, раз гле да ли га, од мо ри ли се у пот пу ном ми ру и ти ши ни 
ко ју рет ко где и ка да да на шњи чо век мо же да до жи ви – ка же 
Ко виљ ка Иг ња то вић, се кре тар Удру же ња пен зи о не ра у Љу-
бо ви ји.  М. М.

ОБРЕ НО ВАЦ

Ак тив ни 
ве те ра ни

У окви ру про гра ма „Одр жи ви 
рад са рат ним и мир но доп ским 
вој ним ин ва ли ди ма и по ро ди-
ца ма”, ко ји је по др жао Се кре та-
ри јат за со ци јал ну за шти ту гра-
да Бе о гра да, Удру же ње рат них и 
мир но доп ских вој них ин ва ли да 
Обре нов ца ре дов но укљу чу је 
члан ство и све за ин те ре со ва не 
у кул тур но-умет нич ке про гра-
ме. Не дав но је сто ти нак чла но ва Удру же ња и оста лих за ин-
те ре со ва них ор га ни зо ва но по се ти ло Бе о град ско драм ско 
по зо ри ште и при су ство ва ло ху ма ни тар ном кон цер ту. 

Удру же ње рат них и мир но доп ских вој них ин ва ли да Обре-
нов ца већ тре ћу го ди ну, уз по др шку ло кал не са мо у пра ве, 
ор га ни зу је из ло жбу руч них ра до ва. Кре а ци је су на ста ле у 
ор га ни зо ва ним ра ди о ни ца ма, где су чла ни це удру же ња мо-
гле да се ис ка жу у ра зним тех ни ка ма: вез, пле те ње (штри ка-
ње), хе кла ње, сли ка ње... Би ли су за сту пље ни пред ме ти од 
ву не, плат на, кон ца, др ве та, на кит, су ве ни ри и оста ли ма те-
ри ја ли.  М. А. 

штан до ви на кра ју да на би ли су нај бо љи по ка за тељ ко ли ко 
се ов де ужи ва у до бром ко ла чу. Као и обич но, нај ви ше се тра-
жи ла она тра ди ци о нал на, са ма ком, али су уче сни це пра ви ле 
и сло вач ку пле те ну штру длу „Бо љов ско”, а при пре ми ле су и 
пи ту од ја бу ка, тра ди ци о нал ни сло вач ки ко лач, бач ку штру-
длу од ро га ча и ви шње и мно ге дру ге.

У До ло ву се сви сла жу да је штру дла про сла ви ла њи хо во 
се ло и да не ма ку ће у ко јој бар не ко не зна да уме си овај ко-
лач од ко га су на пра ви ли ле пу при чу. Г. О.

Да тре ће до ба мо же би ти за ни мљи во и кре а тив но, са мо ако 
се да ни осми сле, по твр ди ли су не дав но пен зи о не ри из Ја го-
ди не и До њег Ми ла нов ца. 

Јед на од мо гућ но сти су и пу то ва ња и оби ла зак зна ме ни то сти 
Ср би је, уз дру же ње са „ис пи сни ци ма”. Раз ми шља ју ћи на сли чан 
на чин, Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра До њи Ми ла но вац и Оп-
штин ско удру же ње пен зи о не ра из Ја го ди не до го во ри ли су за-
јед нич ко јед но днев но дру же ње у До њем Ми ла нов цу. 

– До њо ми ла но вач ки пен зи о не ри су за го сте из Ја го ди не ор-
га ни зо ва ли по се ту ар хе о ло шком ло ка ли те ту Ле пен ски вир, 
као и Цен тру за по се ти о це На ци о нал ног пар ка Ђер дап. На за-
јед нич ком руч ку са бра ни су ути сци, а бу ду ћи да су Ја го дин ци 
би ли пре за до вољ ни, до го во ре на су но ва дру же ња. Пр во ће 
би ти сре ди ном ок то бра у Ја го ди ни, а већ сле де ће го ди не ја-
го дин ски пен зи о не ри по но во ће би ти го сти До њег Ми ла нов-
ца – на ја вио је за „Глас оси гу ра ни ка” Жи во та Пе шић из Ме сне 
ор га ни за ци је пен зи о не ра До њи Ми ла но вац. Ј. С.
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БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Не у мор ни пут ни ци
Ако би се би ра ла ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ср би ји 

ко ја је нај ак тив ни ја у ор га ни за ци ји из ле та, Бе ле Во де би си-
гур но би ле у са мом вр ху. Сва ки из лет је до бро ор га ни зо ван 
и при пре мљен. Та ко је би ло и при ли ком из ле та на Бор ско је-
зе ро, тај би сер при род не ле по те. Ус пут је по се ћен ма на стир 
Гор њак, као и из вор Мла ве у Жа гу би ци. 

Ге сло ор га ни за то ра је да док се је дан из лет ре а ли зу је дру ги 
се при пре ма, па је та ко сле де ћи био из лет у Аран ђе ло вац и 
око ли ну. Ишло се на Бу ку љу Га ра шко је зе ро, Ри со вач ку пе ћи-
ну, Бу ко вич ку ба њу, град Аран ђе ло вац....  М. Р.

ЛЕ СКО ВАЦ

Уго сти ли Кра љев ча не
По во дом 28. „Ле ско вач ке ро шти љи ја де”, око 160 чла но ва 

Удру же ња пен зи о не ра из Кра ље ва по се ти ло је сво је при ја-
те ље из Удру же ња пен зи о не ра у Ле сков цу. Му зич ко-по ет ска 
сек ци ја ле ско вач ког удру же ња за го сте из Кра ље ва, али и из 
окол них оп шти на Ја бла нич ког управ ног окру га, при ре ди ла је 
не за бо ра ван про грам (на сли ци).

ША БАЦ

Ак ти ван од мор  
на Зла ти бо ру

Три де сет три чла на ша бач ке ор га ни за ци је ин ва ли да ра да 
од ма ра ло се се дам да на на Зла ти бо ру. Вре ме као на ру че но, 
шет ња, оби ла зак спо ме ни ка, зла ти бор ских је зе ра, Ви ше гра-
да, Крем не, Мо кре го ре, Пот пећ ке пе ћи не. По ред Зла ти бо ра, 
гру па од 15 чла но ва и чла ни ца бо ра ви ла је у Со ко ба њи.

И сле де ће го ди не ће чла но ви Град ске ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да Ша бац има ти мо гућ ност за ин ди ви ду ал не и груп-
не од ла ске у ба ње и пла ни не, уз ко ри шће ње ва у че ра или на 
ра те. М. С.

БА ЈИ НА БА ШТА

До ма ћи ну пр во ме сто
И ове го ди не Удру же ње пен зи о не ра из Ба ји не Ба ште би-

ло је до ма ћин Ми ни олим пи ја де Зла ти бор ског окру га, ко ја је 
одр жа на у Спорт ском цен тру „Бра ћа Ми лу ти но вић”. Так ми ча-
ри су се над ме та ли у стре ља штву, ко шар ци, фуд ба лу, шта фет-
ном хо да њу, ба ца њу пло чи це и пи ка ду. Све у куп ни по бед ник 
је Удру же ње пен зи о не ра Ба ји на Ба шта са 38 бо до ва, дру го 
ме сто при па ло је Се вој ну са 36, а тре ће Ча је ти ни са 14 бо до-
ва. Ба ји но ба штан ска еки па, у са ста ву Ста ка Лу кић, Дра га на 
Ми скин, Во ја Ко ја ди но вић, Ми лун Ти мо ти је вић, Ра ди ша Ста-
ме нић и Спа со је Илић, би ла је нај бо ља у стре ља штву, ко шар-
ци и пи ка ду, што је би ло до вољ но за пр во ме сто.

– Дра го нам је да смо по но ви ли про шло го ди шњи успех. 
Овај пут је би ло мно го те же иако је уче ство ва ло ма ње еки па, 
јер смо има ли ве ли ког ри ва ла у ко ле га ма из Се вој на – ре као 
је Ра ди ша Ста ме нић. М. А.

Го сте је у име гра да до ма ћи на по здра вио Бра ти слав Здрав-
ко вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Ле сков ца и Ја бла-
нич ког управ ног окру га, ко ји је по ру чио да је ве о ма сре ћан 
што је ус по ста вље на ду го роч на, све стра на и још бли жа са рад-
ња удру же ња пен зи о не ра на ре ла ци ји Ле ско вац–Кра ље во. 

У име пен зи о не ра из гра да на Ибру Ле сков ча ни ма је на ср-
дач ном до че ку и ве ле леп ном му зич ком про гра му за хва лио 
Ти мо ти је Ни ко лић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра из 
Кра ље ва.  

Кра љев ча ни су овом при ли ком об и шли кул тур но-исто риј-
ске зна ме ни то сти Ле сков ца.   Т. С.
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представљамо

ДОМ ВО ЖДО ВАЦ 

Отво рен би ли јар клуб
У До му Во ждо вац Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар 

Бе о град отво рен је би ли јар клуб. Отва ра њу клу ба, 
по ред ко ри сни ка и упра ве до ма, при су ство ва ли су 
и го сти из до мо ва Бе жа ниј ска ко са и Ка ра бур ма. 

При сут не је у кра ћем го во ру по здра вио управ-
ник до ма Во ждо вац, Иван Је здић, ко ји је по же лео 
да са рад ња из ме ђу ова три до ма бу де још бо ља. 
Пре по чет ка тур ни ра хро ни чар До ма Во ждо вац 
Пе тар Пе тро вић по чи тао је при год ну пе сму „Би ли-
јар”: „Ех, да ни сам сад ова ко стар, играо бих са ва-
ма и ја би ли јар, ал, осе ћам, ни сам ви ше јак, тре су 
ми се ру ке ка да узмем так. За то са да на сто ли цу 
се дам, ви ле по играј те, а ја ћу да гле дам, од да нас 
се наш клуб зо ве Ка ра ђор ђе, ко мо же да игра нек 
сло бод но до ђе”.

По сле крат ког про гра ма по чео је тур нир на ко-
јем су уче ство ва ли ко ри сни ци сва три до ма. Због 
ве ли ког ин те ре со ва ња, упра ва клу ба је од лу чи ла 
да се отво ри ма ла шко ла би ли ја ра.  П. П.

У дво ри шту Ста ци о на ра 
Уста но ве Ге рон то ло шки цен-
тар Бе о град у Диљ ској сре ди-
ном сеп тем бра ми ри са ло је 
све на до бра ста ра вре ме на 
– пе кла се па при ка ши ља и фе-
фе рон ка. 

– Све под се ћа на ку ћу... 
Осам на ест го ди на је про шло 
от ка ко сам по след њи пут 
спре ма ла ај вар... – са мо су не-
ки од ко мен та ра ко ри сни ка. 
Сле де ћег да на не у мор на гру па 
ко ри сни ка, чу ва ра тра ди ци је, 
уз по моћ за по сле них са мле ла 
је па при ку и ску ва ла ај вар ко ји 
је до био на зив „ај вар ко ста ци-
о нар ко”.  Г. О.

Пред ста вљен ка та лог  
про из во да на ста лих у  
Отво ре ној ра ди о ни ци  
удру же не кре а тив но сти 

На ма ни фе ста ци ји упри ли че ној не-
дав но у До му Бе жа ниј ска ко са Уста-
но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град 

све ча но је пред ста вљен ка та лог „О’РУК” 
про из во да, ко ји об је ди њу је нај бо ље руч не 
ра до ве ко ри сни ка Уста но ве. Ко ри сте ћи ста-
ре ве шти не тра ди ци о нал них руч них ра до ва 
ускла ђе не са мо дер ним трен до ви ма, са пу-
но љу ба ви и жа ра, чла ни це Отво ре не ра ди-
о ни це удру же не кре а тив но сти (О’РУК) ства-
ра ју уни кат не про из во де на ме ње не сви ма 
ко ји пре по зна ју ле по ту ру ко тво ри на. Сви 
ма те ри ја ли ко ји се ко ри сте су при род ни, а 
по себ но су атрак тив ни еко ло шки про из во-
ди ко ји се из ра ђу ју од па пи ра и пла стич них 
ке са. У асор ти ма ну „О’РУК” про из во да на ла-
зи се и бо га та ко лек ци ја ву не них ства ри за 
де цу, ти неј џе ре, од ра сле и ста ри је.

У дво ри шту До ма ста рих на Бе жа ни ји по-
ста вље не су ра ди о ни це (на слици) у ко ји-
ма су на ли цу ме ста пред ста вље не тех ни ке 
из ра де про из во да (тор бе од па пи ра, тка не 
тор бе, је ле ци, срп ске ко шу ље, ве зе не ма ра-
ми це, ме да љо ни, хе кла ни на кит, поп ки це, 
ет но ча ра пе). Пар у на род ној но шњи са по-
га чом, го спо ђе са ме де ња ци ма, кроф на ма, 

штру длом, пле сни па ро ви у ста рој град ској 
но шњи, ве жба чи арт јо ге, сли ка ри, му зи ча-
ри, се ни о ри про мо то ри по клон про из во да, 
по здра вља ли су го сте ко ји су ужи ва ли у њи-
хо вим пер фор ман си ма и див ним уку си ма 
тра ди ци је. Би ло је то ужи ва ње за сва чу ла, 
је дин ствен до га ђај ко ји се ба зи ра на про-
мо ви са њу и раз во ју ме ђу ге не ра циј ске со ли-
дар но сти, укла ња њу пред ра су да и сте ре о ти-
па, као јед ним од ва жних ци ље ва у обла сти 
дру штве не бри ге о ста ри јим ли ци ма.

Ди рек тор ка Уста но ве Су за на Ми шић по-
здра ви ла је го сте, умет ни ке, са рад ни ке, 
по себ но је за хва ли ла ко ри сни ци ма на ини-

ци ја ти ви и пре да но сти. На гла си ла је да су 
ста ри ји ва жни чу ва ри дру штве не исто ри је 
и вред но сти, да тре ба да бу ду осна же ни да 
сле де сво ја ин те ре со ва ња и хо би је, да на-
ста ве да ра де до кле год су спо соб ни и вољ-
ни за то. Ди рек тор ка је по хва ли ла рад за по-
сле них у Уста но ви ре кав ши да је по но сна на 
зна ње и ен ту зи ја зам ко ји ула жу у до бро бит 
ста ри јих су гра ђа на.

Про грам су за чи ни ли на сту пи пе ва ча клу-
ба за ста ри је „Дрин ка Ћу ко вић”, гру пе пе ва ча 
ПА КУД „Ан ђел ка Тр на вац”, КУД „Опа нак” и пе-
вач ке гру пе „Па ли лул ски би се ри”.

 Г. О.

АК ТИВ НО СТИ УСТА НО ВЕ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

Ра дом про тив ста ро сти и 
бо ле сти

СТА ЦИ О НАР У ДИЉ СКОЈ

При пре ма ње ај ва ра
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА?З. М., Ло зни ца: Ста ро сни сам пен зи о нер по при вре ме ном 

ре ше њу од 2007. го ди не. Да ли је нео п ход но да под не-
сем зах тев за до би ја ње ко нач ног ре ше ња? Ако је сте, ко ји 

обра зац тре ба да по пу ним и да ли мо гу да га на ђем на сај ту 
Фон да ПИО.

?Н. Д., Бе о град: Пре че ти ри ме се ца сам овла стио си на да 
уме сто ме не по ди же пен зи ју, по што је дан део го ди не жи-
вим у Цр ној Го ри. Ко ја је про це ду ра да то овла шће ње по-

ни штим и уме сто ње га овла стим ћер ку да узи ма мо ју пен зи ју. 
Да ли то мо гу да ура дим из Цр не Го ре или мо рам да до ла зим 
у Бе о град?

?Р. К., Ку мо драж: До при ме не за ко на о при вре ме ном ума-
ње њу пен зи је при мао сам 59.800 ди на ра. На кон ума ње ња 
од 25 од сто до био сам око 51.000 и на ту осно ви цу сам до-

би јао ко рек ци је. Спо ра зу мом Ср би је и БиХ до не то ми је но во 
ре ше ње па ми је пен зи ја по ра сла, али је и на ту сво ту по но во 
при ме ње но ума ње ње. Има ју ли пра во по дру ги пут да ми ума-
њу ју пен зи ју, јер сам од дру ге др жа ве до био по ви ши цу. Мо гу 
ли суд ским пу тем обо ри ти ово ре ше ње?

?М. Ж., Сур чин: Имам 61 го ди ну жи во та и 31 го ди ну рад ног 
ста жа. Ако бих ове ка лен дар ске го ди не оти шла у пен зи ју, 
да ли бих има ла ума ње ње због не до вољ но го ди на ста жа?

?М. С., Ба ра је во: Ко ји је за кон ски рок за до но ше ње ре ше ња 
о сти ца њу пра ва на ино стра ну пен зи ју од под но ше ња зах-
те ва? Ка ква је си ту а ци ја у прак си?

?С. Ђ., Ћу при ја: Са би ра ју ћи стаж у Ср би ји ко ји из но си 36 го-
ди на и осам ме се ци и Аустри ји од три го ди не и че ти ри ме-
се ца имам укуп но 40 го ди на рад ног ста жа. Још не мам 65 

го ди на и под нео сам зах тев за пен зи ју. Да ли ћу и ка да по че ти 
да при мам аустриј ски део пен зи је? Да ли ће то би ти ка да поч-
нем да до би јам на шу или ка да на пу ним 65 го ди на ста ро сти?

Зах тев за ко нач но ре ше ње

По ни шта ва ње овла шће ња

Ума ње ње пен зи је

Трај но ума ње ње пре вре ме не пен зи је

Ре ше ње о пра ву на ино стра ну 
пен зи ју

Аустриј ски део пен зи је

Од го вор: Ко нач но ре ше ње 
о оства ри ва њу пра ва на пен-
зи ју Фонд до но си по слу жбе ној 
ду жно сти ка да се от кло не раз-
ло зи при вре ме но сти ре ше ња, 
од но сно ка да се при ба ве сви 
по да ци ко ји су не до ста ја ли а 
по треб ни су за до но ше ње ко-

нач ног ре ше ња. Уко ли ко има те 
са зна ња да су от кло ње ни раз-
ло зи при вре ме но сти, мо же те и 
са ми под не ти зах тев за до но-
ше ње ко нач ног ре ше ња над ле-
жној фи ли ја ли. Не по сто ји по се-
бан обра зац, зах тев се пре да је у 
сло бод ној фор ми.

Од го вор: Ва же ће овла шће-
ње мо же те опо зва ти пре ис те ка 
ро ка ва же ња ко ји из но си 12 ме-
се ци. По треб но је да ис плат ној 
слу жби у фи ли ја ли ко ја вр ши 
ис пла ту до ста ви те (лич но или 
пре по ру че ном по штом) из ја-
ву о опо зи ву овла шће ња и да 
се из ја сни те о да љем на чи ну 
ис пла те, тј. да до ста ви те но во 

ове ре но овла шће ње и до каз о 
пре би ва ли шту овла шће ног ли-
ца. На по ми ње мо да овла шће ње 
мо ра да се од но си на при јем 
пен зи је, а не на рас по ла га ње 
сред стви ма са те ку ћег ра чу на. 
Уко ли ко се пен зи ја ис пла ћу је 
пре ко те ку ћег ра чу на, за про-
ме ну овла шће ња се обра ћа те 
бан ци.

Од го вор: При ли ком утвр ђи-
ва ња усло ва за пен зи о ни са ње 
и од ре ђи ва ње ви си не пен зи је, 
узет је у об зир стаж на вр шен у 
обе бив ше ре пу бли ке и до не-
то је пр во ре ше ње. Ва ше дру го 
ре ше ње о пра ву на пен зи ју ура-
ђе но је на осно ву Спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу са БиХ, 
ко јим је ре гу ли са но да но си о-
ци оси гу ра ња по слу жбе ној ду-

жно сти ура де пре ра чун пен зи је 
по осно ву до ма ћег ста жа оси-
гу ра ња. На кон овог пре ра чу на, 
Ва ма је дру гим ре ше њем утвр-
ђен но ви из нос пен зи је за стаж 
ко ји сте оства ри ли у Ср би ји и за 
део ста жа из БиХ. 

Ва ша пен зи ја ни је два пу та ума-
ње на, већ је овај за кон при ме њен 
на но ви из нос пен зи је по ре ше њу 
ко је за ме њу је пр во бит но.

Од го вор: У 2017. го ди ни услов 
за ста ро сну пен зи ју за же не је 
на вр ше на 61 го ди на и шест ме-
се ци жи во та и нај ма ње 15 го ди-
на ста жа оси гу ра ња и ста ро сна 
пен зи ја се не ума њу је због ста жа 
оси гу ра ња. Трај но ума ње ње ви-
си не пен зи је од но си се на пре-
вре ме ну ста ро сну пен зи ју ко ја 
се сти че пре про пи са них го ди-
на жи во та за ста ро сну пен зи ју, а 

не због ста жа оси гу ра ња. Из нос 
пре вре ме не ста ро сне пен зи је 
се трај но ума њу је за 0,34 од сто 
за сва ки ме сец пре на вр ше них 
го ди на жи во та, про пи са них за 
сти ца ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју (ума ње ње мо же из но си ти 
мак си мал но 20,4 од сто). Услов у 
2018. го ди ни за ста ро сну пен зи-
ју за же не је на вр ше не 62 го ди не 
жи во та.

Од го вор: Ре ше ње о пра ву 
на ино стра ну пен зи ју до но си 
ор ган со ци јал ног оси гу ра ња 
др жа ве где је на вр шен стаж 
оси гу ра ња и Фонд не ма ути-
ца ја на тра ја ње тог по ступ ка. 
Уко ли ко по сто ји стаж оства рен 
у ино стран ству или бив шим ре-
пу бли ка ма, по сту пак за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју мо же 
тра ја ти ду же због: при ба вља ња 
по твр да о на вр ше ном ста жу 
у ино стран ству; пре кла па ња 
ста жа оси гу ра ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји и ино стран ству (где 

по се бан про блем пред ста вља 
раз ли чит на чин при ка зи ва ња, 
па и об ра чу на ста жа ко ји се раз-
ли ку је од др жа ве до др жа ве); 
при ме на тзв. ин сти ту та оп ци је, 
ко ји под ра зу ме ва ви ше стру ку 
пи са ну ко ре спон ден ци ју из-
ме ђу Фон да и ино стра них но-
си ла ца оси гу ра ња, ка ко би се 
од лу чи ло о пра ву на пен зи ју; 
нео п ход ност утвр ђи ва ња чи-
ње ни це о пре стан ку оси гу ра ња 
у ино стран ству, као усло ву за 
оства ри ва ње пра ва по до ма-
ћим про пи си ма и др.

Од го вор: Ме ђу на род ним 
уго во ри ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу ре гу ли са на су пра ва 
оси гу ра ни ка ко ји оства ре стаж 
оси гу ра ња у Ср би ји и др жа-
ва ма уго вор ни ца ма, при че му 
сва ка др жа ва уго вор ни ца це-
ни пра ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња у скла ду 
са сво јим за кон ским про пи си-
ма. Ме ђу на род ним уго во ром 
о со ци јал ном оси гу ра њу ре гу-
ли са но је да се за утвр ђи ва ње 
пра ва на пен зи ју са би ра стаж 
на вр шен у зе мља ма уго вор ни-
ца ма, а из нос пен зи је се од ре-
ђу је сра змер но ста жу оси гу ра-

ња на вр ше ном у тој др жа ви. 
Оства ри ва ње пра ва и ис пла та 
пен зи је оства ре не у Ср би ји не 
за ви си од оства ри ва ња пра ва 
и ис пла те пен зи је у ино стран-
ству (и обр ну то). Пре ма за ко ну 
ко ји се при ме њу је у Аустри ји, 
му шка рац има пра во на ста ро-
сну пен зи ју са 65 го ди на жи во-
та и 15 го ди на пен зиј ског ста жа 
оси гу ра ња, од че га нај ма ње 12 
ме се ци у Аустри ји. Му шкар ци 
оси гу ра ни ци мо гу оства ри ти 
пра во на ста ро сну пен зи ју и 
пре 65, уко ли ко су оства ри ли 
36 го ди на и шест ме се ци пен-
зиј ског ста жа. 
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шареница шареница

СКАНДИНАВКА
РЕШЕЊА-СКАНДИНАВКА: стаклар, ведрина, атропин, дресина, бас, цар, епика, и, Нарона, Ика, екс, п, торта, осип, ењ, кп, сари, 
локатив, орада, к, немарно, да, ие, зато, кк, Анамити, млинари. УКРШТЕНИЦА: присност, леса, тло, астра, им, скрбник, Тигран, у, е, нит, 
рс, наук, мак,интереси, клонути, ас, бата, Астер, но, се, кинин, троскот, аин, авис. ТРИ ЗАГОНЕТКЕ: светлост, паучина, Сунце и Месец. 

УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. Блискост, интимност, 2. Врата исплетена 
од прућа – Земљиште, терен, 3. Други назив за цвет “лепа 
ката” – Именица (скр.),  4. Тутор, старатељ , 5. Име ранијег 
руског шахисте Петросјана – Хемијски симбол за уран, 6. 
Ознака за енергију – Конац, влакно – Република Србија 
(скр.), 7. Поука, савет – Једногодишња индустријска 
биљка, 8. Новчана камата (мн.), 9. Малаксати, 10. Првак, 
шампион – Брат (одмила), 11. Ранији глумац и степ играч, 
Фред – Хемијски симбол за нобелијум, 12. Повратна 
заменица – Лек против маларије,  13. Врста траве, 14. 
Слово арапског писма – Птица (лат.).
УСПРАВНО: 1. Покривач башта за рано поврће – Име 
раније данске глумице Нилсен, 2. Оштри, бритки 
– Аутомобилски стартери, 3. Ишчупаност – Лична 
заменица, 4. Град у Немачкој – Бивши (лат.), 5. Ознака 
за неутрон – Папин годишњи приход – Новински пасус, 
6. Основна тарифа (скр.) – Река у Аустрији – Циљ неког 
гађања – Неупотребљаван, 7. Срок, рима – Уситнити, 
8. Свезак књига – Тесни, узани – Беотски владар, син 
Посејдона – Ознака за север.

ТРИ ЗАГОНЕТКЕ
1. Кроз стакло прође и нама дође, а стакло не проби?
2. У кући без клина виси, и газдарицу пита „где си”?
3. Кад једно небеско тело зађе, друго изађе.

N 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ДАР КОЈИ  
СЕ ДАЈЕ  

МЛАДЕНЦИМА

ВРСТА  
АМБАЛАЖЕ

СТАВИТИ 
АДРЕСУ 

НА  ПИСМО

ТРЧАЊЕ У  
ПРИРОДИ

КОЊ ИЗ 
ЛИПИЦА

ГРАД У 
РУМУНИЈИ

ВИДАРИ  
РАНА

РАДНИК  У 
ПРОИЗВОДЊИ 

СТАКЛА

БИСТРО 
НЕБО

АЛКАЛОИД          
ИЗ ВЕЛЕБИЉА

ШИНСКО 
ВОЗИЛО БЕЗ 

МОТОРА

МУШКИ 
ПЕВАЧКИ ГЛАС

ИМПЕРАТОР

УПИТНА 
ЗАМЕНИЦА

ЕПСКА   
КЊИЖЕВНОСТ

ОЗНАКА    
ИТАЛИЈЕ

УЧЕСНИЦИ 
ДОГАЂАЈА

АНТИЧКО   
УТВРЂЕЊЕ У 

ХРВАТСК.
ПОСПАНКО

МЕСТО 
У ИСТРИ

БИВШИ 
(ЛАТ.)

ОПСЕДАЊЕ

ОЗНАКА 
ЗА ПОНД

ВРСТА  
КОЛАЧА

МАЊЕ  
ВАЖАН

БОЛЕСТ  
КОЖЕ

7. И 17.   
СЛОВО

ОПШТИНСКЕ 
ЗЕМЉЕ

КИЛОПОНД    
(СКР.)

ИНДИЈСКА 
НОШЊА

ЛИХВАРИ, 
ЗЕЛЕНАШИ

СЕДМИ 
ПАДЕЖ У 

ГРАМАТИЦИ

ВРСТА  
МОРСКЕ РИБЕ

ОЗНАКА 
ЗА КАРАТ

БОЖАНСКО 
ПИЋЕ

НЕХАЈНО, 
НЕУРЕДНО

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ПОТВРДНА 
РЕЧ

МУСЛИМ.  
МУШ.ИМЕ

10. И 7.  
СЛОВО

АРАПСКА 
ДРЖАВА

ЈЕДИНИЦА ЗА 
РАДИОАКТИВ-   

НОСТ

ЗБОГ 
ТОГА

ИСТА 
СЛОВА

ЖЕНСКО  
ИМЕ

СТАРИ НАЗИВ 
ЗА ВИЈЕТНАМЦЕ

ОЗНАКА 
ЗА ИСТОК

ЗЕМЉО-   
РАДНИК

ОЗНАКА 
ЗА ЛИТАР

ВОДЕНИЧАРИ



Да ли сте зна ли ... Римовани афо ри зми 
Жи вот је кра так и не ма на траг!
Из ви то пе рио се свет. Не раз ли ку је трн и цвет.
Не ки ма слу жи па мет да за љу бав тра жи на мет.
Ко дру го ме су ди, се би пре су ди!
Не ко се ба ца ре чи ма, а не ко би да реч има.
Ко ме је про зор у свет те ле ви зи ја, ње му је и те ле ви зи ја.

Сте во Бзди лик

Де мен ци ја
Не оча ра ва ме то ли ко бо ље су тра, ко ли ко сам раз о ча ран овим да-

нас.
Гу ра мо на пред, али то је си зи фов ски по сао.
На ша зе мља је отво ре на. Са мо су фа бри ке за тво ре не. 
Ко зна бо ље, ши ро ко му на ше нео бра ђе но по ље. 
Не при ма ју сви ми то. Они дру ги га да ју.
Сву да ула зи на ма ла вра та. То је све што знам о ње го вој мо рал-

ној ве ли чи ни.
Бес крај ним глу по сти ма је ди но крај не би био глуп.

Ми лен Ми ли во је вић

Те ни ска на ци ја
Идем у Афри ку. Ра ди ћу на цр но.
Ми је смо те ни ска на ци ја, али не мо же сва ка шу ша да жи ви од 

ре ке та.
Рат не тру бе су оми ље ни ду вач ки ин стру мен ти ве ли ких си ла.
Ја ди рек то ру све по спи ску, а он ме ни све по џе пу.
На ма је филм пу као пре сни ма ња.

Ра де Ђер го вић

Мо зга ли це
Ако сте на пра вом пу ту, сва ко вре ме је пра во.  
Вре ме ра ди са мо за оне ко ји ра де пра ве ства ри. 
При ја тељ ства има ју сми сла – док по сто ји раз у ме ва ње. 
Оно што вам се иза ле ђа де ша ва, ва ше при ја те ље осли ка ва.
Љу ди се нај лак ше упо зна ју са дис тан це.
Одр жи те реч по це ну да се и не одр жи те.
Ако про си па те па мет, не ули ва те по ве ре ње.
Не сво ди те се са мо на се бе, се бе ра ди.

Пе ко Ла ли чић

Мо лим за реч
Пен зи ја би тре ба ло да бу де као „бус плус”. Да мо же да се узи ма до-

пу на.
Из ме ђу фак ту ра и стар ле та не ма раз ли ке. И јед на и дру га су 

на ду ва не.
На по слу сам ле же ран, али пла та ни ка ко да лег не.
У шко ла ма уве де ни елек трон ски днев ни ци. Још са мо да се ди-

ги та ли зу ју оце не.
Ма да је пли ва ње здра во, мла ди ма су до вољ ни и спла во ви.
Му зи ча ри се пи та ју за што по сто ји шо пинг мол, а не и шо пинг 

дур.
Ђач ке уни фор ме по де ли ле клин це. Не ко хо ће да бу де Су пер мен, а 

не ко Џемс Бонд.
Имам про блем. Док при чам, мо бил ни ми стал но упа да у реч.
За раз ли ку од ди ја ло га, за љу бав је по треб но дво је.

Де јан Па та ко вић

Зим ни ца
Це не за зим ни цу во де ко ло, а куп ци су по су ста ли.
Да би уште део на зим ни ци, пре спа ва ће зи му.
Па ре ква ре чо ве ка, али на ба вља ју зим ни цу.
На овој ску по ћи до бро је увек има ти – пу те ра на гла ви.
Др мам те згу. Да пад ну це не.
Зим ни ца ми је као и жи вот на сре ди на. Све ло ши ја.
Мо ја зим ни ца пра ти мо ју пен зи ју. И она је – ми ни!

Ду шан Стар че вић
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– да се пр ви ди на мич ки то рањ у Ду-

– да је Ку ћа ко ја пле ше, згра да мо-

– да Гу став Ај фел ни је идеј ни тво рац 

ци ју, по треб но је из ме ђу јед ног и три са та.

го ди не из да ла злат ни ко ва ни нов чић са ње ним мо ти вом, као 

до 1930. био је нај ви ша гра ђе ви на на све ту.

фи нал ни нов чић из се ри је „Де сет ве ко ва ар хи тек ту ре”.

ба и ју са лук су зним ста но ви ма ро ти ра 

дер ног ди зај на на оба ли Влта ве у Пра-

Ај фе ло вог тор ња? Ај фе лов то рањ су 

та ко што се спра то ви, при чвр шће ни 

гу, пр во бит но на зва на Фред и Џин џер, 

ди зај ни ра ли Ма у рис Кај хлин и Еми ли 

за цен трал ни део, окре ћу? Згра да, ви-

по филм ском пле сном па ру Фре ду 

Ни гва јер. Шта ви ше, Ај фел ни је био ни 

со ка 420 ме та ра, има 80 ста но ва ко је за пу них 360 сте пе ни 

Асте ру и Џин џер Ро џерс? Френк Ге ри, 

оду ше вљен овом иде јом, али је за хва-

око цен трал ног де ла по кре ће 79 тур би на на ве тар, ства ра-

је дан од ар хи те ка та, ка сни је је од у стао од овог на зи ва да јој се 

љу ју ћи пре по ру ка ма свог глав ног ин же ње ра ипак од лу чио 

ју ћи по треб ну енер ги ју. Да би ста но ви на пра ви ли пу ну ро та-

не би „на ме тао хо ли вуд ски кич”. Че шка на род на бан ка је 2005. 

да ку пи па тент. Ај фе лов то рањ је из гра ђен 1889. го ди не и све 

– да се на Но вом Зе лан-

– да је нај ве ћа згра да на све ту на пра-

ду, у бли зи ни гра да Ма та-

вље на пот пу но од др ве та ру ска пра во-

ма та, на ла зи ве ро ват но 

слав на цр ква на остр ву Ки жи, из гра ђе на 

нај по пу лар ни ја фар ма на 

пре 150 го ди на? Цр ква Ки жи По гост је ви-

све ту? На и ме, на овој фар-

со ка 37,5 ме та ра и на пра вље на је у 18. ве-

ми из гра ђен је Хо би тон, 

ку без ијед ног за ку ца ног ек се ра, а је ди ни 

град хо би та, у ко ме су сни ма ни по пу лар ни филм ски хи то ви 

ме тал на њој је зво но у ку ли. На цр кви се на ла зе чак 22 ку-

(три ло ги ја „Го спо да ри пр сте но ва” и „Хо бит”). Округ пред ста-

по ле и зво ник, као и 102 ико не ко је по ти чу из 17. и 18. ве ка.

вља се ло ко је са др жи 44 ку ћи це уко па не у бр да, окру же не 
вр то ви ма, воћ ња ци ма и плод ним па шња ци ма, као и мо-
сто ви ма и мли ном. Но ви ји до да так Хо би то на је го сти о ни ца 
Green Dra gon Inn, отво ре на у де цем бру 2012.


