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Лет ње олим пиј ске игре 
2012, или слу жбе но Игре 
XXX Олим пи ја де, ко је се 

ове го ди не одр жа ва ју у Лон до-
ну, по че ле су 27. ју ла и тра ја ће 
до 12. ав гу ста.

Пре сто ни ца Ве ли ке Бри та ни-
је је тре ћи пут до ма ћин Олим-
пиј ских ига ра (1908. и 1948. 
Лон дон је, та ко ђе, уго стио так-
ми ча ре из це лог све та).

На XXX олим пиј ским игра-
ма уче ству је ви ше од 10.500 
спор ти ста из 204 зе мље ко ји 
се так ми че у 26 олим пиј ских 
спор то ва.

На це ре мо ни ји све ча ног 
отва ра ња Ига ра за ста ву Ср би је 
но сио је Но вак Ђо ко вић, пред-
во де ћи наш тим од 115 спор-
ти ста ко ји ће се такмичити у 15 
спортова.

Пр ве Игре у Олим пи ји одр жа-
не су 776. го ди не пре но ве ере, 
и то у част бо га Зев са. Би ла је то 
и при ли ка да се пре ки ну ра то-
ви ме ђу грч ким по ли си ма. Три 
ме се ца пре по чет ка Ига ра и три 
ме се ца по њи хо вом за вр шет ку 
вла да ло је при мир је ко је су све 
за ра ће не стра не по што ва ле. На 

тим пр вим игра ма би ло је укуп-
но 14 над ме та ња ко ја су тра ја ла
че ти ри да на.

Од не стан ка древ них Олим-
пиј ских ига ра, па до њи хо вог
ко нач ног об на вља ња про те кло
је око 1.500 го ди на и то ком тог
пе ри о да би ло је не ко ли ко по-
ку ша ја да се Игра ма удах не нов
жи вот. Пр ви та кви по ку ша ји за-
бе ле же ни су у Грч кој у 19. ве ку,
ка да је тр го вац Еван ге ли ос За пас
био по кро ви тељ Ига ра одр жа-
них 1859, 1870. и 1889. у Ати ни.

Пјер де Ку бер тен је о об на-
вља њу Олим пиј ских ига ра на

ко ји ма би уче ство ва ли спор ти-
сти из це лог све та пр ви пут го-
во рио 1892. го ди не на Сор бо ни.
Две го ди не ка сни је, у Ло за ни
23. ју на 1894, осно ван је Ме ђу-
на род ни олим пиј ски ко ми тет, а
за пр вог пред сед ни ка иза бран
је Де ми три ос Ви ке лас.

Пр ве олим пиј ске игре мо дер-
ног до ба одр жа не су у Ати ни од
5. до 14. апри ла 1896. На њи ма
је уче ство ва ло 285 спор ти ста
из 13 зе ма ља, и сви су би ли му-
шкар ци. Над ме та ли су се у де вет
спор то ва и 43 ди сци пли не. Већ

на дру гим Игра ма, че ти ри го ди-
не ка сни је, би ло је 1.225 уче сни-
ка (19 же на) из 24 зе мље. 

Од об на вља ња 1896. го ди не, 
Олим пиј ске игре се одр жа ва ју
сва ке че ти ри го ди не. Из у зе так
је био у вре ме Пр вог и Дру гог
свет ског ра та.

Ср би ја је до да нас 22 пу та
уче ство ва ла на лет њим Игра ма:
у окви ру Кра ље ви не СХС пет
пу та, СФРЈ 11 пу та, под за ста вом
МОК-а јед ном (1992, због санк-
ци ја ни је до зво ље но да спор ти-
сти Ср би је уче ству ју под др жав-
ном за ста вом), два пу та као СР

Ју го сла ви ја, јед ном под на зи-
вом СЦГ и два пу та као Ср би ја,
пр ви пут у Пе кин гу 2008, и ове
го ди не у Лон до ну.

Наш тим на Олим пиј ским
игра ма у Лон до ну обе ле жа ва
100 го ди на од пр вог уче шћа
спор ти ста Ср би је на Олим пиј-
ским игра ма у Сток хол му. 

До XXX олим пиј ских ига ра
срп ски спор ти сти осво ји ли су
98 ме да ља, на да мо се да ће до
100. олим пиј ског од лич ја сти ћи
баш у Лон до ну. 

Р. М.

Олим пи ја да у Лондону: 
Србија у знаку броја 100
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Од 1. ју ла упла те знат но 
по ра сле, за пр вих 
не де љу да на 
на пла ће но
11 ми ли јар ди ди на ра 

При ме ном кон тро ле на-
пла те по ре за и до при-
но са ко ју од 1. ју ла спро-

во де по слов не бан ке, пре ма 
оче ки ва њи ма По ре ске упра ве 
Ср би је, на пла та би тре ба ло да 
се по ве ћа за 45 до 60 ми ли јар ди 
ди на ра, што би у знат ној ме ри 
рас те ре ти ло ре пу блич ки бу џет 
и сма њи ло бу џет ски де фи цит. 
Ово је на кон фе рен ци ји за но-
ви на ре, одр жа ној две не де ље 
по сле по чет ка при ме не но вих 
пра ви ла о кон тро ли упла те до-
при но са, ре као ди рек тор По ре-
ске упра ве Ср би је, Дра гу тин Ра-
до са вље вић, пре но си Тан југ. 

Ра до са вље вић је ис та као да 
је на пла та до при но са од 1. ју ла 
знат но по ра сла и да је за пр вих 
не де љу да на на пла ће но 11 ми-
ли јар ди ди на ра на ра чун до при-
но са, а да су про јек ци је на пла те 
до при но са у овој го ди ни 450 
ми ли јар ди ди на ра. Уко ли ко се 
ова ква пред ви ђа ња и оства ре, 
про це на По ре ске упра ве је да 
ће се на пла та по ве ћа ти за де-
сет до пет на ест про це на та, што 
би сма њи ло из два ја ња из бу-
џе та ко ја тре нут но из но се око 
290 ми ли јар ди ди на ра, од но сно 
око 34 од сто укуп них рас хо да 
др жа ве. На и ме, да би др жа ва 
у пот пу но сти ад ми ни стри ра ла 
пен зи је, по мо гла здрав стве ном 
фон ду и На ци о нал ној слу жби за 
за по шља ва ње, она мо ра, пре ма 
ње го вим ре чи ма, да из два ја око 
290 ми ли јар ди ди на ра го ди шње. 

Ди рек тор По ре ске упра ве Ср-
би је је том при ли ком на вео да је 
при ме на но вог си сте ма кон тро-
ле на пла те по ре за и до при но са, 
пре ко ба на ка, већ да ла од ре ђе-
не ре зул та те. 

На пра вљен је до го вор из ме-
ђу По ре ске упра ве и по слов них 

ба на ка да днев но из ве шта ва ју 
о упла та ма та ко што сво је из ве-
шта је ша љу у Удру же ње ба на ка. 
Из Удру же ња сва ког да на до 13 
ча со ва оба ве шта ва ју ПУ о свим 
тран сак ци ја ма, од но сно о за ра-
да ма ко је су по сло дав ци упла-
ти ли за по сле ни ма прет ход ног 
да на. Уко ли ко до при но си ни су 
упла ће ни, По ре ска упра ва оба-
ве шта ва по сло дав ца да је ту оба-
ве зу ду жан да ис пу ни. Ако он то 
у ро ку од осам да на ипак не учи-
ни, он да По ре ска упра ва по кре-
ће за кон ске ме то де за на пла ту 
до при но са. При ме на ове ме ре 
тре ба да до при не се фи скал ној 
ста бил но сти бу џе та и јав них фи-
нан си ја, а од 1. ја ну а ра 2013. го-
ди не кон тро ла упла те по ре за и 
до при но са би ће још оштри ја. 

По моћ ник ди рек то ра По ре-
ске упра ве Ср би је, Де јан Ви до-
је вић, ис та као је да је за пр ве 

две не де ље при ме не но вог си-
сте ма кон тро ле на пла те по ре за
и до при но са 21.000 по сло да ва-
ца упла ти ла са мо за ра де, без
до при но са, и то у укуп ном из-
но су од 1,5 ми ли јар ди ди на ра.
Пре ма ње го вим ре чи ма, де таљ-
ни је ин фор ма ци је до би ће се на
кра ју овог ме се ца, ка да се упла-
та до при но са и по ре за на за ра-
де упо ре ди са истим ме се цом
про шле го ди не. Али, већ са да
се мо же ре ћи да ће се до кра ја
овог ме се ца број по сло да ва ца
ко ји не пла ћа ју до при но се за
сво је за по сле не ве ро ват но при-
бли жи ти ци фри од 60.000, од
укуп но 350.000 вла сни ка фир-
ми, на вео је Ви до је вић на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре.

Упра во ову гру па ци ју пред у-
зет ни ка кон тро ли са ће По ре ска
упра ва, и то до де се тог ав гу ста,
а до кра ја тог ме се ца ће се кре-

ну ти и у по сту пак при нуд не на-
пла те. Ви до је вић је пре ци зи рао
и да је 40.000 по сло да ва ца упла-
ти ло за ра де и до при но се у укуп-
ном из но су од 45 ми ли јар ди ди-
на ра, док је са мо до при но се у
из но су од 6,1 ми ли јар ду ди на ра
упла ти ло 74.000 пред у зет ни ка.
По моћ ник ди рек то ра ПУ је ис-
та као да је на пла та до при но са
у пр вих шест ме се ци ове го ди-
не на ни воу про шло го ди шње
на пла те и у окви ру го ди шњег
пла на. До кра ја го ди не би мо гло
да се оче ку је по ве ћа ње на пла те
до при но са од нај ма ње 15 про-
це на та. На кон фе рен ци ји за но-
ви на ре је ре че но да је про шле
го ди не под не то око 9.000 при-
ја ва про тив по сло да ва ца ко ји
ни су из ми ри ва ли сво је оба ве зе
и да се те при ја ве суд ски про це-
су и ра ју.

При пре ми ла В. А.

МЕ РЕ ЗА РАС ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ БУ ЏЕ ТА

Кон тро ла на пла те
до при но са да је ре зул та те

Не на пла ти во 92,5 од сто по ре ских ду го ва пред у зе ћа 
Уку пан дуг 500 пред у зе ћа са спи ска по ре ских ду жни ка ко ји је об ја вљен по чет ком ју ла из но си 360

ми ли јар ди ди на ра, а пре ма ана ли зи По ре ске упра ве Ср би је, око 92,5 од сто тог ду га је не на пла ти-

во, из ја ви ла је по моћ ни ца ди рек то ра те др жав не ин сти ту ци је Ра да Ко стић. Она је пре ци зи ра ла да

је уку пан дуг ко ји се не мо же на пла ти ти око 333,29 ми ли јар ди ди на ра. Нај но ви ји об ја вље ни спи-

сак ду жни ка се 80 од сто по кла па са оним из ја ну а ра ове го ди не ка да су фир ме на име не пла ће них 

по ре за и до при но са ду го ва ле укуп но око 323 ми ли јар де ди на ра. Ка ма та за је дан квар тал из но си

пет од сто (20 од сто го ди шње), па је уве ћа ње ду га по том осно ву дра стич но јер је ка ма та два пу та

ве ћа од глав ни це ду га и из но си 242 ми ли јар де ди на ра. Овај по да так за пра во го во ри о ста ро сти 

ду га. Не ки ду го ви су ста ри ји од пет, а не ки и ви ше од 10 го ди на.
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При вре ме но ре ше ње деј ству је
као са мо стал но, има све
атри бу те трај ног ре ше ња, ка ко
у по гле ду прав них сред ста ва,
та ко и у по гле ду из вр шно сти

Пи та ње ко је че сто по ста вља ју пен зи о-
не ри ка да про чи та ју сво је ре ше ње о
пен зи ји је за што је оно при вре ме но

а не трај но. У по тра зи за од го во ром, обра-
ти ли смо се ди рек то ру Фи ли ја ле за град
Бе о град Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње, Ива ну То до ро ви ћу, ко ји је у
обла сти ПИО вр стан струч њак.

Шта пре све га ути че на до но ше ње при-

вре ме них ре ше ња?

– Пр ви и нај че шћи раз лог за до но ше ње
при вре ме них ре ше ња је сте не по сто ја ње
про сеч не го ди шње за ра де у Ре пу бли ци Ср-
би ји за те ку ћу го ди ну, од но сно за го ди ну у
ко јој се оства ру је пра во на пен зи ју. То зна чи
да су сва ре ше ња до не та у то ку 2012. го ди-
не у ко ји ма се из те го ди не при зна је ма кар
и је дан дан ста жа при вре ме на ре ше ња. Та
про сеч на го ди шња за ра да се зва нич но са-
оп шта ва тек иду ће го ди не кра јем фе бру а ра,
по чет ком мар та. При вре ме на ре ше ња ко ја
су као та ква до не та, ди рект на су по сле ди ца
при ме не про пи са. Дру ги раз лог, ко ји је ве-
о ма чест у прак си, је су не пот пу ни по да ци о
ста жу и за ра ди за не ке ра ни је го ди не оси гу-
ра ња. Ти по да ци се пре све га од но се на стаж
и за ра ду, али чак и на ча со ве за ра де, или на
на кна де за ра де. По је ди не по дат ке о ста жу
и за ра ди тре ба при ба ви ти из Исто риј ског
ар хи ва. За са да Фи ли ја ла за град Бе о град,
на жа лост, не ма си стем ско ре ше ње у по гле-
ду при ба вља ња по да та ка из Ар хи ва гра да
Бе о гра да, па се ти по да ци не до ста вља ју
бла го вре ме но, што успо ра ва по сту пак. На-
вео бих и тре ћи раз лог, а то је до но ше ње
ре ше ња о пен зи ји при ме ном чла на 120, од-
но сно у слу ча је ви ма у ко ји ма се пра во на
пен зи ју утвр ђу је за са мо стал не об ве зни ке
пла ћа ња до при но са (ка те го ри ја са мо стал-
них де лат но сти, по љо при вред ни ци, упла та
по чла ну 15 За ко на о ПИО, про ду же но оси-
гу ра ње). Уко ли ко они ни су упла ти ли сво је
до спе ле из но се до при но са, а ти слу ча је ви
су све уче ста ли ји, вр ши се об у ста ва 1/3 ме-
сеч ног из но са пен зи је, и све док се ти до-
при но си не на ми ре ре ше ње је при вре ме но
за цео тај пе ри од на ми ре ња до при но са. То
ре ше ње мо же и да оста не при вре ме ног ка-

рак те ра, јер се на жа лост у све ве ћем бро ју
слу ча је ва де ша ва да се до при но си ни кад не
на ми ре. И овај раз лог је та ко ђе ди рект на
по сле ди ца при ме не про пи са.

Да ли мо гу да не до ста ју још не ке чи-

ње ни це ко је су од ути ца ја на до но ше ње

при вре ме ног ре ше ња, и ко ји је прав ни

основ за та ква ре ше ња?

– На ве де ни раз ло зи су оп шти, ре ђе до но-
си мо при вре ме на ре ше ња ка да не до ста ју
не ке дру ге чи ње ни це, као што су уве ре ња
о бе не фи ци ра ном ста жу и од слу же њу вој-
ног ро ка, ка да утвр ђи ва ње пра ва за ви си
од не ких чи ње ни ца ко је тре ба да до ста ви
ино стра ни но си лац оси гу ра ња, и слич но.
У по след ње вре ме по је ди не др жа ве са ко-
ји ма има мо пот пи са не ме ђу на род не спо-
ра зу ме о со ци јал ном оси гу ра њу, од но сно
не ке ре пу бли ке бив ше СФРЈ, ин си сти ра ју
на до но ше њу ко нач ног ре ше ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји ка ко би оне мо гле да од лу че по
сво јим на ци о нал ним про пи си ма о пра ву.
Ме ђу тим, у спо ра зу ми ма ко ји се при ме њу ју
не ма осно ва за та кво ин си сти ра ње већ тре-
ба са мо до ста ви ти об ја шње ње ино стра ном
но си о цу оси гу ра ња о раз ло зи ма при вре-
ме но сти. Што се ти че прав ног осно ва за до-

но ше ње при вре ме них ре ше ња, то је члан
207 За ко на о оп штем управ ном по ступ ку.
Пре ма тој од ред би ре ше ње се до но си на
осно ву по да та ка ко ји су утвр ђе ни у ча су
ње го вог до но ше ња. Мо рам да на по ме нем
да при вре ме но ре ше ње деј ству је као са мо-
стал но, од но сно има све атри бу те трај ног
ре ше ња, ка ко у по гле ду прав них сред ста ва,
та ко и у по гле ду из вр шно сти. Она се мо гу
до но си ти и по слу жбе ној ду жно сти и по
зах те ву стран ке. При ли ком до но ше ња при-
вре ме ног ре ше ња, у обра зло же њу на ши
за по сле ни оба ве зно так са тив но на во де све
раз ло ге при вре ме но сти, пе ри од и го ди не
за ко је ни су утвр ђе ни стаж и за ра да, па је
са вет бу ду ћим ко ри сни ци ма да се оба ве зно
по све те и чи та њу тог де ла, јер мо гу да ути-
чу на по сло дав ца да, за спор не го ди не због
ко јих је ре ше ње при вре ме но, обез бе де не-
до ста ју ће по дат ке.

Чи ме још мо же да се об ја сни ве ћи број

при вре ме них не го трај них ре ше ња на

го ди шњем ни воу?

– С јед не стра не, да кле, мо ра мо да има-
мо у ви ду раз ло ге ко је сам већ на вео за
до но ше ње при вре ме них ре ше ња. С дру ге
стра не, мо ра мо да са гле да мо рас пад је-

ДИ РЕК ТОР НАЈ ВЕ ЋЕ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ФОН ДА ПИО О ПРИ ВРЕ МЕ НИМ РЕ ШЕ ЊИ МА

Циљ је по што ва ње
за кон ског ро ка

ИвИва ан н ТоТо ддо оороро вви ићћ
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дин стве ног прав ног и пен зиј ског си сте ма
90-их го ди на про шлог ве ка, та ко ђе и не из-
вр ша ва ње за кон ске оба ве зе по сло да ва ца у
по гле ду под но ше ња при ја ва на оси гу ра ње
и при ја ва М-4, од но сно не у пла ће ност до-
при но са, што је све ути ца ло на по сто је ће
ста ње у ба зи ма тич не еви ден ци је Фон да у
сми слу ком плет но сти по да та ка. Ка да све то
узме мо у об зир, очи глед но је за што се у то-
ку го ди не, на жа лост, до не се из у зет но ве ли-
ки број при вре ме них ре ше ња. При вре ме на
ре ше ња су, да кле, или по сле ди ца ди рект не
при ме не за ко на, или објек тив них окол но-
сти. Пре по ру ка је да се, у си ту а ци ји ка да се
не мо гу од мах утвр ди ти сви по да ци, у ци љу
по што ва ња за кон ског ро ка (два ме се ца) до-
не се при вре ме но ре ше ње.

Са да је ја сно да се при вре ме на ре ше-

ња до но се да би гра ђа ни што пре до шли

до сво јих ду го го ди шњим ра дом за слу-

же них при ма ња, али ка да мо гу да на ста-

ну из ве сни про бле ми?

– Да би се до не ло трај но ре ше ње ни је по-
тре бан зах тев стран ке, оно се до но си по слу-
жбе ној ду жно сти, али има ју ћи у ви ду ве ли ки
број при вре ме них ре ше ња ни је на од мет да
ко ри сни ци или стран ке под не су фор мал ни
зах тев ко ји ће сва ка ко би ти у нај кра ћем вре-
ме ну об ра ђен. По ста вља се, ме ђу тим, пи та-
ње из но са пен зи је по трај ном ре ше њу, јер се
њи ме мо же утвр ди ти ве ћи али че сто и ма њи
из нос. Што је пе ри од оси гу ра ња у го ди ни у
ко јој се оства ру је пра во на пен зи ју кра ћи,
то је ве ћа мо гућ ност да из нос бу де ма њи.
Пре ци зни је, про сеч на за ра да на ни воу це ле
зе мље, као што сам ре као, об ја вљу је се тек
на ред не ка лен дар ске го ди не за прет ход ну.
Ако је ко ри сник у тој го ди ни на вр шио са мо
је дан ме сец ста жа, од но сно ја ну ар, ка да се
упо ре ђу је та за ра да за пр ви ме сец са про-
сеч ном го ди шњом за ра дом у Ср би ји, она је
увек ни жа у од но су на ту про сеч ну го ди шњу
за ра ду. У на шим усло ви ма је у пр вом ме се-
цу, а и у пр вих шест ме се ци за ра да ни жа у
од но су на дру гих шест ме се ци, а по го то ву у
од но су на де цем бар. Та ко ђе, ако се ка сни-
је при ба ве по да ци из не ких ра ни јих го ди на
оси гу ра ња, а пре све га ми слим на оне до
90-их го ди на про шлог ве ка, та да по сто ји ве-
ли ка мо гућ ност да но ви из нос пен зи је бу де
ма њи, јер је че ста по ја ва да је рад на би о-
гра фи ја та ква да са го ди на ма ста жа ра сте и
пла та. Ма те ма тич ки гле да но, го ди на у ко јој је
не ко тек по чео да ра ди да ће ни жи про се чан
лич ни ко е фи ци јент од ње го вог про сеч ног
лич ног ко е фи ци јен та за цео пе ри од оси гу ра-
ња. На рав но, ако је но ви из нос ма њи, на ста је
не за до вољ ство код ко ри сни ка пен зи ја. То је
и ве ли ки про блем за рад Фи ли ја ле јер под-
ра зу ме ва спро во ђе ње по ступ ка за по вра ћај
пре пла ће них из но са пен зи је. На гла ше но је и
не за до вољ ство ко ри сни ка јер мо ра да вра-
ти пре пла ће ни из нос – на во ди за крај Иван
То до ро вић, ди рек тор Фи ли ја ле за град Бе о-
град РФ ПИО. 

Је ле на Оцић

За хва љу ју ћи до број парт нер ској са рад-
њи Удру же ња са мо стал них за на тли ја Но вог
Са да, Но во сад ске при вред не ко мо ре, Уни је
по сло да ва ца, град ске и по кра јин ске ад ми-
ни стра ци је и На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, у Но вом Са ду су ју ла ове го ди не
73 не за по сле не осо бе до би ле сер ти фи ка-
те о успе шно за вр ше ној обу ци из ста рих
и умет нич ких за на та. Пре ци зни је, 30 их је
до би ло ову ди пло му за за вр шен пр ви ни во
обу ке, док их је 43 пр ви пут у на шој зе мљи
сте кло сер ти фи ка те о за вр ше ном дру гом
сте пе ну ко ји им отва ра мо гућ ност да ра-
де са мо стал но, да отво ре соп стве не рад ње
и по кре ну ма ли би знис, као и да се и да ље
уса вр ша ва ју из ове обла сти.

По ла зни ци обу ке су не за по сле на ли ца ко-
ја су по тра жи ла за по сле ње пре ко про јек та
НСЗ „Ста ри за на ти – но ва шан са”, а 13 мај сто-
ра из Удру же ња са мо стал них за на тли ја би ли
су из во ђа чи ове обу ке. Обу ку за ке ра ми ча-
ре, др во ре зба ре, зла та ре, мај сто ре за из ра-
ду пред ме та од ко же, за из ра ду су ве ни ра и
за осли ка ва ње тка ни на из во ди ли су у сво-
јим мај стор ским ра ди о ни ца ма, јер је овај
про је кат пред ви део да ско ро 99 по сто обу-
ке бу де прак ти чан рад, а све га је дан по сто
се од но си на те о риј ску обу ку.

Вла ди мир Ан ђе ло вић, по ла зник кур са ко-
ји је по за ни ма њу во зач мо тор ног во зи ла,
и ко ји је за вр шио обу ку за зла та ра, за до во-
љан је по стиг ну тим, али же ли да по ха ђа и
ви ши курс. С дру ге стра не, Је ле на Ши ја чић,
мен тор – мај стор ду бо ре за, ка же да је дру ги
сте пен обу ке био ве о ма ин те ре сан тан и да
су по ла зни ци по ка за ли ви сок сте пен ен ту-
зи ја зма то ком обу ке.

– Ово је са мо по че так, ма да смо у прет-
ход них пет го ди на за ове за на те оспо со би-

ли ви ше од 300 не за по сле них у Вој во ди ни,
а оче ку је мо да се у нај ско ри је вре ме у Скуп-
шти ни Ср би је усво ји и За кон о за нат ству,
ко ји је већ ушао у скуп штин ску про це ду-
ру и ко ји ће за на тли ја ма обез бе ди ти бо ље
усло ве за по сло ва ње и отва ра ње рад њи. Ми
ће мо у ме ђу вре ме ну, са на шим парт не ри ма,
у же љи да овим љу ди ма да мо шан су да се
лак ше за по сле, за њих ор га ни зо ва ти и тре-
ћи сте пен обу ке за ста ре за на те – ре као је
овим по во дом Слав ко Но ва ко вић, ви со ки
функ ци о нер Уни је по сло да ва ца и пред сед-
ник но во сад ског Удру же ња са мо стал них за-
на тли ја, јед ног од нај ста ри јих у Ср би ји.

Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за
рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло-
ва, ко ји је за јед но са мај сто ри ма – мен то ри-
ма уру чио по ла зни ци ма сер ти фи ка те о за-
вр ше ној обу ци, на ја вио је да ће се убу ду ће
обу ка за тре ћи ни во оба вља ти у но во о тво-
ре ном но во сад ском Еду ка тив ном цен тру.
Жив ко Ма ка рић је ис пред град ских вла сти
на ја вио и отва ра ње по себ ног про дај ног и
из ло жбе ног про сто ра за за нат ске про из во-
де и про из во де тра ди ци о нал них мај стор-
ских ра ди о ни ца у јед ном од па са жа у са мом
цен тру Но вог Са да.

Осим по ла зни ка и број них го сти ју, све ча-
ној до де ли сер ти фи ка та и из ло жби њи хо вих
ра до ва у За нат ском до му у Но вом Са ду при-
су ство ва ли су и Стан ко Кр стин и Ми ља на
Стој шић-Сто ја нов ска, чел ни ци Уни је по сло-
да ва ца Вој во ди не. Би ли су ту и Или ја Ша-
кић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад,
Сте ван За рин из По кра јин ске слу жбе за по-
шља ва ња, Ми о драг Дра жић из но во сад ске
Фи ли ја ле НСЗ и Зо ран Стан ко вић, ди рек тор
Еду ка тив ног цен тра.  

Ми ро слав Мек те ро вић

ЗА ВР ШЕ НА ОБУКА ЗА СТА РЕ ЗА НА ТЕ

Бли жи за по сле њу
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Нај бо ље фо то гра фи је све та у Бе о гра ду
У бе о град-

ском До му
омла ди не 20.
ју ла је отво-
ре на из ло жба
н а  г р а  ђ е  н и х
фо то гра фи ја на
кон кур су фон-
да ци је World
Press Pho to за
2012. го ди ну, а
сви за ин те ре-
со ва ни мо гу да
је по се те до 2.
ав гу ста.

Из ло жбу чи-
не фо то гра фи је
56 фо то ре пор-
те ра иза бра-
них ме ђу ви ше
од 5.000 при ја-
вље них ауто ра

из 124 зе мље. Ове го ди не је у так ми чар ску про це ду ру би ло увр ште но ви ше од 100.000 фо-
то гра фи ја, а глав ну на гра ду до био је Са мју ел Аран да за фо то гра фи ју об ја вље ну у „Њу јорк тај-
мсу” – пор трет же не са ве лом ко ја гр ли по вре ђе ног си на на кон улич них про те ста у Је ме ну.

Као пра те ћи про грам из ло жбе од 23. до 25. ју ла ор га ни зо ва на је ра ди о ни ца за фо то ре пор-
те ре, ко ју је во дио фо то граф Брен дан Ба нон.

Пре Бе о гра да, из ло жба је од 3. до 17. ју ла би ла по ста вље на у Но вом Са ду, док иста по став ка
то ком ма ја, ју на, ју ла и ав гу ста оби ла зи и Мо скву, То кио, Сид неј, Гент, Един бург, Сан тја го, Ве-
линг тон, Се ул, Ота ву и дру ге гра до ве све та.
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између два броја

По моћ ко вин ским
пен зи о не ри ма

Скуп шти на оп шти не Ко вин је на
сед ни ци од 29. ју на до не ла Од лу ку о
фи нан сиј ској по мо ћи пен зи о не ри ма
сво је оп шти не у 2012. го ди ни. Овим ак-
том од лу че но је да ће пен зи о не ри ко ји
при ма ју нај ни жу пен зи ју по про пи си-
ма о ПИО, а ни су вла сни ци по љо при-
вред ног зе мљи шта по вр ши не ве ће од
јед ног хек та ра, до би ти јед но крат ну
нов ча ну по моћ од 4.000 ди на ра у овој
го ди ни.

Од лу ком је пред ви ђе но да по ме ну-
то пра во не ма ју пен зи о не ри ко ји су
оства ри ли пен зи ју у стра ним др жа ва-
ма, док га има ју они ко ји су то пра во
оства ри ли на те ри то ри ји бив ших ре-
пу бли ка СФРЈ. 

Цен тар за со ци јал ни рад Ко вин ис-
пла ћи ва ће одо бре ну нов ча ну по моћ
ко ри сни ци ма нај ни же пен зи је из оп-
шти не Ко вин на осно ву њи хо вог зах-
те ва. Они том при ли ком мо ра ју да
при ло же и по след њи чек од пен зи је,
док ће ова уста но ва, на осно ву из ја ве
под но си о ца зах те ва за оства ри ва ње
по мо ћи, у ко вин ском ка та стру не по-
крет но сти про ве ра ва ти по дат ке о по-
вр ши ни по љо при вред ног зе мљи шта
ко је је у ње го вом вла сни штву.

Ви ше
осно ви це
за на ред ни
квар тал

За гра ђа не ко ји са ми пла ћа-
ју до при нос за пен зи је од 1.
ав гу ста ва же но ве осно ви це
оси гу ра ња ко је су за 6,74 од-
сто ви ше од до са да шњих (због
ускла ђи ва ња са кре та њем за-
ра да у прет ход ном квар та лу).
За ин те ре со ва ни мо гу да се
опре де ле за јед ну од 13 осно-
ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од
струч не спре ме ко ју има ју. Нај-
ни жа осно ви ца из но си 35 од сто
про сеч не ре пу блич ке за ра де из
прет ход ног тро ме сеч ја – из но-
си ла је 20.224 ди на ра, а нај ви ша
пет про сеч них пла та, од но сно
288.915 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско-ин-
ва лид ско оси гу ра ње је 22 од-
сто, што зна чи да ће се ме сеч ни
из да так кре та ти у ра спо ну од
4.449 до 63.561 ди нар. Но ви из-
но си при ме њи ва ће се за упла те
за ав густ, сеп тем бар и ок то бар
2012.

Но ви Сад: додељени пр ви сер ти фи ка ти
У Еду ка тив-

ном цен тру за
обу ке у про фе-
си о нал ним и
рад ним ве шти-
на ма у Но вом
Са ду 5. ју ла
су до де ље ни
сер ти фи ка ти
гру пи од пе-
де сет по ла-
зни ка, ко ји су
на еви ден ци ји
НСЗ. Сер ти фи-
ка ти су им уру-
че ни по што
су са вла да ли
основ ну обу ку
из ин фор ма-
ти ке и курс ен-
гле ског је зи ка.
Кур се ви су за-
по че ли 17. ма ја, и по што је ово пр ва ге не ра ци ја по ла зни ка ко ји су за вр ши ли обу ку у овом цен тру, 
сер ти фи ка те им је уру чио Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва.

У Еду ка тив ном цен тру је у то ку и курс за за ва ри ва че, ко ји се за вр ша ва кра јем сеп тем бра, а у пла-
ну су и обу ке за ар ми ра че, зи да ре и мо ле ре. Пре ма Ва си но вим ре чи ма, на је сен ће по че ти и кон-
крет на са рад ња са ова квим цен тром у Ма ђар ској – по ла зни ци ће се об у ча ва ти кроз ре а ли за ци ју 
њи хо вих про гра ма и до би ће сер ти фи ка те ко ји ће ва жи ти и у Европ ској уни ји.
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Се дам де сет
да на лет ње
за ба ве 
на Ушћу

Од 30. ју на до 10. сеп тем бра
пла то ис пред Ушће шо пинг
цен тра у Београду би ће цен тар
за бав них и спорт ских ак тив но-
сти, а сви за бав но-ре кре а тив ни
са др жа ји су бес плат ни. По се ти-
о ци ће мо ћи да игра ју ко шар-
ку, фуд бал, па дел, бад мин тон,
те нис и од бој ку на пе ску, да се
так ми че у раз ли чи тим ди сци-

пли на ма и осва ја ју вред не на-
гра де, да ужи ва ју на Na xi пла-
жи уз 720 са ти ра диј ског про-
гра ма ужи во, да се дру же са
по зна ти ма. Би ће ор га ни зо ва ни
кон цер ти, пле сни на сту пи, ма-
скен ба ли, игра о ни це, ка ра о ке
так ми че ња, ча со ви јо ге и зум-
бе, тур ни ри на три спорт ска
те ре на, ви ше од 3.000 раз ли чи-
тих до га ђа ја и још мно го то га.

У окви ру ове ма ни фе ста ци је
би ће ор га ни зо ва не и ра ди о ни-
це на те му жи вот не сре ди не уз
по став ке ре ци кла жних си сте-
ма, где ће сви при сут ни би ти
у при ли ци да упо зна ју про цес
ре ци кла же, а кан те за се лек ци-
ју от па да би ће по ста вље не на
це лој по став ци ис пред шо пинг
цен тра Ушће.
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На ја вље на три на е ста пен зи ја
Пен зи о не ри са ма ње од 15.000 ди на ра ме сеч но, до кра ја го ди не мо гли би да при ме пр-

ви део 13. пен зи је ко ја ће се, пре ма на ја ва ма, ис пла ћи ва ти квар тал но и из но си ће укуп но 
20.000 ди на ра.

Ко а ли ци о ни спо ра зум пред ви део је 13. пен зи ју ко ја ће би ти ис пла ће на у че ти ри ра те од по 
5.000 ди на ра а ис пла та би тре ба ло да поч не ка да се иза бе ре вла да и ство ре тех нич ки усло ви.

Пре ма по да ци ма РФ ПИО, за мај 2012. го ди не ис пла ће но је око 1,6 ми ли о на пен зи ја – у ка те-
го ри ји за по сле них и са мо стал них де лат но сти нај ни жи из нос (12.645 ди на ра) и ма ње од те су ме 
при ми ло је око 34 од сто пен зи о не ра.

Нај ни жа при ма ња, у про се ку 9.706 ди на ра, има ју по љо при вред ни пен зи о не ри. Ве ћи на њих 
при ма око 9.900 ди на ра, док не што ви ше од 3.700 до би ја ма ње од 5.000 ди на ра ме сеч но.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла јун ске

пен зи је ко ри сни ци ма из ка те-
го ри је за по сле них по че ла је 25.
ју ла.

Бив шим по љо при вред ни ци ма
дру ги део јун ских при на дле жно-
сти ис пла ћу је се од 21. ју ла.

Са мо стал ци ће сво је це ле јул-
ске пен зи је при ми ти 3. ав гу ста, а
вој ни пен зи о не ри 7. ав гу ста.

ССССуууу шшшааа ууггрррооо жжжа ввваа уууссеее ввееее
ВлВлВлВла а аадададада В ВВ Војојојо  вв во оодидидиди н не е е јејеје н нна сес д днии ццции ии ододод 1118.88 ј јјју уу улалаа оооовевев  гго одидиди нне е упуппупу утити лла а заазах хттетев в вв Вла ааа дидид  СС Ср рбибиј јје е даа ппрро-

гла аасиис  еелеле ммененн ттарарр нне еее неенен  ппо ого дде у у АПАА  ВВВојоој вво оодии нн на.а
НеНе д до о стста а татаак к к папа д да а вивии н на а и и и тата лласас вврурућ ћи инене са днневевев нннимим ттемем ппее рарар т ту урара ммма а одод 35 5 додо 3 38 8 стсте епепее нн нни ии

ЦеЦееЦелл ллзизз ј ју у усасаа уу у  јју ну ииии ј ј ј ју уулуллуу у угрргро оозизизио о оо јејјје уусесее вве попопп д дд куку ку ру ззомомоо , соо јјомом, сусусусун нцоцо ккрер  томмомм ии   шшше е ћећер рноом м ререр -
попоп м м м у у свсвимимми  д де е е е лололл  вввии мамама П ППо оо кркркк а а јији н нне.ее. П Пррер  мма а прпрп о оцецеен н на аамамама с стртручучњ њаа кака и из з попо љ љљо оо прпрри и иврвредед н нихихх с слулуу ж жбибиби, ,
момомомо жж ж же е сесесесе дее сиси т ттти ии иии дададада уу н не ее екикким мм м обобобоблалалла с сстииити мм ма,а, у уукокококоо л ллл лли и икококоо у у уусксскскооо о роророро нн нне е ее бубубубу дд д де е ее паапап  ддддаа а а вивививин н н на,а,а,а, р р р родододод ппппооо о јејејеје д д дди ии и нинининиххх х кукукукул-л-л-л-
тутуту р р раа бубубуу д д ддее умумумаа њеењен н и и зазаа 6660-0-0 7070707  о од д дстстоо у уу у одоодоо  ннно осусусу нна а а вивиш шше еегогоо дддии шњшњии прпрро оосесес к.к.   

КоКоКоКоКоКон ннстссста ааатототтоо вва а анонононо јјјј е ее е да ћћћће е нананн  ппппо о оврврврвр шшш шии инананн  мммма ааа кокококоо ј јјје сессесе нннна ааавоввв д њањњ  вва јујууу ппприррии н нн но ооосисисиси к у ууку ру узазазазаа б б би ииититтти рре-е
кокоокордрдн ни..

Се ћа ње на Зо ра на
Рад ми ло ви ћа

По во дом 27. го ди шњи це смр-
ти на шег про сла вље ног глум ца 
Зо ра на Рад ми ло ви ћа на ње гов 
спо ме ник код Ма тич не би бли-
о те ке у За је ча ру цве ће су по ло-
жи ли глум ци за је чар ског по зо-
ри шта ко је но си ње го во име.

На овом при год ном ме сту по-
ред глу ма ца, гра ђа на, сим па ти-
зе ра, ње го ве фа ми ли је, го во ри-
ли су и Вла ди мир Ђу ри чић, ди-
рек тор по зо ри шта, и др Срећ ко 
Ни ко лић као пред став ник Град-
ске упра ве За је чар. Кра ћи про-
грам у хо лу по зо ри шта „Зо ран 
Рад ми ло вић” из ве ли су „Бо е ми”, 
а при сут ни су има ли при ли ку 
да чу ју сти хо ве То ми сла ва Ми-
јо ви ћа по све ће не Зо ра ну Рад-
ми ло ви ћу, под на зи вом „Сви су 
оче ки ва ли не што”.

Би ци кли сти
оште ће ног ви да 
кре ну ли за
Мо стар

У Кра гу јев цу је 25. ју ла стар то ва ла
ма ни фе ста ци ја би ци кли ста оште-
ће ног ви да „Тан дем би ци кли стич ки
ма ра тон”. Пут Мо ста ра кре ну ла је
тан дем би ци кли стич ка по са да и још
че ти ри би ци кли сте по је ди нач но. Тр-
ка ће има ти че ти ри ета пе ду жи не од
око 120 ки ло ме та ра: Кра гу је вац –
Ужи це, Ужи це – Ви ше град, Ви ше град
– Са ра је во и Са ра је во – Мо стар.

Би ци кли сти су на овај пут кре ну ли
де ве ту го ди ну за ре дом, а ове го ди-
не тр ка пр ви пут има так ми чар ски
ка рак тер. Че тво ри ца кра гу је вач ких
спор ти ста уче ство ва ће и на тра ди-
ци о нал ним ско ко ви ма са ста рог мо-
ста у Мо ста ру. 
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Иако су мно ги скло ни да
ка да је реч о пен зи о нер-
ском од мо ру про ко мен-

та ри шу ка ко њи ма за то слу жи
це ла го ди на, ипак ле то је ле то и
про сто је ло гич но да се та да не-
куд пу ту је.

Они на из ле те, де ца
и уну ци на ле то ва ње

Вер ски ту ри зам је, из гле да,
код на ших пен зи о не ра до ми-
нан тан. Ве сна Ни ко лић, из ис ку-
ства ду го го ди шњег во ди ча пу та
ко је је сте кла ра де ћи у ви ше од
два де сет ту ри стич ких аген ци ја,
об ја сни ла је да су пен зи о не ри
у Ср би ји нај ви ше за ин те ре со-

ва ни за из ле те, и то пре све га
за оби ла зак ма на сти ра. Чак и
ка да од ла зе у ба ње увек се рас-
пи ту ју да ли у бли зи ни има не ка
исто риј ска зна ме ни тост, по себ-
но вер ско зда ње ко је мо гу да
ви де. Ка да је, пак, реч о ле то ва-
њи ма, њи хов из бор нај че шће
па да на Грч ку, а топ од ре ди шта
су Ста врос и Аспро вал та. Пу ту ју
пре те жно као брач ни пар, али
од ла зе на од мор и са при ја те-
љи ма или нај бли жим ро ђа ци ма,
а има слу ча је ва ка да се од ва же
да иду са ми. Аран жма не упла-
ћу ју за пред се зон ски или пост-
се зон ски пе ри од, упра во због
ни жих це на или по вољ но сти. За

бив ше ре пу бли ке СФРЈ не по-
сто ји ве ли ко ин те ре со ва ње код 
пен зи о нер ске по пу ла ци је, сем 
ако не иду у за ви чај и у по се ту 
род би ни, а нај ви ше пу ту ју у Цр-
ну Го ру.

Због же ље чла но ва за дру же-
њем и от кри ва њем но вих од ре-
ди шта, удру же ња пен зи о не ра 
ши ром Ср би је ор га ни зу ју кра ћа 
пу то ва ња. Пред сед ник Оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 
Сме де рев ска Па лан ка, Сло бо-
дан Пан тић, на во ди да су од по-
чет ка го ди не ор га ни зо ва ли ви-
ше по се та дру гим ме сти ма, а да 
уско ро иду у Ја го ди ну, по том и 
у Гу чу на Са бор. Пре ма ње го вим 

ре чи ма, у гру па ма од пе де сет 
чла но ва пре о вла ђу ју же не јер 
су оне увек ак тив ни је и пред у-
зи мљи ви је. 

Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
по ред број них дру гих пред у-
зе ћа, има пот пи са не уго во ре о 
ад ми ни стра тив ној за бра ни и са 
ту ри стич ким аген ци ја ма и хо-
тел ским објек ти ма, те та ко ко-
ри сни ци пен зи ја мо гу пла ћа ти 
на ви ше ра та свој од мор и опо-
ра вак. Рас пи та ли смо се ко ли ко 
у овој се зо ни пен зи о не ри ко ри-
сте ову мо гућ ност као ту ри сти.

У Хо тел ско-ту ри стич ком 
пред у зе ћу „Ба ња Ко ви ља ча”, 

ка ко ка жу, ве о ма су за до вољ ни 
же љом пен зи о не ра да од сед ну 
у хо те лу „Под ри ње”. Удру же ња 
пен зи о не ра из Сур чи на и Ба ра-
је ва су за сво је чла но ве у овом 
хо те лу ре зер ви са ла ав густ и 
сеп тем бар, та ко да ће бо ра ви ти 
са мо они, за дру ге го сте не ће ни 
би ти ме ста. Хо тел има ба зен за-
тво ре ног ти па, пун пан си он за 
пен зи о не ре ко шта 1.500 ди на-
ра, а ра чун пу тем ад ми ни стра-
тив не за бра не пре ко Фон да 
ПИО мо гу да от пла ћу ју на три 
до шест ра та.

У Ту рист треј ду су нам об ја-
сни ли да је ин те ре со ва ње пен-
зи о не ра не знат но и да ће са мо 

два аран жма на би ти от пла ћи-
ва на пре ко уго во ра са Фон дом 
ПИО о ад ми ни стра тив ној за бра-
ни, и то за Хал ки ди ки. Ина че, 
при из бо ру од ре ди шта, ста ри ји 
гра ђа ни и по ка зу ју нај ве ћу же-
љу за бо ра вак у Грч кој, у ре ги-
ји Све тог Ђор ђа (Па ра ли ја) али 
у тој аген ци ји не ма ју по ну де за 
од ла зак у бањ ска ле чи ли шта и 
ре ха би ли та ци о не цен тре.

У обје кат ту ри стич ко-уго сти-
тељ ског цен тра „Зве зда” у Бру су 
пен зи о не ри на вра ћа ју са мо у 
про ла зу, да се окре пе и ру ча ју, а 
по том на ста вља ју ка Ко па о ни ку. 
Они до ла зе у гру па ма од три де-
сет до че тр де сет осо ба, и то су 

пре те жно јед но днев ни из ле ти. 
У Ом ни тур су су, пак, из не на ђе ни 
дру га чи јом си ту а ци јом у од но су
на прет ход ну лет њу се зо ну. На-
и ме, ове го ди не је ви ше тра жен 
ску пљи сме штај, и то у Ри бар-
ској ба њи и Ба њи Ко ви ља чи, а 
је дан број пен зи о не ра се опре-
де љи вао и за Ма та ру шку ба њу. 
Ка да је реч о бро ју упла ће них 
аран жма на, њих је мно го ма ње 
не го ла не. У овој аген ци ји то об-
ја шња ва ју ти ме што обје кат у 
Љи гу, у ко ме је бо ра вак знат но 
јеф ти ни ји, ове го ди не ни је ни 
ра дио, а са Бу ко вич ком ба њом, 
ко ја је та ко ђе би ла по вољ на, 
ни су има ли са рад њу јер се про-
шле го ди не ве ли ки број ту ри ста
жа лио на из у зет но ло ше усло ве 
и сме штај. Ина че, ова аген ци ја 
пу тем уго во ра о ад ми ни стра-
тив ној за бра ни са Фон дом ПИО 
да је мо гућ ност пла ћа ња на три 
до шест ра та. За то су се мно ги 
опре де ли ли да ис ко ри сте ову 
по вољ ност, али да на ле то ва ње 
по ша љу сво је нај ми ли је, уну ке 
и де цу, и то у Грч ку.

Ду нав – нај при влач ни ји
за стра не ту ри сте

Јед на од нај ек склу зив ни јих
по ну да на ших ту ри стич ких ор-
га ни за ци ја сва ка ко је ре ка Ду-
нав, са ко ри шће њем при ста ни-
шта у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Ко-
стол цу и До њем Ми ла нов цу. На-
у тич ка ту ри стич ка се зо на тра је 
од ра ног про ле ћа па до је се ни и
при влач на је, на ро чи то за го сте 
из за пад не Евро пе, не са мо због
ле по те пре де ла ко ји ма про ти че 
ова нај ве ћа европ ска ре ка, већ 
и због ве о ма бо га те ту ри стич ке 
по ну де ко ју обез бе ђу ју ту ри-
стич ке ор га ни за ци је гра до ва на 
оба ла ма Ду на ва.

Но ви Сад је пр ва ту ри стич ка
де сти на ци ја на ко јој се за др жа-
ва ју лук су зни за пад но е вроп ски 
реч ни бро до ви (кру зе ри) ко ји 
кр ста ре Ду на вом, и то обич но у 
ра ним по по днев ним ча со ви ма 
и ту оста ју до ве чер њих са ти. То 
вре ме ту ри сти ко ри сте да раз-
гле да ју Но ви Сад, Пе тро ва ра-
дин ску твр ђа ву, да оби ђу фру-
шко гор ске ма на сти ре, по се те 

НА ША ТЕ МА: ПППЕЕЕННН ЗЗЗИИИ ООО НННЕЕЕРРР СССКККООО ЛЛЛЕЕЕ ТТТООО ВВВААА ЊЊЊЕЕЕ НННААА НННАААШШШ ИИИ ЊЊЊИИИ ХХХОООВВВ НННААА ЧЧЧИИИННН

ЖеЖ лезничка станица у ББеоогрградадуу
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Срем ске Кар лов це и Стра жи ло-
во, а че сто и ру ча ју у ет но ку ћи 
у се лу Ја зак на Фру шкој го ри. 
Нај че шћи го сти су Нем ци и Хо-
лан ђа ни, али они, пре ма ре чи-
ма љу ди ко ји ра де у ту ри стич-
ким по слов ни ца ма, вр ло ма ло 
тро ше на ку по ви ну су ве ни ра и 
оста ле ту ри стич ке ро бе јер су 
то углав ном пен зи о не ри ко ји су 
цео рад ни век ште де ли да се би 
при у ште ова кво пу то ва ње. 

Бе о град је је ди на оба ве зна и 
нај по се ће ни ја де сти на ци ја на 
кр ста ре њу Ду на вом. Про шле 
го ди не на бе о град ском при ста-
ни шту би ло је 445 при ста ја ња 
са 58.000 ту ри ста. Пре ма ре чи-
ма Ми ла на Ра до ви ћа из Лу ке 
„Бе о град”, у се зо ни од ма ја до 
сеп тем бра не дељ но бу де од 17 
до 25 при ста ја ња, а у Бе о град 
се сти же у ра ним ју тар њим ча-
со ви ма. Ту ри сти су углав ном 
из за пад не Евро пе (нај ви ше из 
Не мач ке), али има го сти ју и из 
Ен гле ске, Дан ске, Хо лан ди је... 
Ве ли ка је за ин те ре со ва ност 
и пен зи о не ра из Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. Ка ко ка же 
Алек сан дар Су ша, из Ту ри стич-
ке ор га ни за ци је Ср би је, нај че-
шћи го сти су ста ри ја ли ца, ма-
хом пен зи о не ри са ви ше од 65 
го ди на ко ји чи не ско ро по ло-
ви ну укуп ног бро ја по се ти ла ца, 
док је у ста ро сној до би од 50 до 
65 го ди на око 36 од сто (по да-
ци из 2010. го ди не). При ли ком 
бо рав ка у Бе о гра ду, ко ји тра је 
дан-два, ту ри сти по се ћу ју Ка-
ле мег дан, Бе о град ску твр ђа ву, 
Зоо-врт, Ска дар ли ју, Храм Све-
тог Са ве, Му зеј 25. мај, Авал ски 
то рањ. Оба ве зно је, на при мер, 
раз гле да ње Бе о гра да, Но вог 
Бе о гра да и Зе му на, ушћа ре ке 
Са ве у Ду нав са Ка ле мег да на. 
Кад оста ју два да на он да им се 
ор га ни зу ју из ле ти до Ко ва чи це, 
Оплен ца и у ве чер њим са ти-
ма при ре ђу је фол клор ни ет но 
про грам.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Бе-
о гра да је, у ци љу што бо ље ин-
фор ми са но сти стра них ту ри ста, 
на при ста ни шту ор га ни зо ва ла 
сва ко днев ни рад ин фо цен тра 
ко ји го сте упо зна је са гра дом и 

свим са др жа ји ма уз оби ље про-
мо тив них ма те ри ја ла на ме ње-
них зна ти жељ ним ту ри сти ма. 
У ци љу пру жа ња ком плет них 
услу га и за до во ље ња свих по-
тре ба пут ни ка, на Ме ђу на род-
ном пут нич ком при ста ни шту 
Лу ке „Бе о град” ра де ме њач ни ца, 
бан ко ма ти, про дав ни ца са бо га-
тим асор ти ма ном су ве ни ра, де-
ли ка те сних про из во да хра не и 
пи ћа и дру гих про из во да ко ји 

пре но се и про мо ви шу аутен-
тич ни дух на ше зе мље, као и 
тра ди ци о нал них пред ме та за 
сва ко днев ну упо тре бу и аутен-
тич не срп ске на род не но шње. 
На при мер, у ет но про дав ни ци 
на при ста ни шту у Бе о гра ду ка-
жу да пен зи о не ри из САД оста-
вља ју нај ви ше нов ца, а ку пу ју 
су ве ни ре (за ста ви це са гр бом 
Бе о гра да, уку сно ди зај ни ра не 
маг не те, знач ке, чо кањ чи ће, 
са пу не и сл.). Нем ци по ред су-
ве ни ра ку пу ју ај вар и дру ге де-
ли ка те сне ку ли нар ске до ма ће 
про из во де.

Ово го ди шња на у тич ко-ту ри-
стич ка се зо на у Бе о гра ду по че-
ла је 24. мар та, а на Ме ђу на род-
ном пут нич ком при ста ни шту 
Лу ке „Бе о град” оче ку је се да ће 
ова го ди на би ти ре корд на, на 
осно ву на ја ва да ће при ста ти 
471 брод. Од по чет ка се зо не у 

Бе о град је при ста ло ви ше од
210 бро до ва. Кр ста ре ње Ду на-
вом је из у зет но атрак тив но за
ту ри сте из Не мач ке, САД и Ве-
ли ке Бри та ни је, зе ма ља Бе не-
лук са и Скан ди на ви је, али и за
Аустри јан це, Фран цу зе и Ита-
ли ја не. 

У Ко стол цу је при ста ло око 30
бро до ва са око 3.600 пут ни ка.
Сви стра ни ту ри сти ко ји при-
ста ју у Ко стол цу углав ном по-

се ћу ју Ви ми на ци јум и Сре бр но
је зе ро. У До њем Ми ла нов цу је
би ло 48 при ста ја ња са око 7.000
пут ни ка. Ту ри сти ов де оба ве зно
по се те Ле пен ски вир и ужи ва ју
у то ку Ду на ва кроз кли су ру и
про ла зу по ред хи дро е лек тра не
„Ђер дап”. Кр ста ре ње Ду на вом
је вр ло атрак тив но, јер се про-
ла зи кроз се дам по ду нав ских
зе ма ља и при ста је у чак пет
глав них гра до ва.

Стра ни пен зи о не ри, ма хом
су у пи та њу ста ри ји брач ни па-
ро ви, нај че шће пу ту ју бро дом
(кру зе ром) јер је тај пре воз ве-
о ма удо бан, све им се на ла зи на
бро ду, и ре сто ра ни, и ба зе ни, и
спа ва ће со бе, ка зи на, а ту су и
ко зме тич ки са ло ни и са ло ни за
за ба ву. Упра во за то се ови ту ри-
сти ма хом опре де љу ју за ру ча-
ва ње на бро ду, а ре ђе се од лу-
чу ју за ор га ни зо ван ру чак у не-

ком од ус пут них гра до ва. Це на
јед ног да на на бро ду је око 100
евра, а у лук су зној кла си це на
до сти же и до 400 евра днев но

У ком па ни ји Пр во па ро брод-
ско дру штво Бе о град ка жу да
аме рич ки пен зи о не ри-ту ри сти
у Евро пу до ла зе ави о ном до Бу-
дим пе ште или Ре ген збур га, ода-
кле бро дом пло ве низ Ду нав до
при ста ни шта на Цр ном мо ру у
Бу гар ској. Ту ри стич ке ор га ни-

за ци је су за ду же не за ор га ни-
за ци ју са др жа ја и обез бе ђе ње
во ди ча, а пла но ве пу то ва ња,
мар шру те и ду жи ну бо рав ка у
по је ди ним де сти на ци ја ма са ста-
ви ле су стра не ком па ни је пре ко
ко јих ту ри сти до ла зе. Ге не рал-
но гле да но, њи хо во ми шље ње
о бо рав ку у Ср би ји је по зи тив-
но, чак 80 од сто ан ке ти ра них је
из ја ви ло да ће по но во до ћи у
Ср би ју, а ви ше од 85 про це на та
ће је пре по ру чи ти сво јим ро ђа-
ци ма и при ја те љи ма. Ис ку ство
во ди ча по ка зу је да аме рич ки
ту ри сти ни су мно го за ин те ре-
со ва ни за исто риј ску про шлост,
већ за ак ту ел не тре нут ке, док се
ту ри сти из европ ских зе ма ља
ви ше ин те ре су ју за упо зна ва ње
исто риј ских зна ме ни то сти, не го
за ак ту ел на зби ва ња.

Је ле на Оцић

Ја сми на Мек Ке вит
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„Глас” подсећа

Oсновно на че ло је
из јед на че ност пра ва
др жа вља на oбe
др жа ве уго вор ни це,
али се оба ве зе
оси гу ра ња од ре ђу ју 
пре ма про пи си ма
др жа ве у ко јој је
рад ник за по слен

Кон вен ци ја о со ци јал ном
оси гу ра њу из ме ђу он да-
шње Фе де ра тив не На-

род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и
Швај цар ске кон фе де ра ци је, ко-
јом се ре гу ли шу од но си у де лу
обез бе ђе ња пра ва у по гле ду со-
ци јал ног оси гу ра ња из ме ђу две
др жа ве, за кљу че на је у Бер ну 8.
ју на 1962. го ди не, ра ти фи ко ва-
на је 1963, а на сна гу је сту пи ла
1. мар та 1964. го ди не. Из ме не и
до пу не Кон вен ци је из вр ше не
су 1982. го ди не и сход но се при-
ме њу је и на Ре пу бли ку Ср би ју.

Кон вен ци јом је пред ви ђе-
но да се за сти ца ње пра ва из

пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, за на ше др жа вља не 
при ме њу ју по себ не од ред бе из 
швај цар ског ста ро сног и по ро-
дич ног оси гу ра ња.  

Ако оси гу ра ник, наш др жа-
вља нин, има пра во да ко ри сти 
ре дов ну не пот пу ну пен зи ју, а 
она из но си ма ње од 10 од сто 
ре дов не пу не пен зи је, он мо же 

зах те ва ти да му се ис пла ти па-
у шал но обе ште ће ње, у ви си ни 
ко ли ко из но си пен зи ја ко ја му 
се ду гу је. Ако је из нос ре дов-
не не пот пу не пен зи је ве ћи од 
10 од сто, а ма њи или јед нак 20 
про це на та исте, оси гу ра ник 
има мо гућ ност да сам ода бе ре 
да ли ће при ма ти пен зи ју или 
зах те ва ти па у шал ну на кна ду. 

Он то мо же зах те ва ти ако не 
бо ра ви у Швај цар ској, од но сно 
ако де фи ни тив но на пу шта швај-
цар ску те ри то ри ју. Ис пла том 
тог обе ште ће ња и оси гу ра ник и 
над жи ве ли чла но ви ње го ве по-
ро ди це гу бе пра во на на кнад не 
зах те ве за ис пла ту пла ће них до-
при но са.

Пра во на ван ред ну пен зи ју
мо же да ко ри сти наш др жа вља-
нин, са мо док му је пре би ва-
ли ште у Швај цар ској и ако је у 
Швај цар ској ста но вао нај ма ње 
10 пу них го ди на, ако се ра ди о 
ста ро сној пен зи ји, или пет го-
ди на ако се ра ди о по ро дич ној 
или ста ро сној пен зи ји, ко јом се 
ова за ме њу је. Ра чу на се не по-
сред но пре да на од ко јег се тра-
жи пен зи ја.

Пра во на ре дов ну ин ва лид ску
пен зи ју има ју на ши др жа вља ни 
ако су ову пен зи ју до би ја ли пре 
не го што су на пу сти ли Швај цар-
ску; ово пра во је из јед на че но са
пра вом ли ца ко ја су оси гу ра на 
пре ма швај цар ским за ко ни ма, 
ана лог но се при ме њу је као и 
за ре дов не не пот пу не пен зи је, 

ЗА ШВАЈ ЦАР СКУ ПЕН ЗИ ЈУ УЗИ МА СЕ У ОБ ЗИР
СА МО СТАЖ КО ЈИ ЈЕ ОСТВА РЕН У ШВАЈ ЦАР СКОЈ 

СТА РО СНА
ПЕН ЗИ ЈА 

Му шка рац 65 го ди на жи во та 

Же на 64 го ди не жи во та

ПРЕ ВРЕ МЕ НА
СТА РО СНА

ПЕН ЗИ ЈА 

Му шка рац 63 го ди не жи во та

Же на 62 го ди не жи во та

НА ПО МЕ НА: Код пре вре ме не ста ро сне пен зи-
је утвр ђу је се трај но ума ње ње 13,8% 

ИН ВА ЛИД СКА 
ПЕН ЗИ ЈА 

Да је на сту пи ла ин ва лид ност (гу би так рад не
спо соб но сти); 1 година стажа осигурања у 
Швајцарској 

ПО РО ДИЧ НА
ПЕН ЗИ ЈА 

По ро дич ну пен зи ју под од ре ђе ним усло ви ма 
мо гу оства ри ти удо ва, удо вац и де ца 

УГО ВОР О СО ЦИ ЈАЛ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ СА ШВАЈ ЦАР СКОМ

Не ма са би ра ња ста жа
Ве ли ки 

број на ших 

љу ди на ла зи 

се на 

при вре ме ном 

ра ду у стра ним 

зе мља ма, 

углав ном у 

државама 

Европ ске уни је, 

где оста ју све до 

сти ца ња пра ва 

на пен зи ју. 

Због тога ће мо

 у „Гла су 

оси гу ра ни ка” 

поновити ко ја су 

за кон ска пра ва 

оси гу ра ни ка у 

тим зе мља ма и 

на ко ји на чин 

се она мо гу 

оства ри ти.
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с тим што је за ван ред не пен-
зи је из ин ва лид ског оси гу ра ња 
услов да је бо ра вак у Швај цар-
ској тра јао нај ма ње пет пу них 
го ди на за те пен зи је и ста ро сне 
ко ји ма се ове за ме њу ју.

Ре дов не ин ва лид ске пен зи је 
пред ви ђе не за оси гу ра ни ке чи-
ји је сте пен ин ва лид но сти ма њи 
од 50 од сто, као и до да ци за не-
спо соб не мо гу се да ва ти са мо 
док оси гу ра ник има пре би ва-
ли ште у Швај цар ској.

Ста ро сна пен зи ја
Пра во на ста ро сну пен зи ју, 

пре ма про пи си ма ва же ћим у 
Швај цар ској, сти че оси гу ра ни 
му шка рац са на вр ше них 65 го-
ди на жи во та (же не са 62 го ди не) 
и нај ма ње јед ном го ди ном ста жа 
оси гу ра ња про ве де ног код швај-
цар ске бла гај не. Да кле, не мо же 
се уоп ште ра чу на ти стаж оси гу-
ра ња сте чен у на шој зе мљи.

Ин ва лид ска пен зи ја
Пра во на ин ва лид ску пен зи ју 

сти че се ако је на сту пи ла ин ва-
лид ност од пре ко 50 про це на та. 
Не спо соб ност за рад од нај ма-
ње 50 од сто тре ба да има тра ја-
ње од јед не го ди не у то ку тра ја-
ња оси гу ра ња, тј. у то ку тра ја ња 
рад ног од но са. Да би се из бе гле 
мо гу ће ком пли ка ци је око ко-
ри шће ња овог пра ва, нај си гур-
ни је је ре ше ње да оси гу ра ник 
бу де на бо ло ва њу нај ма ње го-
ди ну да на. Раз у ме се, ге не рал-
ни услов да би се сте кло пра во 
на швај цар ски део ин ва лид ске 
пен зи је је сте да је стаж оси гу-
ра ња од јед не го ди не на вр шен 
у Швај цар ској.

По ро дич на пен зи ја
Оп шти услов за при зна ва ње 

пра ва на по ро дич ну пен зи ју је 
ис пу њен са мо ако пре ми ну ли 
оси гу ра ник, од ко га се из во-
ди пра во на по ро дич ну пен зи-
ју, има у Швај цар ској оства рен 
стаж оси гу ра ња од нај ма ње 
јед не го ди не. Круг срод ни ка об-
у хва ћен овим пра вом, у слу ча ју 
смр ти оси гу ра ни ка, од но си се 
са мо на брач ног дру га (удо ву 
или удов ца) и де цу.

Ако је смрт оси гу ра ни ка на-
сту пи ла услед не сре ће на по-
слу, пра вом на по ро дич ну пен-
зи ју об у хва ће ни су, осим брач-
ног дру га и де це, још и бра ћа и 
се стре. По себ ни усло ви за при-
зна ва ње пра ва на по ро дич ну 

пен зи ју су го ди не жи во та, као 
и по сто ја ње не спо соб но сти за 
при вре ђи ва ње

Осо бе но сти Кон вен ци је
Нај ва жни ја осо бе ност Кон-

вен ци је из ме ђу на ше зе мље и 
Швај цар ске од но си се на чи ње-
ни цу да обо стра но ни је при хва-
ће но на че ло са би ра ња оства ре-
ног ста жа оси гу ра ња у обе др-
жа ве код утвр ђи ва ња пра ва на 
пен зи ју и од ре ђи ва ња ви си не 
пен зи је. На и ме, Швај цар ска не 
узи ма у об зир стаж оси гу ра ња 
оства рен у Ју го сла ви ји (Ср би ји), 
већ ис кљу чи во стаж оси гу ра ња 
оства рен у Швај цар ској.

Код нас се узи ма у об зир и стаж 
оси гу ра ња оства рен у Швај цар-
ској, ако ни су ис пу ње ни усло ви 
за утвр ђи ва ње пра ва на ста ро-
сну, ин ва лид ску или по ро дич ну 
пен зи ју, с тим, ка да се код нас 
при ме њу је прин цип са би ра ња 
вре ме на оси гу ра ња оства ре ног 
у обе зе мље он да се од ре ђу је 
пра во на сра змер ни део пен зи је 
(пре ма го ди на ма ста жа у на шој 
зе мљи, од но сно у Швај цар ској).

Ис пла та пен зи ја 
Швај цар ска бла гај на оси гу ра-

ни ку ко ји не ма пре би ва ли ште у 
Швај цар ској ис пла ћу је пен зи је 
из швај цар ског ста ро сног, ин ва-
лид ског и по ро дич ног оси гу ра-
ња сва ка три ме се ца пре ко над-
ле жног фон да. Ко ри сни ци ко ји 
при ма ју швај цар ску ста ро сну, ин-
ва лид ску или по ро дич ну пен зи ју 
мо ра ју без од ла га ња до ста ви ти 
над ле жном пен зиј ском фон ду 
сва ку про ме ну: у свом лич ном 
или по ро дич ном ста њу, у свом 
здрав стве ном ста њу или спо соб-
но сти за рад и при вре ђи ва ње, 
ако тај мо ме нат ути че на пра во 
на пен зи ју или на ње ну ви си ну.

Раз у ме се да на ова ко ма лом 
про сто ру не мо гу да се об ра де 
сви мо гу ћи слу ча је ви ко ји се су-
сре ћу у прак си, али се за то, ако 
се по сту пак по кре ће у Ср би ји, 
мо ра зна ти да је за ли ца ко ја су 
ра ди ла на те ри то ри ји АП Вој-
во ди не над ле жан По кра јин ски 
фонд ПИО у Но вом Са ду, а за 
оста ли део Ср би је Ди рек ци ја 
Фон да ПИО у Бе о гра ду, Др Алек-
сан дра Ко сти ћа бр. 9, где по сто ји 
оде ље ње за при ме ну спо ра зу ма 
са дру гим др жа ва ма, и где се у 
пр вом сте пе ну од лу чу је и о пра-
ву на тзв. ино стра не пен зи је.

Ја сми на Мек Ке вит

Со ци јал ни сер ви си за осо бе са
ин ва ли ди те том су ну жност, они
су део њи хо вог жи во та, а за то је
по треб но со ци јал но парт нер ство
са ло кал ном за јед ни цом. У овом
тре нут ку у Ср би ји ни су до вољ но
раз ви је ни ови сер ви си и по др шка
осо ба ма са ин ва ли ди те том, што
оне мо гу ћа ва њи хо ву ак тив ност.
Ово је у нај кра ћем оце на не ко ли-
ко не вла ди них ор га ни за ци ја, ко је
су ра ди ле на про јек ту „Со ци јал ни
сер ви си (услу ге) за осо бе са ин ва-
ли ди те том као по др шка јед на ком
со цио-еко ном ском раз во ју”.

Про је кат је спро ве ден у де-
сет оп шти на у Ср би ји. Тра јао је
го ди ну да на, а спро ве ли су га
Цен тар за ори јен та ци ју дру штва,
Удру же ње за по моћ осо ба ма са
аути змом Ср би је, Европ ска мре-

жа пру жа ла ца сер ви са, Ме ђу на-
род на мре жа по мо ћи и Цен тар
за раз вој ин клу зив ног дру штва,
а све под по кро ви тељ ством ЕУ у
окви ру про гра ма „По др шка ци-
вил ном дру штву”.

Пред став ни ци ових ор га ни-
за ци ја у де сет гра до ва у Ср би ји
одр жа ли су 16 дво днев них обу ка,
на ко ји ма је уче ство ва ло око 300
по ла зни ка, укљу чу ју ћи и пред-
став ни ке пру жа ла ца услу га за
осо бе са ин ва ли ди те том. Би ли су
ту и пред став ни ци цен та ра со ци-
јал не по мо ћи, ло кал них вла сти,
као и пред став ни ци обра зов ног
си сте ма.

– Иде ја је би ла да се оја ча са-
рад ња из ме ђу ло кал не са мо у пра-
ве, пру жа ла ца услу га (сер ви са) и
осо ба са ин ва ли ди те том, као и да
се мар ки ра ју по тре бе на ло кал-
ном ни воу – ка же Зол тан Ми хок,
из вр шни ди рек тор Цен тра за
ори јен та ци ју дру штва.

Ге не рал ни за кљу чак про јек та
је да се по сто је ћим ни во ом услу-
га за осо бе са ин ва ли ди те том не
мо же би ти за до вољ но, јер на тај
на чин оне не мо гу да ак тив но
уче ству ју у дру штву. Те услу ге мо-
ра ју би ти та кве да овим осо ба ма
омо гу ће по др шку са мо стал ном
жи во ту уз пре воз, днев не цен тре,
пред школ ске и дру ге услу ге, као
и ре ха би ли та ци ју.

Ис тра жи вач Да ри ја Бу ти ган
ис ти че да не ма до вољ но пе да го-
шких аси сте на та, ко ји би на став-
ни ци ма би ли по др шка у ра ду са
де цом са ин ва ли ди те том, а да
дво днев на обу ка, ко ју су има ли
овом при ли ком, ни је до вољ на.

Ве сна Пе тро вић, пред сед ни ца
Ре пу блич ког удру же ња за по моћ
осо ба ма са аути змом, и са ма мај-

ка јед ног та квог де те та, за ла же
се за парт нер ски од нос др жа ве,
ло кал них са мо у пра ва и ро ди те-
ља у ослу шки ва њу по тре ба ових
осо ба. Оце њу је да је нео п ход на
де ин сти ту ци о на ли за ци ја и укљу-
чи ва ње осо ба са ин те лек ту ал ним
по те шко ћа ма у ре дов не дру штве-
не то ко ве, уме сто што, ка ко ка же,
по сто је уста но ве са по 900 ко ри-
сни ка.

– Под хит но је по треб но обез-
бе ди ти ста но ва ње уз по др шку,
уме сто бо рав ка у ин сти ту ци ја-
ма. На са ве то ва њу у Ис тан бу лу
чу ли смо да у јед ној ку ћи не сме
да бу де ви ше од шест осо ба са
аути змом, а иде ал но би би ло да
бу ду са мо две. Ово је нео п ход-
но и сто га што мо ра мо ми сли ти
о то ме и шта ће би ти са том де-
цом, ка да нас, ро ди те ља, ви ше
не бу де би ло – за кљу чу је Ве сна
Пе тро вић.

Љиљана Ми лен ко вић

ПОДРШКА ОСО БАМА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Да бу ду рав но прав ни
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кроз Србију

Уба рок ном зда њу нај ста-
ри јег по зо ри шта у Ср би ји
„То ша Јо ва но вић” у Зре-

ња ни ну – гра ду кан ди да ту за
европ ску пре сто ни цу кул ту ре
2020. го ди не, 27. ју на одр жа на
је тре ћа Смо тра хо ро ва и пе вач-
ких гру па Са ве за ин ва ли да ра да
Вој во ди не.

– Са вез ин ва ли да ра да Вој-
во ди не, ко ји са чи ња ва ју 33 оп-
штин ске ор га ни за ци је, же ли на
овај на чин да, по ред свих оста-
лих по сло ва и ак тив но сти ко је
оба вља, ис ка же и кре а тив ност
и ви ше го ди шњи рад сво јих чла-
но ва у овој обла сти. За хвал ни
смо и Ми ни стар ству ра да и со-
ци јал не по ли ти ке ко је то ува жа-
ва, те је де ли мич но уче ство вало
у фи нан си ра њу ово го ди шње
Смо тре хо ро ва. Зре ња нин ско
по зо ри ште је због сво је аку сти-
ке за и ста пра во ме сто за ову на-
шу ма ни фе ста ци ју хор ског пе ва-
ња, и пред ла жем да Оп штин ска
ор га ни за ци ја СИР Зре ња нин
бу де стал ни до ма ћин Смо тре.
Они су би ли успе шни до ма ћи ни
и про шле го ди не, ка да је уче-
ство ва ло пет оп штин ских ор-
га ни за ци ја, а број уче сни ка се
ове го ди не уве ћао на шест, што

и је сте же ља и наш циљ – да се 
ши ри број уче сни ка – ре кла је 
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца 
СИР Вој во ди не, при ли ком отва-
ра ња Смо тре.

На ово го ди шњем на сту пу, 
сво је гла сов не мо гућ но сти 
у склад ном хор ском пе ва њу 
пред ста ви ли су: Хор „Срем ци” 
из ОО СИР Срем ска Ми тро ви-
ца, Хор „Кри ла бу ко ви ца” из 
ОО Сом бор, Пе вач ка дру жи на 
„Здра ви чар” из ОО План ди ште, 
хор из ОО Сен та, Хор „Злат ни 
глас” из ОО Шид и Хор „Град ну-

лич ки би се ри” из ОО Зре ња нин. 
Зо ри ца Ке цић из Зре ња ни на, 
при ма до на у пен зи ји, би ла је, 
као и про шле го ди не, за ду же на 
за струч ну оце ну њи хо вог на-
сту па. За па зи ла је да су на овој 
смо три сви хо ро ви ја сно от пе-
ва ли текст, што ла ни ни је би ла 
од ли ка свих, за тим да су сви 
до бро зву ча ли, што се мо гло 
при ме ти ти и по бур ним апла у-
зи ма пу бли ке. По хва ли ла их је 
и што кроз свој ре пер то ар чу ва-
ју на шу на род ну ба шти ну, а том 
при ли ком по ру чи ла је и јед ном 

хо ро во ђи  да се не сти ди да да је
ин то на ци ју свом хо ру јер се то 
де ша ва и код про фе си о нал них 
хо ро ва.

Ме ђу око 100 уче сни ка и љу-
би те ља ове вр сте му зи ке, ма ни-
фе ста ци ји су при су ство ва ли и 
Стан ко Ним че вић, пот пред сед-
ник СИР Ср би је, Ми ли ја на Жи-
ва но вић, на чел ни ца Оде ље ња 
оп штих и фи нан сиј ских по сло ва
у Фи ли ја ли РФ ПИО Зре ња нин, 
као и Сла вој ка Кља кић и Мир ја-
на Ба бин из по кра јин ске СИР.

До ма ћин Сте ван Ра ди шић,
пот пред сед ник по кра јин ског 
СИР и пред сед ник ОО СИР Зре-
ња нин, по звао је и оста ле ор га-
ни за ци је Са ве за ин ва ли да ра да 
из Вој во ди не да се по тру де да у 
сво јим сре ди на ма осну ју хо ро-
ве, ка ко би их у на ред ном пе ри-
о ду на ова квом оку пља њу би ло 
још ви ше. С дру ге стра не, лич но 
је пре у зео оба ве зу да сле де ће 
го ди не обез бе ди уче шће и хо-
ро ва из Ба на та ко ји пе ва ју на 
ру мун ском и сло вач ком је зи ку.

На кра ју смо тре, Ста на Сви-
ла ров уру чи ла је уче сни ци ма 
за хвал ни це и при зна ња за ово-
го ди шњи на ступ. 

Ми ро слав Мек те ро вић

Град ска упра ва за ко му нал не
по сло ве Но вог Са да обез бе ди-
ла је то ком тра ја ња ово го ди-

шњег му зич ког фе сти ва ла Ег-
зит, од 12. до 15. ју ла, бес плат-
не те зге за про да ју су ве ни ра, 

про из во да ста рих за на та и до-
ма ће ра ди но сти у цен тру Но-
вог Са да. Пет на е стак за ин те ре-
со ва них про из во ђа ча – ко ји су 
се ода зва ли овој ак ци ји гра да 
и ко ји су при ло жи ли до ка зе 
да су упи са ни у ре ги стар при-
вред них су бје ка та, ко ри сти ли 
су те зге по ста вље не у ули ци 
Кра ља Алек сан дра за про да ју 
и пред ста вља ње сво јих про из-
во да у пе ри о ду од 8 до 21 сат 
без пла ћа ња ло кал не ко му нал-
не так се. 

Шан са за про мо ци ју и про да-
ју су ве ни ра, про из во да ста рих 
за на та и до ма ће ра ди но сти би-
ла је из у зет но по год на, по што 
је пре ма зва нич ним про це на-
ма по зна ти му зич ки фе сти вал 
на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви 

ове го ди не по се ти ло ви ше од 
130.000 го сти ју, а од то га око 50 
по сто их је би ло из ино стран-
ства.

– Ле по је што смо до би ли при-
ли ку да пред ста ви мо свој рад и 
за до вољ ни смо по др шком гра-
да, јер ве ћи на нас не ма сво ју 
рад њу или про дав ни цу, већ 
са мо ре ги стро ва ну за нат ску 
ра ди о ни цу. Про мет, као про-
мет – не ко ме је ма ло, а не ко ме 
мно го, али из ло жи ла сам сво је 
про из во де и оче ку јем по слов-
не кон так те са за ин те ре со ва ни-
ма и на кон ове ак ци је – из не ла 
је сво је ути ске Та ма ра Ва син из 
Но вог Са да, ко ја се ба ви про-
из вод њом при род них са пу на и 
ко зме ти ке.

М. Мек те ро вић

ТРЕ ЋА СМО ТРА ХО РО ВА И ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Ра сте број уче сни ка

ИЗ РА ЂИ ВА ЧИ СУ ВЕ НИ РА И ПРО ИЗ ВО ДА СТА РИХ ЗА НА ТА ТО КОМ ЕГ ЗИ ТА ДО БИ ЛИ БЕС ПЛАТ НЕ ТЕ ЗГЕ

Ис ко ри шће на шан са за про мо ци ју ра до ва
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Тра ди ци о нал ни, 32. по ре ду, са бор се о-
ског ства ра ла штва и оби ча ја, по пу лар-
ни „Чо бан ски да ни”, одр жан је од 13. до

15. ју ла у Ко сје ри ћу. И ове го ди не при ка за-
на је бо га та ри зни ца кул тур но-умет нич ког
ства ра ла штва и на род них оби ча ја. 

Го сти из ра зних кра је ва на ше зе мље же-
ле ли су да се под се те оби ча ја, ста рих за на та,
пе са ма и ига ра... На из ло жби под на зи вом
„Вред не ру ке” мо гли су да ви де за ни мљи ве
ру ко тво ри не ко сје рић ких же на: тка не, пле-
те не, ве зе не и хе кла не ра до ве.

Цен трал на по зор ни ца на оба ли Скра пе жа
би ла је ре зер ви са на за на сту пе кул тур но-
умет нич ких дру шта ва са игра ма из ис точ не
Ср би је, из Пчи ње, вла шке и шоп ске игре, из
Шу ма ди је и из Ти моч ке кра ји не.

При сут не је по здра вио дра ги гост Ми ран
Го рин шек, жу пан Сло вен ске Ко њи це. Им-
пре си о ни ран бро јем уче сни ка ре као је да

је Ко сје рић ма ли град у ко ји се по се ти о ци
увек ра до вра ћа ју, јер го сто љу би вост љу ди
из овог кра ја се не мо же из ме ри ти.

У глав ном про гра му ма ни фе ста ци је одр-
жа но је так ми че ње у ку ва њу до ма ћих је-
ла под на зи вом „Злат не ру ке”. Ви ше од 100
уче сни ка так ми чи ло се у ста рим чо бан ским
спорт ским ди сци пли на ма. У над вла че њу
ко ноп цем по бе ди ла је еки па Ри ба ше ви не,
не да ле ко од Ужи ца, у над вла че њу клип-
ка Ми лан Бла го је вић (Ко сје рић), у ба ца њу
ка ме на с ра ме на Жељ ко Мар ко вић (Ко сје-
рић), а у ско ку удаљ и ско ку увис Дар ко Гр ба
(Бе о град). На так ми че њу у спрет но сти ру ко-
ва ња мо тор ном те сте ром нај бо ља је би ла
еки па из се ла Ска кав ци.

За вр шни про грам за по чео је тра ди ци о-
нал ном смо тром под на зи вом „Ста ро пе ва-
ње у Ср ба”, где су се уче сни ци так ми чи ли
у ка те го ри ја ма: со ло пе ва ње, жен ски ду ет,

му шки ду ет, жен ске пе вач ке гру пе и му шке
пе вач ке гру пе. Ви ше од 200 уче сни ка по ка-
за ло је ви сок ква ли тет у из во ђе њу из вор-
них на род них пе са ма. По бе ди ли су: Бран ка
Је шић из Ко сје ри ћа (со ло пе ва ње), Рад ми ла
Јан ко цић и Ра дој ка Га ври ло вић из Ро га чи-
це (жен ски ду ет), Ми ли во је Илић и Ми ро-
љуб Ша ко вић из Но ве Ва ро ши (му шки ду ет),
жен ска пе вач ка гру па КУД „Ду кат” из Ко сје-
ри ћа и му шка пе вач ка гру па КУД „Ка ди ња-
ча” из Ужи ца.

Ово го ди шњу ла ска ву ти ту лу нај леп ше
чо ба ни це по не ла је Јо ва на Ло ја ни ца (14) из
Шта вља, код Сје ни це, пр ва пра ти ља је Алек-
сан дра Лу ко вић (16) из Бре ко ва, код Ари ља,
а дру га Је ле на Ву ко са вље вић (17) из Ко сје-
ри ћа. За нај леп ши чо бан ски пар про гла ше-
ни су Сан дра Јев ђе ни је вић и Ђор ђе Не шић
из Ко сје ри ћа. 

М. Па вло вић

Кул тур но-умет нич ко дру штво пен зи о не ра
„Сун ча на је сен” у Ки кин ди, от ка ко је пре ско ро
јед ну де це ни ју пр ви пут уче ство ва ло на Ме ђу-
на род ној смо три фол кло ра у Бај мо ку, код Су бо-
ти це, сва ке го ди не не из о став но на сту па та мо. И
на ову ју би лар ну, 50. ма ни фе ста ци ју по зва но је
да го сту је. Ки кин ђа ни су, са још 25 фол клор них
гру па, уве ли ча ли сла вље нич ку смо тру ко ју већ
по ла ве ка ор га ни зу је бај моч ко Кул тур но-про-
свет но дру штво „Је дин ство – Еђ шег”.

Ки кинд ску фол клор ну гру пу са чи ња ва ло је
15 игра ча, че ти ри сви ра ча и ко ре о граф Зо ран
По пе тру ко ји су из ве ли сплет ба нат ских ига ра.
Још два де се так чла но ва ки кинд ске „Сун ча не је-
се ни” при су ство ва ло је овој при ред би, чи ме је
на гра ђе но за пре дан рад. Ки кинд ска оп шти на
је обез бе ди ла пре воз за Бај мок, а сва ки уче-
сник је пла тио ко ти за ци ју од по 300 ди на ра.

С. Завишић

ТРИ ДЕ СЕТ ДРУ ГИ „ЧО БАН СКИ ДА НИ” У КО СЈЕ РИ ЋУ

До ма ћи ну нај ви ше тро фе ја

КУД „СУН ЧА НА ЈЕ СЕН” ИЗ КИ КИН ДЕ ГО СТО ВАО У БАЈ МО КУ

Не из о став на зва ни ца на смотри фолклора
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Воћ ни куп
Вре ме при пре ме: 20 ми ну та

Са стој ци: ки ло грам ра зног ја го-
ди ча стог во ћа, 500 гр срем ског си-
ра, 250 мл пу но ма сног јо гур та, 10
ле шни ка.

На чин при пре ме: во ће опра ти и
осу ши ти. Ако су ја го де, ма ли не, ку-
пи не, ри би зле круп ни је, тре ба их
исе ћи. Сир и јо гурт из ме ша ти у кре-
ма сту ма су. У ду бо ке ча ше за сла до-
лед сло жи ти ред во ћа, ред кре ма од
си ра, од о зго во ће. На врх ста ви ти по
ле шник.

здрав живот

Ледено освежењеЛедено освежење
Ва ни ла сла до лед
и сос од ку пи на

Вре ме при пре ме: око 30 ми ну та

Са стој ци: шест жу ма на ца, 125 мл слат ке
па вла ке, 300 мл мле ка, 120 гр ше ће ра, шип-
ка ва ни ле, 300 гр ку пи на, 30 мл цр ног ви на,
ка ши чи ца со ка од ли му на, ма ло ци ме та.

На чин при пре ме: слат ку па вла ку и мле-
ко ста ви ти да се ку ва ју. Ва ни лу ра се ћи, из-
ва ди ти срж, до да ти мле ку. По себ но уму ти ти
жу ман ца са ше ће ром. Мле ко скло ни ти са
шпо ре та па у ње га по ла ко уз ме ша ње си-
па ти жу ман ца. Вра ти ти на шпо рет и ку ва ти
на ни жој тем пе ра ту ри од пет до 10 ми ну та.
Сме су про хла ди ти уз по вре ме но ме ша ње
па си па ти у по су ду у ко јој ће се 
др жа ти у за мр зи ва чу нај ма ње 
не ко ли ко са ти.

Сос: ку пи не опра ти и осу ши-
ти. У по су ду ста ви ти ку пи не, до-
да ти ви но, ли му нов сок, ци мет, 
1-2 ка ши ке ше ће ра. Ста ви ти да 
се ку ва де се так ми ну та, да се 
ство ри ком пакт на ма са. Охла-
ди ти. Ку гле сла до ле да пре ли ти 
овим со сом.

Милк шејк 
с ја го да ма

Вре ме при пре ме: 15 ми ну та

Са стој ци: 800 гр ја го да, 750 мл
мле ка, три ку гле сла до ле да од ва ни-
ле, 30 гр жу тог ше ће ра, две ке си це
ва нил ше ће ра, 200 мл шла га, пре лив
од чо ко ла де.

На чин при пре ме: ја го де опра-
ти, осу ши ти. У блен де ру из мик са ти
ја го де, мле ко, ку гле сла до ле да, ше-
ћер, ва нил ше ћер. Си па ти у ду бо ке
ча ше. Укра си ти уму ће ним шла гом и
пре ли вом од чо ко ла де.

На пи так од ја го да
Вре ме при пре ме: 10 ми ну та

Са стој ци: 150 гр ја го да, 150 гр ке фи-
ра, ка ши чи ца пше нич них кли ца.

На чин при пре ме: 100 гр ја го да
опра ти, од стра ни ти им пе тељ ке и
обри са ти. Ис па си ра ти ја го де, па до да-
ти ке фир и пше нич не кли це. Све до-
бро уму ти ти мик се ром. На пи так тре ба
охла ди ти. Слу жи ти у од го ва ра ју ћим
ча ша ма. По же љи до да ти коц ки цу ле-
да. На сре ди ну сва ке ча ше ста ви ти це-
лу ја го ду.
При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Ле де на ка фа
Вре ме при пре ме: 10 ми ну та

Са стој ци: по ла ли тра ја че цр не ка фе, че ти ри ку гле 
сла до ле да од ва ни ле, ва нил ше ћер, слат ка па вла ка, 
ка ши ка чо ко лад них мр ви ца, по ла ка ши чи це ци ме та.

На чин при пре ме: ску ва ти ка фу и охла ди ти. У ви-
со ке ча ше ста ви ти по две ку гле сла до ле да па пре ли ти 
ка фом. Слат ку па вла ку уму ти ти и ста ви ти пре ко ка фе. 
По су ти мр ви ца ма чо ко ла де и са ма ло ци ме та.

Сла до лед са ја ји ма
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та

Са стој ци: осам ја ја, 500 гр ше ће ра, две ка ши ке бра шна, три ва нил ше ће ра, ли тар
мле ка, 150 гр мар га ри на. До да ци по же љи.

На чин при пре ме: уму ти ти жу ман ца са 200 гр ше ће ра, две ка ши ке бра шна, три ва-
нил ше ће ра. Раз му ти ти са ма ло мле ка. Оста так мле ка ста ви ти да про ку ва, до да ти мар-
га рин. У вре ло мле ко си па ти жу ман ца уму ће на са ше ће ром и бра шном па ку ва ти као
за пу динг да се ма са мало згу сне. Бе лан ца уму ти ти са 300 гр ше ће ра. Охла ђе ној ма си
од жу ма на ца до да ти бе лан ца уз ла га но му ће ње. По же љи ма су по де ли ти на ви ше де-

ло ва и до да ти сец ка ну чо ко ла ду, или
ора хе, ле шник...
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За штит ни зид је софт вер или хар двер ко ји се по ста вља као за-
штит на огра да из ме ђу на шег ра чу на ра и мре же на ко ју је по ве зан.
Свр ха за штит ног зи да је да спре чи не же ље ни а про пу сти же ље ни
мре жни са о бра ћај. Не же ље ни са о бра ћај мо же би ти ха кер ски упад
или на пад мал ве ра, док же ље ни са о бра ћај чи не све апли ка ци је
због ко јих смо и умре жи ли наш ра чу нар с дру гим ра чу на ри ма или
се по ве за ли на ин тер нет. Ка да уђе мо у Con trol Pa nel и отво ри мо
про грам Win dows Fi re wall, ви де ће мо нај бит ни је ин фор ма ци је по-
де ље не у два сег мен та:

1. Ho me or work (pri va te) net works (кућ на или по слов на ЛАН
мре жа);

2. Pu blic net works (јав на мре жа).
Та ко ђе ви ди мо: Win dows Fi re wall sta te – да ли је Fi re wall укљу-

чен; In co ming con nec ti ons – ко је мре жне ко нек ци је су ак тив не;
Ac ti ve ho me or work (pri va te) net works ili Ac ti ve pu blic net works

– шта ра ди мо с до ла зним ко нек ци ја ма; No ti fi  ca tion sta te – да ли
ра чу нар тре ба да нас оба ве сти ка да бло ки ра не ки про грам. Fi re-

wall увек тре ба да бу де укљу чен. Нај си гур ни је је да бло ки ра мо све
до ла зне ко нек ци је, на свим мре жа ма, јер ве ћи на на па да до ла зи
спо ља. Ако бло ки ра мо и све од ла зне ко нек ци је, не ће би ти ни ка-
кве ко му ни ка ци је, што ни ка ко ни је циљ, па од ла зне ко нек ци је тре-
ба да до зво ли мо.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се

информатика
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Сигурност (2)

3. на дну про зо ра Ac tion Cen-
ter ви де ће мо оп ци је:

а) Tro u bles ho o ting – омо гу-
ћа ва нам да по кре не мо ста ри је
про гра ме и ре ши мо про бле ме
с хар две ром, ин тер нет и мре-
жном ко нек ци јом, из гле дом и
ажу ри ра њем опе ра тив ног си-
сте ма Win dows 7;

б) Re co very – омо гу ћа ва нам
да вра ти мо си стем у прет ход но
ста ње јер је, на при мер, по стао
не ста би лан или спор;

4. са ле ве стра не про зо ра Ac-

tion Cen ter ви де ће мо оп ци је:
а) Chan ge Ac tion Cen ter set-

tings – омо гу ћа ва нам да укљу-
чи мо или ис кљу чи мо од ре ђе ни
оде љак или оп ци ју за при ка зи-
ва ње оба ве ште ња у про зо ру
Ac tion Cen ter;

б) Chan ge User Ac co unt Con-

trol set tings (си гур но сна функ-
ци ја ко ја нас упо зо ра ва да не ки
про грам же ли да ме ња по де ша-

ва ња за ко ја су нео п ход на ад-
ми ни стра тор ска пра ва) – омо-
гу ћа ва нам да из ме ни мо на чин
на ко ји нас User Ac co unt Con-

trol оба ве шта ва о про ме на ма
на си сте му; уко ли ко че сто по-
кре ће мо но ве про гра ме и по-
се ћу је мо сај то ве за ко је ни смо
си гур ни да се мо гу сма тра ти
без бед ним, нај бо ље је да ову
оп ци ју по ста ви мо на нај ви ши
сте пен; у су прот ном, тре ба да
за др жи мо пре по ру че ну оп ци-
ју и кли зач по ста ви мо на јед но
по ље ни же;

ц) Vi ew Per for man ce In for-

ma tion – омо гу ћа ва нам да уко-
ли ко има мо по те шко ћа са пер-
фор ман са ма Win dows 7 ви ди мо
оце не пер фор ман си и, што је
нај ва жни је, да по из вр ше ном

оце њи ва њу мо же мо по гле да ти
ли сту ства ри ко ји ма мо же мо
уна пре ди ти пер фор ман се на-
шег ра чу на ра.

Ac tion cen ter Windows Update

Заштитни зид (Firewall)

Ка да уђе мо у Con trol Pa nel и отво ри мо про грам Win dows Up da-

te, на екра ну нам је до ступ на ин фор ма ци ја о за кр па ма ко је ни смо
ин ста ли ра ли на наш си стем. По сто је: Im por tant (ва жне или си гур-
но сне) и Op ti o nal (оп ци о не или функ ци о нал не) за кр пе и тре ба да
се по тру ди мо да их увек ин ста ли ра мо на наш си стем. С ле ве стра не
про зо ра Win dows Up da te ви де ће мо сле де ће оп ци је:

1. Check for Up da tes – ко ри сти мо је да би смо ви де ли има ли но-
вих за кр па ко је тре ба да ин ста ли ра мо на наш си стем;

2. Chan ge Set tings – ко ри сти мо је да би смо по де ша ва ли вре ме и
на чин на ко ји же ли мо да пре у зи ма мо за кр пе. Нај пре по руч љи ви ја
је оп ци ја за ауто мат ско пре у зи ма ње и ин ста ли ра ње но вих за кр-

па, на ро чи то ако има те ши ро ко по ја сни (АДСЛ/ка блов ски) при ступ
ин тер не ту. На тај на чин ће наш Win dows 7 увек има ти по след ње
за кр пе и би ти без бед ни ји;

3. Vi ew Up da te Hi story – ко ри сти мо је уко ли ко же ли мо да по гле-
да мо да ли смо ин ста ли ра ли од ре ђе ну за кр пу.
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на лицу места

УДо му Бе жа ниј ска ко са жи-УУви Јо ви ца Бр кић, па ра о-
лим пи јац са ста ту сом вр-УУ

хун ског спор ти сте о че му све до-
че из у зет ни ре зул та ти у ба ца њу
ди ска и ко пља. Ро ђен је 1976.
го ди не, а у ви хо ру ра та, у сво-
јој ше сна е стој го ди ни, по слат је
због пре ло ма кич ме из Кни на у
Бе о град. У До му на Бе жа ниј ској
ко си је од 1995. го ди не. Не дав-
но се вра тио из Хо лан ди је са
Европ ског атлет ског пр вен ства
за осо бе са ин ва ли ди те том, где
је осво јио тре ће ме сто и брон-
за ну ме да љу ба цив ши диск
27,08 ме та ра. Јо ви ца се при се ћа
да је из Кни на у Бе о град због ра-
та пре ба чен ста рим, тро шним
пу тем, и то у гип са ном ко ри ту
због пре ло ма кич ме. По том је,
иако је сти гао ме ди цин ски гле-
да но ја ко ка сно за ту вр сту по-
вре де, опе ри сан на ВМА а за тим
упу ћен на ре ха би ли та ци ју.

– Док се ни сам ба вио спор-
том ра дио сам као би бли о те-
кар у До му, по пра вљао са то ве,
чак сам и про гра ми рао, јер сам
био за ин те ре со ван за ком пју-
те ре де ве де се тих го ди на ка да
тех но ло ги је ни су би ле раз ви је-
не као да нас. Пре ко удру же ња,
од но сно Спорт ског са ве за осо-
ба са ин ва ли ди те том Бе о гра да
сту пио сам у кон такт са на шим
се лек то ром, упо знао сам га ов-
де у бли зи ни, на ли ва ди где сам
и та да, а где и са да сва ко днев-
но тре ни рам. Тре нин зи су увек
би ли те шки, али тек ка да смо с
њим кре ну ли да ра ди мо то је
по ста ло озбиљ но. Вла сти мир
Го лу бо вић је већ шест го ди на
мој тре нер и код ње га не по-
сто је оче ки ва ња, јед но став но
мо ра мо да ура ди мо оно што он
за цр та. Не по сто ји из бор – хо-
ћу или не ћу, мо гу или не мо гу.
Код ње га је увек при сут но са мо
раз ми шља ње да увек мо же мо
бо ље. Он је строг и пре ма на ма,
али је и пре ма се би та кав, ста ра
шко ла. Ако ка же да до ла зи на
тре нинг у осам са ти, не мо же
у то ме ап со лут но ни шта да га
спре чи. Ду ги низ го ди на је се-
лек тор ре пре зен та ци је. Ње го-
ви спор ти сти, ме ђу ко ји ма има

и свет ских ре кор де ра, осво ји-
ли су, ако се не ва рам, ви ше од 
се дам де сет ме да ља – пре но си 
сво ја ис ку ства па ра о лим пи јац 
Јо ви ца Бр кић.

Јо ви ца је у ре пре зен та ци ји од 
2006. го ди не, увек је у фор ми јер 
ре дов но тре ни ра. Уче ство вао је 
на Па ра о лим пи ја ди у Пе кин гу, а 
још пре две го ди не ис пу нио је 
нор му за ово го ди шњу Па ра о-
лим пи ја ду ко ја се у ав гу сту одр-
жа ва у Лон до ну. По сле Пе кин га, 
ње гов тре нер Го лу бо вић је из ја-
вио да је осмо пла си ра ни Бр кић 
тре ба ло да бу де тре ћи, али га је 
у то ме спре чи ла по вре да на ста-
ла ме сец да на пред игре. Јо ви-
ца, или Јо ца ка ко га зо ву у До му, 
ду го је био нај мла ђи ста нар, а 
се ћа се да су га јед но вре ме и 
кри ли, да је жи вео у тај но сти јер 
ни је био др жа вља нин Ср би је.

– Та да шња управ ни ца, На та-
ша Ра ду ло вић, скри ва ла ме је 
ов де три ме се ца. Ре кла је: „Док 
сам ја жи ва, он мо ра да оста-
не ов де”. И остао сам, ево, и до 
да нас, иако она на жа лост ви ше 
ни је жи ва. Ве ли ку за хвал ност 

ду гу јем и њој и са да шњој упра-
ви јер имам њи хо ву по др шку за 
ба вље ње спор том. Ипак је ово 
уста но ва, пра ви ла и сат ни це 
мо ра ју да се по шту ју, али ов де 
има ју раз у ме ва ња за мо је сва-
ко днев не тре нин ге. Ова „ку ћа” 
ми је пу но по мо гла и око до би-
ја ња др жа вљан ства – ка же наш 
са го вор ник.

Јо ви ца се са сво јим ко ле га ма
спор ти сти ма ви ђа и ван тре нин-
га и так ми че ња, од лич но су ор-
га ни зо ва ни јер, ка ко ка же, има-
ју свој Клуб ко ји је гле да но по 
бро ју ме да ља нај ја чи у Евро пи.

– Дра жа је пред сед ник, ја сам
се кре тар Клу ба. Дра жен ко Ми-
тро вић је, ина че, свет ски ре кор-
дер. Ка да смо по чи ња ли ни смо 
има ли ни ди на ра на ра чу ну. Са-
да има мо но вац ко ји за ра ди мо 
сво јим по стиг ну тим ре зул та ти-
ма, ко је нам град ис пла ћу је, али 
по сле ин ве сти ра мо у сле де ћа 
так ми че ња, а из ве шта је од но-
сно спе ци фи ка ци је мо ра мо да 
пи ше мо у ди нар и па ру. Тре нут-
но ште ди мо за Свет ско пр вен-
ство. На жа лост, још не зна мо да 
ли ће мо би ти на Па ра о лим пи ја-
ди. Наш Клуб не мо же и тај од-
ла зак да фи нан си ра, али с не из-
ве сно шћу че ка мо да нас о оба-
ве сте о од ла ску у Лон дон – ка же
срп ски ре пре зен та ти вац ко ји 
је од Скуп шти не гра да Бе о гра-
да до био Пла ке ту за из у зет но 
спорт ско по стиг ну ће у 2009. Те 
го ди не је на свет ском пр вен ству 
осво јио тре ће ме сто у ба ца њу 
ди ска, а 2010. го ди не на европ-
ском пр вен ству при па ле су му 
две сре бр не ме да ље у ба ца њу 
ди ска и ко пља. Оста је да се на-
да мо да ће нас пред ста вља ти на
Па ра о лим пи ја ди у Лон до ну као 
срп ски ре пре зен та ти вац.

Је ле на Оцић

У СУ СРЕТ ПА РА О ЛИМ ПИ ЈА ДИ

Тро фе ји спорт ског ду ха
ЈоЈооооЈ ввввввввивввввввв цацццц  Бркић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2012. 17

За вод за ане ми ју и спе ци ја ли зо ва ну
ре ха би ли та ци ју у Ива њи ци, од 1. до
18. ав гу ста до ма ћин је тре ћег по ре ду

„Кам па љу ба ви и на де”. Ор га ни за то ри је-
дин стве ног кам па у на шој зе мљи су На ци-
о нал но удру же ње ро ди те ља и де це обо ле-
ле од ра ка – НУР ДОР и Спе ци јал на бол ни ца
за ре ха би ли та ци ју. Про шло го ди шњи камп
оку пио је 115, а ове го ди не се оче ку је ви ше
уче сни ка. 

Због про бле ма у фи нан си ра њу ак тив но-
сти, сред ства су прет ход не две го ди не обез-
бе ђи ва на до на ци ја ма, а ове го ди не тај про-
блем је ре шен од лу ком Ре пу блич ког фон да
за здрав стве но оси гу ра ње, уз са гла сност
Ми ни стар ства здра вља Вла де Ре пу бли ке
Ср би је, та ко да ће др жа ва сно си ти тро шко-
ве ре ха би ли та ци је ове де це. 

Камп је на ме њен де ци и омла ди ни обо ле-
лој од ра ка, а на опо ра вак мо гу до ћи по сле
за вр ше не он ко ло шке те ра пи је. Де ца уз ра-
ста до 15 го ди на, а под од ре ђе ним усло ви-
ма и ста ри ја, има ју пра во на пра ти о ца, па ће
у кам пу са не ким па ци јен ти ма би ти и ро ди-
те љи. 

Зна чај ну уло гу у ре а ли за ци ји број них ак-
тив но сти кам па има ју и во лон те ри из ху-
ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња, из
Ср би је, али и из Хр ват ске. Циљ кам па је да
се овој де ци на кон ле че ња пру жи со ци јал-
на, пси хо ло шка и емо ци о нал на по моћ кроз
раз ли чи те про гра ме, ра ди о ни це, еду ка ци је,
из ле те и слич но. „Камп љу ба ви и на де”, кроз
ко ји је то ком прет ход не две го ди не про шло
ви ше од 200 де це обо ле ле од ра ка и њи хо вих
ро ди те ља, нај бо љи је по ка за тељ да је по пу-
лар на ива њич ка „Ане ми ја” иде ал но ме сто за
по вра так па ци је на та у нор ма лан жи вот.

– Же ли мо на прак тич ном мо де лу да
по ка же мо да ре ха би ли та ци ја де це и

омла ди не обо ле ле од ра ка ни је обич на
фи зи кал на те ра пи ја већ ком плек сни ји
про блем ко ји зах те ва и со ци јал но-пси хо-
ло шку ре ха би ли та ци ју, и то не са мо обо-
ле лог по је дин ца, већ и чи та ве ње го ве по-
ро ди це. При хва та њем про бле ма обо ле-
ле де це и њи хо вог окру же ња и дру штво
до жи вља ва со ци јал ну тран сфор ма ци ју и
по ка зу је да је со ци јал но од го вор но – ка-
же ди рек тор ка Спе ци јал не бол ни це за
ре ха би ли та ци ју др Ра до ван ка Сте ва нић
Пре дра го вић.

Ди рек тор ка је још до да ла да се де ца, по
за вр ше ном ле че њу, ов де при пре ма ју за
успе шно вра ћа ње у сва ко днев ни жи вот
кроз еду ка тив не и кре а тив не ра ди о ни це,
хи по те ра пи је са ко њи ма, кроз шко лу пли-
ва ња и дру ге спорт ско-ре кре а тив не и кул-
тур не ани ма ци је. Би ће ве ли ки број но вих
са др жа ја са ак цен том на про фе си о нал но
усме ра ва ње обо ле ле де це. У кам пу ће го-
сто ва ти и не ки спор ти сти ко ји су из ле че ни
од кар ци но ма.

М. Па вло вић

У СПЕ ЦИ ЈАЛ НОЈ БОЛ НИ ЦИ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У ИВА ЊИ ЦИ

Камп љу ба ви и на де

Еки па ко ја ра ди у окви ру про-
јек та ци вил но-вој не са рад ње за-
по че те овог про ле ћа и на ста вље-
не кра јем ју на и ју ла у оп шти ни 
Кња же вац, по се ти ла је ста ри не у 
кња же вач ким се ли ма. Оп шти на 
има 85 се о ских на се ља од ко јих 
су не ка уда ље на и до 50 ки ло-
ме та ра. За про те клих 60 го ди на 
број ста нов ни ка у овим се ли ма 
се пре по ло вио (по по пи су из 
1948. го ди не би ло је 61.560 ста-
нов ни ка, а 2011. го ди не 30.902). 

Ни у јед ном се лу већ не ко ли ко 
го ди на не по сто ји ам бу лан та, па-
тро на жна слу жба, ни ве те ри нар-
ска ста ни ца. Жи вот им до дат но 
оте жа ва што не ма ју ор га ни зо ван 
пре воз. У овим до ма ћин стви ма 
жи ве љу ди ста ри ји од 75 го ди на, 
рад но не спо соб ни и са из у зет но 
ма лим или ни ка квим при хо ди ма, 
а са здрав стве ним про бле ми ма.

Не дав но је на ста вље на ре а ли-
за ци ја про јек та ци вил но-вој не 
са рад ње, а уче ство ва ли су при-

пад ни ци Ко ман де за раз вој Ти-
моч ке бри га де и еки па Цр ве ног
кр ста Кња же вац. Оба вља ли су
пре глед ста нов ни ка у кња же вач-
ким се ли ма: Ошља ну, Но вом Ко-
ри ту, Ко же љу, Ра ди чев цу, Шар-
ба нов цу. Ко ли ко су кња же вач ка
се ла опу сте ла, нај бо ље го во ри
по да так да 11 пре гле да них Шар-
ба нов ча на чи ни 79 од сто ста нов-
ни штва овог се ла.

Ве те ри нар, ма јор Зо ран Стан-
ко вић, об и шао је не ко ли ко се-

ла и вла сни ци ма сто ке да вао 
струч не са ве те. Уоче но је да је 
пре по ло вљен сточ ни фонд и да 
се углав ном га ји сит на сто ка и 
жи ви на.

Овај про је кат има за циљ да 
пру жи по моћ ста нов ни штву се ла 
у брд ско-пла нин ским пре де ли-
ма, уда ље ним од здрав стве них 
уста но ва и ве те ри нар ских ста ни-
ца, чи ме се ја ча са рад ња из ме ђу 
вој ске и ло кал ног ста нов ни штва.

Д. Ђор ђе вић

СЕ ЛУ У ПО ХО ДЕ У КЊА ЖЕ ВАЧ КОЈ ОП ШТИ НИ

Те шка ста рост у опу сте лим се ли ма
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погледи

Успо рен ко рак
и не си гур но др жа ње 
мо гу код ста ри јих
осо ба да бу ду пр ви
сиг нал ког ни тив них
смет њи и бу ду ће
де мен ци је

Тест је јед но ста ван, чи ни се
не мо же би ти јед но став ни-
ји, али ре зул та ти мо гу даТ

бу ду из не на ђу ју ће не при јат ни
и, го во ре ћи о ста ри јим осо ба-
ма, да на го ве сте до та да не за-
па же не по ре ме ћа је у на чи ну и
спо соб но сти ми шље ња.

Од па ци јен та се пр во тра-
жи да нор мал ним ко ра ком, ни
пре бр зо ни пре спо ро, пре ђе
од јед не до дру ге за да те тач ке,
ре ци мо од зи да до зи да у не кој
про сто ри ји. За тим тре ба да учи-
ни то још јед ном, али да исто-
вре ме но бро ји од 50 уна зад или
да на бра ја име на жи во ти ња.

Про ме на је дра ма тич на. Од-
јед ном то ви ше ни је иста осо ба
чи ји је ход до та да био ста би-
лан, ујед на чен, си гу ран. Успо-
ра ва, збу ње на је, по чи ње да се
те ту ра, за ма ло да пад не.

За сва ког ле ка ра, па и ла и-
ка, ово би био знак да не што
озбиљ но ни је у ре ду, а за ис тра-
жи ва че ан га жо ва не на до сад
ма ло по зна том те ре ну ис пи ти-
ва ња узроч но-по сле дич них ве-
за из ме ђу хо да ња и ми шље ња,
по твр да да су на пра вом пу ту.
Јед на од њих, др Сте фа ни Бри-
ден бау, ру ко во ди лац Цен тра за
из у ча ва ње кре та ња при Уни-
вер зи тет ској кли ни ци у Ба зе лу,
ре зул та те до би је не те сти ра њем
ви ше од 1.100 ис пи та ни ка из не-
ла је пред уче сни ци ма свет ског
кон гре са о Ал цхај ме ро вој бо ле-
сти, сре ди ном ју ла у Ван ку ве ру,
при ка зу ју ћи (го ре опи са ни) ви-
део сни мак 72-го ди шње па ци-
јент ки ње.

У пр вој фа зи она ни је има ла
ни ка квих про блем, да би по том
у дру гој, су о че на са дво стру ким
за дат ком, да у исто вре ме иде и
бро ји, из гу би ла спо соб ност ко-
ор ди на ци је као и спо зна ју о то-
ме шта се са њом де ша ва. Би ла
је са мо бе сна што не мо же да се
се ти свих бро је ва, ци ти ра „Њу-
јорк тајмс” швај цар ску на уч ни-
цу. Па ци јент ки ња је упу ће на на

да ља ис пи ти ва ња где је от кри-
ве но да има бла жи ког ни тив ни 
по ре ме ћај, ра ни је не при ме ћен, 
а да ни је би ло ове спе ци фич-
не про ве ре ве ро ват но би та ко 
и оста ло, до не ке дру ге, мо жда 
дра стич ни је си ту а ци је, док би 
у ме ђу вре ме ну про цес сла бље-
ња ње них спо знај них мо ћи од-
ма као и про ду био се. 

По твр ђе на прет по став ка да 
се смет ње у хо ду не ја вља ју са-
мо као по сле ди ца ста ре ња (што 
је увре же но ми шље ње) или 
не ког не у ро ло шког обо ље ња, 
већ и као од раз по ре ме ће них 
ког ни тив них функ ци ја (па жње, 
кон цен тра ци је, бр зи не об ра де 
ин фор ма ци ја), мо же да пред ста-
вља да ле ки пред знак бо ле сти и 
да по слу жи као дра го цен пу-
то каз ле ка ри ма оп ште прак се, 

чу ло се у Ван ку ве ру, где је још 
не ко ли ко ра до ва би ло по све ће-
но ког ни тив но-мо тор ној спре зи 
чо ве ко вог функ ци о ни са ња.

Др Бри ден бау је за ис пи ти-
ва ње ко ри сти ла елек трон ску 
под ло гу са сен зо ри ма ко ји су 
хва та ли и нај та на ни ју про ме ну 
у бр зи ни хо да, рит му, ве ли чи ни 
ко ра ка, али та ква опре ма и не 
мо ра да бу де пре суд на за све о-
бу хват ни ути сак.

И у обич ној ор ди на ци ји, без 
ску пих елек трон ских по ма га ла 
мо же мно го то га да се уочи, са-
мо ако ле кар на па ци јен та и ње-
го во др жа ње обра ти па жњу од 
тре нут ка ка да се по ја ви на ње-
го вим вра ти ма и пре не го што 
му по ста ви и јед но пи та ње.

Не ра чу на ју ћи фи зи ја тре 
и слич не спе ци јал но сти чи ја 

стру ка упу ћу је на пра ће ње и те-
сти ра ње фи зич ке спрем но сти 
бо ле сни ка, ве ћи на ле ка ра го то-
во и не по гле да па ци јен та док 
овај не сед не. Ти ме се про пу шта
је дан ва жан сег мент у про це-
ни ње го вог оп штег ста ња. Сам 
ход не зна чи, сва ка ко, го то ву 
ди јаг но зу, али сва при ку пље-
на са зна ња упу ћу ју на то да на 
осно ву по чет них зна ко ва мо же 
да се уста но ви да ли је, и ко ме, 
по тре бан и до дат ни пре глед да 
би се утвр ди ли узро ци чуд ног 
или не си гур ног хо да.

Тим из кли ни ке Ме јо, ре ци мо,
прак тич но је до ка зао да успо-
рен ход мо же да зна чи успо ре-
но ми шље ње. Па ци јен ти, њих 
1.341, ве ћи ном здра вих, без 
зна ко ва де мен ци је, ис пи та ни су 
два пу та у раз ма ку од 15 ме се ци. 
Те сто ви су об у хва та ли хо да ње и 
ког ни тив не функ ци је. У про се-
ку, они ко ји су у дру гом ци клу-
су би ли је дан ме тар у се кун ди 
спо ри ји не го пр ви пут, има ли су 
и на ког ни тив ном те сту за по ла 
по е на сла би ји ре зул тат не го у 
прет ход ној про ве ри.

Ве за, да кле, по сто ји, али шта
да ље са тим са зна њем, ве ли ко 
је пи та ње и отва ра ши ро ко по-
ље не до у ми ца. При ли ка да се 
на слу ти евен ту ал ност по ја ве 
де мен ци је још не зна чи и мо гућ-
ност да се она спре чи. А за тим, 
ако већ мо же да се уочи де мен-
ци ја у на ја ви, да ли би по ја ча на 
фи зич ка ак тив ност по мо гла да 
се на до ла зе ћа бо лест бар де ли-
мич но от кло ни или убла жи?

Ле ка ри се сла жу да је ово по-
че так по че та ка, али има ју ћи у 
ви ду си ли ну прет ње Ал цхај ме-
ро ве бо ле сти ми ли о ни ма љу ди 
ко ји су још у сна зи, а на пра гу 
ста ро сти, и у си ту а ци ји ка да 
пра вог ле ка не ма, спо зна ја да 
по сто је не ки ра ни, мо жда спа-
со но сни, зна ци сва ка ко не сме 
да оста не не ис ко ри шће на.

За то су уче сни ци кон гре са
ода сла ли из Ван ку ве ра оп шту 
пре по ру ку свим ко ле га ма: гле-
дај те па жљи во сво је па ци јен те, 
по сма трај те их ка ко хо да ју, го-
во ре, сто је, мно го то га ће вам се
са мо на мет ну ти као од го вор на 
не ке бу ду ће за го нет ке. Јер, де-
мен ци ја са ма по се би је сте јед-
на од нај ве ћих за го нет ки, па и 
ка зни, чо ве ко вог по зног до ба.

Д. Дра гић

У ПО ТРА ЗИ ЗА РА НИМ ЗНА ЦИ МА АЛ ЦХАЈ МЕ РО ВЕ БО ЛЕ СТИ

Ход нас
ода је
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Ви ћен цо ди Ви та про сла вио је про шлог
де цем бра од ла зак у пен зи ју, по сле го то-
во 40 го ди на ра да у По штан ској слу жби

Ита ли је, ча сте ћи ко ле ге скром ном за ку ском и
пи ћем. На здра ви ли су му и по оби ча ју по же-
ле ли да пен зи ју при ма што ду же. Он је за хва-
лио и на ја вио да ће код ку ће по сле не ко ли ко
не де ља при ре ди ти ве ће сла вље. Од ла га ње
је би ло ра зу мљи во: у том тре нут ку он је са мо
узео от прем ни ну од ко је ће да жи ви док не
стек не услов за пен зи ју, до ко је му је би ло пре-
о ста ло са мо не ко ли ко ме се ци.

Кад је то вре ме про шло, кон ста то вао је да
од обе ћа не „жур ке” не ће би ти ни шта – јер не
мо же да је се би при у шти.

Шта се у ме ђу вре ме ну до го ди ло?
У јед ним за пад ним но ви на ма ко је на во де

овај при мер об ја шња ва се да је но ви ита ли-
јан ски пре ми јер, Ма рио Мон ти, по чет ком ове
го ди не обе ло да нио про грам оштрих ме ра ко-
ји ма се сма њу ју тро шко ви др жа ве чи ји је Ви-
ћен цо тре ба ло да бу де пен зи о нер. Је дан од
нај ра ди кал ни јих по те за у том про гра му би ло
је по ди за ње жи вот ног до ба за од ла зак у пен-
зи ју са 62 на 65 го ди на.

То зна чи да је не срећ ни ју нак ове исти ни те
при че исто вре ме но остао и без по сла и без
пен зи је.

Ни је је ди ни – у овој си ту а ци ји на шло се још
290.000 Ита ли ја на, што је иза зва ло де ба ту ко ја
ни је свој стве на са мо овој зе мљи: да ли се у ме-
ра ма фи скал не стро го сти или, ра зу мљи ви је
ре че но, „сте за ња ка и ша”, оти шло пре да ле ко.

Уства ри, по о штра ва ње усло ва за пен зи ју – у
ЕУ се ово од но си са мо на пен зи о не ре јав ног
сек то ра, оне ко ји су рад ни век про ве ли на
плат ном спи ску др жа ве – је дан је од пр вих по-

те за у бу џет ској сти сци и ме ра ма за по сти за-
ње фи скал не рав но те же. По ди за ње ста ро сне
гра ни це за од ла зак у пен зи ју оба ве зни је део
свих ре фор ми овог сек то ра.

Та ко не што је са др жа но и у пре по ру ка ма
Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, а глав ни
прин цип је да се до ба за пен зи о ни са ње ускла-
ђу је са по ра стом оче ки ва ног жи вот ног ве ка.
То је већ спро ве де но, или је у пла но ви ма, у 14
зе ма ља, од ко јих је не ко ли ко (Ита ли ја, Шпа ни-
ја, Грч ка и Ир ска) у глав ним уло га ма европ ске
ду жнич ке кри зе. За јед нич ка ка рак те ри сти ка

свих тих про гра ма је да се ре а ли зу ју по сте пе-
но и ду го роч но: по ди за ње гра ни це за пен зи-
о ни са ње на из ме ђу 67 и 69 го ди на, ка ко где,
ре а ли зо ва ће се до кра ја 2050.

Али сву да, као у по ме ну том слу ча ју Ви-
ћен ца ди Ви те, то иза зи ва дра му јер за ди ре у
дру штве ни уго вор ко ји је био на сна зи још од
Дру гог свет ског ра та. Због то га је то по ли тич ки
ве о ма не по пу лар но, али и ри скант но за вла де
ко је до но се ове ме ре јер су у европ ским зе-
мља ма де мо граф ске ре ал но сти та кве да има ју
нај ве ћу кон цен тра ци ју „се ни о ра” на све ту.

Нај че шће и нај же шће су због то га про те сто-
ва ли Гр ци, али су од луч но су прот ста вља ње
ре фор ма ма по ка за ли и син ди ка ти у Фран цу-
ској, Ве ли кој Бри та ни ји, Шпа ни ји и Ита ли ји. У 
Грч кој је из ла зак на ули це тим по во дом по чео
још пре две го ди не, ка да је, обе ло да нив ши
(пре)ве ли ку ру пу у бу џе ту, та мо шња вла да по-
че ла са ме ра ма штед ње, што је на ци ју, на ви-
клу да др жа ва бу де не са мо ве ли ки не го и ве о-
ма да ре жљи ви по сло да вац, до бро уз др ма ло.
По ка за ло се, ме ђу тим, да су те ме ре би ле са мо
по че так ве ли ке кри зе и со ци јал не дра ме ко ји-
ма се ни да нас не ви ди крај.

У Фран цу ској је но ви пред сед ник Фран-
соа Оланд, ко ји за сво ју по бе ду на из бо ри-
ма одр жа ним у ма ју ове го ди не мо же да за-
хва ли упра во рас по ло же њу ство ре ном због
ме ра фи скал не штед ње, по ни штио не ке од
ме ра пен зиј ске ре фор ме ко је је ис по сло вао
ње гов прет ход ник Ни ко ла Сар ко зи. Оланд
је не ким ка те го ри ја ма за по сле них у др жав-
ним слу жба ма вра тио пра во да се пен зи о-
ни шу већ са 60 го ди на, уме сто са 62 ко ли ко
је би ло пред ви ђе но Сар ко зи је вом ре фор-
мом, пра ће ном та ко ђе ве ли ким де мон стра-

ци ја ма у Па ри зу и дру гим гра до ви ма. Али
то је био са мо сим бо ли чан усту пак и са мо
де ли мич но ис пу ње ње пред из бор ног обе-
ћа ња.

У Шпа ни ји је пре ми јер Хо се Са па те ро, ко-
ји је ста ро сно до ба за пен зи о ни са ње по ме-
рио са 65 на 67 го ди на, у де цем бру про шле
го ди не за то ка жњен на из бо ри ма из гу бив-
ши пар ла мен тар ну ве ћи ну.

Чи ње ни цу да ће мо ра ти ви ше да ра де пре
не го што поч ну да ужи ва ју у пло до ви ма тог
свог ра да (ужи ва ње је мо жда пре ја ка реч, с
об зи ром да чин пен зи о ни са ња сву да под-
ра зу ме ва и на гли пад нов ца на рас по ла га-
њу, па ти ме и жи вот ног стан дар да) мир но
су, ме ђу тим, при хва ти ли Нем ци, ко ји рад ни
век за вр ша ва ју са 67 го ди на, и Дан ци. Ипак,
за ни мљи во је да се у нај ве ћој свет ској еко-
но ми ји – аме рич кој, упр кос то ме што је због
енорм ног фи скал ног де фи ци та ова те ма на
днев ном ре ду, ма ло то га прак тич но пред у-
зи ма да се по сту пи слич но зе мља ма са дру-
ге стра не Атлан ти ка и ре фор ми ше си стем
со ци јал не си гур но сти.

М. Бе кин

ДРУ ШТВЕ НИ И ПО ЛИ ТИЧ КИ ПО РЕ МЕ ЋА ЈИ ЗБОГ ПЕН ЗИЈ СКИХ РЕ ФОР МИ У ЗА ПАД НИМ ЗЕ МЉА МА

Му ке јед ног Ви ћен ца

Из ну ђе но 
по ди за ње
ста ро сне 
гра ни це 

за пре ста нак 
рад ног

ве ка ниг де 
ни је по ли тич ки

по пу лар но, 
а не ке ли де ре 
то је ко шта ло

 и вла сти
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Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Вр њач ке Ба ње и ове го-
ди не је уз по др шку СО

Вр њач ка Ба ња ор га ни зо ва ла
тра ди ци о нал ни „Вр њач ки кар-
не вал” под сло га ном „Кар не вал
фе сти ва ла”. Реч је о јед ној од
нај ве ћих ту ри стич ких ма ни фе-

ста ци ја ко ја се одр жа ва у Ср би-
ји од 8. до 15. ју ла.

– То ком чи та вог да на од ви-
јао се ра зно вр стан про грам:
пред ста ве, кон цер ти, му зич ки и
пле сни са др жа ји, чу ве на кар не-
вал ска по вор ка, де чи је игре без

гра ни ца, сва ке ве че ри су ор-
га ни зо ва не жур ке до ју тар њих 
са ти. Де ша ва ња на овој ма ни-
фе ста ци ји мо гла су да се пра те 
у спе ци јал ном ра дио про гра му 
ко ји је еми то ван ужи во, сва ко-
га да на то ком тра ја ња фе сти-
ва ла – ка же Ни ки ца Пан то вић, 

ди рек тор вр њач ке Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је.

Кар не вал је по чео „Кар не вал-
ском игром без гра ни ца”. Де ца 
су има ла свој ра зно вр стан про-
грам, одр жан је и кон церт ор ке-
стра са 30 хар мо ни ка, кон церт 

гру пе „Ар му ши”, као и кон церт 
фи на ли ста се ри ја ла „Ја имам 
та ле нат”. У Па ви љон пар ку ве-
о ма по се ћен кон церт одр жа ла 
је Врњ чан ка, пи ја нист ки ња Са-
ња Мар ти но вић. Одр жан је и 
фе сти вал фол кло ра на ко ме су 
на сту пи ли КУД „Грозд” из Алек-
сан дров ца, за тим „Тра ди ци ја” из 
Тр сте ни ка, КУД „Ра дој ки но ко ло” 
из Гло бо де ра, КУД „Ели ца Па ра-
џик” из Бу гар ске и вр њач ки КУД 
„Из вор” и „Вр њач ки вез”.

Из ве де на је и по зо ри шна 
пред ста ва Бра ни сла ва Ну ши ћа 
„Го спо ђа ми ни стар ка” глу ма ца 
„Те а тра 5”. Ве ли ку па жњу мла дих 

сво јим на сту пи ма по бу ди ли су 
по пу лар ни бен до ви Ри бља чор-
ба, Вам пи ри, Аца Лу кас, Зе мља 
гру ва, Лајв бенд, за тим стенд-ап 
ко ми ча ри.

У де чи јој кар не вал ској по вор-
ци уче ство ва ло је 1.200 ма ли-
ша на свр ста них у 24 гру пе, док 
је крај про гра ма за чи ни ла ве ли-
ка Ме ђу на род на кар не вал ска 
по вор ка са око 3.000 уче сни ка 
из Ср би је, Сло ве ни је, Хр ват ске, 
Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Ма ле-
зи је, Ру му ни је. Ово го ди шњи 
кар не вал је пра ти ло ви ше од 
200.000 по се ти ла ца.

Дра ган Ива но вић

По свим по ка за те љи ма, ове
го ди не ће 9.359 пен зи о не ра
оти ћи на де се то днев ну ре ха-
би ли та ци ју о тро шку РФ ПИО,
од то га 4.970 из Вој во ди не. Из
Зре ња нин ског окру га три сто-
ти не пен зи о не ра от пу то ва ло је
ши ром Ср би је, не ки су би ли у
Ба њи Ју на ко вић код Апа ти на,
не ки у Ка њи жи, Врд ни ку, Ру сан-
ди, а не ки и на Зла ти бо ру.

По чет ком ју ла ову по год ност
ис ко ри сти ло је пе де сет пен зи о-
не ра ко ји су бо ра ви ли на Зла ти-
бо ру, и то из оп шти на Се чањ, Но-
ви Бе чеј, Жи ти ште и Зре ња нин.
Би ли су сме ште ни у чу ве ном хо-
те лу „Чи го та” где су, уз пун пан си-

он, има ли од го ва ра ју ћи трет ман 
ко ји је од ре дио ле кар при ли ком 
до ла ска у хо тел. На рав но, бес-
пла тан је био и пре воз од Зре-
ња ни на до Зла ти бо ра.

Ка ко смо у раз го во ру са зна ли,
сви ко ри сни ци ко ји су бо ра ви-
ли на Зла ти бо ру из у зет но су за-
до вољ ни оним што им је Фонд
обез бе дио, ка ко сме шта јем та ко
и осо бљем „Чи го те” ко је за слу жу-
је по себ ну по хва лу. Ујед но, би ло
је то пра во дру же ње пен зи о не ра
и опо ра вак у при ро ди Зла ти бо-
ра. Ве ћи на њих је углав ном пр ви
пут по се ти ла овај крај и пре за до-
вољ на се вра ти ла ку ћи у до ли ни
Бе ге ја. Иштван Прец

ЗРЕ ЊА НИН ЦИ НА ЗЛА ТИ БО РУ О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

Пре за до вољ ни и сме шта јем и услу гом

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ МЕ ЂУ НА РОД НИ КАР НЕ ВАЛ У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Да ни ра до сти и ужи ва ња
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Број ним ма ни фе ста ци ја ма и го сто ва њи-
ма у ра зним ме сти ма на ше зе мље и у ино-
стран ству, чла но ви Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Ми лен ко То па ло вић” у Ба ји ној Ба-
шти, то ком ове го ди не обе ле жа ва ју зна ча-
јан ју би леј – 80 го ди на по сто ја ња и бо га тог
умет нич ког ра да на га је њу и про па ги ра њу
кул тур не на род не ба шти не и ста рих оби-
ча ја. У окви ру обе ле жа ва ња ју би ле ја ба ји-
но ба штан ски ама те ри су у свом гра ду ор-
га ни зо ва ли и „Су срет дру шта ва ве те ра на”.
У го сти ма су им би ла кул тур но-умет нич ка
дру штва из оп шти на са под руч ја Зла ти бор-
ског окру га, али и КУД из Ло зни це са ко јим
кул тур ни по сле ни ци из Ба ји не Ба ште већ
ду го има ју из у зет но успе шну са рад њу. Ве те-
ра ни су на град ском тр гу из ве ли ве о ма ус-
пе ли јед но ча сов ни про грам и за на ступ су
на гра ђе ни бур ним апла у зи ма.

КУД „Ми лен ко То па ло вић” са да у драм-
ској, хор ској, фол клор ној, му зич кој, ли ков-
ној и књи жев ној сек ци ји оку пља око 200
ак тив них чла но ва свих уз ра ста. По себ но је
ак тив на фол клор на сек ци ја чи ји су чла но-
ви раз вр ста ни у три уз ра сне ка те го ри је, два

ан сам бла се ни ор ског са ста ва и омла дин ски
и пи о нир ски. За ни мљи во је да ме ђу нај ста-
ри јим чла но ви ма има до ста пен зи о не ра,
чак и оних ко ји су ско ро вр шња ци ове успе-
шне кул тур не ску пи не из гра да на Дри ни.
Охра бру је чи ње ни ца да је све ви ше мла дих
ко ји до при но се ра зно вр сном ра ду КУД-а.

Дру штво из Ба ји не Ба ште на ре пер то а ру
има 14 ко ре о гра фи ја са игра ма из Ср би је,

Цр не Го ре и Ма ке до ни је, али се увек ра ди
на обо га ће њу ре пер то а ра. До са да су Ба ји-
но ба шта ни успе шно на сту па ли на број ним
так ми че њи ма и осва ја ли ве ли ки број при-
зна ња и на гра да. Го сто ва ли су у мно гим
кра је ви ма ши ром не ка да шње Ју го сла ви је и
го то во у свим за пад но е вроп ским и скан ди-
нав ским зе мља ма.

М. Па вло вић

Усу бо ту, 21. ју ла, одр жа на 
је 11. „Дрин ска ре га та”, УУтра ди ци о нал на спорт-УУ

ско-ту ри стич ка ма ни фе ста-
ци ја, нај ве ћа у Евро пи тог ти-
па, на ко јој је у ви ше од 1.000 
ча ма ца пло ви ло 12.000 љу би-
те ља Дри не из свих кра је ва 
Ср би је и из ино стран ства.

Ме ђу ре га та ши ма, низ ре-
ку је пло ви ло и ви ше од 300 
пен зи о не ра ко ји су ужи ва-
ли у ле по та ма ре ке и ње ног 
при о ба ља. Не ко ли ко тру бач-
ких ор ке ста ра је за све вре ме 
пло вид бе, ко ја је тра ја ла осам 
са ти, вир ту о зним му зи ци ра-
њем уве се ља ва ло уче сни ке 
ре га те. Плов на ста за низ Дри-

ну од Ро га чи це до Љу бо ви је
ду га је 40 ки ло ме та ра, а ко ло-
на ча ма ца на њој про те за ла
се на осам ки ло ме та ра.

Ор га ни за тор ре га те би ла је
Оп штин ска ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја „Љу бо ви ја” и оп шти-
на Љу бо ви ја.

– Ово је пра ви на род ни,
срп ски са бор на во ди. Ка да
све ово ви дим, пу но ми је ср-
це и ду ша ми је раз дра га на,
јер смо ми, упр кос свим не во-
ља ма, на род ко ји има ду ха, а
уз то, бо га ми, и го сто при мљи-
ви смо – ре као је Ми ли сав
Алим пић (83), пен зи о нер из
се ла Бра ди ћа код Ло зни це.

Ми ла дин Ма ли шић

„СУ СРЕТ ДРУ ШТА ВА ВЕ ТЕ РА НА” У БА ЈИ НОЈ БА ШТИ

Ју би леј чу ва ра на род не ба шти не

Ве те ра ни КУД „Ми лен ко То па ло вић” на град ском тр гу

НА ЈЕДАНАЕСТОЈ ДРИН СКОЈ РЕ ГА ТИ КОД ЉУ БО ВИ ЈЕ 

Пло ви ло 12.000 љу ди
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пензионерски кутак

ЉУ БО ВИ ЈА

Иза бран се кре тар
Из вр шни обор Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у 

Љу бо ви ји за се кре та ра ове ор га ни за ци је иза брао је Ко виљ-
ку Иг ња то вић. По ред во ђе ња ад ми ни стра тив них по сло ва, 
она ће у љу бо виј ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра оба вља ти и 
ду жност се кре та ра.

Од лу ку да Ко виљ ка бу де се кре тар не дав но су јед но гла сно 
до не ли чла но ви из вр шног од бо ра ове пен зи о нер ске ор га-
ни за ци је, ко ја ина че до сад ни је има ла се кре та ра. М. М.

ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ

Не у мор ни Пе тров ча ни
Удру же ње пен зи о не ра Пе тров ца на Мла ви успе шно ре а ли-

зу је про грам ра да и у де лу ко ји се од но си на кул тур но-за бав-
не и ре кре а тив не ак тив но сти (три јед но днев не екс кур зи је, 
јед на кра јем ма ја и две у ју лу).

На пр вом пу то ва њу по се ти ли су ма на сти ре Леш је и Све ту 
Пет ку у око ли ни Па ра ћи на, а за тим су про ше та ли до вре ла 
ре ке Гр зе. По под не је про ве де но у дру же њу са пен зи о не ри-
ма Па ра ћи на и По мо ра вља.

Пла ни на Ко смај осво је на је 3. ју ла, а об и шли су и ко смај ске 
ма на сти ре Тре си је и Па вло вац. Оста так да на пен зи о не ри су 
про ве ли у раз гле да њу и упо зна ва њу са др жа ја и мо гућ но сти 
Ин сти ту та за ре ха би ли та ци ју „Сел терс ба ња”.

На тре ћој екс кур зи ји, 23. ју ла, по се ће ни су Ка ди ња ча, ма на-
стир Ра ча и На ци о нал ни парк Та ра. У Ба ји ној Ба шти Пе тров ча-
не су до че ка ли љу ба зни до ма ћи ни – Удру же ња пен зи о не ра 
оп шти не Ба ји на Ба шта. С. Р.

СВР ЉИГ

Пен зи о не ри на
Ба би ном зу бу

По про гра му лет ње ше ме пу то ва ња, 40 пен зи о не ра из Свр-
љи га 15. ју ла по пе ло се на Ба бин зуб на Ста рој пла ни ни. 

По се ти ли су ста ри и но ви ту ри стич ки ком плекс, ски-ста зе, Посетили су стари и нови туристички комплекс ски стазе
парк при ро де, ода кле се пру жа леп по глед пре ма су сед ној Бу-

гар ској. Ина че, ова пла ни на је у ком ши лу ку јер од Свр љи га 
до Ба би ног зу ба има 60 ки ло ме та ра, а но вом тра сом ко ја је у 
из град њи стиг не се за сат вре ме на.

У по врат ку, у под нож ју пла ни не, пен зи о не ри су по се ти ли 
ет но ком плекс, а у ри бљем ре сто ра ну су се осве жи ли и од мо-
ри ли. С. Ђ.

ЗА ЈЕ ЧАР

Жене нај ак тив ни је
На не дав но одр жа ној го ди шњој скуп шти ни Удру же ња пен-

зи о не ра За је ча ра по зи тив но је оце њен рад овог удру же ња у
чи јем са ста ву је 35 ме сних ор га ни за ци ја. Удру же ње успе шно
ор га ни зу је пру жа ње здрав стве них услу га, ре кре а тив не и кул-
тур но-умет нич ке про гра ме, спорт ске ак тив но сти и снаб де ва-

ње пен зи о не ра на мир ни ца ма и огре вом. За ова кве ак тив но-
сти три ма За је чар ка ма – Слав ки Ла ло вић, Сло бо дан ки Ми ле-
тић и др Јо ван ки Фи ли мо но вић уру че не су за хвал ни це.

Пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра, Сто јан Не шић, при зна-
ња је уру чио и ор га ни за ци ја ма – Са ве зу пен зи о не ра Ср би је,
Фон ду ПИО – Фи ли ја ла За је чар, Ду нав оси гу ра њу и Огре ву За-
је чар. М. С.
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ИВА ЊИ ЦА

Ле ти ми сле на зи му
Шум ско га здин ство „Го ли ја” у Ива њи ци већ тре ћу го ди-

ну за ре дом омо гу ћа ва пен зи о не ри ма овог кра ја ку по ви ну 
огрев ног др ве та на ра те. Нај ста ри ји жи те љи су ве о ма за ин-
те ре со ва ни да на шест ме сеч них ра та, по це ни од 3.358 ди на-
ра са пре во зом за куб ни ме тар, на ба ве др ва за зи му.

Агил но ру ко вод ство ива њич ког Удру же ња пен зи о не ра, у 
на сто ја њу да бар до не кле олак ша нај ста ри јим Ива њи ча ни-
ма пре ва зи ла же ње фи нан сиј ских про бле ма, омо гу ћа ва и на-
бав ку ме да, су хо ме сна тих про из во да и оста лих на мир ни ца. 
Зна чај на је и по моћ ма те ри јал но угро же ним пен зи о не ри ма 
по кла ња њем па ке та ра зних пре храм бе них про из во да. Сва-
ког ле та пен зи о не ри ко ри сте по вољ но сти за од мор и опо ра-
вак у бањамавак у ба ња ма. М ПМ. П.

МЕ РО ШИ НА

Ра ди ло се до бро
– мо же и бо ље

Из ве шта ји о ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу у 2011. го-
ди ни и про грам ра да и фи нан сиј ски план за ову го ди ну,
би ли су на днев ном ре ду Скуп шти не Оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра Ме ро ши не ко јој је пред се да вао То ми-
слав Сте ва но вић.

Рад ор га ни за ци је у прошлој го ди ни био је до бар: фор-
ми ра на су три но ва од бо ра, ор га ни зо ва но пет јед но днев-
них из ле та, пру же на по моћ нај у гро же ни јим пен зи о не ри-
ма, ме рен је крв ни при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви а из
ка се уза јам не по мо ћи по мог ну то је пет по ро ди ца.

Ома со вље ње члан ства ће и да ље би ти при о ри те тан
за да так, по што ов де жи ви 3.100 пен зи о не ра од ко јих су
1.800 чла но ви јед ног од 26 ме сних од бо ра. Фор ми ра на
је ко ми си ја чи ји ће за да так би ти да оби ђе оста лих 1.300
пен зи о не ра и упо зна их са пред но сти ма ор га ни зо ва ног
де ло ва ња.

Скуп шти ни је, осим пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве,
при су ство ва ла и де ле га ци ја пен зи о не ра-по бра ти ма из
Ћи ћев ца, као и пот пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је
Ми ро љуб Стан ко вић.  С. Н.

СВР ЉИГ

Арс Ти ма кум 2012
Де ве та ли ков на ко ло ни ја „Арс Ти ма кум 2012”, са де сет ака-

дем ских сли ка ра из Бе о гра да, Алек син ца, Кру шев ца, Вра ња,
Кра гу јев ца, Свр љи га и јед ним го стом из Со фи је, одр жа на је
од 4. до 9. ју ла на Ста рој пла ни ни. Ле по вре ме и ства ра лач ки
да ни омо гу ћи ли су умет ни ци ма да сли ка ју пор тре те, пре див-
не пла нин ске пре де ле и ле по ту при ро де на Ба би ном зу бу. На
над мор ској ви си ни око 1.800 ме та ра ство ре на је 21 сли ка.

– Но ва де ла кра си ће Кул тур ни цен тар Свр љи га, ко ји је ор-
га ни за тор ли ков не ко ло ни је – ре као је Сла ви ша Ми ли во је-
вић, пред сед ник ор га ни за ци о ног од бо ра ли ков не ко ло ни је
и ру ко во ди лац му зеј ске збир ке у овој уста но ви.  

Ова ко ло ни ја успе шно тра је од 2002. го ди не. По ред Свр љи-
га, сли ка но је и у Ни шев цу, се лу на до мак гра да, и Пе ри шу на
об рон ци ма свр љи шких пла ни на. Кул тур ном цен тру Свр љиг
оста ло је око 120 умет нич ких де ла, као тра јан до каз ли ков не
умет но сти ко ја је жи ве ла у овој ма лој сре ди ни. С. Ђ.

РУ МА

Сли кар ска ко ло ни ја
У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” ор га ни зо ва на је сли кар-

ска ко ло ни ја, ко ја је по тра ди ци ји иза зва ла ве ли ко ин те ре-
со ва ње ко ри сни ка. Под на зи вом „Ми рис ли пе”, ко ло ни ја је
ово га пу та оку пи ла 17 умет ни ка из Срем ске Ми тро ви це и
Ру ме, а њи ма су се при дру жи ли и ста на ри Ге рон то ло шког
це С ”цен тра „Срем”.

До ма ћи ни су сли ка ри ма ку пи ли ма те ри јал за рад, а сли-
ке на ста ле на 14. ко ло ни ји кра си ће про сто ри је рум ске
Уста но ве. Д. Р.
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„Глас оси гу ра ни ка” бе ле жи 
за ни мљи ве при че о из у зет ним 
љу ди ма. На дам се да ће и ова 
би ти ин те ре сант на ва шим чи-
та о ци ма, јер пре да ни рад овог 
пре га о ца за и ста за слу жу је сва-
ку по хва лу.

Ми ла дин Ми ло са вље вић,
учи тељ у пен зи ји из Ре ков ца,
мо же да се упо ре ди са про-
фе си о нал ним би бли о те ка-
ри ма по на чи ну на ба вља ња
и си сте ма ти зо ва ња ста рих
из да ња, књи га и ча со пи са.
Ве ћи на књи га ко је по се ду је
штам па на је у Бер ли ну, Лај-
пци гу, Бе чу, Бу дим пе шти... У 
ње го вом вла сни штву су не ка
рет ка из да ња, по пут „Ла мен та
над Бе о гра дом” Ми ло ша Цр-
њан ског, штам па ног 1962. го-
ди не у Јо ха нес бур гу у са мо 75
при ме ра ка. Ме ђу ча со пи си ма
ко је Ми ло са вље вић та ко ђе
вред но при ку пља на ла зи се и
„По ли ти ка” од 6. апри ла 1941.
го ди не у ко јој је пред сед ник

та да шње вла де, Ду шан Си мо-
вић, за ка зао вен ча ње сво је
ћер ке баш за тај дан, што зна-
чи да ни он, као пре ми јер, ни-
је знао да ће Нем ци бом бар-
до ва ти Бе о град.

Ову нео бич ну збир ку кра се
књи ге ма лих фор ма та, ко је је-
дин стве ним чи ни њи хов ма ли
ти раж. Сво ју збир ку Ми ла дин
Ми ло са вље вић је бо га тио ко-
ри сте ћи „Ка та лог рет ких књи га
од 1714. до 1941. го ди не” Јан ка
Хр ка ло ви ћа. Осим што су сва
из да ња из у зет но вред на и до-
бро очу ва на, фа сци нант но је
и зна ње ко је њи хов вла сник о
њи ма по се ду је. 

М. Сан трач,

Кра гу је вац
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писма

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

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

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

Некад и сад

Колекционар ретких књига

Кон грес за по вест
Кон фе рен ци ја глав них ле ка ра ме сних ор га на и стал ног ле кар-

ског ве ћа Сре ди шњег уре да одр жа на је 8, 9, 10. сеп тем бра 1934.
го ди не у Бле ду, за вре ме глав не го ди шње скуп шти не Ју го сла вен-
ског ле кар ског дру штва и дру гих ле кар ских на уч них и ста ле шких 
ор га ни за ци ја. Осим де ле га та, при су ство ва ли су и дру ги ле ка ри
рад нич ког оси гу ра ња. Ре фе ра ти ма, или уче ство ва њем у де ба ти,
су де ло ва ли су у ра ду кон фе рен ци је и сви глав ни ле ка ри ме сних ор-
га на Сре ди шњег уре да. Њи хо ви, овај пут на ро чи тим ма ром из-
ра ђе ни ре фе ра ти об у хва ти ли су сва ак ту ел на пи та ња на шег
рад нич ког оси гу ра ња. Ва жан део кон фе рен ци је са чи ња ва ла је
рас пра ва о ту ма че њу и ко нач ној сти ли за ци ји ко лек тив ног уго-
во ра сре ди шњег уре да са са ве зом ле ка ра со ци јал ног оси гу ра ња.
У овој рас пра ви су де ло ва ли су и пред став ни ци са ве за ле ка ра со-
ци јал ног оси гу ра ња др Бо ги ће вић, др Шле син гер и др Штај ду хар.

Рас пра ве кон гре са во дио је пред сед ник сре ди шњег уре да Ви лим
Ха ра ми на, а при су ство вао је и пот пред сед ник Франц Све тек.
Овој кон фе рен ци ји оси гу ра но је ме сто у по ве сти на шег рад нич-
ког оси гу ра ња.

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње

рад ни ка, 1935, За греб)

Ле ка ри ве шта ци Фон да ПИО 
у европ ском удру же њу

Удру же ње ле ка ра ве шта ка у со ци јал ној за шти ти и си сте му пен-
зиј ског оси гу ра ња (EUMASS) одр жа ло је кон грес сре ди ном ју на
у ита ли јан ском гра ду Па до ви. Те ма кон гре са би ла је „Иза зо ви со-
ци јал ног оси гу ра ња”. Кон грес је оку пио пре да ва че из ви ше од
пет на ест зе ма ља, ме ђу ко ји ма је за па же ну пре зен та ци ју одр жао
и др Ди ка Ка је вић, на чел ник Оде ље ња за ме ди цин ско ве шта че-
ње у Сек то ру за ме ди цин ско ве шта че ње Фон да ПИО. Та ко ђе, кон-
гре су је при су ство вао и др Ми лан Ава ку мо вић, на чел ник Оде ље-
ња за кон тро лу на ла за у истом сек то ру.

Удру же ње EUMASS има ви ше од 20 зе ма ља ме ђу ко ји ма је од ју-
на и Ср би ја. Ле ка ри ве шта ци Фон да ПИО по ста ли су пу но прав ни
чла но ви баш на Кон гре су у Па до ви, што је још је дан по ка за тељ
њи хо ве струч но сти у оба вља њу од го вор них по сло ва. EUMASS је,
да под се ти мо, ор га ни за ци ја ко ја ра ди на про јек ту ICF-а (ин тер-
на ци о нал на кла си фи ка ци ја функ ци ја), што под ра зу ме ва уни фор-
ми са ње, од но сно ујед на че но ме ди цин ско ве шта че ње у европ-
ским зе мља ма у обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
без об зи ра на раз ли ке у за ко ни ма тих др жа ва. Ј. О.
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Не ма ста жа без упла ће них

до при но са

Удо ва и по ро дич на пен зи ја

Нај ни жи из нос пен зи је

Ин ва лид ска пен зи ја са мо уз пот пу ни 

гу би так рад не спо соб но сти

По се бан стаж и пен зи ја

?
Ми ло рад Би бин, Зре ња нин: Ра дио сам у пред у зе ћу и као 

тех но ло шки ви шак сам по слат на За вод за за по шља ва ње 

са на пу ње них 38 го ди на и три ме се ца ста жа, а ти ме сам 

сте као пра во да на за во ду бу дем до ис пу ње ња 40 го ди на ста-

жа, и то до 23. 4. 2013. го ди не. Пред у зе ће ми је оти шло у сте чај 

и ни је упла ти ло до при нос за пен зиј ски стаж за 2010. го ди ну и 

део за 2011. го ди ну. По што ни сам у мо гућ но сти да сам пла тим 

ових 20 ме се ци ко ји ми не до ста ју, да ли ћу мо ћи сле де ће го ди-

не у апри лу да оства рим пра во на пен зи ју са 40 го ди на ста жа 

оси гу ра ња. Ро ђен сам 1951. и иду ће го ди не ћу има ти 62 го ди не 

жи во та, што ни је до вољ но за ста ро сну пен зи ју.

?
Ми ли ца Ре џе пић, До њи Ми ла но вац: На кон смр ти су пру га

под но си ла сам зах тев за по ро дич ну пен зи ју, али сам од

Фи ли ја ле Бор до би ла не га тив но ре ше ње на ко је се ни сам

жа ли ла јер су све чи ње ни це у том ре ше њу тач но на ве де не. За-

ни ма ме да ли са да ка да сам на вр ши ла 50 го ди на мо гу по но во

да под не сем зах тев за по ро дич ну пен зи ју, с об зи ром на то да

сам у мо мен ту смр ти су пру га 30. 6. 2006. го ди не има ла 44 го-

ди не, а не 48 ка ко је за ко ном ре гу ли са но. На по ми њем да сам

са ма и не за по сле на.

?
Дра го љуб Чу кић, Пан че во: Имам утвр ђен пот пу ни гу би так 

рад не спо соб но сти и пен зиј ски стаж од 10 го ди на пре ма 

ма тич ној еви ден ци ји Фон да ПИО. Ко ји је нај ни жи из нос 

ко ји мо же би ти об ра чу нат за ин ва лид ску пен зи ју ка да је ма ли 

број го ди на рад ног ста жа.

?
Сне жа на Ни ко лић, Ниш: Имам 26 го ди на рад ног ста жа, а

ро ђе на сам 1957. го ди не. Има ла сам пет опе ра ци ја, под-

но си ла сам зах тев за ин ва лид ску пен зи ју не ко ли ко пу та

и сва ки пут сам би ла од би је на. Ка да мо гу да оства рим пра во

на ста ро сну пен зи ју, јер очи то да без об зи ра на уру ше но здра-

вље, ин ва лид ску пен зи ју не ћу мо ћи да до би јем.

?
З. Х., Ша бац: Био сам на ра ти шту од 5. 11. 1991. до 3. 3.

1992. и то ми је упи са но у рад нич ку књи жи цу као по се бан

стаж. Да ли се то са да са би ра са мо јим ста жом јер тре ба да

идем ове го ди не у пен зи ју?

Од го вор: Услов за при зна ва-
ње ста жа оси гу ра ња је, из ме ђу
оста лог, и упла ћен до при нос за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње. То зна чи да Ви док се не
упла ти до при нос за ПИО не ће те
има ти стаж од 40 го ди на ко ји је
нео п хо дан за при зна ва ње пра-
ва на пен зи ју, бу ду ћи да не ма те
65 го ди на жи во та. Ка ко се Ва ше
бив ше пред у зе ће, по Ва шим ре-
чи ма, на ла зи у сте ча ју, јед на од

оба ве за пред у зе ћа у сте ча ју је-
сте упла та до при но са за ПИО за 
за по сле не пре ма ко ји ма пред-
у зе ће има ову вр сту ду го ва ња. 
Ви ће те сва ка ко мо ра ти да са-
че ка те на ми ре ње до при но са 
из сте чај не ма се, јер ка ко ка же-
те са ми ни сте у мо гућ но сти да 
пла ти те до при но се. У су прот-
ном, мо ра ће те да са че ка те 65 
го ди на жи во та да би сте оти шли 
у ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Пре не го што вам 
од го во ри мо на ово пи та ње, 
на по ми ње мо да се за при зна-
ва ње би ло ког пра ва из ПИО 
увек при ме њу ју про пи си ко ји 
су на сна зи у мо мен ту под но-
ше ња зах те ва за оства ри ва ње 
пра ва. Овај прин цип је ве о ма 
ва жан са да, ка да се пре ма из-
ме ње ним про пи си ма из ПИО, 
усло ви за оства ри ва ње пра-
ва ме ња ју сва ке ка лен дар ске 
го ди не. Ово, на рав но, ва жи и 
за оства ри ва ње пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју. Ва ма је са да 
пре ма из ме ње ним про пи си ма 
нај ве ћа пре пре ка за при зна-
ва ње пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју чи ње ни ца што у тре нут ку 

смр ти су пру га ни сте има ли
про пи са не го ди не жи во та, тј.
ни сте има ли 45 го ди на. То ауто-
мат ски ели ми ни ше мо гућ ност
за оства ри ва ње Ва шег пра ва
на по ро дич ну пен зи ју, без об-
зи ра што ће те Ви ове или не ке
на ред не ка лен дар ске го ди не
ис пу ни ти дру ге про пи са не го-
ди не жи во та. Ове, 2012. го ди не
про пи са но је да удо ва тре ба да
на пу ни 50 го ди на и шест ме-
се ци жи во та да би оства ри ла
пра во на по ро дич ну пен зи ју.
Али и ка да на вр ши те ове го ди-
не и ме се це, Ваш зах тев ће би-
ти од би јен јер у мо мен ту смр ти
су пру га ни сте има ли 45 го ди на,
већ 44 го ди не жи во та.

Од го вор: Нај ва жни ји део по-
ступ ка за при зна ва ње пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју Ви сте већ 
про шли, тј. утвр ђен Вам је пот-
пун гу би так рад не спо соб но сти. 
У пра ву сте што се рас пи ту је те за 
нај ни жи из нос пен зи је, јер иако 
има те ви ше од пет го ди на ста жа 
оси гу ра ња и ис пу ња ва те услов 
за при зна ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју, с об зи ром да сте 

оства ри ли са мо 10 го ди на ста-
жа, вр ло је ве ро ват но да Ва ша
ре ал на пен зи је због ма лог ста жа
не ће пре ма ши ти из нос нај ни же
пен зи је. У сва ком слу ча ју ако и
не бу де та ко, Ва ша пен зи је не ће
мо ћи да бу де ни жа од 12.645,26
ди на ра, за оси гу ра ни ке за по сле-
не и са мо стал них де лат но сти,
или од 9.941,41 ди на ра за оси гу-
ра ни ка по љо при вред ни ка. 

Од го вор: Као што Вам је већ
из ис ку ства по ста ло ја сно, пра-
во на ин ва лид ску пен зи ју мо же
оства ри ти оси гу ра ник код ко-
га се утвр ди пот пу ни гу би так
рад не спо соб но сти, за би ло
ко ји по сао, а не са мо за по сао
ко ји Ви са ми оба вља те. Што се
ти че пра ва на ста ро сну пен зи-
ју за ко ју се по сле све га рас пи-
ту је те, под прет по став ком да
оста ну на сна зи са да шњи про-

пи си, мо ра ће те да са че ка те да 
на пу ни те 60 го ди на жи во та. То 
је сва ка ко пре не го што ће те 
на вр ши ти пун пен зиј ски стаж. 
До 60 го ди на жи во та по треб-
но Вам је још пет го ди на, а до 
пу ног пен зиј ског ста жа тре ба 
Вам знат но ви ше. На при мер, 
те 2017. го ди не ка да на пу ни-
те 60 го ди на жи во та, пун стаж 
оси гу ра ња за же ну би ће 36 го-
ди на и осам ме се ци. 

Од го вор: Стаж ко ји Вам је 
при знат ре ше њем и упи сан у 
рад ну књи жи цу је сте де фи ни-
тив но по се бан стаж и не пред-
ста вља стаж оси гу ра ња. То 
зна чи да овај стаж не мо же да 
пред ста вља услов за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју, али ће 
си гур но би ти са бран у Ваш уку-
пан пен зиј ски стаж при ли ком 
пен зи о ни са ња. Прак тич но, не 
мо же те да ра чу на те ре ци мо на 
овај стаж ако не ма те 65 го ди на 
жи во та, а са овим ста жом има-
те укуп но 40 го ди на пен зиј ског 

ста жа. Ако пак и без овог ста-
жа има те 40 го ди на ста жа оси-
гу ра ња, и ми ни мум 53 го ди не 
и осам ме се ци жи во та, мо же те 
ове го ди не да оства ри те пра-
во на пен зи ју. Ако већ има те 65 
го ди на жи во та, за пен зи ју Вам 
је до вољ но и 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња, а ако има те ви ше го-
ди на, или са овим ста жом има-
те 40 го ди на пен зиј ског ста жа, 
сло бод но под не си те зах тев јер 
ће Вам овај стаж сва ка ко би ти 
узет у об зир код об ра чу на пен-
зиј ског ста жа.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
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мин, а, баск, н, ие, та, андора, тангенс, ол, роже, ва, амам, изудити, ћић, рин, 
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СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
Кад чу јем да Ср би ји пре ти бан крот, осе ћам се као

аван гар да. Ме ни су џе по ви пра зни већ пет го ди на.

Но ву Вла ду Ср би је че ка „врућ кром пир”, али за ње га
не ће би ти за ду жен са мо ми ни стар по љо при вре де.

Ди рек то ри јав них пред у зе ћа има ју астро ном ске

пла те, али још не ма мо ми ни стра за астро но ми ју.

Ве ли ка је раз ли ка из ме ђу кри зе у Ср би ји и ла ви рин та.
Из ла ви рин та мо же да се иза ђе.

У овој олим пиј ској го ди ни нај ви ше је ска као евро.

При ва ти за ци ја у Ср би ји је пра ви бум. Тај ку ни про сто
пу ца ју од сре ће.

У град ским ауто бу си ма је и по 50 сте пе ни. Пра ви

бус плус.

Сви су се они са мо обо га ти ли, са мо са по 10 сво јих
управ них од бо ра.

Де јан Па та ко вић

Без дла ке на је зи ку
Ни сам ја на про да ју. Већ сам про дат.
На пу ту до бла го ста ња мно ги би пре чи цом.

Тре би мо се. Сва ка ва шка оба шка.
Ди го ше ру ке у бор би про тив ко руп ци је. При дру-

жи ше јој се.

Тек на ин фор ма тив ном раз го во ру схва тио сам да имам
да ра за пе ва ње.

До у шни ку су уши Ахи ло ва пе та.

Ла нух. Ује до ше ме.
Угле да ли смо се на псе. Под ви ли смо реп.

Сти снуо сам зу бе да ми не от кри ју дла ку на је зи ку.
Ра ди во је Јев тић Јен ки
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– да је Ја сна Ше ка рић срп ски спор ти ста са нај ви ше олим-

– да је пр ви пут пла мен на отва ра њу Олим пи ја де упа љен 

– да је 92 го ди не ка сни је, у Бар се ло ни, 35 зе ма ља и да ље 

– да је са мо пет зе ма ља уче ство ва ло на свим до са да одр-

 пиј ских ме да ља? Три пу та – 1990, 1995. и 2005. про гла ша ва на 

 на Лет њим олим пиј ским игра ма 1928, а на чин шта фет ног 

има ло са мо му шке пред став ни ке? А по по след њим ин фор-

 жа ним Олим пиј ским игра ма? То су Грч ка, Ве ли ка Бри та ни ја, 

је за нај бо љег стрел ца на све ту, а 2000. го ди не Ме ђу на род наје за нај бо љег стрел ца на све ту, а 2000. го ди не Ме ђу на род на 

пре но ше ња ба кље уве ден је у скло пу при пре ма и отва ра ња 

ма ци ја ма, на Олим пи ја ду у Лон до ну сво је две так ми чар ке по-

Фран цу ска, Швај цар ска и Аустра ли ја.

спорт ска стре љач ка фе де ра ци ја (ISSF) Ја сну је про гла си ла за 

Лет њих ига ра 1936. го ди не? Тра ди ци ја оби ла за ка свих петЛет њих ига ра 1936. го ди не? Тра ди ци ја оби ла за ка свих пет 

сла ла је и Са у диј ска Ара би ја, је ди на зе мља ко ја ни ка да ни је 

нај бо љег стрел ца све та 20. ве ка.

кон ти не на та за по че та је тек 2004.

има ла спор тист ки ње на ОИ.
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Ле ко ви те ми сли
У све ту се про да ју и чи та ви гра до ви. Ми ни смо оти шли то ли-

ко да ле ко. Код нас се, за са да, про да ју са мо не ки љу ди.

Ср би ве о ма во ле сла на је ла. Ме ђу тим, ми не во ли мо да нам зе-
мље у окру же њу со ле па мет, а че сто и за би бе ре.

По стао сам ап страк тан сли кар. Сли кам што ни ја, ни мно ги

ме ни слич ни, не мо же мо да ви ди мо – мо ре.

Пред ло же но је да се у Гу чи отво ри шко ла тру бе. Ве ру јем да би ту
нај ви ше би ло по ли ти ча ра. Они су, че сто, тру бе!

Чи ни ми се за не ке ко ји су на вла да ју ћим по ло жа ји ма да су

кла ви ри сти. Ка жу за њих да има ју „ду ге пр сте”.

При пре ма се вак ци на за од ви ка ва ње од пу ше ња. Би ло би још бо-
ље да се про на ђе вак ци на за од ви ка ва ње од хра не ко ја је све ску-
пља.

У ле то за ле то ва ње од ле те де ви зе.

Да имам ло ву до кро ва, не бих ле то вао на кро ву.
Ду шан Стар че вић

До ско ци
Да мо же, шко ла би од мно гих ђа ка по бе гла што да ље.

Раз ли ка из ме ђу брач не и ме сне за јед ни це је у то ме што се у ме-
сној зна ко је шеф.

Рај је из ми сли ла си ро ти ња. Бо га ти у ње му већ ужи ва ју.

Враг је код нас од нео ви ше од ша ле.
Ра де Ђер го вић

(Х)умор не ми сли
Ми смо то ли ко си ро ма шни да ће са мо ми ли он на ших гра ђа на ле-

то ва ти у ино стран ству! Ма ње и од Аме ри ка на ца и од Не ма ца.
Ко ка же да не ште ди мо?! На ши мла ди струч ња ци су при мер

– ку пу ју кар ту са мо у јед ном прав цу.

Не ко је на Но вом Бе о гра ду због ба кра украо тран сфор ма тор од
две то не. То је мо гао под ми шку да ста ви са мо ло пов су пер мен.

Шта вре ди што нам је ро ба нај бо ља кад цео свет за ке ра – за-

гле да ети ке те, ам ба ла жу, ди зајн...

Ве ћи на на ших про тив град них ра ке та ша су же не. То ли ко су рев-
но сне на по слу да не да ју да пад не не са мо град не го ни ки ша.

Ла не смо се жа ли ли на по пла ве, а ове го ди не на су шу. На ма

се не мо же уго ди ти!

Иако су на ши улич ни му зи кан ти нај бо љи на све ту, са мо сит ниш
им уле ти у ше шир. На ши љу ди це не је ди но му зи ку на ув це.

Ви то мир Те о фи ло вић

– да је овај на чин до де ле 

– да на пр вим ОИ мо дер ног 

– да је пр ве ме да ље, и то злат не, за 

так ми чи ла у те ни су.

не нај бо љи ма су до де љи ва не раз не на гра де и пе ха ри.

 Бри тан ка Шар ло та Ку пер ко ја се 

од ли ко ва ња (злат на, сре бр-

до ба у Ати ни, 1896. го ди не, ни-

Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на-

на, брон за на  м ед аља) уведен 

 је уче ство ва ла ни јед на же на? 

ца осво јио гим на сти чар Ле он Шту кељ 

1908? На пр вој мо дер ној 

Же на ма је до зво ље но да се так-

на осмим Игра ма, 1924. у Па ри зу? Он 

Олим пи ја ди у Ати ни ме да ље 

 ми че на сле де ћим Игра ма 1900. 

јје осво јио пр ва ме ста у ви ше бо ју и на 

јје при ма ло са мо дво је пр во пла си ра них, а 1900. и 1904. го ди-

го ди не, а пр ва по бед ни ца је би ла 

вра ти лу.
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