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У го ди ни ко ју је Са вет Евро пе про гла сио Европ
ском го ди ном ак тив ног ста ре ња и ме ђу ге не
ра циј ске со ли дар но сти, пе та Олим пи ја да 

спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба би ће све ча
но отво ре на 30. сеп тем бра у Со ко ба њи.

Да је спорт ски дух ја чи од жи вот не до би до ка за
но је ти ме што је Олим пи ја да из го ди не у го ди ну не 
са мо све ма сов ни ја, не го и ра зно вр сни ја у по гле ду 
са др жа ја и так ми чар ских ди сци пли на. Са мо про шле 
го ди не у Со ко ба њи се так ми чио чак 571 уче сник, и 
то 198 же на и 373 му шкар ца. Они су пред ста вља ли 
70 срп ских гра до ва, а би ли су рас по
ре ђе ни у 133 еки пе. 

Ор га ни за то ри на ја вљу ју да је за 
ово го ди шњу Олим пи ја ду спор та, 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба, због 
ве ли ког ин те ре со ва ња, пла ни ра но и 
при пре мље но још но вих ак тив но сти, 
а по диг нут је и ква ли тет до са да шњих 
са др жа ја. Про шле го ди не уве де на је 
јед на но ва ди сци пли на – „пе наџ ли је”, 
ко ја под ра зу ме ва нео бич но шу ти ра
ње пе на ла без гол ма на. На и ме, ово 
так ми че ње је екип но, а сва ку еки пу 
чи не три так ми ча ра ко ји, да би се из
бо ри ли за екип ни пла сман, шу ти ра ју 
лоп ту са де сет ме та ра у пра зан ма ли 
го. Шу ти ра се је дан проб ни и пет пе
на ла ко ји се бо ду ју. 

По ред ове ди сци пли не, ово го ди
шњи так ми ча ри ће се бо ри ти за ме
да ље и у шта фе ти, ша ху, стре ља штву, 
пи ка ду и ри бо ло ву. Са мо пе ца ње на 
пло вак спа да у по је ди нач но так ми че
ње, и то и у му шкој и у жен ској кон
ку рен ци ји, док ће бор бе ност и во љу 
да по бе де сви уче сни ци пре о ста лих 
ди сци пли на до ка зи ва ти екип но. У ри бо ло ву ће пр
ви би ти так ми чар са нај ве ћом уло вље ном гра ма
жом, нај пре ци зни ја еки па ће по бе ди ти у пи ка ду и 
стре ља штву, шах ће се игра ти пре ма свим ње го вим 
пра ви ли ма, а че ти ри екип на так ми ча ра ко ја нај бр
жим хо да њем на из ме нич но бу ду пре ла зи ла по јед
ну ду жи ну фуд бал ског игра ли шта би ће нај бо ља у 

ди сци пли ни шта фе та. Про по зи ци је та ко ђе на ла жу 
да еки пе бу ду ме шо ви те, што зна чи да нај ма ње је
дан так ми чар мо ра би ти су прот ног по ла. У еки пи 
не мо ра ју све осо бе да бу ду ста ри је од 60 го ди на, а 
до зво ље но је да то бу де са мо је дан члан. Све у куп
ни по бед ник је еки па са нај ве ћим бро јем осво је них 
по е на у екип ним ди сци пли на ма.

Олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до
ба пред ста вља пре све га зна ча јан по мак у схва та
њу ста ро сти и ста ре ња, што ути че на дру га чи ју уло
гу удру же ња и ор га ни за ци ја ста ри јих и пен зи о не ра. 

Пре ко ње се оства ру ју и бит ни ци ље ви На ци о нал не 
стра те ги је о ста ре њу Вла де Ре пу бли ке Ср би је. По
кро ви тељ пе те Олим пи ја де спор та, здра вља и кул ту
ре тре ћег до ба – Со ко ба ња 2012. је др Јо ван Кр ко ба
бић, пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни стар ра да, 
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. Олим пи ја да ће 
тра ја ти до 4. ок то бра. Ј.Оцић
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УСКО РО пЕ ТА ОЛим пи ЈА ДА ТРЕ ЋЕг ДО БА

но ви иза зо ви
           за так ми ча ре

Пре до лим пиј ске ак тив но сти
По крет тре ћег до ба Ср би
је ове го ди не je увео но ви ну. 
Као прет ход ни ка пе те, ју би
лар не Олим пи ја де, ор га ни зо
вао је Ка ра ван По кре та тре ћег 
до ба Ср би је ко ји је про ла зио 
кроз ви ше гра до ва на ше ре
пу бли ке: Љиг, При је по ље, Ћу
при ју, Но ви Сад, Су бо ти цу, Ниш и дру ге. Као увод у Олим
пи ја ду одр жан је и про је кат Сре бр ни сур фе ри ко ји је био 
са став ни део Ка ра ва на, па су у де вет гра до ва, у окви ру 
овог про јек та, ста ри ји од 55 го ди на про шли обу ку на ко
јој су са вла да ли осно ве ко ри шће ња ра чу на ра. По себ но 
су би ли за ин те ре со ва ни за ко му ни ка ци ју пре ко скај па и 
пре ба ци ва ње фо то гра фи ја са апа ра та. На кон ди ги тал ног 
опи сме ња ва ња ста ри јих, одр жа на су и ква ли фи ка ци о на 
так ми че ња. Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност је по ка за на 
на де лу јер су так ми чар ске па ро ве чи ни ли осо ба ста ри
ја од 55 го ди на и њен унук или уну ка мла ђи од 13 го ди на. 
Фи нал но так ми че ње ор га ни зо ва но је 15. сеп тем бра у Бе
о гра ду, и на ње му је уче ство ва ло 15 нај бо љих па ро ва.



Да ли је ре фор ма по ре ског си сте ма је
дан од пред у сло ва за одр жив си стем 
со ци јал них да ва ња и има ли одр жи

вог пен зиј ског си сте ма без озбиљ ног ра ста 
на пла те по ре за, би ла је јед на од кључ них 
те ма на ску пу „Ре фор ма по ре ског си сте
ма и пен зиј ски си стем Ср би је”, одр жа ном у 
„Да нас кон фе ренс цен тру”. Пред ста вља ју ћи 
раз ли чи те сег мен те струч не јав но сти, о овој 
те ми го во ри ли су Дра га на Ка ли но вић, ди
рек тор ка Фон да ПИО, као и пред став ни ци 
Ми ни стар ства фи нан си ја и при вре де, Ми
ни стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке, Уни вер зи те та Син ги ду нум, При
вред не ко мо ре Ср би је, При вред не ко мо ре 
Бе о гра да и Фон да за раз вој оси гу ра ња.

Влај ко Се нић, др жав ни се кре тар у Ми ни
стар ства фи нан си ја и при вре де, на ја вио је 
из ме не За ко на о по ре ском по ступ ку и по
ре ској ад ми ни стра ци ји, ко ји пред ви ђа да
ва ње ве ћих овла шће ња По ре ској упра ви у 
на пла ти по ре за. По ње го вим ре чи ма, Ср би
ји је по тре бан по ре ски си стем у ко ји ће би ти 
уве де ни сви гра ђа ни и сва јав на и при ват на 
пред у зе ћа јер, ре фор ми сан или не, он не
ће има ти мно го сми сла уко ли ко не ва жи за 
све. Пред ста вља ју ћи пла ни ра не ме ре, Се
нић је ис та као про цес мо дер ни за ци је По ре
ске упра ве, пла ћа ње ПДВа по ре а ли за ци ји 
(оче ку је се да ће ви ше од 70 од сто при вред
них су бје ка та има ти мо гућ ност да уђе у ова
кав си стем пла ћа ња ПДВа), за тим уки да ња 
соп стве них при хо да ди рект них бу џет ских 
ко ри сни ка Ср би је, као и уки да ња па ра фи
скал них на ме та (104 на ме та у пр вом кру гу 
де ло ва ња).

Си стем пен зиј скоин ва лид ског оси гу ра ња 
и те ка ко за ви си од по ре ског си сте ма и сва
ко ма ло по ме ра ње у ње му ре флек ту је се на 
си стем ПИО, ре као је Зо ран Ми ло ше вић, по
моћ ник ми ни стра ра да и со ци јал не по ли ти
ке. Он је из ра зио за бри ну тост због опа да ња 
уче шћа до при но са за ПИО по след њих го ди
на што је, ка ко је ре као, ди рект на по сле ди ца 
па да за по сле но сти. Ми ло ше вић је на гла сио 
да су све до са да шње ре фор ме ПИО би ле у 
ци љу да се омо гу ћи одр жив пен зиј ски си
стем, али да он не мо же да бу де успе шан и 
одр жив без до бре еко но ми је и ефи ка сног 
си сте ма при ку пља ња до при но са.

Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка Фон да 
ПИО, на ску пу у „Да нас кон фе ренс цен тру” је 
пред ста ви ла ка ко се по сто је ћа по ре ска ре
ше ња ди рект но, кроз основ не за ко не, или 
ин ди рект но, кроз по сред ну ре гу ла ти ву, од
ра жа ва ју на при ход ну стра ну Фон да. Она је 

под се ти ла да Фонд ис пла ћу је пен зи је и оста
ла пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси
гу ра ња из сред ста ва ко ја се обез бе ђу ју на
пла том до при но са за ПИО, што су из вор ни 
при хо ди Фон да, а део ко ји не до ста је до ти ра 
се из бу џе та, из че га је ја сно да про це нат др
жав ног уче шћа ди рект но за ви си од ви си не 
на пла ће них из вор них при хо да. У струк ту ри 
фи нан си ра ња Фон да у овој го ди ни из вор ни 
при хо ди уче ству ју са 51, а др жав не до та ци је 
са 49 од сто, што се од но си и на оба ве зе ко је 
је др жа ва пре у зе ла, а ис пла ћу је пре ко Фон
да, и на не до ста ју ћа сред ства за ис пла ту пен
зи ја и оста лих пра ва из ПИО, ре кла је Дра га на 
Ка ли но вић. Од 1. ју ла де ли мич но су уве де не 
и по слов не бан ке у по сту пак кон тро ле упла
те до при но са и ова ме ра је сте до при не ла по
бољ ша ној на пла ти, али не у про цен ту ка ко се 
оче ки ва ло, а пре ма по след њем из ве шта ју од 
8. ав гу ста ко ји је Фон ду до ста ви ла По ре ска 
упра ва о ста њу по тра жи ва ња по осно ву не
из ми ре них до при но са, уку пан дуг по сло да
ва ца пре ма Фон ду из но си 275,3 ми ли јар ди 
ди на ра, од че га је, са мо због при ме не за ко
на о при ва ти за ци ји и о сте ча ју, не на пла ти во 
76,5 ми ли јар ди ди на ра. Да би се схва тио ни
во гу бит ка ко ји са мо Фонд бе ле жи као по
сле ди цу по сто ја ња си ве еко но ми је, Дра га на 
Ка ли но вић је из не ла сли ко вит при мер – ако 
би 700.000 љу ди, ко ли ко се про це њу је да је 
ан га жо ва но у не фор мал ној еко но ми ји, ра ди
ло ле гал но и за свој рад при ма ло про сеч ну 
за ра ду и пла ћа ло до при но се, ме сеч но би се 

при хо до ва ло 8,8, а го ди шње 105,8 ми ли јар ди 
ди на ра, што је при бли жно из но су три ме сеч
не не то пен зи је за све пен зи о не ре у Ср би ји.

На да мо се, ре кла је она, да ће од на ред не 
го ди не, ка да бан ке поч ну са спре ча ва њем 
ис пла те за ра да за по сло дав це ко ји исто вре
ме но не упла те и до при но се, би ти ство ре ни 
усло ви за до след ну при ме ну за ко на и бо љу 
на пла ту до при но са.

Бра ни сла ва Жу њић, се кре тар Од бо ра за 
бан кар ство и оси гу ра ње ПКС, ста ви ла је ак
це нат на све у куп ну ре фор му по ре ског си сте
ма, ука зав ши по себ но на ни зак ни во БДП по 
ста нов ни ку од 4.250 евра. Она ре ше ње ви ди 
у сма ње њу по ре за и до при но са на за ра де 
што би до ве ло до па да тро шко ва ра да и по
ве ћа ња ли квид но сти при вре де, а ми шље
ња је да кон тро лу упла те до при но са не тре
ба да вр ше бан ке као при ват ни сек тор, већ 
др жа ва, од но сно По ре ска упра ва. Да бан ке 
не тре ба да кон тро ли шу на пла ту до при но са 
сла же се и Сне жа на Ве лич ко вић, се кре тар 
Цен тра за еко ном ску по ли ти ку, пре струк
ту ри ра ње и раз вој ПКБ. Она је ука за ла да 
бан ке не рас по ла жу ре ги стром при ја вље
них рад ни ка код по сло дав ца, те се не мо же 
утвр ди ти да ли је по сло да вац на ми рио сво
је оба ве зе пла ћа ња по ре за и до при но са за 
све рад ни ке. Ве лич ко вић је ис та кла и зна чај 
уво ђе ња но вих ин фор ма ци о них тех но ло ги
ја, од но сно елек трон ске кон тро ле на пла те 
по ре за и до при но са.

МиленаЈовановић
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У „ДА НАС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ” О РЕ ФОР ми пО РЕ СКОг Си СТЕ мА

На пла та до при но са 
бо ља али не до вољ на

Драгана 
Калиновић



Слу жба Фи ли ја ле за град Бе о град 1, 
ко ја се на ла зи на Но вом Бе о гра ду, 
оформ ље на је 1. ја ну а ра 2008. го ди не 

ка да је из вр ше на кон со ли да ци ја, од но сно 
об је ди ња ва ње Фон да за по сле них, Фон да 
са мо стал них де лат но сти и Фон да по љо при
вред ни ка у је дан фонд – Ре пу блич ки фонд 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Са да
шњи фонд об у хва та све три ка те го ри је оси
гу ра ни ка – оси гу ра ни ке за по сле не, оси гу ра
ни ке са мо стал них де лат но сти и оси гу ра ни ке 
по љо при вред ни ке, а као че твр ту ка те го ри ју, 
од 1. 1. 2012. го ди не, и вој не оси гу ра ни ке. У 
Слу жби Фи ли ја ле за град 
Бе о град 1 све зах те ве ко
ји се од но се на оства ри
ва ње пра ва на пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, 
као и зах те ве за из да ва
ње ра зних по твр да, уве
ре ња и слич но под но се 
оси гу ра ни ци и ко ри сни
ци ко ји има ју пре би ва ли
ште на Но вом Бе о гра ду, у 
Зе му ну и Сур чи ну. У згра
ди Слу жбе ра ди око 160 
за по сле них, а оба вља ју 
се по сло ви управ ног од
лу чи ва ња ко ји се од но се 
на ре ша ва ње о пра ви ма 
из ПИО у пр вом сте пе ну, 
по сло ви во ђе ња ма тич не 
еви ден ци је о оси гу ра ни
ци ма и ко ри сни ци ма пра
ва, по сло ви об ра чу на, ис
пла те и кон тро ле ис пла те 
пен зи ја и дру гих пра ва из 
ПИО. По ред то га, вр ши се и при јем, еви ден
ци ја, до ста вља ње и екс пе ди ци ја ака та, као и 
пру жа ње струч не по мо ћи оси гу ра ни ци ма и 
ко ри сни ци ма пра ва.

Ра дом но во бе о град ске Слу жбе ру ко во ди 
њен ди рек тор, Не над Сто ја но вић, ду го го ди
шњи прав ник у Фон ду.

– За не што ви ше од че ти ри и по го ди не, 
да кле од ка да по сто ји, ова Слу жба је ре ши
ла око 120.000 зах те ва за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО и окон ча ла око 8.000 по сту па ка по
кре ну тих по слу жбе ној ду жно сти. Оп шти на 
Но ви Бе о град, као што је по зна то, вр ло је ди
на мич на оп шти на, на ро чи то ка да је реч о по
сло дав ци ма ко ји ме ња ју се ди ште или на овој 
те ри то ри ји от по чи њу де лат ност. На под руч ју 
ко је по кри ва ова слу жба број оси гу ра ни ка 
је у стал ном по ра сту. Са мо у про шлој и овој 

го ди ни до шло је до про ме не се ди шта не ко
ли ко ве ли ких по сло да ва ца: ов де су сво је се
ди ште пре се ли ли по сло дав ци са ве ли ким 
бро јем за по сле них, као што су „Идеа”, „Аде
ко”, „Се кју ри тас”, „Мак си”. Око 40, што ак тив
них што па сив них прав них ли ца је у си сте му 
„Цеп тер”, чи је је се ди ште та ко ђе на Но вом 
Бе о гра ду, та ко да је то ком 2011. и 2012. го ди
не бли зу 30.000 но вих оси гу ра ни ка пре шло у 
над ле жност ове Слу жбе – на во ди ди рек тор 
Не над Сто ја но вић.

Од 1. ја ну а ра ове го ди не Ре пу блич ки фонд 
за ПИО пре у зео је по сло ве оства ри ва ња пра

ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и 
по сло ве ис пла те пра ва од Фон да за со ци јал
но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка. Ти ме је 
са мо Слу жба Фи ли ја ле за град Бе о град 1 до
би ла ви ше од 12.500 ко ри сни ка вој них пен
зи ја, па ови бро је ви нај бо ље илу стру ју ко ли
ко се, са мим тим, по ве ћао и обим по сла.

– Са да укуп но у над ле жно сти Слу жбе има 
ви ше од 200.000 оси гу ра ни ка, са тен ден ци
јом да љег ра ста овог бро ја, и ви ше од 104.000 
ко ри сни ка пен зи ја. У овој го ди ни је укуп но 
до са да при мље но око 18.000 зах те ва, а тре
нут но је не ре ше но 2.900, па је та ко ажур ност, 
од но сно број ре ше них зах те ва око 80 про
це на та. То је не што ма њи про це нат у од но
су на про це нат ажур но сти у це лом Фон ду. 
Уз стал не на по ре свих за по сле них усме ре ни 
смо на још бо ље ре зул та те ра да, од но сно на 

ре ша ва ње што ве ћег бро ја под не тих зах те ва 
у за кон ском ро ку од два ме се ца – на гла ша
ва ди рек тор.

У мар ту ове го ди не у згра ди Фон да на Но
вом Бе о гра ду оформ ље на је и слу жба Сек то
ра за ме ди цин ско ве шта че ње. Тај део сек то
ра оба вља ве шта че ње по тре бе за по мо ћи и 
не гом дру гог ли ца, као и ве шта че ње за пра ва 
ко ри сни ка цен та ра за со ци јал ни рад.

– У слу жбу Сек то ра за ме ди цин ско ве шта
че ње до ла зе на ши ко ри сни ци из це лог гра
да. Ове про сто ри је су у при зе мљу, а улаз је 
при ла го ђен осо ба ма са ин ва ли ди те том. Још 

јед на спе ци фич ност но во
бе о град ске Слу жбе је да, 
за раз ли ку од дру гих слу
жби у Ср би ји, у њој по
сто ји од сек за кон тро лу 
на цр та ре ше ња, док се у 
дру гим слу жба ма кон тро
ла на цр та ре ше ња оба вља 
у са мим фи ли ја ла ма. По
зна то је, ме ђу тим, да се у 
свим ор га ни за ци о ним је
ди ни ца ма Фон да, па та
ко и у Слу жби Фи ли ја ле 
за град Бе о град 1, из да ју 
и мно го број не по твр де, 
уве ре ња и ли стин зи ко
ји су нео п ход ни за оства
ри ва ње пра ва гра ђа на у 
дру гим ин сти ту ци ја ма. 
По ред ре ша ва ња зах те ва 
за оства ри ва ње пра ва из 
пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, са мо у овој го
ди ни из да то је око 10.500 

по твр да, ли стин га, уве ре ња оси гу ра ни ци ма 
и ко ри сни ци ма за по тре бе чак 25 ра зних ин
сти ту ци ја и др жав них ор га на. По твр де се из
да ју лич но или уз ове ре но пу но моћ је, јер на 
тај на чин оне мо гу ћа ва мо зло у по тре бу из да
тих по да та ка – ис ти че Сто ја но вић.

Нај зад, ка да се го во ри о Слу жби Фи ли ја ле 
за град Бе о град 1, а пре све га о од но су пре
ма стран ка ма, у књи зи ути са ка за бе ле жен је 
ве ћи број по хва ла не го при мед би или не у
трал них ко мен та ра. Ди рек тор Не над Сто ја
но вић за крај на гла ша ва да је циљ свих за по
сле них у Слу жби, а по себ но оних ко ји има ју 
ди рек тан кон такт са гра ђа ни ма да, пре све га, 
про фе си о нал но и ко рект но иза ђу у су срет 
зах те ви ма око 310.000 гра ђа на за ко је је над
ле жна ова слу жба.

ЈеленаОцић

СЛУ ЖБА Фи Ли ЈА ЛЕ ЗА гРАД БЕ О гРАД 1

У над ле жно сти 
око 310.000 гра ђа на
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НАЈ Ни Жи иЗ НОС пЕН Зи ЈЕ

прет хо дио му за штит ни до да так
Изменама и допунама Закона 

о ПИО од 1. јануара 2011. 
године најнижи износ пензије 

за кориснике из категорија 
запослених и самосталних 

делатности одређује се са 27 
одсто од износа просечне 

нето зараде у Републици за 
претходну годину

Нај ни жи из нос пен зи је при па да оси гу
ра ни ку ко ји оства ри пра во на ста ро
сну, ин ва лид ску од но сно по ро дич ну 

пен зи ју ако му је та пен зи ја ма ња од нај ни
жег из но са пен зи је у Ре пу бли ци Ср би ји, ко
ји се утвр ђу је пре ма чла ну 76 За ко на о ПИО. 
Ви ше о ин сти ту ту нај ни жег из но са пен зи је, 
као и о хро но ло ги ји ње го вог на стан ка у да
на шњем об ли ку, го во ри ла је за наш лист 
Гор да на Ви ћен ти је вић, по моћ ник ди рек то
ра Фи ли ја ле за град Бе о град Фон да ПИО.

Ка ко се не ка да од ре ђи вао нај ни жи из
нос пен зи је?

Не ка да се да на шњи Фонд звао Са мо у
прав на ин те ре сна за јед ни ца пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња (СИЗ ПИО). Ове 
за јед ни це по сто ја ле су на про сто ру чи та
ве бив ше СФРЈ као основ не за јед ни це чи ја 
је над ле жност „по кри ва ла” под руч је јед ног 
гра да или ре ги о на, и као ре пу блич ке за јед
ни це – за те ри то ри ју јед не ре пу бли ке. Ка ко 
је сва ка ре пу бли ка у то вре ме има ла мо гућ
ност да пре ци зи ра на чин оства ри ва ња пра
ва из основ ног За ко на о ПИО до но ше њем 
ста ту та ре пу блич ке за јед ни це, та ко се њи ме 
уре ђи вао и на чин и сте пен за шти те пен зи о
не ра са ни жим при ма њи ма, што је и су шти
на ма те ри јал не и со ци јал не за шти те пен зи
о не ра. То се по сти за ло утвр ђи ва њем пра ва 
на за штит ни до да так ко ји је пред ста вљао 
раз ли ку из ме ђу из но са пен зи је ко ји при па
да ужи ва о цу и за јем че ног лич ног до хот ка на 
под руч ју СИЗа. За јем че ни лич ни до хо дак је 
пред ста вљао 55 од сто про сеч не за ра де свих 
за по сле них у прет ход ној го ди ни. Пла те су 
се раз ли ко ва ле од ре пу бли ке до ре пу бли ке, 
па су и ови из но си би ли раз ли чи ти. Чак ни у 
окви ру Ре пу бли ке Ср би је због по сто ја ња по
кра јин ских СИЗова из нос ни је био исти па 
је, на при мер, у Вој во ди ни био ве ћи, а на Ко
со ву ма њи не го у цен трал ној Ср би ји. Ко ри
сни ци овог пра ва би ли су раз вр ста ни у две 
ка те го ри је. Пр ву ка те го ри ју су чи ни ла ли ца 
ко ји ма је за штит ни до да так при па дао без 
об зи ра на при хо де, а то су би ли ко ри сни ци 
ста ро сне пен зи је, са ста жом од нај ма ње 35 

го ди на за му шкар це и 30 го ди на за же не. Без 
цен зу са пра во на за штит ни до да так има ли су 
и ин ва лид ски пен зи о не ри ко ји су то по ста ли 
услед не сре ће на по слу или про фе си о нал
ног обо ље ња. Сви оста ли ужи ва о ци пен зи ја 
чи ни ли су дру гу ка те го ри ју и ово пра во су 
има ли у за ви сно сти од ви си не при хо да по 
чла ну до ма ћин ства. Де ша ва ло се да за штит
ни до да так не кад бу де и ве ћи од пен зи је, чак 
да бу де у ви си ни јед не и по пен зи је.

За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу рад ни ка уве де но је но во пра во 
– нај ни жи из нос пен зи је. Овај из нос пред
ста вљао је 60 од сто про сеч ног лич ног до
хот ка у прет ход ној го ди ни, а при па дао је 
пен зи о не ри ма ко ји су пре ма ра ни јим про
пи си ма има ли пра во на за штит ни до да так 
без цен зу са. Ме ђу тим, ни су га има ли пен зи
о не ри ко ји су има ли пра во на пре вре ме ну 
пен зи ју све док су при ма ли ума ње ну пен зи
ју. За дру гу гру пу пен зи о не ра оста ло је пра
во на за штит ни до да так са истим усло ви ма 
као у ра ни јем за ко ну. Нај ни жи из нос пен зи је, 
као и за штит ни до да так, при па дао је и по ро
дич ним пен зи о не ри ма. Ипак, ова квим на чи
ном за шти те пен зи о не ра ни је рав но прав но 
шти ћен по ло жај оних пен зи о не ра ко ји има
ју ви ше ста жа, а са мим тим и ве ће ула га ње 
сред ста ва. За шти та без усло ва при па да ла је 
са мо они ма ко ји су оства ри ли нај ви ше ста

жа, док су оста ли не за ви сно од ста жа има ли 
пра во са мо ако ис пу ња ва ју до дат не усло ве 
у истом из но су.

Ка ко је та не јед на кост ис пра вље на?
Ду жи на ула га ња сред ста ва бит но ути че на 

сти ца ње пра ва, али се њи хов обим од ре ђу је 
пре ма оби му за ра де. Нај ни жи из нос пен зи је 
се, ра ди обез бе ђи ва ња ег зи стен ци је ко ри
сни ка пра ва, од ре ђу је у оби му ко ји пре ма
шу је ње го ва ула га ња и ту пре све га до ла зи 
до из ра жа ја на че ло уза јам но сти и со ли дар
но сти. Та ко се они ма ко ји има ју ви ше на вр
ше ног ста жа од ре ђи вао ве ћи про це нат од 
про сеч не ме сеч не за ра де на те ри то ри ји ре
пу бли ка у прет ход ној го ди ни, а код оних са 
кра ћим ста жом тај про цент је ма њи. Нај ни жи 
из нос се утвр ђи вао са 40, 50, 60, 70 и 80 про
це на та. За пун рад ни стаж, тач ни је за на вр
ше них 40 го ди на ста жа за му шкар це, од но
сно 35 го ди на ста жа за же не, при па да ло је 80 
од сто. Ин сти тут за штит ног до да та ка пот пу но 
је пре стао да по сто ји а за ме нио га је нај ни
жи из нос пен зи је. Та ко се до ла зи до не чег 
што је бит но дру га чи је од он да шњег на чи на 
раз ми шља ња. Схва ти ло се, да кле, да раз ли
ке по сто је и да их тре ба и угра ди ти у за кон, 
да тре ба гле да ти ко ли ко је ко до при но сио 
оства ре ним за ра да ма и ду жи ном ра да, од
но сно ко је ко ли ки део у за јед нич ку ка су ко ја 
се та да и да ље зва ла са мо у прав на ин те ре сна 

Гордана Вићентијевић
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за јед ни ца. Та ко је за стаж од два де сет го ди на 
про це нат био нај ма њи, од но сно 40 од сто, за 
пен зиј ски стаж од два де сет до два де сет пет 
го ди на 50 од сто за му шкар це, а же на ма је тај 
про це нат при па дао за 20 до 24 го ди не ста жа. 
За стаж од 25 до 30 го ди на за му шкар ца и од 
24 до 28 го ди на за же ну про це нат је био 60 
од сто. За пен зиј ски стаж од 30 до 35 за му
шкар це, од но сно 28 до 32 за же не про це нат 
је био 70 од сто. За пен зиј ски стаж од 35 и ви
ше го ди на за му шкар це, или ви ше од 32 го
ди не за же не при па дао је нај ни жи из нос од 
80 од сто. Ка да се оства ри ва ло пра во на ин
ва лид ску пен зи ју, осим са нај ду жим ста жом, 
пра во на нај ви ши про це нат има ли су пен зи
о не ри код ко јих је на ста ла ин ва лид ност због 
не сре ће на по слу или услед про фе си о нал не 
бо ле сти. Ова кав на чин од ре ђи ва ња нај ни
жег из но са пен зи је остао је на сна зи све до 
1. ја ну а ра 2002. го ди не.

Ка ко су да ље те кле про ме не ко је се ти
чу нај ни жег из но са, све до нај но ви јих ко
је су сту пи ле на сна гу 1. ја ну а ра про шле 
го ди не?

Од 1. 1. 2002. нај ни жи из нос пен зи је утвр
ђу је се за све ли не ар но. То зна чи да се, без 
об зи ра на на вр ше ни стаж оси гу ра ња и на 
пен зиј ски стаж, нај ни жи из нос од ре ђу је за 
све оси гу ра ни ке са 20 од сто од про сеч не 
не то оства ре не за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји. 
За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу
ра њу из 2003, са из ме на ма и до пу на ма од 1. 
1. 2006. го ди не, нај ни жи из нос пен зи је про
ме њен је не ко ли ко пу та. Нај пре је од до но
ше ња За ко на он од ре ђен у ви си ни из но са 
ускла ђе не нај ни же пен зи је за те че них ко ри
сни ка. Ка ко се про ме ни ла еко ном ска си ту
а ци ја и ука за ла по тре ба за ве ћом за шти том 
пен зи о не ра, про пи си ма од 1. 1. 2006. нај ни
жи из нос утвр ђен је у ви си ни од 25 од сто 
про сеч не за ра де за по сле них у Ре пу бли ци 
у прет ход ној го ди ни. На рав но, по сто ја ла је 
оба ве за Фон да ПИО да пра ти све ко ри сни
ке и да оне ко ји су има ли ни жи из нос пен
зи је од нај ни жег из но са пре ве де на утвр ђе
ни но ви нај ни жи из нос. То су нај че шће би ли 
за те че ни ко ри сни ци ко ји су има ли нај ни жи 
из нос од 20 и 40 од сто. Ка ко је про пи си ма 
пред ви ђе но да се о пра ву на нај ни жи из нос 
пен зи је во ди ра чу на по слу жбе ној ду жно
сти у то ку оства ри ва ња и ко ри шће ња пра
ва, за по сле ни у Фон ду су од 1. 1. 2006. го ди
не њи хо ве из но се пре во ди ли на по ме ну тих, 
за ко ном ва же ћих 25 про це на та. Из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о ПИО од 1. 1. 2011. го
ди не, нај ни жи из нос пен зи је за ко ри сни ке 
из ка те го ри ја за по сле них и са мо стал них де
лат но сти од ре ђу је се са 27 од сто од из но са 
про сеч не не то за ра де у Ре пу бли ци за прет
ход ну го ди ну. Ако нај ни жи из нос пен зи је на 
дан 1. ја ну а ра ка лен дар ске го ди не из но си 
ма ње од 27 од сто, он се ван ред но ускла ђу
је та ко да до стиг не овај про це нат. Ово ван
ред но ускла ђи ва ње вр ши ће се за кључ но са 
ја ну а ром 2015. го ди не.

Је ле на Оцић

Уско ро пр ва ра та 
по мо ћи пен зи о не ри ма

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА У БА Њи КО Ви љА чи

Кон ти ну и тет у уса вр ша ва њу
Де се то Са ве то ва ње ле ка ра ве шта ка Ср

би је, ко је ор га ни зу је Ре пу блич ки фонд за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, одр
жа ће се од 25. до 28. сеп тем бра у Ба њи Ко
ви ља чи.

На ово го ди шњем са ве то ва њу, по ред Ди
рек ци је Фон да ПИО, По кра јин ског фон да 
Вој во ди не, ни шке и кра гу је вач ке фи ли ја
ле РФ ПИО, уче ству ју и За вод за по кој нин
ско ин ин ва лид ско оси гу ра ње Сло ве ни је, 
Фонд ПИО Ма ке до ни је, Хр ват ски за вод за 
ми ро вин ско оси гу ра ње, Ре пу блич ки фонд 
за ПИО из Цр не Го ре, Фонд за ПИО Ре пу
бли ке Срп ске, Ин сти тут за ме ди цин ско ве
шта че ње из Фе де ра ци је БиХ, Ин сти тут за 
ме ди цин ско ве шта че ње из Мо ста ра, Ре пу
блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње из 
Бе о гра да и МУП Ср би је (Упра ва за људ ске 
ре сур се).

Са ве то ва ња ле ка ра ве шта ка ко ја се ор
га ни зу ју од 2003. го ди не је дан су од по ка
за те ља да ова стру ка одр жа ва кон ти ну и тет 
у уса вр ша ва њу. Спе ци фич ност по сла ових 
ле ка ра огле да се пре све га у стал ној те жњи 
да се ме ди цин ске, објек тив не про це не и 
пред ви ђа ња здрав стве ног ста ња ста ве у 
оквир за кон ских ре гу ла ти ва.

– Са ве то ва ње да је при ли ку да чу је мо 
при зна те струч ња ке из обла сти кар ди о
ло ги је, он ко ло ги је и пси хи ја три је. Ши рок 
спек тар те ма отва ра мо гућ ност да се сви 
укљу чи мо и по де ли мо ре зул та те свог ра
да са дру ги ма, и обо га ти мо на ша са зна ња 
но вим смер ни ца ма – ка же у по зи ву за уче
шће на Са ве то ва њу ди рек тор Сек то ра за 
ме ди цин ско ве шта че ње РФ ПИО, Алек сан
дар Ми ло ше вић.

Ј.О.

Пр ва од че ти ри ра те по мо ћи нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма из свих ка те го ри
ја и по свим вр ста ма пра ва ко ји при ма ју до 15.000 ди на ра би ће ис пла ће на у 
уто рак, 18. сеп тем бра, по твр дио је пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни стар 

ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Јо ван Кр ко ба бић. Ову по моћ тре ба ло 
би да до би је око 500.000 пен зи о не ра.

И пен зи о не ри ко ји при ма ју та ко зва не сра змер не пен зи је, од но сно део при на
дле жно сти у Ср би ји, а део у ино стран ству, до би ће ову по моћ уко ли ко уку пан из нос 
њи хо вих при ма ња не пре ла зи 15.000 ди на ра.

Дру га ра та по мо ћи, ка ко је обе ћа но, тре ба ло би да стиг не у де цем бру, за шта ће 
ре ба лан сом бу џе та би ти обез бе ђе но око 4,7 ми ли јар ди ди на ра.

Пред ло гом до пу не За ко на о ПИО, ко ји је до ста вљен Скуп шти ни Ср би је, пред ви
ђе но је по ве ћа ње пен зи ја од два од сто у ок то бру ове го ди не, и у истом про цен ту у 
апри лу 2013. За спро во ђе ње овог за ко на ни су по треб на до дат на фи нан сиј ска сред
ста ва, на во ди се у пред ло гу до пу не За ко на. Г. О.
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ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ НА ИН ВА ЛИД СКИМ КО МИ СИ ЈА МА

ис прав на до ку мен та ци ја 
убр за ва по сту пак 
РепубличкифондПИОприликомпри

мањаподнесакаизахтевафункцио
нишекаоисвиосталидржавниорга

нииинституцијеунашојземљи,поступа
поодредбамаЗаконаоопштемуправном
поступку.Овајзакон,осимштообавезује
Фонддаприхватисвеподнетезахтевеи
документацију,налажеусвомчлану127
и корисницима његових услуга да чи
њенично стањена коме заснивају своје
захтевеизнесутачно,потпуноиодређе
но.Такође,дужнисудазасвојенаводе
предложедоказеидаихпомогућности
поднесу.Овимчланомпредвиђенојеида
сетаконештоодграђананећезахтевати
каданекиорганкојиводипоступакможе
бржеилакшеодњихприбавитинедоста
јућедоказеидокументацију.

Ме ђу тим, не ка да то ни је из во дљи во. Др 
Ми ло рад Ор ло вић, на чел ник Оде ље ња за 
ме ди цин ско ве шта че ње у Ди рек ци ји По
кра јин ског фон да ПИО у Но вом Са ду, на во
ди да ор ган ве шта че ња Фон да у од ре ђе ним 
слу ча је ви ма ни је у мо гућ но сти да оба ви ве
шта че ње на осно ву при мље не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, с об зи ром на то да она ни је 
до вољ на да би ин ва лид ска ко ми си ја пра вил
но оце ни ла не чи је здрав стве но ста ње.

– Мо рам да ис так нем да је пре ма до са да
шњем ис ку ству око 95 од сто ме ди цин ске 
до ку мен та ци је ко ју под но се на ши оси гу ра
ни ци ра ди ле кар ског ве шта че ња код Фон
да ва лид но и ис прав но, али по сто ји и је дан 
ма ли про це нат слу ча је ва ко је на ше здрав
стве не слу жбе ни су до бро об ра ди ле, те ни
смо у мо гућ но сти да пра вил но про це њу је мо 
здрав стве но ста ње ових љу ди. Тре ба ис та ћи 
и да Фонд не ма ути ца ја на рад здрав стве них 
уста но ва у Ср би ји да би то ис пра вио. С дру ге 
стра не, би ло да се ра ди о зах те ву за оства
ри ва ње пра ва на ТПН и ТО, или се ра ди о 
оце ни рад не спо соб но сти, сва ки над ле жни 
ле кар би мо рао зна ти ко ји је то ми ни мум ме
ди цин ске до ку мен та ци је, ве за но за глав но 
обо ље ње на шег оси гу ра ни ка. Ре ци мо, ка да 
је па ци јент пре ле жао ин фаркт ср ца, ле кар 
мо ра зна ти ко ји је то ми ни мум ме ди цин ске 
до ку мен та ци је ко ју нам он мо ра до не ти на 
ве шта че ње, јер та до ку мен та ци ја тре ба да 
при ка же функ ци о нал ну спо соб ност обо ле
лог од ср ца, ка ко би смо ми це ни ли ње го ву 
рад ну спо соб ност. Ако не до ста је по треб
на ме ди цин ска до ку мен та ци ја, при си ље ни 
смо да пред мет вра ти мо на зад ре фе рен ту 
за ПИО, да би он до нео прав ни акт о то ме, 
а за тим и оба ве стио оси гу ра ни ка о по тре би 

да до пу ни и ком пле ти ра до ку мен та ци ју, што 
про ду жа ва за по че ти по сту пак код Фон да – 
об ја шња ва др Ми ло рад Ор ло вић.

У не ким си ту а ци ја ма че ка се ду го на до пу
ну по треб ник ле кар ских на ла за – без кри ви
це оси гу ра ни ка или Фон да, а раз лог је че сто 
и то што те ко ви не са вре ме не ме ди ци не ни су 
баш ла ко до ступ не свим па ци јен ти ма у Ср
би ји. На при мер, ка да жи тељ Омо љи це тре
ба до дат но да при ба ви и при ло жи сни мак 
маг нет не ре зо нан це да би се пра вил но из
вр ши ла оце на ње го ве рад не спо соб но сти, 
он то мо же обез бе ди ти са мо уз ду го трај но 
че ка ње на пре глед у Бе о гра ду, што на рав но 
про ду жа ва и по сту пак код Фон да ПИО.

– По сту пак пред ор га ном ве шта че ња не
кад је оправ да но про ду жен и због при ро де 
бо ле сти. Ре ци мо, ка да је ле че ње ду го трај но, 
као што је слу чај код те жих бо ле сти где оно 
тра је ду же од шест ме се ци, а оси гу ра ник је 
у оба ве зи, по За ко ну о здрав стве ном оси
гу ра њу, да на кон шест ме се ци про ве де них 
на бо ло ва њу до ђе на ве шта че ње код Фон
да ПИО, ми та да до но си мо оце ну да ле че ње 
ни је за вр ше но. Ре фе рент ПИО ко ји во ди тај 
пред мет у над ле жној фи ли ја ли Фон да та да 
до но си За кљу чак да ле че ње ни је за вр ше но, 
и у ње му оба ве шта ва оси гу ра ни ка шта је све 
по треб но да при ло жи од ме ди цин ске до ку

мен та ци је на кон за вр шет ка ле че ња да би се 
пра вил но це ни ла ње го ва рад на спо соб ност 
– ка же др Ор ло вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, те шко је го во ри
ти о не ком оп штем ми ни му му по треб ник ле
кар ских на ла за за ве шта че ње, јер је сва ка 
бо лест по себ на и за њу по сто ји не ка кав ми
ни мум по треб не до ку мен та ци је за ве шта че
ње. Ре ци мо, ка да се утвр ђу је сте пен гу бит ка 
ви да, до во љан је не кад са мо је дан на лаз оф
тал мо ло га јер су ле ка ри ве шта ци Фон да до
вољ но струч ни да пра вил но, на осно ву пре
гле да, утвр де чи ње нич но ста ње. Ка да су у 
пи та њу кон трол ни пре гле ди ра ни је утвр ђе
ног гу бит ка рад не спо соб но сти, по треб но је 
да ко ри сни ци пен зи је до не су ону ме ди цин
ску до ку мен та ци ју ко ју има ју од да на пен зи
о ни са ња до да на кон трол ног пре гле да.

Ме ди цин ска до ку мен та ци ја ка да се суд
скоме ди цин ски це ни мо ра би ти ис прав на. 
То зна чи да на лаз мо ра би ти пи сан на пи са ћој 
ма ши ни, чи так, мо ра да има број про то ко ла, 
пе чат уста но ве где је ура ђен, да тум ка да је 
ра ђен и фак си мил или пот пис ле ка ра ко ји га 
је ра дио. Ако не што од на бро ја них еле ме на та 
не до ста је, мо ра се до пу ни ти на кнад но, што 
та ко ђе про ду жа ва по сту пак за оства ри ва ње 
не ког од пра ва код Фон да ПИО.

МирославМектеровић

„Глас” подсећа
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између два броја

Вр шац: 55. Гро жђе бал
Тра ди ци о нал на вр шач ка бер ба, ма ни фе ста ци ја у 

на ро ду по зна та као Гро жђе бал, ове го ди не обе ле
жа ва се 55. пут, од 14. до 16. сеп тем бра. Го сти Вр
шца мо гу у ова три да на да про ба ју чу ве на вр шач ка 
ви на, да ку пе гро жђе, по се те по дру ме и ви но гор је, 
слу ша ју там бу ри це и ужи ва ју у бо га тим кул тур ним, 
умет нич ким, спорт ским и дру гим са др жа ји ма. Ово
го ди шња бер ба оби лу је ра зним де ша ва њи ма, кон
цер ти ма, ор га ни зо ван је ма скен бал и иза бра на нај
леп ша де вој ка, а о ле по ти ви на го во ри ла је глу ми ца 
Ве сна Чип чић, ви тез вин ског ре да „Све ти Те о дор Вр
шач ки”. На за вр шној ве че ри Бер бе на сту па Бе о град
ски џез ор ке стар. 

Ге не рал ни спон зор Да на бер бе гро жђа су „Вр шач
ки ви но гра ди”, по кро ви тељ Оп шти на Вр шац, а ор
га ни за тор ТО Вр шац.

Па ра о лим пиј ци: пет ме да ља и три свет ска ре кор да
На Па ра о лим пи ја ди у Лон до ну ме да ље су 

осво ји ли срп ски атле ти ча ри и сто но те ни
се ри, а злат ни су би ли Жељ ко Ди ми три је
вић у ба ца њу чу ња и Та ња Дра гић у ба ца њу 
ко пља, док је сре бро из Пе кин га од бра нио 
Дра жен ко Ми тро вић у ба ца њу диска. Сре
бро ко је је осво ји ла пре че ти ри го ди не од
бра ни ла је и стонотенисерка Бо ри сла ва 
Пе рић Ран ко вић, а исто од лич је при па ло је 
сто но те ни се ру Злат ку Ке сле ру. Овим по во
дом је 11. сеп тем бра, у ор га ни за ци ји Па ра
о лим пиј ског ко ми те та, уз при су ство Мај кла 
Де вен пор та, ам ба са до ра Ве ли ке Бри та ни је 
у Ср би ји, и пред став ни ка ми ни стар ста ва, 
одр жа на кон фе рен ци ја за ме ди је, а за тим 
су Бе о гра ђан ке и Бе о гра ђа ни на пла тоу код 
Те ра зиј ске че сме до че ка ли ре пре зен та тив
це Ср би је ко ји су по сти гли нај ве ћи успех од 
рас па да СФРЈ.

Срп ски па ра о лим пиј ци су у Лон до ну 
обо ри ли чак три свет ска ре кор да – ре
кор де ри су „злат ни” Жељ ко Ди ми три је вић 
и Та ња Дра гић, а Дра жен ко Ми тро вић је 
та ко ђе обо рио свет ски ре корд, али му је 
зла то из ма кло јер се у ба ца њу ди ска за јед
но над ме ћу три ка те го ри је так ми ча ра са 
раз ли чи тим сте пе ни ма ин ва ли ди те та, па 
се на кра ју не ра чу на ју ме три, већ осво

је ни по е ни. Он је ус пео да над ма ши са
мог се бе јер је ба цио диск за чи тав ме тар 
и по ви ше од свог до та да шњег нај бо љег 
ре зул та та. Део ве ли ког шам пи он ског ти
ма је и сто но те ни сер ка Бо ри сла ва Пе рић 
Ран ко вић ко ја је осво ји ла сре бр ну ме да

љу и јед но че твр то ме сто. Злат ко Ке слер, 
ко ме је ово би ла ше ста па ра о лим пи ја да и 
пе та олим пиј ска ме да ља, опро стио се од 
по је ди нач ног так ми че ња и на ја вио да ће 
од са да, ако бу де на сту пао, то би ти са мо 
у екип ном де лу.

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Фе
сти вал улич них сви ра ча одр жа на је 12. 
пут у Но вом Са ду. Од 6. до 9. сеп тем бра 
на де сет ло ка ци ја на сту пи ло је ви ше од 
150 умет ни ка у 30 раз ли чи тих та ча ка 
му зи ке, пле са, акро ба ци је, жон гли ра
ња, ани ма ци је и дру гих об ли ка улич не 
умет но сти.

Фе сти вал улич
них сви ра ча ор га
ни зо ва ла је Умет
нич ка асо ци ја ци ја 
„Ин бокс” из Но вог 
Са да, а по кро ви тељ 
је град Но ви Сад, уз 
по др шку Се кре та
ри ја та за кул ту ру 
АП Вој во ди не, ТО 
Но вог Са да, Ми ни
стар ства ре ги о нал
ног раз во ја и ло
кал не са мо у пра ве, 
Европ ске ко ми си је 
и ам ба са де САД у 
Бе о гра ду.

Европ ска ко ми
си ја до де ли ла је 
овој ма ни фе ста ци ји ста тус европ
ског фе сти ва ла, а по мо гла је и до ла
зак чак 18 умет нич ких тру па из чи та
ве Евро пе.

По ред умет ни ка из Шпа ни је, Пор
ту га ла, Не мач ке, Аустри је, Хо лан ди је, 
Ен гле ске, Ита ли је, Фран цу ске, Грч ке, 
Сло ве ни је и Хр ват ске, на фе сти ва лу су 
на сту пи ли и умет ни ци, му зич ке, пле сне 
и по зо ри шне тру пе из це ле Ср би је.

Ин тер ак ци ја са по се ти о ци ма на фе
сти ва ли ма улич не 
умет но сти је уоби
ча је на, па су та ко 
и Но во са ђа ни и 
њи хо ви го сти има
ли при ли ке да се 
укљу че и по ка жу 
сво је сцен ске та
лен те.

То ком Фе сти ва ла 
ор га ни зо ва не су и 
пра те ће ак тив но
сти као што су кре
а тив не ра ди о ни це 
и два окру гла сто
ла. Ху ма ни тар ни 
ка рак тер Фе сти ва
ла огле да се у по
мо ћи си ро ма шној 
де ци Но вог Са да, 

шти ће ни ци ма Свра ти шта за де цу, а сав 
но вац при ку пљен од при ло га гра ђа на, 
уз са гла сност свих из во ђа ча, би ће упла
ћен у ху ма ни тар не свр хе.

Фе сти вал улич них сви ра ча у Но вом Са ду



Дра ган Ђи лас, гра до на чел ник Бе о гра
да, Ме ри Вор лик, ам ба са дор ка Сје ди ње
них Аме рич ких Др жа ва у Ср би ји, и Ми
лан Кр ко ба бић, до ско ра шњи за ме ник 
гра до на чел ни ка Бе о гра да и на род ни 
по сла ник, отво ри ли су 12. сеп тем бра у 
глав ном гра ду Днев ни цен тар за мла де 
мен тал но не до вољ но раз ви је не осо бе.

Про је кат су по др жа ли ам ба са да САД и 
град Бе о град, ко ји је обез бе дио про стор 
по вр ши не ско ро 300 ква драт них ме та ра, 
док је Европ ска ко ман да аме рич ке вој
ске по мо гла ре но ви ра ње тог про сто ра 
у ули ци Кра ље ви ћа Мар ка број 4. Цен
тар је отво рен у скло пу Кре а тив ноеду
ка тив ног цен тра за мен тал но не до вољ

но раз ви је не осо бе, ко ји по ма же 
мла дим љу ди ма да оства ре сво је 
по тен ци ја ле и та лен те осми шља
ва њем и из во ђе њем кре а тив них 
еду ка тив них ра ди о ни ца.

У овом но вом, ле пом и функ ци
о нал ном про сто ру сва ко днев но 
ће би ти ор га ни зо ва не ра зно ли ке 
ак тив но сти за око 100 осо ба са 
ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у Бе
о гра ду, без об зи ра на ко јој оп шти
ни жи ве и у ко ји су бо ра вак укљу
че не. Гре та Кец ман, ди рек тор ка 
Кре а тив ноеду ка тив ног цен тра, 
ре кла је да ће днев ни бо ра вак 
би ти отво рен сва ко днев но, од 9 
до 16 са ти.
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Бе о град по ма же 
са мо хра ним
ро ди те љи ма

Град Бе о град је и ове школ ске го ди не 
обез бе дио по моћ за са мо хра не ро ди те ље 
уче ни ка за вр шних го ди на сред њих шко ла, 
та ко што ће сно си ти 25 од сто укуп них тро
шко ва за ма тур ске екс кур зи је. Ово пра во 
са мо хра ни ро ди те љи та ко ђе мо гу да оства
ре и за ре гре си ра ње ре кре а тив них на ста
ва за уче ни ке од пр вог до че твр тог раз ре да 
основ не шко ле, као и за екс кур зи је осно ва
ца од пе тог до осмог раз ре да.

Ина че, град Бе о град већ го ди на ма ре гре
си ра тро шко ве ле то ва ња и зи мо ва ња де це 
ко ја по ха ђа ју не ку од пред школ ских уста
но ва у глав ном гра ду, а од 1. ју на 2011. сви 
са мо хра ни ро ди те љи оства ру ју и по пуст од 
50 од сто на утвр ђе ну це ну вр ти ћа. Тре нут но 
ово пра во оства ру је 3.885 ро ди те ља.

Днев ни цен тар за мла де 
са смет ња ма у раз во ју

Га џин Хан: по моћ 
пре ко мо бил них 
те ле фо на

Два де се так нај ста ри јих жи те ља За пла ња 
до би ло је не дав но спе ци јал не мо бил не те
ле фо не пре ко ко јих ће мо ћи да за тра же по
моћ ле ка ра, ге рон то до ма ћи ца и дру ге ви до
ве по мо ћи ко ја им је у од ре ђе ном тре нут ку 
нео п ход на. Те ле фо ни су до на ци ја Кра ље ви
не Нор ве шке, а ста рим, бо ле сним и уса мље
ним жи те љи ма За пла ња уру чио их је Са ша 
Ђор ђе вић, пред сед ник оп шти не Га џин Хан.

Ови мо бил ни те ле фо ни су ди рект но по
ве за ни са цен тром бе о град ске фир ме „Аси
стел” 24 ча са днев но, по зи ви су бес плат ни, 
али осим цен тра „Аси сте ла” ко ри сни ци не 
мо гу да зо ву дру ге бро је ве са њих. 

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ав гу стов ских при ма

ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них 
по че ла је 10. сеп тем бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти 
при ми ли су це ле ав гу стов ске пен зи је 4. 
сеп тем бра.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део 
при на дле жно сти за ав густ ис пла ћен је 6. 
сеп тем бра, ка да су и вој ни пен зи о не ри при
ми ли це ле ав гу стов ске пен зи је.

НИС Га спром њефт за по слио 215 мла дих

По твр де о шко ло ва њу
Уче ни ци ко ји ко ри сте по ро дич не пен зи је, ако 

су ста ри ји од 15 го ди на, мо ра ју до кра ја сеп
тем бра Фон ду ПИО да до ста ве по твр де о шко
ло ва њу, да им не би би ла об у ста вље на ис пла та 
при на дле жно сти. Рок за до ста ву по твр да о шко
ло ва њу за сту ден те је крај ок то бра. По твр де мо
гу да пре да ју лич но, у фи ли ја ли Пен зиј ског фон
да ко ја им ис пла ћу је пен зи ју, а мо гу их по сла ти 
и по штом. Нео п ход но је упи са ти ма тич ни број 
ро ди те ља по ко ме се ко ри сти пен зи ја.

Уче ни ци, под се ти мо, има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју до за вр шет ка шко ло ва ња, али 
нај ка сни је до на вр ше них 20 го ди на жи во та, а сту ден ти ко ји по ха ђа ју ви со ко школ ске уста
но ве до на вр ше не 26. го ди не.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је је кра јем ав
гу ста, у Но вом Са ду, у окви ру про гра ма 
„НИС шан са 2012” пот пи са ла уго во ре о ра
ду са 215 мла дих та лен то ва них кан ди да та 
са фа кул тет ском ди пло мом или за вр ше ном 
сред њом шко лом ко ји ће сти ца ти пр ва про
фе си о нал на ис ку ства у овој нафт ној ком па
ни ји. Они су ода бра ни па жљи вом се лек
ци јом кроз низ те сто ва и про ве ра зна ња, 
као и на осно ву ана ли зе про се ка њи хо вих 
оце на то ком шко ло ва ња. У про це су из бо ра 
нај бо љих кан ди да та НИС је са ра ђи вао и са 
На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње, 
оп шти на ма и фа кул те ти ма.

У овој пр вој фа зи ода бра но је 129 кан ди
да та са за вр ше ним фа кул те том, ме ђу ко ји ма 

је нај ви ше ди пло ми ра них ин же ње ра ру дар
ства и ге о ло ги је, еко но ми је, елек тро тех ни ке 
и ма шин ства, и 86 са за вр ше ном сред њом 
шко лом – углав ном елек тро тех ни ча ра, бра
ва ра, ма шин бра ва ра, хе миј ских и ма шин ских 
тех ни ча ра. У дру гој фа зи овог про гра ма, то
ком је се ни, НИС ће у Бе о гра ду, Но вом Са ду, 
Ни шу, Пан че ву и Чач ку за по сли ти још осам
де се так мла дих љу ди без рад ног ис ку ства.

Ак ци ја „НИС шан са” тра је већ две го ди не и 
за јед нич ки је фи нан си ра ју ова ком па ни ја и 
По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду, за по
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, а парт не
ри у ре а ли за ци ји про гра ма су АП Вој во ди на 
и ло кал не са мо у пра ве Но вог Са да, Зре ња ни
на, Пан че ва, Ки кин де и Но вог Бе че ја.



15. септембар 2012. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

У СР Би Ји имА СТО Ти НАК ДО мО ВА ЗА СТА РЕ и ОКО 3.000 ДРУ гих СмЕ ШТАЈ Них ЈЕ Ди Ни ЦА

Сма њен при ти сак за сме штај у до мо ве

Због из у зет но раз ви је ног 
сер ви са „по моћ у ку ћи”, ко
ји у раз ли чи тим гра до ви ма 

обез бе ђу ју раз ли чи те уста но ве, 
са да је све ма њи при ти сак на 
дом ски сме штај ста рих у јав ном 
сек то ру. Не ма ви ше ни ду гач ких 
ли ста че ка ња и сме штај се мно го 
бр же ре а ли зу је јер је у ову област 
ушао при ват ни сек тор, ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” Жи во рад Га
јић, ди рек тор Ре пу блич ког за во
да со ци јал не за шти те, и на гла ша
ва да у Ср би ји тре нут но има око 
3.000 сме штај них је ди ни ца.

Га јић на по ми ње да се сер ви
сом „по моћ у ку ћи”, те о риј ски, 
мо же ба ви ти сва ко ко ис пу ња
ва усло ве за тај по сао, од но сно 
сва ко ко до би је ли цен цу ко ју ће 
уско ро из да ва ти Ко мо ра со ци
јал не за шти те.

– За са да се тим по слом ба ви 
Цр ве ни крст, као и раз ли чи те 

не вла ди не ор га ни за ци је, у за ви
сно сти од то га за ко га се опре
де ли ла ло кал на са мо у пра ва. 
Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства 
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке, у Ср би ји по сто ји сто
ти нак до мо ва за сме штај ста рих, 
ко ји ис пу ња ва ју усло ве и ко ји
ма је да та са гла сност. По сто ји 
и ве ли ки број клу бо ва у ко ји ма 
се ре а ли зу ју не ке со ци јал ноза
штит не по тре бе од ра слих и ста
ри јих, као и бес кућ ни ка. Осим 
то га, ту су и при хва ти ли шта, 
СОС те ле фо ни, са ве то ва ли шта 
за брак и по ро ди цу, од ре ђе не 
циљ не гру пе, ши ро ка мре жа 
днев них бо ра ва ка, не са мо за 
де цу оме те ну у раз во ју – ка же 
ди рек тор Га јић.

По ње го вим ре чи ма, За вод је 
кре и рао кон цепт и, за јед но са 
пред став ни ци ма ло кал них са мо
у пра ва и цен та ра за со ци јал ни 

рад, ус по ста вио петшест цен та
ра за рад са мла ди ма са про бле
ми ма у по на ша њу.

– На тај на чин ми раз ви ја мо 
ин те грал ну со ци јал ну за шти ту, 
а За вод ти ме по ру чу је да на ме
ра ва да ре а гу је на по тре бе свих 
циљ них гру па – ис ти че Га јић и 
на гла ша ва да ти ме ни су за о кру
же ни ни број услу га, ни њи хо ва 
струк ту ра, већ ће се с вре ме
ном раз ви ја ти и фор ми ра ти но
ве услу ге, у скла ду са по тре ба ма 
ста нов ни штва.

Ди рек тор Ре пу блич ког за во
да со ци јал не за шти те твр ди да је 
не мо гу ће од ре ди ти при о ри те те 
у сми слу хит но сти де ло ва ња ин
сти ту ци ја ко је овај за вод об је ди
ња ва јер је, ка ко ка же, по треб но 
ство ри ти си стем со ци јал не ко хе
зи је у ве ли ком дру штве ном ра
сло ја ва њу. Ипак, он сма тра да се 
не мо же за о би ћи из у зет но те жак 

по ло жај ста рач ких, уса мље них 
до ма ћин ста ва „ко ја су пот пу но 
изо ло ва на из со ци јал не ко му
ни ка ци је, уз на ру ше но здра вље 
и не по вољ не еко ном ске мо гућ
но сти”.

– То је ве ли ка гру па ци ја ко ју, 
у име дру штве не ко хе зи је, не 
сме мо за бо ра ви ти. Си стем со
ци јал не за шти те ну ди, фак тич
ки, по др шку по ро ди ци, ко ја са
да мо жда ни је та ко ви дљи ва, 
али ће она с вре ме ном по ста ти 
и пре вен тив на у сми слу оне мо
гу ћа ва ња да не ки ње ни де ло ви 
уђу у ин сти ту ци о нал ни си стем. 
Раз во јем тих мре жа и услу га и 
бу ду ће пер со нал не аси стен ци је 
омо гу ћи ће се са мо ста лан жи вот 
мла дих, али и ква ли те тан жи вот 
по ро ди це – за кљу чу је Жи во рад 
Га јић, ди рек тор Ре пу блич ког за
во да за со ци јал ну за шти ту.

Љ.Миленковић

СА ЈАм иНО ВА Ци ЈА, КО О пЕ РА Ци ЈА и пРЕД У ЗЕТ Ни ШТВА „иНО КО Оп” У ЗРЕ ЊА Ни НУ

За по шља ва ње кроз раз вој
Око 200 из ла га ча из Ср би је и де сет зе

ма ља ре ги о на, као и де сет при вред
них ко мо ра уче ство ва ло је на 13. ме

ђу на род ном сај му ино ва ци ја, ко о пе ра ци ја и 
пред у зет ни штва „Ино ко оп”, одр жа ном од 30. 
ав гу ста до 1. сеп тем бра ове го ди не у чу ве ној 
зре ња нин ској спорт ској ха ли „Ме ди сон”. Ор
га ни за то ри Сај ма би ли су Ре ги о нал на при
вред на ко мо ра Зре ња нин и Оп ште удру же
ње пред у зет ни ка из овог гра да у са рад њи са 
Ту ри стич ким цен тром Зре ња ни на, и уз фи
нан сиј ску по моћ, по ред оста лих, ре пу блич ке 
и по кра јин ске вла де.

Ово го ди шњи „Ино ко оп” отво ри ла је Ве ри ца 
Ка ла но вић, ми ни стар ка ре ги о нал ног раз во ја 
и ло кал не са мо у пра ве, а отва ра њу су при су
ство ва ли Го ран Кне же вић, ми ни стар по љо
при вре де, шу мар ства и во до при вре де, и Бра
ни сла ва Бе лић, пот пред сед ни ца Скуп шти не 
АП Вој во ди не. 

Ми ни стар ка Ка ла но вић је кон ста то ва ла да 
је „Ино ко оп” је дин ствен и спе ци фи чан, те да 
је Зре ња нин то ком ње го вог тра ја ња по стао 
пра ви при вред ни цен тар Ба на та, Вој во ди не 
и Ср би је.

– При вре ди је по треб на мо гућ ност да пред
ста ви сво је но ве и ква ли тет не про из во де, то 
је „Ино ко оп” пре по знао и за то не чу ди што се 

из го ди не у го ди ну број из ла га ча по ве ћа ва. 
Вла да Ср би је ће усво ји ти ме ре да би по мо гла 
при вред ни ци ма, а при вред ни ци мо ра ју да се 
бо ре за осни ва ње но вих фир ми и да сво јом 
ино ва тив но шћу обез бе ђу ју но во за по шља ва
ње, ве ћу про дук тив ност, раст из во за и бо ље 
пу ње ње бу џе та – из ја ви ла је на сај му Ве ри ца 
Ка ла но вић.

Го ран Кне же вић је на ја вио да ће Вла да Ср
би је у на ред ном пе ри о ду из дво ји ти 160 ми ли
о на евра за са ни ра ње по сле ди ца су ше у агра
ру, и да је то нај ве ћа по је ди нач на фи нан сиј ска 
по др шка по љо при вред ни ци ма у прет ход них 
25 го ди на.

На сај му су већ тра ди ци о нал но, осим пред
став ни ка при вре де, уче ство ва ли и по вр та ри, 
во ћа ри, про из во ђа чи ор ган ске хра не, пче ла

ри, ви на ри, про из во ђа чи ин те грал ног бра
шна, мле ка са па шња ка итд.

Је дан од ор га ни за то ра, Мом чи ло Ни кол
чић, пот пред сед ник Ре ги о нал не при вред не 
ко мо ре Зре ња нин, ре као је да је глав ни ак
це нат на ово го ди шњем „Ино ко о пу” на но вом 
за по шља ва њу кроз раз вој пред у зет ни штва. 
Зна чај но ме сто за у зе ла је и пре зен та ци ја ор
ган ске хра не у ци љу отва ра ња но вих рад них 
ме ста, а афир ми сан је и бањ ски ту ри зам.

Оце на Ми ро сла ва Ђу ри ћа, пред сед ни ка 
Оп штег удру же ња пред у зет ни ка Зре ња ни на 
и Ор га ни за ци о ног од бо ра „Ино ко о па”, би ла 
је да је ове го ди не са јам имао ква ли тет ви ше, 
као и ма сов ност, јер је у од но су на прет ход не 
го ди не би ло нај ви ше уче сни ка и по се ти ла ца.

МирославМектеровић

актуелно
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мЕ ЂУ НА РОД Ни 
КЊи ЖЕВ Ни 
ФЕ СТи ВАЛ 
У НО ВОм СА ДУ

по е зи ја 
на Тр гу 
мла де на ца

Ме ђу на род ни књи жев ни 
фе сти вал у ор га ни за ци ји Дру
штва књи жев ни ка Вој во ди не 
одр жан је кра јем ав гу ста по 
сед ми пут у Но вом Са ду. Ова 
кул тур на ма ни фе ста ци ја, је
дин стве на у Ср би ји, оку пи ла је 
80 стра них и до ма ћих пи са ца, 
пе сни ка, књи жев них кри ти ча
ра, фи ло зо фа и пре во ди ла ца.

То ком че ти ри да на, на не
ко ли ко ло ка ци ја у гра ду пи
сци су чи та ли сво ја де ла и 
раз го ва ра ли о ра зним књи
жев ним те ма ма. У Ка фе књи
жа ри у ули ци Мо де не ор га ни
зо ва но је дру же ње стра них 
пи са ца са но во сад ском пу
бли ком. На Тр гу мла де на ца 
ви ше од 30 пе сни ка је чи та
ло сво је сти хо ве, а пр ви пут 
се ове го ди не по е зи ја чи та ла 
и са бал ко на ка феа „Ап со лут” 
у Змај Јо ви ној ули ци.

У окви ру фе сти ва ла у клу
бу Дру штва књи жев ни ка Вој
во ди не одр жан је сим по зи јум 
„Ро ман ти зам, са вре ме на књи
жев ност и кул ту ра”, на ко јем 
је уче ство ва ло 15 ис так ну тих 
до ма ћих пи са ца, кри ти ча ра и 
фи ло зо фа. Ор га ни зо ва но је и 
те мат ско пред ста вља ње го
сти ју су сре та – овог пу та су 
то би ли По ља ци.

До де ље не су и три на гра
де: „Бран ко ва на гра да” – нај
зна чај ни је при зна ње мла дим 
пе сни ци ма за пр ву књи гу на 
срп ском је зи ку, Ме ђу на род
на на гра да за књи жев ност 
„Но ви Сад” и На гра да за нај
бо љег сле ме ра Ср би је – за 
нај бо љи на ступ пред љу би
те љи ма по е зи је.

Но ви Сад је овим фе сти
ва лом по стао ди на ми чан и 
отво рен про стор ак ту ел не 
књи жев но сти и књи жев не 
ми сли, омо гу ћа ва ју ћи та ко 
про ши ри ва ње кул тур них ве
за са Евро пом и све том.

Д.Кораћ

АЛ ТЕР НА Ти ВА ЛЕ КО Ви мА ЗА ОБО ЛЕ ЛЕ ОД ДЕ мЕН Ци ЈЕ

Ле ко ви то деј ство 
му зи ке и сме ха

Не дав но смо пи са ли о то ме ка ко хра ном 
мо же да се ути че на сма ње ње ри зи ка од 
по ја ве де мен ци је. У овом бро ју по све ти

ће мо се још јед ној „ал тер на тив ној” ме то ди за 
очу ва ње ме мо ри је, јер број обо ле лих од де мен
ци је, син дро ма од ко га па ти ско ро 35,6 ми ли о
на ста нов ни ка све та, ка ко се оче ку је, у на ред не 
две де це ни је би ће ду пло ве ћи. 

Де мен ци ју иза зи ва ју број ни про гре сив ни по
ре ме ћа ји ко ји ути чу на пам ће ње, ми шље ње, по
на ша ње, као и на спо соб ност да 
се оба вља ју сва ко днев не ак тив
но сти, а код 70 до 80 од сто обо
ле лих ка рак те ри сти чан симп том 
је аги та ци ја (уз не ми ре ност), ко
ји пред ста вља про блем ка ко са
мим па ци јен ти ма, та ко и осо ба
ма ко је о њи ма бри ну.

Ти пи чан на чин на ко ји се при
сту па сма ње њу уз не ми ре но
сти је сте узи ма ње ан тип си хо
ти ка, али ови ле ко ви има ју низ 
озбиљ них не же ље них ефе ка та, 
као што су ди ја бе тес ти па 2, ми
о кар ди тис, тре мор, вр то гла ви ца, 
ви сок хо ле сте рол, за ма гљен вид, 
мо жда ни удар и смрт. Ме ђу тим, 
на уч ни ци су до шли до са зна ња ка ко се иста по
зи тив на деј ства ан тип си хо ти ка мо гу по сти ћи и 
јед ним са свим „при род ним ле ком”.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је не дав но спро
ве де но у Аустра ли ји по ка за ли су ле ко ви то деј
ство сме ха на ста ри је љу де обо ле ле од де мен
ци је. На и ме, на уч ни ци Пси хи ја триј ске шко ле 
Уни вер зи те та у Но вом Ју жном Вел су про у ча ва
ли су упо тре бу те ра пи је ху мо ром код де мент
них па ци је на та, а ис тра жи ва ње је спро ве де но у 
36 стам бе них обје ка та за не гу ста ри јих осо ба у 
Аустра ли ји. Ово ис тра жи ва ње, на зва но „Осмех”, 
има ло је за циљ да утвр ди ка ко ху мор ути че на 
уз не ми ре ност, рас по ло же ње, по на ша ње и дру
штве не ин тер ак ци је обо ле лих од де мен ци је, а 
ре зул та ти су по ка за ли да је уз не ми ре ност код 
обо ле лих сма ње на за 20 од сто за вре ме при ме не 
те ра пи је ху мо ром, док се исти ре зул та ти по сти
жу и при ме ном ан тип си хо ти ка. Уз не ми ре ност 
ни је сма ње на са мо у то ку тих 12 не де ља, ко ли ко 
је тра ја ла при ме на ове те ра пи је, већ је оста ла на 
ни ском ни воу и до 26 сед ми ца по сле за вр шет ка 
про гра ма. Сре ћа и по зи тив но по на ша ње то ком 
тра ја ња те ра пи је су по ра сли, али су по но во опа
ли ка да се те ра пи ја за вр ши ла. По ред па ци је на та, 
по зи тив не ефек те ове не сва ки да шње те ра пи је 
осе ти ло је и осо бље до мо ва за збри ња ва ње ста
ри јих ко је је сво је сва ко днев не за дат ке лак ше и 
по лет ни је оба вља ло.

Осим сме ха, још је дан „лек” за обо ле ле од де
мен ци је, ко ји по ред по зи тив них деј ста ва не но си 
са со бом и нус по ја ве, је сте му зи ка. Она по ма же у 
пре по зна ва њу ли ца и при зи ва њу се ћа ња, а та ко
ђе и у лак шем пам ће њу оно га што се учи: ис тра
жи ва ње Бо стон ског уни вер зи те та из 2010. го ди
не по ка за ло је да су обо ле ли од Ал цхај ме ра ко ји 
су про шли низ ме мо риј ских те сто ва за пам ти ли 
ви ше тек ста ка да је он био укло пљен уз му зи ку, 
не го са мо из го во рен.

Ка да ме мо ри ја поч не да опа да, јед на од по
след њих ства ри ко је се гу бе упра во је пре по зна
ва ње му зи ке. Па, та ко слу ша ње му зи ке из мла
до сти мо же да иза зо ве се ћа ња из про шло сти и 
по мог не да се об но ви не ки осе ћај иден ти те та 
оних ко ји па те од де мен ци је. То та ко ђе мо гу да 
учи не и по зна те и оми ље не му зич ке те ме из ТВ 
еми си ја, се ри ја и фил мо ва, као и пра знич на му
зи ка ко ја их, по ред при зи ва ња се ћа ња, мо же до
ве сти и у не ко пра знич но рас по ло же ње. Не ка 
јед но став на ме ло ди ја мо же да бу де ве о ма мо ћан 
еле мент ко ји по ма же пам ће ње ка да обо ле ли од 
де мен ци је не што тре ба да на у че, као на при мер 
ка да тре ба да ру ча ју или по пи ју ле ко ве. С об зи
ром на то да је му зи ка по ве за на са осе ћа њи ма, 
не ке ла га не ме ло ди је мо гу де ло ва ти уми ру ју ће, 
док енер гич ни рит мо ви мо гу учи ни ти да се обо
ле ли осе ћа ју жи вах ни је, а са мо слу ша ње му зи ке 
до во ди и до осло ба ђа ња ен дор фи на што ути че 
на сма ње ње бо ла, стре са и де пре си је и да је осе
ћај ве ће кон тро ле над окру же њем.

По ред по зи тив них деј ста ва на обо ле ле, му зи
ка би мо жда мо гла да има и пре вен тив ну уло гу 
ка да је реч о де мен ци ји с об зи ром на то да су 
ре зул та ти јед не сту ди је спро ве де не на Нор тве
стерн уни вер зи те ту по ка за ли да це ло жи вот ни 
му зич ки тре нинг мо же убла жи ти про па да ње са
знај них про це са у ста ро сти.

В.Кадић
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кроз Србију

У ШАп ЦУ АК ТиВ НЕ мЕ РЕ СО Ци ЈАЛ НЕ пО Ли Ти КЕ пРЕ мА НАЈ Си РО мА ШНи Ји мА

из град ске ка се и суб вен ци је 
за ко му на ли је

БРОЈНим КУЛТУРНим мАНиФЕСТАЦиЈАмА СУ БО Ти ЦА ОБЕ ЛЕ Жи ЛА СВОЈ ДАН

при зна ње про ур бе Стан ку Ним че ви ћу

Обим со ци јал не за шти
те ко ја се фи нан си ра из 
град ске ка се знат но је 

по ве ћан због све ви ше зах те ва 
си ро ма шних ко ји се обра ћа ју 
Цен тру за со ци јал ни рад, али и 
бри ге ло кал не са мо у пра ве за 
по бољ ша ње ква ли те та жи во
та нај си ро ма шни јих су гра ђа на. 
За ту на ме ну је у бу џе ту гра да 
Шап ца ове го ди не из дво је но 
137 ми ли о на ди на ра.

За фи нан си ра ње јед ног од 
основ них пра ва у над ле жно сти 
гра да, јед но крат не нов ча не по
мо ћи, ове го ди не у бу џе ту има 
де сет ми ли о на ди на ра. Град из
два ја и сред ства за бес пла тан 
оброк за 700 ко ри сни ка на род не 
ку хи ње, суб вен ци је ко ри сни ци
ма со ци јал не по мо ћи за пла ћа
ње услу га јав ним пред у зе ћи ма 
и на кна де тро шко ва са хра њи
ва ња ли ца у ста њу со ци јал не 
по тре бе.

– Ша бац има од лич ну пер спек
ти ву за раз вој при вре де, што је
сте нај е фи ка сни ји од го вор на 
еко ном ску кри зу и ни зак жи вот
ни стан дард, али отва ра ње но вих 
рад них ме ста усле ди ће по фа за

ма у на ред ним го ди на ма. По ста
вља се пи та ње ка ко пре мо сти ти 
тај пе ри од, а наш од го вор је ак
тив ном и аде кват ном со ци јал ном 
по ли ти ком – ре као је Ми лош Ми
ло ше вић, гра до на чел ник Шап ца, 
по во дом од лу ке Скуп шти не гра
да о про ши ре њу пра ва у обла сти 
со ци јал них услу га.

На и ме, уста но вље но је пра во 
на суб вен ци је од 50 од сто ме
сеч них ра чу на за услу ге јав них 
пред у зе ћа чи ји је осни вач град 
– по тро шњу во де, упо тре бу ка
на ли за ци је, ис по ру ку то плот не 

енер ги је и из но ше ње сме ћа, за 
све гра ђа не чи ји ме сеч ни при
ход по чла ну до ма ћин ства не 
пре ла зи 13.000 ди на ра.

Зах те ве за оства ри ва ње суб
вен ци је то ком сеп тем бра при
ма и об ра ђу је Цен тар за со ци
јал ни рад, а пр ви упо ла ма њи 
ра чу ни би ће од ок то бра. У град
ској упра ви оче ку ју да ће ово 
би ти зна чај на по моћ за ви ше 
хи ља да до ма ћин ста ва са ни
ским при хо ди ма.

– Цен тар за со ци јал ни рад 
оба вља низ услу га со ци јал не 

за шти те ко је су у над ле жно сти 
ло кал не са мо у пра ве. Има мо 
са ве то ва ли ште за по ро ди цу и 
мла де, слу жбу за по моћ и не гу 
у ку ћи, ста но ва ње уз по др шку 
за мла де ко ји се оса мо ста љу
ју – „Ку ћа на по ла пу та”, днев
ни бо ра вак за де цу и омла ди ну 
са смет ња ма у раз во ју „Сун цо
крет”, „СОС те ле фон”, мо бил не 
ти мо ве, Си гур ну ку ћу, При хват
ну ста ни цу за од ра сла и оста
ре ла ли ца, со ци јал но ста но
ва ње у за шти ће ним усло ви ма, 
Дом за де цу и омла ди ну обо
ле лу од аути зма – под се ћа ди
рек тор ка Цен тра, Бран ка Да
ви до вић.

Ни зу по зи тив них по те за град
ских вла сти до да та је и од лу ка 
да ре тро ак тив но од 1. ја ну а ра 
ове го ди не јед но крат ну нов ча
ну по моћ до би ју мај ке за дру го, 
тре ће и че твр то де те, у из но су 
10.000 ди на ра уко ли ко су у рад
ном од но су, од но сно 15.000 ди
на ра ако су не за по сле не. Ра ни је 
су из град ског бу џе та по моћ до
би ја ле са мо по ро ди це за пр во
ро ђе но де те.

Д.Грујић

Про сла ва Да на гра да Су бо ти
це обе ле же на је од 29. ав гу ста до 
3. сеп тем бра број ним кул тур ним 
и за бав ним ма ни фе ста ци ја ма.

У окви ру про сла ве, 1. сеп тем
бра, у ве ли кој већ ни ци Град ске 
ку ће одр жа на је све ча на сед ни
ца Скуп шти не гра да на ко јој су 
уру че на зва ња „По ча сни гра
ђа нин”, ко ја се до де љу ју за ис
так ну то и трај но жи вот но де ло 
ко јим се до при но си по ди за њу 
угле да гра да Су бо ти це, и „Про 
ур бе” – за ис так ну та де ла ко
ја зна чај но до при но се угле ду 
гра да по ди за њем ње го вих ма
те ри јал них и ду хов них вред
но сти.

При зна ње „Про ур бе” до
био је, из ме ђу оста лих, и Стан
ко Ним че вић, пред сед ник 
Оп штин ске ор га ни за ци је ин
ва ли да ра да Су бо ти це и пот
пред сед ник Са ве за ин ва ли да 
ра да Ср би је. У обра зло же њу 
при зна ња Стан ку Ним че ви ћу 
ис так ну то је ње го во ви ше го
ди шње за ла га ње на по бољ ша
њу по ло жа ја ин ва ли да ра да и 
осо ба са ин ва ли ди те том, као и 
за ла га ње на пре ква ли фи ка ци
ји и за по шља ва њу ОСИ. Ним че
вић је до бит ник Ор де на за слу га 
за на род са сре бр ном зве здом, 
пла ке те СУБ НОРа и број них 
дру гих на гра да.

– При зна ње „Про ур бе” је ве ли ка 
част и оба ве за. Оно је ре зул тат не 
са мо мог ра да, већ и на по ра мо јих 
до брих са рад ни ка из Са ве за ин ва
ли да ра да Вој во ди не, уз стал ну по
др шку и по моћ ко ју до би ја мо од 
ло кал них вла сти. При зна ње нам 
да је кри ла да на ста ви мо с до брим 
ра дом јер је још пу но по сла пред 
на ма – ис та као је Ним че вић.

До де ли на гра да у Град ској ку
ћи при су ство ва ла је и Ста на Сви
ла ров, пред сед ни ца Са ве за ин
ва ли да ра да Вој во ди не, ко ја је 
на гла си ла да је пре сти жно при
зна ње Стан ку Ним че ви ћу ве ли ки 
под сти цај да љем ра ду Са ве за.

Д.Кораћ
Ста на Сви ла ров 
и Станко Нимчевић

Бранка Давидовић
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НО ВА ВА РОШ: ДО НА Ци ЈА ВЛА ДЕ СР Би ЈЕ ДО мУ ЗДРА ВљА

Во зи ло за хе мо ди ја ли зу

Од 23. до 26. ав гу ста ове го ди не Ки
кин да је би ла „нај за го нет ни ји” град 
у на шој зе мљи. На и ме, за че ти ри да

на уго сти ла је око 100 уче сни ка 12. су сре та 
ениг ма та Ср би је и де се так њи хо вих ко ле га 
по хо би ју из бив ших ре пу бли ка не ка да шње 
Ју го сла ви је.

Ки кин да је по ча ство ва на ти ме да бу де до ма
ћин овог су сре та због то га што је њен ста нов
ник Слав ко Бо ван и зва нич но нај у спе шни ји 
ениг ма та у нас, али и за то што је Ки кин ђа нин 
Или ја Стан чул пр во про гла ше ни ве ле мај стор 
ениг ма ти ке у бив шој Ју го сла ви ји, а њи хов су
гра ђа нин Зла тан Пу пе зин аутор пр ве осмо
смер ке об ја вље не у он да шњој Ср би ји.

Фе сти вал ениг ма ти ке све ча но је отво рио 
пред сед ник оп шти не Са во До бра нић, а Ми
ро слав Ла за ре вић, пред сед ник Ениг мат ског 
са ве за Ср би је, на гла сио је да је ово су срет са 
до сад нај ра зно вр сни јим про гра мом, ре кор

дан и по бро ју уче сни ка. У то су мо гли да се 
уве ре при сут ни чла но ви ЕСС, као и го сти из 
Ма ке до ни је, БиХ, Хр ват ске и Ру му ни је. Ово је 
пр ви пут по сле рас па да Ју го сла ви је да се об
но ве ме ђу соб ни су сре ти, а ениг мат ска ели та 
из ре ги о на, ма да у окр ње ном са ста ву, за јед
нич ки је са ста ви ла и ма мут ску укр ште ни цу јер 
су мно ги по сла ли сво је при ло ге. Под се ћа мо 
да је Слав ко Бо ван пре две го ди не осми слио 
ди вов ску укр ште ни цу у част ма му ти це Ки ке 
чи ји су оста ци ске ле та, ста ри око пет сто хи
ља да го ди на, ис ко па ни код Ки кин де. Та да шња 
укр ште ни ца би ла је ду га 60 ме та ра, а ово го ди
шња ју је пре ма ши ла за чи та вих 100 ме та ра.

На 12. су сре ту ениг ма та одр жа на су и ре дов
на пр вен ства у са ста вља њу ана гра ма, су до ка, 
за го нет ки и дру гих за да та ка, а ме ђу кви зо ви
ма нај ве ћу па жњу је по бу дио су срет Ки кин да 
– Оста так све та. Еки па Ки кин де је ла не би ла 
по бед ник др жав ног кви за „Ср би ја опен”.

На ениг мат ској три би ни из ла га ли су чу ве
ни те а тро лог Јо ван Ћи ри лов, ина че по ча сни 
гост у род ном гра ду, и Зла тан Пу пе зин. До
га ђај је обо га ти ла и из ло жба стри по ва и ка
ри ка ту ра и ре тро спек ти ва цр та них фил мо
ва Бо ри во ја Дов ни ко ви ћа Бор да, јед ног од 
осни ва ча за гре бач ке шко ле цр та ног фил ма 
и ауто ра „Бал та за ра”, ина че па си о ни ра ног 
ениг ма те.

У скла ду са ка рак те ром че тво ро днев ног 
дру же ња пред ста вље на је и за ни мљи ва из
ло жба „Жи вот је ре бус” по зна тог фо то ре пор
те ра Ки кин ђа ни на Јо ва на Ја ри ћа.

Углав ном, и са ста вља чи и ре ша ва чи су 
би ли вр ло ин вен тив ни, а нај бо љи су и на
гра ђе ни за хва љу ју ћи ор га ни за то ри ма – 
Ениг мат ском са ве зу Ср би је и ки кинд ским 
ениг ма та ма, ко ји су обез бе ди ли ле пе до на
ци је.

СаваЗавишић

Ми ни стар ство здра вља Владе 
Републике Србије по кло ни ло је 
До му здра вља у Но вој Ва ро ши 
во зи ло „да чи ја ло ган” за пре
воз па ци је на та на хе мо ди ја ли
зу вред но сти око 1,6 ми ли о на 
ди на ра. Ова до на ци ја омо гу ћи
ће ква ли тет ни ји пре воз па ци
је на та обо ле лих од хро нич не 
бу бре жне ин су фи ци јен ци је, ко
ји ма су хе мо ди ја ли за или тран
сплан та ци ја је ди ни ви до ви ле
че ња. У оп шти ни Но ва Ва рош 
тре нут но је тринаест та квих 
па ци је на та.

– До са да су ови бо ле сни ци у 
При је по ље и Ужи це пре во же ни 
ауто мо би лом ста рим де се так го
ди на и са ни тет ским во зи лом не а
де кват ним за та кве по тре бе – ка
же др Са ња Вра нић, ди рек тор ка 
До ма здра вља у Но вој Ва ро ши, 
ис ти чу ћи да се на да да ће до кра ја 
го ди не до би ти још јед но пут нич
ко во зи ло за по тре бе па тро на
же, вак ци на ци је де це на те ре ну 
и оба вља ње дру гих пре гле да, за 
чи ју ће ку по ви ну би ти по треб но 
око 1,2 ми ли о на ди на ра.

Ж.Д.

У Ки Кин ди 12. сУ срет 
ениг ма та ср би је

ели та 
из бив ше ју ге



Паприкасашаргарепом
Са стој ци: 3 кг цр ве не па при ке, 1 кг шар га ре пе, 4 ка ши ке 

со ли, 300 гр уља, 400 гр сир ће та, 3 гла ви це бе лог лу ка, пар 
фе фе ро на, по ве за пер шу но вог и це ле ро вог ли ста, кон зер
ванс.

На чин при пре ме: па при ку опра ти, ис пе ћи, очи сти ти и 
исе ћи. Оба ри ти шар га ре пу, про хла ди ти и исец ка ти на коц ки
це, до да ти со, уље, сир ће. Бе ли лук очи сти ти и круп но исец
ка ти, љу те па при ке до да ти по же љи, ве зу пер шу но вог и це
ле ро вог ли ста опра ти и исец ка ти на круп но па све до да ти 
у по су ду са па при ком и шар га ре пом. До да ти кон зер ванс и 
све из ме ша ти. Су тра дан си па ти у те гле.

Цвекла
Са стој ци: 5 кг цве кле, ½ л во де, ½ л 

сир ће та, ½ кг ше ће ра, 23 ка ши ке со ли, 
кон зер ванс.

На чин при пре ме: цве клу опра ти, 
очи сти ти и ску ва ти, па исе ћи на ко лу то
ве. Про ку ва ти во ду, сир ће, ше ћер, со. У 
про хла ђе ну теч ност до да ти кон зер ванс 
и ти ме пре ли ти цве клу. По вре ме но про
ме ша ти. Су тра дан сло жи ти у те гле и на
ли ти теч но шћу у ко јој је би ла цве кла. Мо
же се по же љи до да ти сец ка ни бе ли лук 
и пер шу нов и це ле ров лист.
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Пинџур
Са стој ци: 4 кг па ра дај за, 6 

кг цр ве не па при ке, 34 гла ви
це бе лог лу ка, 150 гр ше ће ра, 
2 ша ке со ли, 300 гр сир ће та, 
400 гр уља, љу те па при чи це, 
по ве за пер шу на и це ле ра, 
кон зер ванс.

На чин при пре ме: па ра
дајз опра ти, пре ли ти вру ћом 
во дом, ољу шти ти и исе ћи на ма ње ко ма де. Ста ви ти га у шер пу и ку
ва ти (пр жи ти) око је дан сат. Па при ку ис пе ћи, очи сти ти, ис цеп ка ти 
(исец ка ти), до да ти па ра дај зу уз оста ле са стој ке и ку ва ти још око је дан 

сат. Тре ба да бу де сјај на ком пакт на ма са. У про
хла ђе но до да ти кон зер ванс и си па ти у те гле.

здрав живот

Јесеннапрагу

Салатаодпатлиџана
Са стој ци: 20 па тли џа на, 1 кг шар га ре пе, 1 кг па при ке, 5 гла ви ца бе лог лу ка, би бер у 

зр ну, со, две ве зе пер шу на, вин ско сир ће по по тре би.
На чин при пре ме: па тли џан опра ти, очи сти ти и исе ћи на ко лу то ве де бљи не је дан 

сан ти ме тар. Ис пр жи ти га на уљу. Шар га ре пу очи сти ти, исе ћи на ко лу то ве и про пр жи ти. 
Па при ку очи сти ти, исе ћи по ду жи ни (без пр же ња), бе ли лук очи сти ти и исе ћи на сит но. 
Пер шун та ко ђе опра ти и сит но исе ћи. У те гле ста ви ти ма ло бе лог лу ка и пер шу на, па 
ре ђа ти ред па тли џа на, лук, би бер, со, шар га ре пу, па при ку, со, би бер, пер шун, по но во 
па тли џан и та ко док се не на пу ни те гла. Од о зго тре ба да бу ду бе ли лук и пер шун. По со
ли ти и по би бе ри ти. Те гле на ли ти вин ским сир ће том и за тво ри ти.

Припремила:СофијаДоминиковић

Туршија
Са стој ци: 10 л во де, 1 л сир ће та (или 

200 мл есен ци је), 300 гр со ли, 150 гр ше
ће ра, 1 ви но бран, 1 кон зер ванс. Око 67 
кг ра зног по вр ћа (шар га ре па, кар фи ол, 
си тан лук, па при ка за тур ши ју, кра став
чи ћи, зе ле ни па ра дајз, ку пус).

На чин при пре ме: во ду, сир ће, со, ше
ћер, ви но бран и кон зер ванс из ме ша ти 
та ко да се со и ше ћер пот пу но ото пе. 
По вр ће ко је је прет ход но очи шће но и 
опра но на ре ђа ти у ве ће те гле или у ма
ње бу рен це па га пре ли ти при пре мље
ном теч но шћу.

Кисели
краставчићи

Са стој ци: 10 кг кра став чи ћа, 6 
л во де, 1,5 л сир ће та, 250 гр со ли, 
350 гр ше ће ра, два ли ста лор бе ра, 
би бер у зр ну, по ла ви но бра на.

На чин при пре ме: у шер пу ста
ви ти во ду, сир ће, со, ше ћер, лор
бер, би бер, ви но бран и све то про
ку ва ти. Кра став чи ће до бро опра ти 
и пре ли ти их про ку ва ном теч но
шћу. Оста ви ти да од сто је пар са ти, 
уз по вре ме но ме ша ње. Сло жи ти у 
те гле и на ли ти истом теч но шћу. 
Од о зго ста ви ти гран чи цу ми ро
ђи је.

Полуткебабуре
Са стој ци: 6,5 кг ма њих ба бу ра, 3 л во

де, 1 л сир ће та, ½ кг ше ће ра, 200 гр со ли, 
ви но бран.

На чин при пре ме: ба бу ре опра ти, пре
по ло ви ти и очи сти ти од се ме на. Про ку ва
ти во ду, сир ће, ше ћер и со. Кад се охла ди, 
до да ти ви но бран. Ти ме пре ли ти па при ку 
(прет ход но у сва ку ста ви ти ма ло со ли), 
пу сти ти да од сто ји 24 са та, уз по вре ме но 
ме ша ње. Сло жи ти у те гле и на ли ти истом 
теч но шћу.
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РА чУ НАЈ ТЕ НА РА чУ НА РЕ

Сигурност (5)
Клик ни мо у глав ном про зо ру на Com pu ter scan. По сто је две 

вр сте ске не ра:

1. Smart Scan – по кре та њем овог про фи ла, NOD32 ће из вр ши ти 
ске ни ра ње хард ди ска и очи сти ти или обри са ти прет ње ко је про на
ђе (не ће ске ни ра ти пре но си ве ме ди је, ни ти ула зи ти у ар хи ве);

2. Cu stom Scan – по кре та њем овог про фи ла мо же мо са ми би ра ти 
ко је ло ка ци је же ли мо да ске ни ра мо и оп ци је да при ме ни мо.

У advan ced мо ду по ја вљу је се и Scan se tup – ов де мо же мо да 
ме ња мо по сто је ће или до да је мо но ве про фи ле. Iсто та ко, у до њем 
де лу про зо ра мо же мо ви де ти ка да је из вр ше но по след ње ске ни
ра ње (да тум, вре ме и за пис – лог), као и број ин фи ци ра них фај ло ва 
и тре нут ну вер зи ју ба зе са пот пи си ма.

Ка да по кре не мо Cu stom Scan, ви де ће мо Scan pro fi le, па тре ба 
да ода бе ре мо про фил за ске ни ра ње:

1. Indepth scan pro fil је све о бу хва тан, нај ду же тра је али те мељ
но про ве ра ва си стем;

2. Con text me nu scan про фил је де фи ни сан за ске ни ра ње би ло 
ког објек та де сним кли ком ми ша. Не ће про ве ри ти опе ра тив ну ме
мо ри ју и bo ot сек тор, али ће ући у ар хи ве;

3. Smart scan про фил ко ри сти на пред ну оп ти ми за ци ју да би што 
бр же из вр шио ске ни ра ње. Не ула зи у ар хи ве.

У де лу Scan tar gets иза бе ре мо ло ка ци је ко је же ли мо да ске ни ра
мо. Ако из би ло ког раз ло га не же ли мо да NOD32 очи сти пре по зна те 
прет ње, тре ба да укљу чи мо оп ци ју Scan wit ho ut cle a ning. Кли ком 
на дуг ме Se tup… мо же мо из ме ни ти па ра ме тре ске ни ра ња, док кли
ком на дуг ме Sa ve мо же мо да чу ва мо, ако же ли мо, те из ме не у про
фи лу ко ји је тре нут но ак ти ван у гор њем де лу про зо ра. Ка да је све 
спрем но, клик не мо на Scan и ске ни ра ње ће за по че ти.

Ре зул та те ће мо ви де ти по за вр ше ном ске ни ра њу, а де таљ не ин
фор ма ци је мо же мо ви де ти кли ком на Show scan log.

У Advan ced на чи ну ра да по ја вљу је се став ка To ols у ле вом де
лу про зо ра. Ка да клик не мо на To ols, у де сној по ло ви ни про зо ра 
се по ја вљу ју:

1. Log fi les – клик не мо да би смо пре гле да ли днев ник до га ђа ја;
2. Qu a ran ti ne – клик не мо да по гле да мо са др жај ка ран ти на, до да

мо фајл у ка ран тин или га вра ти мо из ка ран ти на на ра чу нар;
3. Sche du ler – клик не мо да по гле да мо пла нер за да та ка. Мо же мо 

до да ва ти но ве за дат ке или бри са ти по сто је ће;
4. SysIn spec tor – кре и ра сли ку ра чу на ра и пра ви из ве штај ко ји 

мо же мо про сле ди ти по др шци;
5. Sub mit fi le for analysis – ако има мо сум њив фајл, мо же мо га 

кли ком на ову оп ци ју по сла ти на ана ли зу про из во ђа чу;
6. Cre a te Re scue CD – пра ви диск за ске ни ра ње ра чу на ра у слу ча ју 

на па да мал ве ра ко ји се не мо же укло ни ти нор мал ним пу тем.

Ка ко се мал вер ин фил три ра у наш си стем? Мал вер се ин фил
три ра у наш си стем нај че шће пот пу но ауто мат ски пу тем ин тер не та 
или ко ри шће њем за ра же них пре но сних УСБ ме ди ја, ЦДРОМ или 
ДВД. Не ке вр сте ин фил тра ци ја по кре ће мо са ми, нај че шће пот пу но 
не све сно ми сле ћи да по кре ће мо дру ги про грам, а че ста је и по ја ва 
да се мал вер ауто мат ски на ста ни на на шем ра чу на ру ко ри сте ћи не
ки од про пу ста у на шем опе ра тив ном си сте му. Због све га на ве де ног 
тре ба да бу де мо по себ но опре зни при ли ком пре у зи ма ња бес плат
них про гра ма са ин тер не та, на ро чи то са не про ве ре них ло ка ци ја 
(че сто се до га ђа да бес плат ни про гра ми има ју и уље зе ко ји же ле 
да се не при мет но на ста не на на шем ра чу на ру).

Ка кве су опа сно сти од ин фил тра ци је? Пре све га, тре ба ре ћи 
да да нас прак тич но и не ма мал ве ра ко ји ни је спо со бан да се на кон 
ин фил тра ци је ја ви свом ауто ру пре ко ин тер не та, по ша ље на зад же
ље не ин фор ма ци је или из вр ша ва ње го ве ко ман де. На ме ти су на
ши при ват ни по да ци – бро је ви кре дит них кар ти ца, број не ло зин ке 
за при ступ ра зним сер ви си ма, а че сто аутор мал ве ра ко ри сти наш 
ра чу нар да би пре ко ње га вр шио ди стри бу ци ју не же ље не по ште, 
ви ру са или пи рат ског и дру гог не ле гал ног са др жа ја, па чак и на па
дао дру ге ра чу на ре на мре жи.

Шта да ра ди мо ка да NOD32 от кри је мал вер? Увек тре ба да 
про ба мо да очи сти мо фајл (би ће нам по ну ђе на оп ци ја Clean). Ако 
нам ни је да та оп ци ја чи шће ња или ако чи шће ње бу де не у спе
шно, ода бе ри те оп ци ју De le te али оба ве зно оста ви те укљу че но 
ко пи ра ње у ка ран тин (Qu a ran ti ne). У ка ран ти ну се фај ло ви чу ва
ју у без бед ном об ли ку а пред ност ње го вог ко ри шће ња је у то ме 
што фај ло ве мо же вра ти ти на зад у пр во бит но ста ње ако бу де по
треб но. Ако не успе мо да укло ни мо прет њу или се исти мал вер 
по ја вљу је ви ше пу та (нпр. ви ше пу та днев но), тре ба ло би кон так
ти ра ти по др шку про из во ђа ча или ло кал ног парт не ра.

ESET NOD32 Antivirus
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Са мо то ком ав гу ста у Ср би
ји је из го ре ло 10.000 хек
та ра при ват не и др жав не 

шу ме а пр ве про це не го во ре да 
је ште та од по чет ка го ди не 50 
ми ли о на евра.

Уз то, цр ни би ланс нај то пли јег 
ле та у исто ри ји Ср би је за и ста ће 
би ти по знат тек ка да се сви по
жа ри уга се, а Ко ми си ја за про
це ну ште та иза ђе на те рен. Раз
ме ре ак ту ел них по жа ра ја сни је 
су ако се упо ре ди то што је од 
по чет ка го ди не у пе пео пре тво
ре но 12.000 хек та ра шу ма, а за 
де вет го ди на (од 2000. до 2009) 
из го ре ло је 16.000 хек та ра шум
ских по вр ши на. Да кле, ако би 
се ова ко на ста ви ло, мо гло би се 
де си ти да за го ди ну да на ва тра 
про гу та оно ли ко при род них бо
гат ста ва и при ват них воћ ња ка, 
шу ма и па шња ка ко ли ко за де вет 
го ди на. За то су сви по гле ди упр
ти у не бо бу ду ћи да до бар део 
по жа ра, као што је онај на Та ри, 
ва тро га сци не мо гу да уга се због 
не при сту пач ног те ре на и ло ше 
опре мље но сти ва тро га са ца.

Пи та њем ко ли ко др жа ва ула
же у си стем за шти те од по жа ра и 
за што би смо без по мо ћи ру ских 
ави о на би ли у још те жој си ту а
ци ји, ба ви ће мо се не што ка сни
је. Оне ко ји ма су го ре ла има ња 
ипак нај ви ше за ни ма ка ко ће им 
и ко ли ко др жа ва на док на ди ти 
ште ту, што се де ли мич но мо же 
на слу ти ти из при ме ра Чач ка. У 
Гор њој Го рев ни ци код Чач ка по
жар је, 24. и 25. ав гу ста, уни штио 
130 хек та ра бо ро ве и хра сто ве 
шу ме у при ват ном вла сни штву 
и осам хек та ра под во ћем. Спр
же но је шест хек та ра шљи ва, а 
до ма ћи ни су оста ли без хек та ра 
кај си ја и ви ша ња. Не са мо да су 
би ли за са ђе ни са вре ме ном агро
тех ни ком већ су воћ ња ци би ли у 
пу ном ро ду. И то ни је све.

– Из го ре ло је и пот пу но уни
ште но 4.700 ба ла се на и де те ли
не. Уни ште не су по љо при вред
не ма ши не у вред но сти од око 
800.000 ди на ра и 3.000 ки ло гра

ма пше ни це, а укуп но про це ње
на чи ста по љо при вред на ште та у 
Гор њој Го рев ни ци из но си 2,5 ми
ли о на ди на ра – ре као је Вла ји
сав Па пић, пред сед ник Ко ми си је 
за про це ну ште те на кон из ла ска 
на те рен. У овом кра ју оште ће но 
је и се дам до ма ћин ста ва, а три 
ку ће су пот пу но из го ре ле. Ште
те на гра ђе вин ским објек ти ма 
про це ње не су на три ми ли о на 
ди на ра, а вла да је Чач ку упу ти
ла по моћ од 5,5 ми ли о на ди на ра, 
што зна чи да је на док на ди ла сву 
про у зро ко ва ну ште ту. Да ли ће 
исти прин цип ва жи ти и за оста
ле оште ће не по љо при вред ни ке, 
бу ду ћи да су по жа ром за хва ће
на углав ном се о ска и пла нин ска 
под руч ја, оста је да се ви ди, али 
на ја ве над ле жних охра бру ју.

– Сви ма ће ште та би ти на док на
ђе на – из ја вио је пре ми јер Иви ца 
Да чић, на во де ћи да ће се по моћ 
упу ћи ва ти ка да Ко ми си ја за про
це ну ште те иза ђе на те рен.

И Ве ри ца Ка ла но вић, ми ни
стар ка ре ги о нал ног раз во ја и 

ло кал не са мо у пра ве, по ру чи ла 
је гра ђа ни ма да „мо гу да бу ду 
пот пу но мир ни”.

– По сто је сред ства ко ја ће 
ова вла да да опре де ли за оште
ће на под руч ја – на ве ла је Ка ла
но вић.

За ни мљи во је, ме ђу тим, ка ко 
ће и ода кле си ро ма шна Ср би ја 
из дво ји ти но вац да би на док на
ди ла ште те од су ше ко ја се ни
је мо гла спре чи ти (без са вре
ме них си сте ма на вод ња ва ња), 
а он да и од по жа ра за ко је ни
је кри ва са мо при ро да. На и ме, 
за 125 го ди на, от ка ко по сто ји 
ор га ни зо ва но га ше ње по жа ра, 
ва тро га сне слу жбе ни ка да ни су 
ви ше ин тер ве ни са ле у Шу ма ди
ји не го овог ле та. Са мо у кра
гу је вач ком кра ју ва тро га сци су 
га си ли 1.500 по жа ра, а го ре ло 
је ши ром Ср би је, од Та ре, Зла
ти бо ра, Ле по са ви ћа, Вра ња, Су
во бо ра, Про ку пља, Вр шке чу ке, 
Сур ду ли це... Да ли је за то што 
го ре шта ле, шу ме, сто ка, воћ
ња ци и ви но гра ди кри ва ис

кљу чи во же га и ви со ке тем пе
ра ту ре? 

– Ви со ке тем пе ра ту ре, али и 
људ ска не па жња и не мар узро
ци су ово ли ког бро ја по жа ра. Ка
ко се иде ка се ли ма и пе ри фе ри
ји, број по жа ра се по ве ћа ва јер 
љу ди па ле сме ће и стр њи ку, не 
во де ра чу на о опу шци ма ко ји на 
ова ко ви со ким тем пе ра ту ра ма 
мо гу иза зва ти огром не по жа ре 
у шум ским пре де ли ма, али и на 
ли ва да ма јер је јед но став но све 
су во – об ја снио је не дав но Дра
го слав Кли су ра, ко ман дант но
во сад ске ва тро га сне бри га де.

Ва ља зна ти да је спа љи ва ње 
оста та ка стр них усе ва, сме ћа и 
биљ них оста та ка на отво ре ном 
про сто ру за бра ње но За ко ном о 
за шти ти по жа ра, а ка зна је 50.000 
ди на ра, плус тро шко ви из ла ска 
на те рен ва тро га сне еки пе ко је 
та ко ђе пла ћа иза зи вач по жа ра. 
За то Сек тор за ван ред не си ту
а ци је апе лу је на гра ђа не да се 
„не игра ју ва тром” у овим вру
ћим ме се ци ма ка да се и нај ма

16

на лицу места

ВА ТРЕ НА СТи хи ЈА ОКУ пи РА ЛА СР Би ЈУ

го ди на ма ће мо по шу мља ва ти 
уни ште не шу ме
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УТи ЦАЈ КЛи мАТ СКих 
пРО мЕ НА НА пО ЈА ВУ 
БО ЛЕ СТи У СР Би Ји

Да су се до го ди ле кли мат ске про ме не са
свим је еви дент но. У то смо се уве ри ли и 
овог ле та ка да нам је су ша по је ла ле ти ну, 

а он да сти гла и гро зни ца За пад ног Ни ла и за то 
био оп ту жен ти гра сти ко ма рац. Огла си ли су се 
струч ња ци и са оп шти ли да кри вац ни је ти гра сти, 
већ до ма ћи ко ма рац, а ни ви рус За пад ног Ни ла 
ни је но во та ри ја иза зва на ак ту ел ним кли мат ским 
про ме на ма, већ је „гло бал на ин фек ци ја, ко ја спа
да у пре те ће бо ле сти од ме ђу на род ног зна ча ја, 
при че му по раст обо ле ва ња ра сте по след њих 20 
го ди на са на ста вља њем тог трен да”. За по сле ни у 
Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је ка жу за „Глас 
осигураника” да на те ри то ри ји на ше зе мље за 
са да ни су ре ги стро ва не но ве бо ле сти иза зва не 
кли мат ским про ме на ма по пут ма ла ри је, ден га 
гро зни це или ле ги о нар ске бо ле сти.

Но, си гур но је, ка жу на ши са го вор ни ци, да 
кли мат ске про ме не по го ду ју по ја ви и за ра зних 
бо ле сти ко је се, услед по ме ну тих про ме на, ши
ре и на под руч ја на ко ји ма их ра ни је ни је би ло 
или се по ја вљу ју пот пу но но ве. Струч ња ци ка жу 
да ви рус За пад ног Ни ла ни је бо лест пре но си
ва са чо ве ка на чо ве ка, већ је ис кљу чи во пре
но се ко мар ци са пти ца на љу де. Ипак иза зи ва 
за бри ну тост јер су ње не по сле ди це опа сне по 
људ ски жи вот. За то по ру чу ју гра ђа ни ма да сма
ње при су ство ко ма ра ца у кућ ним усло ви ма или 
по ста вља њем ко мар ни ка или ко ри шће њем та
бле та, али и ису ши ва њем ста ја ће во де из по дру
ма, кан ти и дру гих по су да где мо гу да се раз ви ју 
лар ве ко ма ра ца.

Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ми ни стар ка здра
вља у Вла ди Ср би је, по зва ла је све ко ји сум ња ју 
да би мо гли би ти за ра же ни да се ја ве ле ка ру јер 
и ова бо лест, као и сва ка дру га, мо же има ти те шку 
фор му. Ми ни стар ка здра вља ка же да вак ци не не
ма и да је су шти на у то ме да се во ди здрав жи вот, 
а да би над ле жне слу жбе тре ба ло да оба вља ју 
за пра ши ва ње ко ма ра ца.

Др Сне жа на Ра ди во је вић из Град ског за во да за 
јав но здра вље Бе о гра да сма тра да се при бли жа
ва мо кра ју се зо не па се, ка ко ка же, оче ку је да ће 
ши ре ње ин фек ци је по ла ко пре ста ти. Осим то
га, Ко ми си ја за кон тро лу и су зби ја ње ко ма ра ца 
кон тро ли са ће ста тус ко ма ра ца и у сли ву Са ве на 
те ри то ри ји Ср би је.

Ако се вра ти мо на по че так при че о ви ру су За
пад ног Ни ла, до ла зи мо до тврд ње кли ма то ло га, 
ле ка ра и дру гих струч ња ка да узрок по ја ве не
ких вр ста за ра зних бо ле сти ле жи у кли мат ским 
про ме на ма.

– Нај ве ћи ути цај кли мат ске про ме не има ју на за
ра зне бо ле сти чи ји узроч ник из ве сно вре ме, пре 
не го што до спе до чо ве ка, про ве де у век то ру, од
но сно код ко ма ра ца, кр пе ља или дру гих вр ста ин
се ка та – ка же ма ги стар ме ди цин ских на у ка Бо ја на 
Гр гић из Оде ље ња за пре вен ци ју и кон тро лу за ра
зних бо ле сти Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је. 
Она об ја шња ва да ови ин сек ти не ма ју ме ха ни зме 
одр жа ва ња те ле сне то пло те, те сто га ди рект но за
ви се од спо ља шње тем пе ра ту ре, па у усло ви ма 
ви со ких тем пе ра ту ра и ве ли ке вла жно сти њи хов 
број мо же да по ра сте и не ко ли ко пу та.

– Ка да су у пи та њу бо ле сти ко је се пре но се век
то ри ма, на те ри то ри ји на ше зе мље ре ги стру ју се 
пре те жно слу ча је ви обо ле ва ња од лајм ске бо ле
сти. При ме тан је по раст бро ја обо ле лих у по след
њих де сет го ди на, али се го ди шње ре ги стру је и 

1015 слу ча је ва им пор то ва не ма ла ри је – ка же Бо
ја на Гр гић, и до да је да су осо бе обо ле ле од ма
ла ри је из ве сно вре ме бо ра ви ле у зе мља ма где је 
ова бо лест одо ма ће на.

На ша са го вор ни ца на по ми ње и да се спо ра
дич но ре ги стру ју обо ле ва ња од лајш ма ни ја зе – 
то је обо ље ње узро ко ва но па ра зи ти ма при сут
ним у Ин ди ји, Ки ни, Афри ци, Цен трал ној и Ју жној 
Аме ри ци, али и на оба ла ма Сре до зем ног мо ра и 
Бал кан ског по лу о стр ва.

– Ово обо ље ње пре но се убо ди жен ки ма лих 
пе шча них му ши ца, а по сто ји ко жна лајш ма ни ја
за и лајш ма ни ја за тр бу шних ор га на, ко ја пред
ста вља те шко обо ље ње са ви со ком смрт но шћу 
обо ле лих, уко ли ко се не ле че. Ипак, код нас се  
ре ги стру је са мо лак ша фор ма те бо ле сти – ка
же др Гр гић.

Љ.Миленковић

ња вар ни ца пре тва ра у бук ти њу. 
Исти ни за во љу, ни су са мо гра
ђа ни кри ви што ће мо го ди на ма 
по шу мља ва ти уни ште не шу ме и 
че ка ти још 100 го ди на да из ра
сту. Да су над ле жне слу жбе бо
ље опре мље не, ште те би би ле 
ма ње, а по жар на Та ри, на при
мер, не би бук тао две не де ље да 
је др жа ва има ла про тив по жар
не ле те ли це, слич не они ма ко
је су нам Ру си по сла ли у по моћ. 
На про сто, по сто је пре де ли где 
се не мо же при ћи ва тро га сним 
ка ми о ни ма, а и та мо где је мо
гло, де ша ва ло се да во зи ла јед
но став но ста ну.

– То ком га ше ња шум ских по
жа ра из у зе тан про блем би ло 
је ма сов но от ка зи ва ње ста рих 
во зи ла ко ја је тре ба ло да ра
де под пу ним оп те ре ће њем 
цео дан на тем пе ра ту ри ви шој 
од 40 сте пе ни. Раз лог због ко
јег нам је 40 ка ми о на оста ло у 
ква ру на те ре ну је и нео др жа
ва ње про тив по жар них пу те ва, 
јер се че ка ло да из би је по жар 
па да се они чи сте и про би ја ју. 
По што не ма мо сво је про тив по
жар не ле те ли це, мо ра ли смо да 
че ка мо ру ске, а у ме ђу вре ме ну 
је по жар до био ка та стро фал не 
раз ме ре и уни штио 10.000 хек
та ра шу ме – ре као је Пре драг 
Ма рић, на чел ник Сек то ра за 
за шти ту и спа са ва ње МУПа Ср
би је. Он твр ди да по европ ским 
стан дар ди ма Ср би ји не до ста је 
4.000 ва тро га са ца, на во де ћи да 
је ве ћи на во зи ла ста ра три де
сет го ди на.

Па ра докс је, по Ма ри ће вим 
ре чи ма, то што за но вац ко ји 
се го ди шње из дво ји за на кна ду 
ште те (су ше, по жа ра, по пла ва, 
зе мљо тре са) мо же да се ис фи
нан си ра сва пре вен ти ва.

– Ства ри не мо гу још ду го да 
функ ци о ни шу на ова кав на чин. 
Ми смо од про шле вла де тра жи
ли сред ства за хи тан при јем 500 
ва тро га са ца што би осет но по
бољ ша ло ста ње у Ср би ји, а до
би ли смо од го вор да то ко шта 
око осам ми ли о на евра и да је 
то пре ве ли ка су ма. С дру ге стра
не, ште та ко ју сва ке го ди не тр пи
мо због мањ ка љу ди је нај ма ње 
де се то стру ко ве ћа. Ипак, по сле 
не дав ног са стан ка вла ди не ко
ми си је за на кна ду ште те има 
ин ди ци ја да ће ства ри функ ци
о ни са ти бо ље – по ру чио је оп ти
ми стич но Пре драг Ма рић.

ЈеленаАлексић

Век то ри 
опа сни 
пре но сни ци 

Инсективектори
Је дан број ин се ка та пред ста вља опа

сност за љу де. За уте ме ље ње стра ха од ин
се ка та кри ви цу сно си ма ли број вр ста ове 
кла се, али не ке од њих се ју мо жда и ви ше 
жр та ва од свих оста лих жи во ти ња.

По на чи ну на ко ји ин сек ти мо гу на у ди ти 
љу ди ма, мо же мо их по де ли ти у две гру пе: 
оне ко ји то чи не ди рект но и оне ко ји де лу ју 
ин ди рект но, од но сно пред ста вља ју век то
ре или пре но си о це не ких бо ле сти. Век то ри 
су они ин сек ти ко ји су у ста њу да од ре ђе ни 
па то ген пре не су на чо ве ка. 
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погледи

НО ВО ДО БА и НО ВА ДОБ НА КА ТЕ гО Ри ЗА Ци ЈА

„За бра ње ни” 
стар ци и ста ри це
Тер ми но ло шки про бле ми 
у вре ме ну ка да сви же ле 
да жи ве ду же, али ни ко не же ли 
да бу де стар

Са го ди на ма и из гле дом ни кад се не 
зна. Спо ља шност је вар љи ва ка те го
ри ја, па су за бу не ла ко мо гу ће, а не

при јат но сти по не кад не из бе жне. При ме ра 
за ко је сви зна мо, или смо и са ми би ли ак
те ри слич них си ту а ци ја у ус пут ним су сре
ти ма, има на пре тек.

„Баш је сла дак ма ли ша. Ваш унук?”
„Син”, од го ва ра мај ка, а из раз ње ног ли

ца не дво сми сле но по ка зу је да је по сти ђе на 
ти ме што је по бр ка на с ба ком, дру гим ре
чи ма што де лу је знат но ста ри је не го што 
уисти ну је сте.

Не у год но је и до бро на мер ном, али бр
зо пле том зна ти жељ ни ку ко ји сва ка ко ни је 
чуо за злат но пра ви ло да чим ни сте си гур
ни ко је ко иде те на обр ну ту ком би на ци ју 
и по тен ци јал но ста ри јег про гла ша ва те по
тен ци јал но мла ђим.

Та да де фи ни тив но не ма увре ђе них. Сви 
во ли мо да из гле да мо све же и при влач но, 
па мла до ли ка ба ка не мо же да до би је ве ћи 
ком пли мент од пи та ња да ли је она ма ма 
де те ту ко је ше та.

По ме ну ти слу ча је ви су на анег дот ском 
ни воу, али су штин ски је при ча мно го сло
же ни ја, а чвор за пра во не раз ре шив. Ово је 
до ба ка да је мла дост вр хун ски иде ал, али 
ујед но и вре ме ка да је жи вот ни век ду жи 
не го икад у људ ској исто ри ји, а број ча но 
нај бр же ра сту ћа гру па ци ја ста нов ни штва 
је су ста ри и нај ста ри ји.

Па ра докс се про то ком вре ме на кон стант
но за о штра ва. Про сто го во ре ћи, сви хо ће 
да жи ве ду же, а ни ко не ће да бу де стар и 
тај тренд се осли ка ва не са мо у ин ди ви ду
ал ним те жња ма, већ мо же да се де фи ни ше 
као но во на ста ла пси хосо ци јал на ка те го
ри ја и као нео дво јив сег мент жи во та и људ
ских ак тив но сти.

Про блем по чи ње већ од ко му ни ка ци је. 
Ка ко на зва ти осо бу ста ри ју од 65 го ди на? 
Ово пи та ње је са рад ни ца „Њу јорк тај мса” 
по ста ви ла у фор ми не зва нич не ан ке те да би 
од до би је них од го во ра на кра ју мо гла да из
ве де за кљу чак да пра вог од го во ра не ма.

Си гур но је са мо јед но. До са да шњи тер
ми ни ко ји ма се де фи ни ше по ме ну то жи вот
но до ба – ста ри, стар ци или у Аме ри ци че

сто ко ри шћен из раз се ни о ри – ни су ви ше 
при хва тљи ви и мо ра ће да бу ду из ба че ни из 
упо тре бе јер су дис кри ми на тор ски.

Од бој ност ко ју ове од ред ни це иза зи ва ју 
у осо ба ма на ко је се од но се је то ли ка да су 
мно ге ор га ни за ци је и цен три у САД би ли 
при ну ђе ни да про ме не на зи ве ка ко би се 
из бри са ла сва ка асо ци ја ци ја на ста рост и 
ста ре ње.

При пад ни ци бе бибум ге не ра ци је, ро
ђе ни у пр вим го ди на ма по сле Дру гог свет
ског ра та, не кад бун тов ни про тив ни ци сте
га еста бли шмен та, но си о ци ре во лу ци је у 
умет но сти и му зи ци ше зде се тих и се дам де
се тих го ди на, ко ји са да по сте пе но од ла зе у 
пен зи ју, по себ но су осе тљи ви на ово ети ке
ти ра ње. „Стар ци” су би ли њи хо ви ро ди те
љи, они са тим на зи вом ни кад не ће мо ћи 
да се сро де, на во ди „Тајмс” ми шље ње јед ног 
од струч ња ка за мо ље них за ко мен тар.

Осе тљи вост пре ма овим пи та њи ма је та
ква да су две аме рич ке ор га ни за ци је ко је 
се ба ве про бле ми ма ста ре ња и бо ре про
тив та ко зва ног еј џи зма, од но сно ста ро сне 
дис кри ми на ци је (Цен тар за ду го веч ност 
и Ак ци ја про тив еј џи зма из Ка ли фор ни је) 
сво је вре ме но из да ле упут ство но ви на ри
ма о за ме ни до са да шњих не при клад них 
тер ми на.

Упут ство тре ба да по мог не но ви на ри ма 
да о ста ри јим осо ба ма пи шу фер и не пот
це њи вач ки, ка же се у увод ним на по ме на ма 
и на во ди по да так да је 80 од сто ста ри јих 
Аме ри ка на ца би ло из ло же но дис кри ми на
циј ским сте ре о ти пи ма.

Осим што се тра жи из ба ци ва ње из упо
тре бе ре чи по пут ста рац, фо сил, ма то рац 
и слич но (од ко јих су не ке јед но став но не
при стој не и под ра зу ме ва ло би се да не мо
гу да слу же за но вин ски опис би ло ко га), у 
тер ми но ло шким смер ни ца ма за но ви на ре 
ка же се да су су ви шни и опи си ко ји ни су 
ну жно пе жо ра тив ни, као на при мер слат
ка ба ки ца или де ки ца, али на не ки на чин 
опет ту осо бу не по треб но из два ја ју и де
фи ни шу.

Уме сто све га то га тре ба ре ћи му шка рац 
или же на и на ве сти го ди не, уко ли ко је то 
ре ле вант но за при чу, на по ми ње се у овом 
спе ци фич ном во ди чу чи ји су бес плат ни 
при мер ци упу ће ни на адре се де сет хи ља
да но ви на ра и две и по хи ља де пре да ва ча у 
обла сти ко му ни ка ци ја и мар ке тин га.

Ште та што се не ко ни је до се тио да слич но 
упут ство са чи ни и за на ше но ви на ре. На чи

та ли смо се већ то ли ко из ве шта ја о ста ри
ца ма у пе де сет пе тој, о стар ке ља ма, чи ча ма, 
ба ку та ма... да ље на бра ја ње би ло би не у ме
сно, а при ме ра има баш ја ких. Ваљ да је и то 
од раз жи во та.

Ка да вам је стан дард ис под гра ни це до
сто јан ства, сва ко мо же да вас ети ке ти ра ка
ко му се сви ди. Све то је, са мо на дру ги на
чин, у свом ко мен та ру на пи сао и чи та лац 
„Тај мса” из Ен гле ске.

„Имам 87 го ди на. Играм те нис, ше там пса, 
идем у те ре та ну, пу ту јем, ужи вам са при ја
те љи ма. Жи вим жи вот. Мо гу да ме зо ву ка ко 
хо ће, баш ме бри га.” Ве ру је мо му.

Д.Драгић
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СРЕ Ђи ВА ЊЕ БУ ЏЕТ СКОг ДЕ Фи Ци ТА У НАЈ БО гА Ти ЈОЈ АмЕ Рич КОЈ ДР ЖА Ви

пен зи о ни са ње Ка ли фор ни је
Но ва ре фор ма си сте ма 
са мо убла жа ва 
енорм ну „ру пу” 
у фон до ви ма

Ка ли фор ни ја, сме ште на на 
за пад ној, па ци фич кој оба
ли САД, ду го је има ла ста

тус „злат не” др жа ве Аме ри ке, али 
је по сле кри зе из 2008. од тог зла
та ма ло оста ло. И да ље је, до ду
ше, нај бо га ти ја ме ђу 50 „сје ди ње
них др жа ва” (да је ко јим слу ча јем 
са мо стал на, ње на еко но ми ја би 
би ла де ве та на све ту), али да нак 
кри зе су јед на од нај ви ших сто па 
не за по сле но сти (12,8 од сто – на
ци о нал ни про сек је осам од сто) 
и ве ли ки бу џет ски де фи цит ко ји, 
уоста лом, му чи и цен трал ну вла
ду ко јој је на че лу Ба рак Оба ма.

Кад је бу џет те сан, он да су, као 
и сву да, на ме ти пен зи је ко је су 
по пра ви лу јед на од нај ве ћих 
став ки сва ког др жав ног пред ра
чу на. У аме рич ком си сте му др
жа ва је, ина че, над ле жна са мо за 
пен зи је оних ко ји су на ње ном 
плат ном спи ску, да кле слу жбе
ни ка, здрав стве них и про свет
них рад ни ка, као и оних за по
сле них у си сте му без бед но сти 
– по ли цај ци, ва тро га сци, на ци
о нал на гар да...

Ка ли фор ниј ски де фи цит кад 
је реч о пен зиј ском фон ду ме ри 
се сто ти на ма ми ли јар ди до ла ра 
(њен бру то на ци о нал ни про из
вод је 1.700 ми ли јар ди), а ра чу
ни ца ко ли ка је за и ста та „ру па” 
пред мет је огор че них де ба та. 
Је дан екс перт са Стан форд уни
вер зи те та је из ра чу нао да је реч 
о, ни ма ње ни ви ше, не го 500 ми
ли јар ди до ла ра. (По ре ђе ња ра
ди, то је 10 пу та ви ше не го што 
је го ди шњи учи нак це ло куп не 
еко но ми је Ср би је.)

Но ви гу вер нер Ка ли фор ни је, 
де мо кра та Џе ри Бра ун, ина че 
по врат ник на то ме сто (ње гов 
прет ход ник пу них осам го ди на, 
од 2003. до 2011, био је по зна ти 
глу мац, ре пу бли ка нац Ар нолд 
Швар це не гер), ни је имао из бо
ра не го да по ку ша да тај те рет 
сма њи, па је пред ло жио све о
бу хват ну ре фор му. Иако је као 

гу вер нер глав ни но си лац вла
сти, а де мо кра те у ка ли фор ниј
ском пар ла мен ту има ју ве ћи ну 
у оба до ма, Скуп шти ни и Се на
ту, мо рао је ду го да пре го ва ра, 
ка ко са „сво ји ма”, та ко и са ре пу
бли кан ском опо зи ци јом. За кон 
је из гла сан кра јем ав гу ста, са 48 
пре ма осам гла со ва, што зна чи 
да је прак тич но по стиг нут кон
сен зус.

Та ко не што омо гу ће но је раз
вод ња ва њем пр во бит ног пред
ло га, што је сли ко ви то опи сао 
је дан ре пу бли кан ски се на тор: 
„Гу вер нер нам је по ну дио ауто

мо бил, а на кра ју смо до би ли та
љи ге”. Са свим оче ки ва но, ова
кво ту ма че ње ни су при хва ти ли 
син ди ка ти за по сле них у јав ном 
сек то ру, ко ји су но ви за кон до че
ка ли ма сов ним про те сти ма.

Про ме не, да кле, ни су ра ди кал
не, а уште да ће, с об зи ром на ве
ли чи ну про бле ма, би ти скром на: 
из ме ђу 45 и 55 ми ли јар ди до ла
ра у сле де ћих 30 го ди на. Из пер
спек ти ве за по сле них, но ви не су 
знат но кон крет ни је и не при јат
ни је: гра ни ца за пен зи о ни са ње 
по ме ре на је са 55 на 67 го ди на 
за ве ћи ну оних ко ји при ма ју пла

ту од др жа ве. За по сле ни у по ме
ну тим без бед но сним слу жба ма 
ра ди ће та ко ђе знат но ду же: у 
пен зи ју ће мо ћи са 57, уме сто 
са да шњих 50 го ди на.

То, ме ђу тим, ни је све. Уки ну
та је и мо гућ ност „на ду ва ва ња” 
пен зи ја за по је ди не ка те го ри је, 
та ко што су им при ма ња у за вр
шним го ди на ма ста жа на раз не 
на чи не по ве ћа ва на, што је по
том за ре зул тат има ло ве ћу сво
ту на пен зиј ском че ку. Сем то га, 
за по сле ни ће од ја ну а ра иду ће 
го ди не, ка да ре фор ма сту па на 
сна гу, би ти у оба ве зи и да са ми 
упла ћу ју по ло ви ну до при но са у 
свој пен зиј ски фонд.

Све ово по ка зу је да је ка ли
фор ниј ски си стем био је дан од 
нај да ре жљи ви јих у Аме ри ци, 
али да су, као и дру где, та вре
ме на про шла. Син ди ка ти, ме ђу
тим, про ме не ко мен та ри шу као 
истин ски „смак све та”. „Ово ће 
це лу јед ну ге не ра ци ју рад ни ка 
гур ну ти у си ро ма штво, или ће их 
на те ра ти да ра де док не умру”, 
про ко мен та ри сао је је дан син
ди кал ни функ ци о нер.

Сви су све сни и да је ово са мо 
по чет ни ко рак јер, ре ал но, си
стем ко ји је ва жио де це ни ја ма 
не мо же да се ра ди кал но про ме
ни пре ко но ћи. Ме ђу тим, по ме
ну ти ре форм ски по те зи има ју и 
зна чај ко ји пре ва зи ла зи гра ни це 
Ка ли фор ни је, по по вр ши ни тре
ће др жа ве САД, по сле Аља ске и 
Тек са са.

Ре фор ма је по ка за ла и то да 
два по ли тич ка та бо ра, де мо
кра те и ре пу бли кан ци, ипак мо
гу да се о не че му до го во ре (што 
се ина че рет ко де ша ва на цен
трал ној сце ни, у Ва шинг то ну), а 
гу вер нер Бра ун је пру жио кон
кре тан до каз да су и де мо кра те 
фи скал но од го вор не. Ре пу бли
кан ци вла ду пред сед ни ка Оба
ме, на и ме, оп ту жу ју упра во за 
фи скал ну нео д го вор ност, ис ти
чу ћи у пр ви план ве ли ки др жав
ни дуг ко ји је Оба ма до ду ше на
сле дио од Џор џа Бу ша, али га је 
за ми ну ле ско ро че ти ри го ди не у 
Бе лој ку ћи и уве ћао за 5.000 ми
ли јар ди до ла ра.

М.Бекин
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и ОВЕ гО Ди НЕ Жи ВО НА „РУм СКОЈ ЈЕ СЕ Ни”

Ред хра не, ред за ба ве
Пр вог ви кен да сеп тем бра у 

Ру ми је одр жа на тра ди ци
о нал на ту ри стич копри

вред на ма ни фе ста ци ја „Рум ска 
је сен 2012”, ко ја је на ви ше ло ка
ци ја у гра ду и око ли ни оку пи ла 
не ко ли ко хи ља да по се ти ла ца. И 
ово га пу та же ља ор га ни за то ра 
би ла је да се афир ми ше по љо
при вред на про из вод ња и не гу ју 
тра ди ци ја и кул ту ра љу ди са тог 
про сто ра. У окви ру „Рум ске је се
ни” одр жа ни су пе ти Ет но фе сти
вал хра не, ви на и му зи ке, осми 
Са јам ме да, че твр та Фи ја ке ри
ја да, три на е сти Ба зар кре а тив
но сти, а у из ле ти шту Бор ко вац 
тре ћи Злат ни ко тлић, так ми че ње 
у пи ка ду и Мо то ри ја да. 

Уче сни ке и го сте нај пре је 
по здра ви ла Јул ки ца Си мић из 
По кра јин ског се кре та ри ја та за 
по љо при вре ду, шу мар ство и 
во до при вре ду, а ма ни фе ста ци ју 
је отво рио Го ран Ву ко вић, пред
сед ник оп шти не Ру ма.

– Ра ни је смо на „Рум ској је се ни” 
сла ви ли род не го ди не, а да нас, 
на кон су ше, мо же мо са мо да се 
дру жи мо и ви ди мо шта су вред
не Сре ми це ура ди ле у сло бод но 
вре ме – ре као је Го ран Ву ко вић.

Дуж глав не ули це те као је де
фи ле уче сни ка, а Ру мља ни су 
апла у ди ра ли чла но ви ма кул
тур ноумет нич ких дру шта ва у 
на род ним но шња ма, ма жо рет
ки ња ма из Пан че ва, фи ја ке ри
сти ма, мо то ци кли сти ма, олд
тај ме ри ма из Пе тро ва ра ди на, 

мла дим спор ти сти ма и там бу
ра ши ма.

Од ра ног ју тра би ло је жи во на 
Град ском тр гу ко ји су „оку пи ра
ле” те зге са пче ли њим про из во
ди ма, хра ном, су ве ни ри ма и ли
ци дер ским ср ци ма.

Пче ла ри су из ло жи ли раз не 
вр сте ме да, ме ша ви ну за ле че ње 
про ста те, мед за ја ча ње иму ни те
та, брон хи мед... Мед се про да вао 
по 500 ди на ра за ки ло грам, а то
ли ко је ко штао и ли тар ме до ва че. 

Ме ђу пче ла ри ма је био и брач
ни пар Пе ри шкић из Бач ког Мо
но што ра.

– Че твр ти пут смо на сај му у 
Ру ми. Има мо 300 ко шни ца ко је 
се ли мо, нај пре на Хо мо ље ра
ди ли вад ског и ба гре мо вог ме
да, по том се вра ћа мо на Фру шку 
го ру због ли по вог, а на кра ју пче
ле за вр ше код ку ће на сун цо кре

то вој ис па ши – ка же Иван Пе ри
шкић.

На дру гим те зга ма сит ни сла
ни и слат ки ко ла чи, штру дле и 
дру ге ђа ко ни је. По се ти о ци су 
их про ба ли, али и ку по ва ли, па 
су чла ни це рум ског удру же ња 
„Ми ле ва Ма рић” за трен про да
ле 50 па ко ва ња ко ла ча (100 ди
на ра по па ке ту).

Ме ђу из ла га чи ма на „Рум ској је
се ни” би ли су и ста нов ни ци Ге рон
то ло шког цен тра „Срем” у Ру ми. На 
њи хо вом бо га том штан ду мо гли су 
се ку пи ти руч ни ра до ви ко ри сни
ка из рад не те ра пи је – сли ке на 
сви ли, осли ка не тор бе, ке це ље, 
вре ћи це за на кит, пле те ни руч ни 
ра до ви, ешар пе и ма ра ме од сви
ле, хе кла ни стол ња ци, та шне и 
кор пи це... Ка ко су нам ре кли, нај
вред ни је су би ле ко ри сни це Иван
ка Бур чик и Бран ка Лон ча ре вић.

Ма ни фе ста ци ју су игром и пе
смом обо га ти ли и мла ди чла но
ви КУДова из Де ро ња, Ва ље
ва, Ин ђи је, Сте ја но ва ца, Бач ког 
Бре стов ца, Ири га, Ла ли ћа, Хрт
ко ва ца, Ни ки на ца, Вог ња, Жар
ков ца и Ру ме, ко ји су на сту пи ли 
на ре ви јал ном Фе сти ва лу фол
кло ра „Де ца чу ва ри тра ди ци је 
– Ђе рам”.

На јед ном од рум ских фуд бал
ских ста ди о на Ко њич ки са вез 
Ср би је одр жао је так ми че ње у 
во жњи дво пре га, а пред ста ви
ли су се и во за чи јед но пре га и 
ви ше пре га.

Би ло је за ни мљи во и на пла жи 
Бор ко вач ког је зе ра. Ми рис ри
бљег па при ка ша у ко тли ћу ма
мио је по се ти о це, а ту је ор га ни
зо ва но и над ме та ње у пи ка ду.

У из ле ти шту Бор ко вац на шли 
су се и за љу бље ни ци у мо то ре. 
Бај ке ри су и ово га пу та има ли 
дво днев ни скуп ко ји је за вр шен 
кон цер том гру пе „Ди вље ја го де”.

Је дан од ор га ни за то ра Рум ске 
је се ни би ла је По љо при вред на 
струч на слу жба „Ру ма”.

– Уло га са ве то дав не слу жбе у 
овој ма ни фе ста ци ји је умре жа ва
ње свих ак те ра у раз во ју агро ту
ри зма, ко ји је не рас ки ди во ве зан 
за по љо при вре ду. Ми учи мо зе
мљо рад ни ке да хра на пла си ра на 
у та њи ру ту ри сти ма до но си знат
но ви ши при ход не го при мар на 
про из вод ња – ре кла је за „Глас 
оси гу ра ни ка” Сан да Кље шта но
вић из ПСС „Ру ма”.  Д. Р.

Представнице ГЦ „Срем”
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На Ме ђу на род ном фе сти
ва лу фол кло ра „Ли ци дер
ско ср це”, ко ји је од 20. до 

25. ав гу ста одр жан у не ко ли ко 
ме ста Зла ти бор ског окру га, ове 
го ди не оку пи ло се око 1.500 
мла дих из во ђа ча из де се так зе
ма ља све та. На ма ни фе ста ци ји 
ко ју че твр ту го ди ну за ре дом ор
га ни зу је ужич ко удру же ње „Ера” 
уче ство ва ла су де ца из Ср би
је, Ре пу бли ке Срп ске, Шпа ни је, 
Тур ске, Пољ ске, Грч ке, Ма ђар
ске, Бе ло ру си је, Ка на де.

– Циљ овог фе сти ва ла и је
сте ус по ста вља ње и раз ви ја ње 
при ја тељ ских од но са ме ђу де
цом, про мо ци ја кул тур не са рад
ње деч јих за јед ни ца, не го ва ње 
тра ди ци је и кул тур ног на сле ђа 
зе ма ља уче сни ца – ре кла је Гор
да на Па у но вић, чла ни ца удру же
ња „Ера”.

Осим у Ужи цу, гра ду до ма ћи
ну, кон цер ти и дру ги бо га ти и 
ра зно вр сни про гра ми фе сти
ва ла ор га ни зо ва ни су и у Но вој 

Ва ро ши, Ко сје ри ћу, на Зла ти бо
ру, Мо крој Го ри и у Ви ше гра ду. 
То ком свих фе сти вал ских да на, 
на свим ло ка ци ја ма где је би ло 
про гра ма и де ша ва ња, ор га ни
зо ва на је и УНИ ЦЕФова ху ма ни
тар на ак ци ја и про да ја ли ци дер
ских ср ца.

– Све ма ни фе ста ци је ко је ор
га ни зу је мо или у њи ма уче ству
је мо има ју за циљ да оно што 
нам је при ро да у овом зла тар
ском кра ју по да ри ла по ка же мо 
у нај бо љем све тлу Ср би ји, Евро
пи и све ту. По себ на част за на шу 
оп шти ну је што смо и овог пу та 
би ли у при ли ци да се по ка же
мо као до бри до ма ћи ни ма ни
фе ста ци је „Ли ци дер ско ср це”, 
јер је то је дин стве на шан са да 
го сти ма из раз ли чи тих де ло ва 
све та, по ред кул тур не, при ка
же мо и сво ју ту ри стич ку по ну
ду – ис та као је Ра де Ва си ље вић, 
за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
Но ва Ва рош.

Ж.Дулановић
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СА БОР ДВОЈ Ни чА РА У КУ Ши Ћи мА КОД иВА Њи ЦЕ

Кра љев ча нин опет нај бо љи

чЕ ТВР Ти ФЕ СТи ВАЛ ФОЛ КЛО РА „Ли Ци ДЕР СКО СР ЦЕ”

За при ја тељ ство ме ђу де цом

У пла нин ском се лу Ку ши ћи, не да ле ко од 
Ива њи це, и ове го ди не ор га ни зо ва но је тра
ди ци о нал но так ми че ње сви ра ча на двој ни
ца ма и на ста рим ин стру мен ти ма, што је јед
на од зна чај ни јих ма ни фе ста ци ја по све ће них 
очу ва њу и не го ва њу бо га те на род не ба шти не 
на под руч ју Мо ра вич ког управ ног окру га.

Пет на е сти ја вор ски са бор двој ни ча ра и 
ста рих ин стру ме на та Ср би је одр жан је у ор
га ни за ци ји се о ске Ме сне за јед ни це и До ма 
кул ту ре у Ива њи ци, под по кро ви тељ ством 
ива њич ке оп шти не и Ми ни стар ства кул ту ре, 
ин фор ми са ња и ди ја спо ре Ре пу бли ке Ср би
је, и уз по моћ број них до на то ра.

На тра ди ци о нал ном и пре сти жном са бо ру 
на сту пи ло је 18 двој ни ча ра и 20 сви ра ча на 
ста рим ин стру мен ти ма из ра зних ме ста на
ше зе мље и Ре пу бли ке Срп ске. На кон уз бу
дљи вог над ме та ња струч ни жи ри је до де лио 
по три на гра де за нај бо ље уче сни ке у обе 
кон ку рен ци је.

У кон ку рен ци ји двој ни ча ра пр во ме сто 
рав но прав но су по де ли ли про шло го ди шњи 

по бед ник Бо ри во је По по вић из Кра ље ва и 
Ми лен ко Об ра до вић из Тав ни ка, а дру го ме
сто Ми ро љуб Шап то вић из Кра ље ва и Сре
до је За рић из Ива њи це. Тре ће ме сто по де ли
ли су Ра до слав Ар се ни је вић из Кра гу јев ца и 
Ми лин ко Ра цић из Ку ши ћа.

Ве о ма за ни мљи во би ло је и так ми че ње 
на ста рим на род ним ин стру мен ти ма ко је је 
пу бли ка по себ но то пло по здра ви ла. Пр во 
ме сто осво јио је Да на Пре ле вић из Но ве Ва
ро ши (фру ла), а дру го су по де ли ли Вук Пан
то вић из Сје ни це (гу сле) и Мир ко Ми лин ко
вић из Чач ка (ду дук). Тре ће ме сто осво ји ли 
су Ра до мир Ан дрић из Го ра жда (гу сле) и ду ет 
Ми ја и ло вић из Ра шке (лист–че шаљ).

По за вр шет ку так ми че ња, у пра те ћем про
гра му на сту пи ле су 23 му шке и жен ске пе вач ке 
гру пе из кул тур ноумет нич ких дру шта ва из Ср
би је и Ре пу бли ке Срп ске. Осим ста рих из вор
них срп ских пе са ма и за ни мљи ве ко ре о гра фи
је, гле да о ци ма су пред ста вље не и из ван ред но 
уком по но ва не ста ре на род не но шње.

М.ПавловићБо ри во је По по вић по но во на тро ну

Са кон цер та у Но вој Ва ро ши

Све ча ни де фи ле у Но вој Ва ро ши
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пензионерски кутак

ПА ЛИ ЛУ ЛА

Сеп тем бар ска
по де ла па ке та

По ред свих по те шко ћа, бес па ри це и не ма шти не, удру же ње 
пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Па ли лу ла обез бе ди ло је у 
сеп тем бру за сво је пен зи о не ре сто ква ли тет них па ке та ко ји 
су по де ље ни нај у гро же ни јим чла но ви ма, са мач ким до ма ћин
стви ма и ин ва лид ним ли ци ма. Па ке ти су са др жа ли уље, ше ћер, 
бра шно, пи ри нач и вре ћу де тер џен та.

Осим ових ак тив но сти, па ли лул ски пен зи о не ри су овог ме
се ца ор га ни зо ва ли и из лет у Гор њи Ми ла но вац и Ба њу Гор њу 
Треп чу. За до вољ ни су до че ком у Атом ској ба њи где су их за
по сле ни упо зна ли са свим са др жа ји ма ко ји се ну де и об ја сни
ли им на чин и усло ве пла ћа ња. А на дан ка да овај број „Гла са 
оси гу ра ни ка” иза ђе из штам па ри је пен зи о не ри са Па ли лу ле 
би ће на „Вр шач кој бер би”. Овај из лет ис ко ри сти ће да оби ђу и 
обли жње ма на сти ре и бе ло цр кван ска је зе ра.

У Удру же њу пен зи о не ра Па ли лу ла су нам ре кли да су при
пре ми ли и еки пу за Пе ту олим пи ја ду спор та, здра вља и кул
ту ре у Со ко ба њи и да оче ку ју још ви ше успе ха и ме да ља не го 
до са да. Ј. Д.

БО ГА ТИЋ

Дру же ња и ле то ва ња
За хва љу ју ћи ак тив но сти ма Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи

о не ра, нај ста ри ји жи те љи Бо га ти ћа и окол них на се ља број ним 
са др жа ји ма обо га ћу ју и улеп ша ва ју жи вот.

– Дру жи мо се са пен зи о не ри ма из це ле Ср би је. Иде мо у го
сте, где за јед нич ки при пре ма мо при ред бе, по се ћу је мо кул
тур на и исто риј ска ме ста. Ра ду је мо се и ка да смо до ма ћи ни. 
У ма ју смо у Бо га ти ћу обе ле жи ли Дан пен зи о не ра са ви ше од 
400 го сти ју, уз бо гат кул тур ноза бав ни про грам и упо зна ва ње 
ту ри стич ких по тен ци ја ла на шег кра ја – ка же Бра ни мир Да ви
до вић, пред сед ник ор га ни за ци је пен зи о не ра.

Овог ле та за пен зи о не ре са здрав стве ним про бле ми ма ор га
ни зо ва на су ле то ва ња у Со ко ба њи и Ига лу, а са пр вим је се њим 
да ни ма, уз по вољ не усло ве от пла те, по че ће ис по ру ка огре ва 
за на ред ну зи му. Д. Г.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Угостили при ја те ље
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Кур шу мли је го ди на ма 

успе шно са ра ђу је са ве ли ким бро јем ор га ни за ци ја у Ср би ји. 
Број не по се те и дру же ња су већ уоби ча је ни, па је та ко би ло и 
не дав но ка да су кур шу млиј ски пен зи о не ри уго сти ли при ја те
ље из Кра ље ва и Ле сков ца – то ком јед но днев ног из ле та има ли 
су при ли ку да оби ђу и Про лом ба њу и упо зна ју се са ње ним 
бла го де ти ма. Го сти су об и шли и на да ле ко по зна ту Ђа во љу ва
рош и би ли им пре си о ни ра ни овим при род ним фе но ме ном. 
По се та је за вр ше на, а ка ко би дру га чи је у ова квим при ли ка ма, 
већ за јед нич ким ве се љем уз му зи ку, пе сму и игру. Ж. Д.

ДЕ СПО ТО ВАЦ

Чу ва ју тра ди ци ју
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Де спо то вац про сла ви ло је 

28. ав гу ста сво ју сла ву – Ве ли ку го спо ји ну. Све ча ни ру чак ор
га ни зо ван је у се лу Пла жа не, а об ре ду је при су ство ва ло не ко
ли ко сто ти на го сти ју. По ред до ма ћи на Де спо тов ча на, ту су се 
на шли и пред став ни ци пен зи о нер ских удру же ња су сед них 
оп шти на, као и Ни ша, Сме де ре ва и По жа рев ца.

И ове го ди не до де ље на су при зна ња за слу жним по је дин
ци ма: Див ни Илић, Миљ ку Пе тро ви ћу Жо ле ту, Мир ку Стра и
но ви ћу и Зо ра ну Ми лу ти но ви ћу. На гра ђен је и ко лек тив Жи
ви но про мет.

До ма ћин ово го ди шње сла ве би ла је Бо ри ва Ста ни са вље
вић, се кре тар Удру же ња пен зи о не ра Де спо то вац, а ко ла чар 
за на ред ну го ди ну је Ста ни слав Жи ва но вић, пред сед ник МОП 
Ви тан це.

Све ча ност је про те кла у до бром рас по ло же њу, уз му зи ку и 
за ба ву ко ја је тра ја ла до ка сно у ноћ. М. В.
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СВР ЉИГ

Обе ле жен
дан Удру же ња

При год ним ак тив но сти ма Удру же ње пен зи о не ра оп шти
не Свр љиг обе ле жи ло је свој дан – 26. ав густ. Ово го ди шње 
пра знич не ак тив но сти по че ле су сед ни цом Из вр шног од бо ра 
Удру же ња, су сре ти ма и дру же њем пен зи о не ра, а за вр ши ле 
се рад ним са стан ком са пред став ни ци ма ме сних пен зи о нер
ских ор га ни за ци ја. Го сти свр љи шког удру же ња би ли су Ми ро
љуб Стан ко вић, пот пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је и 
пред сед ник Окру жног од бо ра пен зи о не ра Ни ша, и Ми ро љуб 
Сто шић, на род ни по сла ник, пот пред сед ник Окру жног од бо ра 
ни шких пен зи о не ра.

О ак тив но сти ма у про те клих го ди ну да на го во рио је Ми лен
ко Пе тро вић, пред сед ник удру же ња у Свр љи гу. Јед но го ди шњи 
пе ри од ка рак те ри ше по ве ћа ње бро ја чла но ва и фор ми ра ње 
две ме сне ор га ни за ци је, у Ла бу ко ву и Бе ло и њу. По себ но је би
ло ре чи о ан га жо ва њу на со ци јал ној и здрав стве ној за шти ти 
ове по пу ла ци је. Је дан број пен зи о не ра, оних нај у гро же ни јих, 
ко ри сти ку хи њу Цр ве ног кр ста Свр љи га. Сва ког че тврт ка у 
Клу бу пен зи о не ра еки па из До ма здра вља ме ри крв ни при ти
сак, а одр жа ва ју се и пре да ва ња о здрав стве ној за шти ти.

У про те клом пе ри о ду отво рен је Клуб пен зи о не ра у Ђу рин
цу, а клуб у Свр љи гу је ком плет но опре мљен. На ста ви ло се 
са снаб де ва њем чла но ва на мир ни ца ма, као и са из ле ти ма и 
спорт ским ак тив но сти ма, а ра до су уче ство ва ли и на мно гим 
ма ни фе ста ци ја ма, под се тио је пред сед ник Удру же ња пен зи
о не ра оп шти не Свр љиг. С. Ђ.

ПУ ТИН ЦИ

Екс кур зи ја по Бач кој
Удру же ње пен зи о не ра и же на „Пуж” из Пу ти на ца и Оп штин

ско удру же ње пен зи о не ра Ру ма МО Пу тин ци ор га ни зо ва ли су 
2. сеп тем бра јед но днев ну екс кур зи ју за око 30 сво јих чла но ва, 
али и омла ди не и де це.

Ка ко ја вља Је ле на Бје лош, пред сед ни ца Удру же ња „Пуж”, то
ком овог из ле та об и шли су дво рац чу ве не по ро ди це Дун ђер
ски – „Фан таст” код Бе че ја, Му зеј ски ком плекс у Кул пи ну – два 
двор ца ко је је сре ди ном 18. ве ка по ди гла вла сте лин ска по ро
ди ца Стра ти ми ро вић, за тим Пе тро ва ра дин ску твр ђа ву, Но ви 
Сад и Ири шки ве нац. Екс кур зи ја је, осим при јат ног дру же ња, 
има ла и еду ка тив ни део, јер су уз по моћ ту ри стич ких во ди ча 
уче сни ци са зна ли до ста о ме сти ма ко је су по се ти ли.

Ак ти ви сти ова два удру же ња из Пу ти на ца по зи ва ју за ин те
ре со ва не гра ђа не ко ји же ле да се дру же и пу ту ју са њи ма да се 
сло бод но ја ве на те ле фо не 022/441230 и 063/8869704. М. М.

СЕН ТА

Цве ће за ро ђен дан
Во лон те ри про гра ма „Бри га о ста ри ма” Цр ве ног кр ста Сен те 

по се ти ли су јед ну од нај ста ри јих су гра ђан ки, Ер же бе т Ануш, у 
част ње ног сто тог ро ђен да на. 
Упр кос од ма клим го ди на ма, 
она жи ви са ма, а дру штво јој 
пра ви па па гај ко ји сло бод но 
ле ти по ста ну. Ипак, ћер ка је 
оби ла зи сва ко днев но и до но
си по треб не на мир ни це. Ба ка 
Ер же бет, иако сла би је ви ди и 
чу је, ре дов но пра ти ве сти на 
ра ди ју и те ле ви зи ји.

Уз ле пе же ље и че стит ке за 
ју би лар ни ро ђен дан, во лон те
ри су јој уру чи ли бу кет цве ћа 
и ро ђен дан ску тор ту. Ц. К. С.

ЉИГ

По пуст за пен зи о не ре
Иако као за на тли ја има ма лу пен зи ју, Ми ха и ло Не на до вић, 

фри зер из Љи га, свим пен зи о не ри ма ко ји има ју ма ла при ма ња 
да је по пуст од ско ро три де сет од сто на сво је услу ге. Осим то га, 
ка да код ње га до ђе пен зи о нер и ка же: „Мај сто ре, па ра не мам, 
а до шао сам да ме оши шаш”, Не на до вић га по тап ше по ле ђи ма 
и ка же му: „При ја те љу, пла ти ћеш ми кад бу деш мо гао!”

Због овог ху ма ног од но са пре ма „ко ле га ма” пен зи о не ри ма, 
љи шки тре ће до ба ши Ма ха и ла од ми ла зо ву Ми кец.

Би ло би ле по ка да би и дру ге за на тли је сле ди ле гест овог 
ху ма ног фри зе ра из Љи га. С. М.
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На ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да ПИО упу
ће на сам у Ба њу Ко ви ља чу. Бо ра вак у овој под
рињ ској ле по ти ци, ка ко је мно ги с раз ло гом на

зи ва ју, при јао је сви ма на ма, а до при нео је и да 
лак ше пре бро ди мо не сно сне же ге ко је су вла
да ле овог ле та.

Ба ња је у див ном окру же њу, са шу мом др ве
ћа, див ним пар ком и мно штвом са др жа ја за све 
уз ра сте.

Же лим по себ но да ис так нем љу ба зност за по
сле них у ста ци о на ру где смо до би ја ли про пи са не 
те ра пи је. И се стре и ле ка ри су има ли пу но раз у
ме ва ња за све и тру ди ли су се да нам да ни про
тек ну у до бром здра вљу. Де жур на ме ди цин ска 
се стра је сва ко днев но до ла зи ла у оби ла зак со ба 
и, по по тре би, ме ри ла нам при ти сак и рас пи ти
ва ла се да ли смо до бро.

И у до ла ску и у од ла ску по бри ну ли су се за наш 
пр тљаг, на че му смо им по себ но за хвал ни. Хва ла 
Фон ду ко ји нам је омо гу ћио да се де сет да на од
ма ра мо и дру жи мо.

Сав ка Ми ле кић,  
Бе о град
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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 умет
ности 10, 11070 Бео г рад, или 
електронском пош том, на 
glasosiguranika@pio.rs

Некадисад

Ба ња Ко ви ља ча рај за пен зи о не ре

про пи си ва ње ле ко ва у рад нич ком оси гу ра њу
Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка из дао је 1927. го ди не пра ви ла за про пи си ва ње ле ко

ва. Та су пра ви ла са ста вље на на осно ву свих до та да њих про пи са и ис ку ста ва у про пи си ва
њу ле ко ва на ра чун рад нич ког оси гу ра ња: са сит ним про ме на ма иза шло је дру го из да ње ових 
пра ви ла го ди не 1929. и тре ће го ди не 1934. На ша пра ви ла за про пи си ва ње ле ко ва су вр ло ли
бе рал на, а ство ре на су у ду ху по шти ва ња сло бо де ле кар ске са ве сти. Сва ки оси гу ра ни члан 
мо же пре ма тим пра ви ли ма до би ти онај лек ко ји му је нео п ход но по тре бан за ње го во ле че
ње. У пра ви ли ма на ла зи мо до слов це сле де ће: „Јед на ко је у ин те ре су уре да као и чла на да бо
ле сник што пре оздра ви. Уред ски ле кар тре ба, да кле, да про пи ше онај лек ко ји је нај бо љи за 
ле че ње без об зи ра на ње го ву це ну. Нај бо љи лек је увек нај јеф ти ни ји јер нај бр же по ма же. Али 
ако има ви ше ле ко ва истог де ло ва ња, тре ба про пи са ти јеф ти ни ји и стро го тре ба па зи ти 
да се ни ка кав лек не про пи су је без по тре бе”.

Го спо дин ми ни стар на род ног здра вља, на кон што су се о то ме спо ра зу ме ли пред став ни
ци Апо те кар ске ко мо ре и Сре ди шњег уре да, од ре дио је ре ше њем од 25. ок то бра 1927. ле ко ве нор ма рад нич ког оси гу ра ња. Про пи си за 
ле ко ве нор ма на шег оси гу ра ња ме ња ју се пре ма по тре ба ма рад нич ког оси гу ра ња, а у ве зи са од ред ба ма др жав не фар ма ко пе је, а це не 
њи хо ве ме ња ју се пре ма це на ма апо те кар ске так се у ве зи са од ре ђе ним кљу чем за из ра чу на ва ње нор ма.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка од 1922. до 1937, За греб, 1938)

Ши ра ли ста ме ди ка ме на та 
Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње про ши рио је ли сту ле ко ва са укуп

но че тр де сет се дам ме ди ка ме на та свих об ли ка, ја чи на и па ко ва ња. Од то га, ше
сна ест је пот пу но но вих, ко ји се пр ви пут обез бе ђу ју, а на ме ње ни су за убла жа
ва ње симп то ма те шких не у ро ло шких бо ле сти. По ред оста лих ле ко ва, на спи ску 
је и ен те ро фу рил, за акут ну ди ја ре ју код де це до се дам го ди на, и ОП ВЕ РО, орал на 
вак ци на про тив деч је па ра ли зе. На ли сти ле ко ва са да се на ла зи и ви ше од два де
сет ме ди ка ме на та ко ји има ју сво је па ра ле ле на ли сти, али због ве ће кон ку рент
но сти, бо ље снаб де ве но сти тр жи шта и из бо ра при ле че њу за сту пље но је ви ше 
про из во ђа ча. На зах тев про из во ђа ча, са ли сте су ски ну та два де сет два ле ка јер 
су пре ста ли да се про из во де или им ни је об но вље на ре ги стра ци ја, али ви ше про
из во ђа ча има за ме ну за њих. Ова ли ста ле ко ва ва жи од 1. сеп тем бра ове го ди не. 
Та ко ђе, це не на ли сти ле ко ва ускла ђе не су са упо ре ди вим це на ма ме ди ка ме на та 
у ре фе рент ним зе мља ма. Ра ми прил за хи пер тен зи ју, на при мер, са да ко шта 20 

од сто ма ње не го ра ни је, це на ло сар та на но ви је ге не ра ци је из гру пе ан ти хи пер тен зи ва ни жа је за де сет од сто, док је олан за пин ко ји се ко
ри сти у те ра пи ји ши зо фре ни је јеф ти ни ји за пе де сет про це на та. За овај лек, ко ји је ко штао 4.350 ди на ра, са да ће се пла ћа ти 2.100 ди на ра, 
а пар ти ци па ци ја за ње га из но си 250 ди на ра, што је де сет од сто уче шћа у це ни, уме сто до са да шњих 3.500 ди на ра (75 од сто уче шћа).

Ј.О.
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Рад и на кон ста ро сне пен зи је

По моћ у ку ћи и стаж осигурања

На кна да за ту ђу по моћ и не гу 

По твр да о жи во ту

Про ве ри те стаж у Ср би ји

Сра змер на пен зи ја

?Н. Мла де но вић: Ко ри сник сам пен зи је са оства ре ним пу
ним рад ним ста жом већ три го ди не. Да ли по сто ји смет
ња у ве зи са пен зи јом уко ли ко бих ја по ста ла фор мал ни 

ди рек тор фир ме без при ма ња, да ли би ми се ко јим слу ча јем 
пен зи ја сто пи ра ла?

?Н. Стој ков: Ин те ре су је ме да ли мо же да ми се ра чу на у стаж 
ако ра дим као кућ на по моћ ни ца код не ке осо бе (ко ја не ма 
ре ги стро ва ну фир му) и где би у том слу ча ју та осо ба тре ба

ло да ме при ја ви и да пла ћа до при но се.

?С. Гли го рић, Ру ма: Мо ја ба ка има 93 го ди не и не по крет на је. 
О њој се ста ра мо ја мај ка ко ја има 72 го ди не и те жак је ср ча
ни бо ле сник. Тра жи ли смо на кна ду за ту ђу по моћ и не гу за 

ба ку и до би ли је, али она из но си око 8.000 дин. ме сеч но. Чу јем 
да је овај из нос дво стру ко ве ћи код оста лих ко ју ту по моћ при
ма ју, па ме ин те ре су је о че му је реч. Ба ка ина че не ма ни ка кву 
пен зи ју ни ти имо ви ну.

?П. Сте фа но вић: Од на вр ше не 65. го ди не пен зи о нер сам 
Ка на де. Упра во сам до био и ре ше ње о ста ро сној пен зи ји 
од Ре пу бли ке Ср би је. Схва тио сам из при кљу че ног оба

ве ште ња да се од ме не тра жи да у на ред ним го ди на ма јед ном 
го ди шње по ша љем уве ре ње да сам жив. По ку шао сам да при
ба вим тра же но уве ре ње, али ни сам ус пео. Ка над ска аген ци ја 
ми је уме сто то га по ну ди ла не што што ка жу да у та квим слу
ча је ви ма ра де за др жа ве са ко ји ма Ка на да има ва же ћу кон
вен ци ју о пен зи ја ма. То је по твр да Ser vi ce Ca na da, аген ци је 
ко ја ми пла ћа ка над ску пен зи ју, ов да шњи пен зиј ски фонд, да 
су ми ту пен зи ју упла ти ли за про шли ме сец. Упра во су ми на 
те ле фон ски зах тев обе ћа ли да ће то по сла ти и да до ла зи на 
кућ ну адре су за пет рад них да на. На рав но, и они ве о ма па зе 
да пен зи ју не ша љу умр лим ли ци ма. Ко ме да то ша љем у Бе о
град? Мо же ли фак сом?

?И. Мар ко вић, Бе о град: Да ли по сто ји ме ђу на род ни уго вор 
са Грч ком ко ји се ти че при зна ва ња рад ног ста жа? Уко ли ко 
ја же лим да пре не сем рад ни стаж из Ср би је у Грч ку, по што 

ћу та мо жи ве ти, ко ја је про це ду ра?

?П. Ра да ко вић: Ро ђен сам 1. 3. 1947. го ди не. По што сам од 1. 
11. 1991. жи вео и ра дио у Ре пу бли ци Ср би ји, до био сам и 
др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је. Са да бо ра вим у Ре пу бли

ци Хр ват ској, где сам и ро ђен. Са 1. 3. 2012. сте као сам услов за 
ста ро сну пен зи ју, што сам и оства рио у Ре пу бли ци Хр ват ској, и 
при мам пен зи ју од 1. 3. 2012. год. Пр во ре ше ње сам до био 4. 4. 
2012, а ко нач но ре ше ње 2. 5. 2012. го ди не. Ин те ре су је ме ка да 
ћу оства ри ти пен зи ју из Ре пу бли ке Ср би је (13,5 го ди на ста жа).

Од го вор: Ви сте ко ри сник пу
не ста ро сне пен зи је и, по чла ну 
121 За ко на о пен зиј ском и ин ва
лид ском оси гу ра њу, има те пра
во да се по сле пен зи о ни са ња 
по но во за по сли те или поч не те 
да оба вља те са мо стал ну де лат
ност у Ср би ји, и да при то ме не
сме та но при ма те сво ју ста ро сну 

пен зи ју. Ако ова вр ста оси гу ра
ња тра је ми ни мум го ди ну да
на, мо ћи ће те по том осно ву да 
тра жи те пре ра чу на ва ње Ва ше 
сте че не ста ро сне пен зи је. Пре
ма то ме, сло бод но се по све ти те 
но вом по слу без бо ја зни да ће 
то ути ца ти на да љу ис пла ту Ва
ше пен зи је.

Од го вор: Сва ка ко да је мо гу
ће оства ри ти стаж оси гу ра ња 
на осно ву ра да као што је по
моћ у ку ћи. За то је по треб но 
са чи ни ти уго вор о ра ду са по
сло дав цем, у три при мер ка, и 
ове ри ти га у оп шти ни на ко јој је 
пре би ва ли ште по сло дав ца. Са 
уго во ром и ко пи јом лич не кар
те по сло дав ца, и са при ја вом 

на оси гу ра ње М1 тре ба до ћи у 
фи ли ја лу ПИО ра ди при ја ве на 
оси гу ра ње и до би ја ња по да та
ка о осно ви ци оси гу ра ња и о то
ме на ко ји на чин се упла ћу је до
при нос. Уплат ни це о пла ће ним 
до при но си ма треба са чу ва ти 
ра ди са чи ња ва ња М4 обра сца 
на го ди шњем ни воу, за сва ку ка
лен дар ску го ди ну.

Од го вор: Ов де се ра ди о из но су 
на кна де за по моћ и не гу дру гог ли
ца оства ре не код цен тра за со ци
јал ни рад. Из нос на кна де ко ју при
ма ју ко ри сни ци пен зи је код Фон да 
ПИО је знат но ве ћи, али Ва ша ба ка, 
ка ко и са ми ка же те, ни је ко ри сник 
пен зи је па за то ни је ни оства ри ла 
ве ћи из нос на кна де. Би ло би до
бро да по ку ша те да пре ко истог 

цен тра за со ци јал ни рад под не
се те зах тев за та ко зва ну уве ћа ну 
на кна ду за не гу и по моћ ко ја се 
оства ру је под од ре ђе ним усло ви
ма. Тре ба це ни ти сте пен те ле сног 
оште ће ња – ако оно по сто ји и ако 
већ ни је це њено у прет ход ном по
ступ ку. Прет по став ка је да је прет
ход на ме ди цин ска до ку мен та ци ја 
до вољ на и за ову оце ну.

Од го вор: По твр ду о жи во ту 
тре ба до ста вља ти по штом Ре
пу блич ком фон ду за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње у Бе
о гра ду, ули ца Др Алек сан дра 
Ко сти ћа, бр. 9, Сек тор за фи нан
сиј ске по сло ве, Оде ље ње за ис

пла ту пен зи ја, јер Вам се пен зи
ја ис пла ћу је у Ка на ди. По твр ду 
мо же те по сла ти при вре ме но и 
фак сом, али да не би до шло до 
об у ста ве ис пла те, сва ка ко је по
ша љи те и по штом. Број фак са је 
011/2061019.

Од го вор: Са Грч ком не по сто
ји спо ра зум о со ци јал ном оси гу
ра њу, и ни је из ве сно да ли ће и 
ка да та кав спо ра зум би ти скло
пљен. То зна чи да би би ло по
жељ но да у Ре пу бли ци Ср би ји 
на вр ши те, ако ни сте, бар 15 го
ди на ста жа оси гу ра ња ра ди не
ког бу ду ћег оства ри ва ња пра ва 
из ПИО у Ре пу бли ци Ср би ји. Ина

че, и ако до ђе до скла па ња спо
ра зу ма у бу дућ но сти, не по сто ји 
ни ка ква про це ду ра око спа ја ња 
ста жа, већ је је ди но бит но да 
про ве ри те да ли је сав Ваш стаж 
у Ср би ји упи сан и ре ги стро ван у 
ба зу ма тич не еви ден ци је, да не 
би сте јед но га да на до шли у си ту
а ци ју да мо ра те да до ка зу је те да 
сте ра ди ли у Ср би ји.

Од го вор: Ка да сте под не ли 
зах тев за оства ри ва ње пра ва у 
Ре пу бли ци Хр ват ској, тре ба ло је 
да при ја ви те да има те стаж и у Ре
пу бли ци Ср би ји, па би хр ват ски 
ор ган со ци јал ног оси гу ра ња по 
слу жбе ној ду жно сти по кре нуо и 
пи та ње оства ри ва ња пра ва у Ре
пу бли ци Ср би ји, јер из ме ђу две 
др жа ве по сто ји спо ра зум о со ци
јал ном оси гу ра њу. За са да се у Ср
би ји на Ва ше име во ди по сту пак 
за утвр ђи ва ње свој ства оси гу ра
ни ка, а не и за оства ри ва ње пра

ва на пен зи ју. Што се ти че усло ва 
за пен зи ју, и у Ре пу бли ци Ср би ји 
ис пу ња ва те услов за оства ри ва
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју јер 
има те 65 го ди на жи во та и си гур
но укуп но у обе др жа ве ви ше од 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња. Мо ћи 
ће те да оства ри те пра во на сра
змер ни део ста ро сне пен зи је јер 
у Ср би ји не ма те ми ни мум 15 го
ди на ста жа оси гу ра ња. Под не си те 
зах тев у Ре пу бли ци Хр ват ској јер 
се зах тев увек под но си у др жа ви у 
ко јој има те пре би ва ли ште.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско  
и инвалидско осигурање
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

ИНИЦИЈАЛИ 
ПИСЦА 

ЖЕРОВА

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ВИСУЉАК 
(МН,)

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 

ИТАЛИЈАН. 
ПИСЦА

МЕСТО КОД 
КОСОВСКЕ 

МИТРОВИЦЕ

ГЛАС  
ОСИГУРАНИКА

ОКИТИТИ СЕ 
ЦВЕЋЕМ

ОЗНАКА ЗА 
АМПЕР

КРЧМА У 
ИРСКОЈ

АРАБЉАНИН

ОЗНАКА ЗА 
ЗАПАД

ПАРАГВАЈСКИ 
ЧАЈ

ЈЕДНО 
НАРОДНО 

КОЛО

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

МЕСТО ГАЈЕЊА 
РИБА

НАЛОГОДАВАЦ

ЦИТИРАТИ 
НЕШТО

ВРСТА УДАРЦА 
У БОКСУ

МУШКО 
ИМЕ

ИТАЛИЈА
ИГРАТИ УЛОГУ 

БЕЗ РЕЧИ

ИТАЛИЈАНСКО 
МУШКО 

 ИМЕ

СТАРИЈИ 
(СКР.)

КАИНОВ
БРАТ

ОЗНАКА 
НЕМАЧКЕ

ПОСЕДОВАТИ
ОПШТА 

ИМЕНИЦА

СИМБОЛ 
БАРИЈУМА

ЈЕДНА
ЖИТАРИЦА

ВРСТА 
 ГАСА

СЦЕНСКО 
МУЗИЧКО 

ДЕЛО (МН.)

ПОЈЕДИ-
НОСТИ НЕКОГ 

ДОГАЂАЈА

КИСЕЛОСТ 
(ЛАТ.)

ЦРВЕН (ТУР.)

СИМБОЛ ЗА 
РАДИЈУМ

АУСТРИЈСКА 
ИГРА

РАДНИК НА 
ЗАВАРИВАЊУ

КОЊ У ПЕСМИ
СНЕЖНИ ЧОВЕК 
СА ХИМАЛАЈА

ВРСТА ПСА

ЈЕДИЊЕЊЕ 
ЦИЈАНА СА 
МЕТАЛОМ

ГЛАС 
ОСИГУРАНИКА

ОЗНАКА 
ВАЉЕВА

ПЕВАЧКИ ГЛАС

ОЗНАКА ЗА 
ДИНАР

УЛИШТЕ
КОШНИЦЕ

ОЗНАКА ЗА 
ИСТОК

СВЕТА (ТУР.)

СИМБОЛ ЗА 
БОР

МАЛЕЗ. 
БАСТАРД
ЗАЈЕДН. 

ОСИГУРАЊА

ВРСТА ЦВЕЋА 
(МН.)

БРАК СА 
СВАСТИКОМ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: Сантрач, окарина, нападач, апокопа, тура, ан, 
али, т, и, к, Оран, коктел, о, Кенет, цк, река, Конорс, ара, кам, Ристана, ноте, дн, 
ила, Ира, Цана, ас, Анита, т, троми, три, Рур

СКАНДИНАВКА

Ле ко ви те ми сли
Кри за нам се баш уста ли ла. Ни ка ко да јој ви ди мо ле

ђа.

По је дин ци су ве о ма умор ни. Не мо гу да оду ни са 
свог по ло жа ја.

Кад власт не што за те же, бо ље је скло ни ти врат.

На но вој ску по ћи до бро је увек има ти на гла ви – пу
те ра!

Гра ђа ни за па жа ју све ви ше бу ти ка. Бу то ва ви де све ма
ње.

Пу та ри нам ни су кри ви што не ви ди мо пу то каз за 
бо ље су тра.

По гре ши ли смо. Ни смо на на шој гра ни ци за у ста ви ли 
си ро ма штво.

Стан дард нам је до жи вео бро до лом.

Пи ше са мо но ћу да му се не би са вест про бу ди ла.

У пра ву сам, али ми због то га увек бу де кри во.
Ду шан Стар че вић
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Ита ли ји 63 од сто. У Ве ли кој Бри та ни ји и САД тек не што ви ше 

нај бо ље ме сто за жи вот 

– да је у ан ке ти ко ју је спро вео ма га зин „Na ti o nal Ge o grap

– да нај бо љи жи вот ни 

– да се нај ви ше ал ко хо ла по пи је у Есто ни ји? Код њих се 

од тре ћи не зна и не ки дру ги је зик осим ен гле ског, а на дну ле

су Бер му ди, а тре ће Нор ве шка. На че твр том и пе том ме сту су 

hic De utschland” утвр ђе но да ви ше од 60 од сто ис пи та ни ка из 

стан дард, од но сно нај ви

про сеч но го ди шње по пи је 118,4 ли та ра ал ко хо ла по ста

стви це су Ја пан ци, где са мо 19 од сто ста нов ни ка ко му ни ци ра 

Швај цар ска и Ка тар.

Швед ске, Не мач ке и Ита ли је теч но го во ри ба рем је дан стра ни 

ши БДП по ста нов ни ку у 

нов ни ку. Иза њих су са слич ним про цен ти ма Фин ци, Нем ци, 

на не ком дру гом је зи ку осим ма тер њег упр кос чи ње ни ци да 

је зик? Та ко у Швед ској чак не ве ро ват них 89 од сто ста нов ни ка 

2012. има Лук сем бург са 

Аустра ли јан ци и Че си.

они, уз Шве ђа не и Нем це, нај ви ше пу ту ју по све ту.

го во ри не ки дру ги је зик, док је у Не мач кој тај про це нат 68, а у 

105.190 до ла ра? Дру го 
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Гла со ри зми
Ла жо ве је нај лак ше пре по зна ти: пу на им уста исти не.

Са суд би ном се игра ју са мо они ко ји не ве ру ју у њу.

Оти сци су пра ви, ути сци су кри ви.

Са не по ште ни ма не по ште но. По ште но!

У све му би да смо у пра ву. Ни је чу до што нам је све кри во.

Ако сви го во ре да ни шта не зна ју, он да се све зна.

И кад се зуб иш чу па, и да ље бо ли – ру па.

Ко се сва ђа тај се во ли, па ко во ли нек из во ли.

Ако је го ре го ре, он да је до ле бо ље.
Ни ко ла Стан ко вић

До ско ци
Да је дис кре ци ја за га ран то ва на и ја бих ко ри стио услу ге на

род не ку хи ње.

Част ку ће мо ра да се бра ни, па ма кар она би ла јав на.

Ма ло ња че мо, ко ли ко су нас на ма гар чи ли!

И за не пи са на пра ви ла по сто ји санк ци ја.

Не ка да је ди нар имао плу та ју ћи курс. Да нас углав ном то не.

Ла ко је Гр ци ма да иза ђу из кри зе. Бо го ви су на њи хо вој стра ни.

Дуг пре ма отаџ би ни се сва ко днев но уве ћа ва.

Бор ба про тив кри ми на ла је нај у спе шни ја у из ве шта ји ма по ли ци је.

Ди ри гент је био не па жљив. Па ли ца му се оте ла кон тро ли.

Го ја зност је бо лест са вре ме ног све та. Сре ћа је да си ро ти ња не 
при па да том све ту.

Ра де Ђер го вић

Да ли сте зна ли ...
– да је, пре ма пи са њу „The Eco no mist” ма га зи на, из да ња „Свет 

– да нај ве ћи број 

– да смо ми, на жа лост, на 

у број ка ма” за 2013. го ди ну, нај бр же ра сту ћа по пу ла ци ја на 

ра чу на ра у од но су на 

дру гом не слав ном ме сту у 

све ту у Ни ге ру? Та мо број ста нов ни ка ра сте по про сеч ној го

број ста нов ни ка има 

све ту по по тро шњи ци га

ди шњој сто пи од 3,52. На дру гом ме сту су Ма ла ви са 3,24 и 

Ка на да – 124,8 ком

ре та? У Ср би ји је про сеч на 

Уган да са 3,14.

пју те ра на 100 ста нов

днев на по тро шња по ста

ни ка? Од европ ских 

нов ни ка 7,9, а ис пред нас 

са 8,9 ци га ре та днев но су је ди но Мол дав ци.

зе ма ља пред ња че Хо

лан ди ја са 117,6 и Швај цар ска са 102,5 ра чу на ра на сва ких 
100 ста нов ни ка.
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