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Сокобањаања

Ује ди ње не на ци је уста но-УУви ле су 1990. го ди не 1. ок-
то бар као Ме ђу на род ни УУ

дан ста ри јих осо ба, све сне нео-
п ход но сти про ме не дру штве-
ног од но са пре ма ста ри ји ма, и 
овај дан се од 1991. обе ле жа ва 
сва ке го ди не ши ром све та.

По зна то је да је ве ли ка де мо-
граф ска про ме на у то ку, и да 
да нас у све ту има око 600 ми-
ли о на љу ди у до бу од 60 и ви ше 
го ди на. Про це њу је се да ће се 
овај број удво стру чи ти до 2025. 
го ди не, а да ће до 2050. до сти-
ћи ско ро две ми ли јар де, од ко-
јих ће огром на ве ћи на би ти у 
зе мља ма у раз во ју. Струч ња ци 
пред ви ђа ју да ће до сре ди не 
овог ве ка пр ви пут у исто ри ји 
чо ве чан ства број ста рих у све ту 
пре ма ши ти број мла дих.

У ве ли ком бро ју европ ских 
зе ма ља већ је за бе ле жен ве ћи 
број осо ба ста ри јег жи вот ног 
до ба у од но су на број мла ђе 
по пу ла ци је, што ука зу је на про-
блем сма њи ва ња ста нов ни-
штва или тзв. бе ле ку ге. Од 45 
европ ских зе ма ља, њих 20 се 
су о ча ва са про бле мом ста ре ња 
ста нов ни штва, а ме ђу зе мља ма 
ју го и сточ не Евро пе, „бе ла ку га” 
је при сут на у Хр ват ској, Сло ве-
ни ји и у на шој зе мљи. У по след-
њих 50 го ди на удео мла дих у 
укуп ном ста нов ни штву Ср би је 
се ско ро пре по ло вио, док је 
број ста ри јих по ве ћан 2,5 пу та, 
чи ме је Ср би ја до би ла ме сто у 
гру пи зе ма ља са из ра зи то ста-
ром по пу ла ци јом.

На по пи су из 2002. код нас се 
пр ви пут по ка за ло да је број ста-

ри јих од 65 го ди на из јед на чен 
са бро јем мла ђих од 15 го ди на. 
Пре ма про це на ма струч ња ка, 
ре зул та ти по пи са спро ве де ног 
про шле го ди не по ка за ће још 
не по вољ ни ју де мо граф ску сли-
ку, а до 2030. у Ср би ји ће про-
це нат ста ри јих од 65 го ди на по-
ра сти на нај ма ње 22 од сто, док 
ће се уз по раст жи вот ног ве ка 
про це нат ста ри јих од 80 го ди на 
ви ше не го удво стру чи ти.

Пре ма нај но ви јим ис тра жи-
ва њи ма спе ци ја ли зо ва ног оде-
ље ња Свет ске бан ке, у европ-
ским зе мља ма нај ни жи про це-
нат мла дих – по 13 од сто – има ју 
Не мач ка и Мо на ко, у Бу гар ској, 
Ита ли ји, Укра ји ни и Ле то ни ји 
жи ви 14, док је у Аустри ји 15 
про це на та мла дих. Мо на ко је 
пр ви на ли сти и по про цен ту 
ста нов ни ка ста ри јих од 65 го ди-
на, са 24 од сто, сле ди Не мач ка 
са 21, за тим Ита ли ја са 20, Грч ка 
са 19 и Бу гар ска и Аустри ја са 
по 18 од сто. У зе мља ма ре ги о на 
нај ни жи про це нат мла дих је у 
Сло ве ни ји, 14 од сто, док је ста-
ри јих од 65 го ди на 17 про це на-
та. Цен трал на Ср би ја има исти 
про це нат ста нов ни ка ста ри јих 
од 65 го ди на као и Сло ве ни ја, 
док мла дих има за је дан од сто 
ви ше.

Нај ве ћи про бле ми ста рач ке 
по пу ла ци је у Ср би ји су си ро ма-
штво и уса мље ност. Ме ђу ста-
ром по пу ла ци јом нај у гро же ни-
ји су они у се о ским сре ди на ма 
где по сто ји око 42.000 ста рач-
ких и са мач ких до ма ћин ста ва, 
за тим љу ди ста ри ји од 60 го ди-
на ко ји су оста ли без по сла, као 

и ста ри са по себ ним по тре ба ма 
ко ји жи ве од не ге и по мо ћи дру-
гих ли ца.

Ова ве ли ка де мо граф ска про-
ме на у це лом све ту пред ста вља 
и ве ли ки иза зов, а Ме ђу на род-
ни дан ста ри јих осо ба упра во 
има за циљ да по диг не свест о 
ути ца ју ста ре ња ста нов ни штва 
и по тре би да се оси гу ра до-
сто јан стве но ста ре ње и рав но-
прав но уче ство ва ње ста ри јих у 
дру штву.

У све ту ко ји бр зо ста ри, ста-
ри ји љу ди ће све ви ше игра ти 
ва жну уло гу – кроз во лон тер-
ски рад, пре но ше ње ис ку ства 
и зна ња, по моћ сво јим по ро ди-
ца ма и по ве ћа ње свог уче шћа у 
пла ће ној рад ној сна зи. Већ са да 
ста ри је осо бе чи не зна ча јан до-
при нос дру штву. Спе ци фи чан 
је, ре ци мо, при мер Афри ке где 
су ми ли о ни од ра слих па ци је на-
та обо ле лих од си де збри ну ти 
код ку ће од стра не сво јих ро-
ди те ља. На кон њи хо ве смр ти, 
о си ро ча ди ко ја за њи ма оста не 
(тре нут но је 14 ми ли о на мла ђих 
од 15 го ди на са мо у африч ким 
зе мља ма) углав ном бри ну ба бе 
и де де.

Уло га ста ри јих ли ца ва жна је и
у слу ча ју раз ви је них зе ма ља, па 
та ко, на при мер, у Шпа ни ји бри-
гу о за ви сним и бо ле сним ли ци-
ма свих уз ра ста углав ном во де 
ста ри је осо бе, по себ но ста ри је 
же не, а ис тра жи ва ња по ка зу-
ју да се про се чан број ми ну та 
днев но про ве де них у пру жа њу 
та кве за шти те сра змер но по ве-
ћа ва са го ди на ма ста ра те ља.

В. Ка дић

Ста ри ји
љу ди – 
но ва
сна га за раз вој

МЕ ЂУ НА РОД НИ
ДАН 
СТА РИ ЈИХ
ОСО БА
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Скуп шти на Ср би је усво ји ла је 
25. сеп тем бра ре ба ланс бу џе та 
за 2012. го ди ну. Пре ма усво је-
ној ра чу ни ци, Ср би ја на рас-
по ла га њу има при хо де од 829 
ми ли јар ди ди на ра и ми нус од 
203 ми ли јар де, што је 6,2 од сто 
БДП-а. По сла ни ци су, та ко ђе, 

из гла са ли да се од 1. ок то бра 
по рез на до да ту вред ност по-
диг не на 20 од сто, али ће за 
основ не жи вот не на мир ни це 
оста ти осам од сто. По ску пе ће 
ди зел и теч ни нафт ни гас, као и 
ду ван, по што се по ве ћа ва ју ак-
ци зе на ове про из во де. Зе ле но 

све тло пар ла мен та до би ла су и
ре ше ња ко ја пред ви ђа ју уки да-
ње 138 па ра фи скал них на ме та,
се дам аген ци ја и дру гих ре гу ла-
тор них те ла.

У па ке ту усво је них за ко на на-
ме ње них фи скал ној кон со ли да-
ци ји је и За кон о до пу ни За ко на

о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу ко јим је пред ви ђе но
по ве ћа ње пен зи ја од по два од-
сто у ок то бру ове и апри лу сле-
де ће го ди не. Од ок то бра 2013.
го ди не при ме њи ва ће се ра ни ја
пра ви ла о ускла ђи ва њу са ин-
фла ци јом. Г. О.

Пр ва ра та по себ ног со ци-
јал ног да ва ња за 463.000 
пен зи о не ра у Ср би ји чи је 

пен зи је не пре ла зе 15.000 ди на-
ра ис пла ће на је 18. сеп тем бра, 
док дру гу ра ту нај ста ри ји су гра-
ђа ни мо гу да оче ку ју пре но ве 
го ди не. Ова по моћ, ко ја се че сто 
на зи ва три на е ста пен зи ја, за пра-
во је ори ги на лан вид ак тив не со-
ци јал не по ли ти ке. Кон цепт ко ји 
је са да по чео да се при ме њу је 
на ни воу Ре пу бли ке, у Бе о гра ду 
по сто ји још од но вем бра 2008. 
го ди не, да је до бре ре зул та те и 
ве о ма је до бро при хва ћен.

Са спи ска оних ко ји су при-
ми ли пр ву ра ту из о ста ло је, 
ме ђу тим, из ме ђу 6.000 и 8.000 
на ших пен зи о не ра ко ји су део 
рад ног ста жа оства ри ли из ван 
гра ни ца Ср би је, али упр кос де-
ви зној пен зи ји ни су ус пе ли да 
„пре ба це” 15.000 ди на ра ме сеч-
но. Они не тре ба да бри ну јер 
ће си гур но до би ти свој но вац, 
али мо ра ју да под не су зах тев 
за оства ре ње овог пра ва. Ко ри-
сни ци ино стра них пен зи ја ко ји 
су део ста жа сте кли ра де ћи у 
ино стран ству (углав ном кра-
так пе ри од па је и тај сра змер-
ни део пен зи је ма ли) тре ба да 
се при ја ве ма тич ној фи ли ја ли 
Фон да ПИО и под не су пи са-
ни зах тев да би оства ри ли ово 
пра во. На рав но, основ ни услов 
за то је да има ју пре би ва ли ште 
у Ср би ји, од но сно да су др жа-
вља ни на ше зе мље, а са мо део 
пен зи је им сти же из не ке стра-
не др жа ве или бив ше ре пу бли-
ке СФРЈ.

Ови пен зи о не ри, ако им укуп-
на при ма ња не пре ла зе 15.000 
ди на ра, тре ба да оду у ма тич ну 
фи ли ја лу, на те ри то ри ји оп шти-
не где жи ве, и на шал те ри ма ће 
до би ти при ја ву ко ју тре ба да 

по пу не. Уз њу тре ба да при ло же 
и фо то ко пи ју лич не кар те да би 
се ви де ла адре са пре би ва ли-
шта, за тим из ве штај из бан ке о 
ви си ни ино стра не пен зи је (ако 
је по треб но и ре ше ње о оства-
ри ва њу пра ва на пен зи ју), а по-
ро дич ни пен зи о не ри оба ве зно 
тре ба да под не су чек од пен зи-
је. Иако ово пра во не за ста ре-
ва, пре по ру че но је да сви чи је 
укуп не пен зи је (из ино стран-
ства и до ма ће) не пре ла зе про-
пи са ни ли мит од 15.000 ди на ра 
до 12. ок то бра до ста ве ма тич ној 

фи ли ја ли по треб ну до ку мен та-
ци ју да би што пре до би ли но-
вац ко ји им при па да.

Овај мо дел по мо ћи се на ста-
вља и у Бе о гра ду, али на не што
мо ди фи ко ван на чин. За пра во,

Бе о град је оти шао ко рак да ље, па
је ли мит за до би ја ње по мо ћи по-
ви шен на 17.936,10 ди на ра, што
зна чи мно го ве ћи број оних ко ји
ће по моћ до би ти. Да кле, сви бе о-
град ски пен зи о не ри ко ји при ма ју
ма ње од овог из но са или тај из-
нос, што пред ста вља око 35 од-
сто про сеч ног лич ног до хот ка у
глав ном гра ду, до би ја ће по моћ и
да ље. Град Бе о град са да ову вр-
сту со ци јал ног да ва ња ис пла ћу је
за 28.733 сво ја пен зи о не ра чи ја
су при ма ња по осно ву пен зи је ве-
ћа од 15.000 ди на ра, а ма ња или

јед на ка из но су од 17.936,10 ди на-
ра. За ову ис пла ту град је обез бе-
дио 119.085.692 ди на ра. Ис пла та
по мо ћи ће се ре а ли зо ва ти упла-
том на те ку ћи ра чун они ма ко ји
пен зи ју при ма ју пре ко По штан-

ске ште ди о ни це, а свим оста лим
пен зи о не ри ма ис пла та се вр ши
пу тем по штан ске уплат ни це до-
ста вом нов ца на кућ ну адре су.
Че твр та ра та по мо ћи би ће ис пла-
ће на кра јем ове го ди не.

Ка ко је на ја вље но, од 1. ја ну а-
ра бе о град ски пен зи о не ри ко ји
има ју пен зи ју ма њу од 20.000 ди-
на ра (пре ма про це на ма њих је
ви ше од сто хи ља да) мо гу да оче-
ку ју та ко зва ну 13. пен зи ју у из но-
су од 20.000 ди на ра, од но сно че-
ти ри пу та по 5.000 ди на ра.

В. А.

НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИМ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА СТИ ГЛА ПО МОЋ

Ис пла ће на пр ва ра та
од 4.000 ди на ра

На род ни по сла ни ци усво ји ли ре ба ланс бу џе та
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Са ве то ва ње у обла сти
пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња на ко ме

су уче ство ва ли струч ња ци из
Ре пу блич ког фон да ПИО и не-
мач ког De utsche Ren ten ver sic-
he rung-а одр жа но је ове го ди не
у два гра да у Ср би ји – у Но вом
Са ду и у Бе о гра ду.

За два да на са ве то ва ња у Но-
вом Са ду, 18. и 19. сеп тем бра,
од зив гра ђа на је био ве ли ки: са
не мач ким и на шим струч ња ци-
ма су сре ле су се чак 172 стран-
ке, од ко јих је 138 за ка за ло до-
ла зак, али су и пре о ста ли би ли
при мље ни и сви су до би ли са-
ве те и од го во ре. На кон успе шно
за вр ше ног по сла у Но вом Са ду,
екс пер ти De utsche Ren ten ver-
sic he rung-а и Фон да ПИО су, 20.
сеп тем бра, са ве то ва ње на ста-
ви ли у глав ном гра ду, у згра ди
РФ ПИО на Но вом Бе о гра ду.
Ути сак свих уче сни ка је да је и
у Бе о гра ду све те кло по пла ну и
да је са рад ња две ин сти ту ци је и
ово га пу та би ла од лич на. У Бе-
о гра ду су, по ред 45 на ја вље них
стра на ка, до шле и две ко је ни-
су за ка за ле до ла зак, та ко да је у
оба гра да прав ну по моћ и са вет
до би ло укуп но 219 за ин те ре со-
ва них гра ђа на.

Ми о драг Ђу рић, ко ји је до шао
из Сме де рев ске Па лан ке, ре као
је за наш лист да је пре за до во-
љан од го во ри ма ко ји су му да ти

у ве о ма крат ком ро ку. На осно-
ву бро ја со ци јал ног оси гу ра ња 
у Не мач кој до био је пре ци зне 
са ве те и са знао све што га је ин-
те ре со ва ло с об зи ром да има на-
вр ше них пет на ест го ди на ста жа 
у тој др жа ви. Као по себ ну по год-
ност на вео је то што за од го во ре 
ни је мо рао да пу ту је чак у Не мач-
ку. Дра го слав То пић је ра дио три 
го ди не у Не мач кој па је же лео 
да зна на ко ји на чин то ути че на 
оства ри ва ње ње го вог пра ва на 
пен зи ју. И он је из јед не од кан це-
ла ри ја у ко јој су, уз пре во ди о ца, 

се де ли не мач ки и срп ски са ве то-
да вац иза шао за до во љан, јер ће 
за не ко ли ко не де ља из Не мач ке 

би ти по сла та до ку мен та ци ја ко ја 
му је нео п ход на за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју.

Bru no Güra, пред став ник не-
мач ког пен зиј ског оси гу ра ња,
су ми ра ју ћи сво је ути ске са
са ве то дав них да на, на гла сио
је да је овог пу та са ве то ва ње
ор га ни зо ва но у два гра да јер
су, по у че ни про шло го ди шњим
ис ку ством и ве ли ким бро јем
за ин те ре со ва них, схва ти ли да
по ред Бе о гра да тре ба да бу де
укљу чен још је дан град. Из бор
је био Но ви Сад, што се по ка за-
ло као пун по го дак јер је ин те-
ре со ва ње би ло ве о ма ве ли ко,
а пет ти мо ва је ин тен зив но ра-
ди ло. Ње гов оп шти ути сак је и
да су осо бе ко је су до шле ра ди
са ве та и прав не по мо ћи би ле
за до вољ не. Што се ти че са ве-
то дав них да на, пре ма ње го вим
ре чи ма, ор га ни за ци ја је би ла
из у зет на, на ро чи то ка да се зна
да је из дру ге зе мље не мо гу ће
ис пра ти ти ком пле тан ток при-
пре ма и да се они као го сти
„пре да ју у ру ке” до ма ћи ни ма.

И што се ти че тех нич ке стра не
све је функ ци о ни са ло без про-
бле ма и пре ки да, с об зи ром на

СРП СКОНЕ МАЧ КО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ У ОБЛА СТИ ПИО

За до вољ ни и гра ђа ни
и ор га ни за то ри

По ме ре на гра ни ца за пен зи ју
С об зи ром на то да су пре ма не мач ком за ко ну у 2012. године 

по о штре ни усло ви за од ла зак у пен зи ју, нај че шћа пи та ња за-

ин те ре со ва них су и би ла ка да тач но мо гу да под не су зах тев за

оства ри ва ње пра ва. Ове го ди не је, ка ко је ре као Bru no Güra,

до шло до ве ће из ме не у За ко ну – по че ло је по сте пе но по ди-

за ње ста ро сне гра ни це. Та гра ни ца се по ме ра по сте пе но од 65

го ди на жи во та ка 67 го ди на као услов за ста ро сну пен зи ју, па 

та ко оси гу ра ни ци ро ђе ни 1947. ове го ди не мо ра ју има ти 65 

го ди на и је дан ме сец жи во та, ро ђе ни 1948. мо ра ју има ти 65

го ди на и два ме се ца жи во та, за ро ђе не 1949. услов за пен зи ју

је 65 го ди на и три ме се ца жи во та, и та ко да ље. Пра во на пен-

зи ју се у Не мач кој оства ру је и са 35 го ди на ста жа, а за хва љу-

ју ћи спо ра зу му о со ци јал ном оси гу ра њу за кљу че ним из ме ђу

две зе мље мо гу ће је са бра ти пе ри о де ста жа оси гу ра ња ко је 

је оси гу ра ник на вр шио у обе зе мље. Пи та ња упу ће на са ве-

то дав ци ма би ла су ве за на за мо гућ ност оства ри ва ња пра ва

на пре вре ме ну пен зи ју или утвр ђи ва ња пе ри о да оси гу ра ња 

на вр ше них у Не мач кој, о мо гућ но сти ма по вра ћа ја до при но са,

али нај че шће пи та ње би ло је упра во – ка да мо гу пре ма не мач-

ким про пи си ма да оства ре пра во на пен зи ју. О овим про ме-

на ма и свим дру гим по је ди но сти ма за ин те ре со ва ни мо гу да

до би ју ин фор ма ци је од струч ња ка Фон да ПИО у Оде ље њу за

ПИО по ме ђу на род ним уго во ри ма.

Bru no Güra (десно) 

са преводиоцем 

Слободаном 

Манојловићем
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По љо при вред ни ци су има ли 
нај ни же осно ви це упла те
до при но са и нај ма ње на вр ше ног
ста жа, с об зи ром на то да је
оба ве зно по љо при вред но
оси гу ра ње пред ви ђе но
про пи си ма тек од 1986. го ди не

У прет ход ном бро ју на шег ли ста Гор да на Ви-
ћен ти је вић, за ме ник ди рек то ра Фи ли ја ле УУза град Бе о град Фон да ПИО, про ве ла нас 

је кроз исто ри ју на стан ка ин сти ту та нај ни жег 
из но са пен зи ја. Она об ја шња ва и ка ко се утвр-
ђу је нај ни жи из нос пен зи је пре ма ак ту ел ним 
од ред ба ма За ко на о ПИО.

Из ко јих раз ло га за оси гу ра ни ке по љо при-

вред ни ке по сто ји спе ци фич ност у од но су на 

дру ге ка те го ри је?

За оси гу ра ни ке зе мљо рад ни ке по ста рим 
про пи си ма осно ви ца ни је би ла про сеч на не то 
за ра да у Ре пу бли ци за прет ход ну го ди ну, не го 
нај ни жа осно ви ца оси гу ра ња из прет ход не го-
ди не ко ја из но си 50 од сто про сеч не за ра де свих 
за по сле них оства ре не на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
у те ку ћој го ди ни. По љо при вред ни ци су ма хом 
би ли оси гу ра ни на нај ни жу осно ви цу, и због то га 
је и нај ни жи из но с ко ји им је при па дао био ни жи 
не го за ка те го ри је за по сле них и са мо стал них де-

лат но сти. Та ко је и да нас. Исти прин цип пре во ђе-
ња ко ји сам спо ми ња ла у про шлом бро ју ва жи и
за њих, и ка да смо го во ри ли о 20 од сто. Нај ни жи
из нос пен зи је за по љо при вред ни ке од 1. 1. 2006.
го ди не био је утвр ђен у ви си ни ускла ђе ног нај-
ни жег из но са за те че них ко ри сни ка у оси гу ра њу
по љо при вред ни ка, а по чев од 1. 1. 2011. го ди не.
На и ме, из ме на ма и до пу на ма За ко на утвр ђе ни
нај ни жи из нос ста ро сне, од но сно ин ва лид ске
пен зи је за по љо при вред ни ке је 9.000 ди на ра на
дан 1. 1. 2011. Ова ко утвр ђен из нос ускла ђу је се
на на чин на ко ји се ускла ђу ју пен зи је.

У ком сми слу се мо же го во ри ти о не што бо-

љем по ло жа ју ко ри сни ка по љо при вред них

пен зи ја по нај но ви јим из ме на ма и до пу на ма

За ко на о ПИО од 2011. го ди не?

Њи ма је ак ту ел ним За ко ном с јед не стра не
при па ло пра во на не што уве ћа ни из нос нај ни же
пен зи је, а с дру ге стра не је да то пра во да се нај-
ни жи из нос пен зи је оства ру је пре ма пре те жно
оства ре ном ста жу у од ре ђе ној ка те го ри ји оси-
гу ра ни ка. Не ка да је пре те жни део ста жа оси гу-
ра ња, од но сно ве ћин ски стаж, опре де љи вао код
ког фон да (за по сле них или по љо при вред ни ка)
оства ри ва ти пра во на пен зи ју, па са мим тим и на
нај ни жи из нос пен зи је. Због то га што је та да, ка-
да Фонд ни је био је дин ствен као да нас, по сто ја-
ла мо гућ ност да се бу ду ћи ко ри сник опре де љу је
код ког фон да ће оства ри ва ти пра во на пен зи ју
по пре те жно оства ре ном ста жу. То је у прак си

то да је био нео п хо дан ди рек-
тан линк са елек трон ском ба-
зом по да та ка у Не мач кој.

Güra је на гла сио да је ве о-
ма до бро у ор га ни за ци ји би ло 
и то што су за ду же ни за до чек 
стра на ка мо гли тач но да их упу-
те до ме ста где се са ве то ва ње 
одр жа ва, а при ме тио је и да су 
љу ди ве о ма ди сци пли но ва ни, 
углав ном су сти за ли ра ни је и 
стр пљи во че ка ли на за ка за-
ни тер мин. Ни су сви мо гли да 
до би ју од го во ре ка кве су при-
жељ ки ва ли, али су ти од го во-
ри би ли прав но уте ме ље ни и 
по ја шње ни. Од на шег са го вор-
ни ка смо са зна ли и да не мач ко 
пен зиј ско оси гу ра ње има ча со-
пис сли чан „Гла су оси гу ра ни ка”, 
ко ји се зо ве „Бу дућ ност са да” и 
у ко ме њи хо ви ко ри сни ци мо гу 
да про чи та ју све ин фор ма ци је о 
нај но ви јим про пи си ма и пра ви-
ма из пен зиј ског оси гу ра ња.

И пре ма ре чи ма Алек сан дре 
Ба нић, са вет ни ка ди рек то ра 
РФ ПИО, са ве то дав ни да ни су 
би ли ви ше не го успе шни јер је 
при мљен ре кор дан број стра-
на ка. Ја сно је, ка же она, да је 
ве ли ком од зи ву до при не ло то 
што је De utsche Ren ten ver sic-
he rung слао по зи ве на адре се 
оних оси гу ра ни ка ко ји уско ро 
ис пу ња ва ју усло ве за пен зи ју, 
као и то што је Фонд ПИО бла-
го вре ме но пла си рао оба ве-
ште ње кроз ме ди је. Оба ве ште-
ње је би ло ис так ну то и у свим 
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
Фон да, као и на сај то ви ма За-
во да за со ци јал но оси гу ра ње 
и РФ ПИО. По ре чи ма Алек сан-
дре Ба нић, чла но ви не мач ке 
де ле га ци је су из ра зи ли за-
хвал ност и за до вољ ство, а ови 
са ве то дав ни да ни су по твр ди-
ли да ка да је реч о др жа ви као 
што је Не мач ка, у ко јој има ју 
на вр шен стаж број ни оси гу ра-
ни ци ко ји ов де жи ве, ве о ма је 
ко ри сно да се раз го во ри по-
ред Бе о гра да од ви ја ју и у још 
јед ном гра ду, што је овог пу та 
био Но ви Сад.

Као што је и до са да шња прак-
са по ка за ла, и ово са ве то ва ње 
ис пу ни ло је оче ки ва ња свих 
уче сни ка, а по себ но стра на ка 
ко је су би ле за до вољ не што су 
без гу бље ња мно го вре ме на и 
из ла га ња тро шко ви ма мо гле да 
до би ју по треб не са ве те и од го-
во ре.

Је ле на Оцић

НАЈ НИ ЖИ ИЗ НОС ПЕН ЗИ ЈЕ ПО ВА ЖЕ ЋИМ ПРО ПИ СИ МА

Бо љи по ло жај
по љо при вред них
пен зи о не ра
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зна чи ло да се за по сле ни мо гао опре де ли ти
за ве ћин ски стаж по осно ву по љо при вре де
или са мо стал них де лат но сти, од но сно по-
љо при вред ник или са мо стал ни де лат ник
мо гао се опре де ли ти за Фонд за по сле них
без об зи ра на по след ње оси гу ра ње. Ово
пра во је мо гло да се ис ко ри сти је дан пут, и
на кон то га ни ко ни је мо гао да се евен ту ал но
пре до ми сли и да про ме ни фонд пре ко ко га
ће му би ти ис пла ћи ва на пен зи ја. Ка сни јим
за кон ским ре ше њи ма пен зи ја се оства ри ва-
ла ис кљу чи во пре ма фон ду код ко га је оства-
ре но по след ње оси гу ра ње, па је и нај ни жи
из нос пен зи је та ко од ре ђи ван. Та ко се до га-
ђа ло да је оси гу ра ник ко ји је ско ро цео рад-
ни век про вео као за по сле ни или са мо стал-
ни де лат ник због по след њег по љо при вред-
ног оси гу ра ња оста јао без нај ни жег из но са
пен зи је, јер му је она би ла ве ћа од нај ни же
пен зи је за по љо при вред ни ке иако ма ња од
оне ко ја је за га ран то ва на за по сле ни ма или
оси гу ра ни ци ма са мо-
стал них де лат но сти.
Да нас су сви бив ши
фон до ви об је ди ње ни
у је дан – Ре пу блич-
ки фонд. За по сле ни
у Фон ду по слу жбе-
ној ду жно сти во де
ра чу на о то ме где је
на вр шен пре те жни
стаж по је ди ног оси гу-
ра ни ка, па му се сход-
но то ме и од ре ђу је
нај ни жи из нос. При-
ме ра ра ди, ако не ко
има по след ње оси гу-
ра ње као по љо при-
вред ник, а пре те жан
стаж је на вр шио као
рад ник, за по сле ни у
Фон ду је ду жан да по-
у чи тог оси гу ра ни ка
да под не се зах тев за
утвр ђи ва ње нај ни жег
из но са пен зи је. То је,
мо гло би се ре ћи, јед на ме ра со ци јал не по-
ли ти ке ко ја је уста но вље на у ци љу за шти те
нај си ро ма шни је ка те го ри је пен зи о не ра.
Они су де фи ни тив но има ли нај ни же осно ви-
це упла те до при но са и нај ма ње на вр ше ног
ста жа с об зи ром на то да је оба ве зно по љо-
при вред но оси гу ра ње пред ви ђе но про пи-
си ма тек од 1986. го ди не. Та ко ђе, та до ма-
ћин ства су углав ном ста рач ка, са нај те жим
со ци јал но-еко ном ским по ло жа јем.

Ка ко се кон крет но том из ме ном у За-

ко ну по мо гло овој ка те го ри ји?

То се нај бо ље мо же илу стро ва ти при ме-
ром. У прак си је чест слу чај да је не ко ско ро
цео рад ни век про вео као за по сле ни оси гу-
ра ник у фа бри ци, али је она за тво ре на пре
не го што је оси гу ра ник на вр шио по тре бан
стаж за сти ца ње пра ва на пен зи ју. Он је сто-
га пре ла зио у оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка да би оства рио пун стаж, јер му се то

чи ни ло нај це лис ход ни јим. Да је оста ло по
ста рим про пи си ма, онај ко је по след њи пут
био оси гу ран као по љо при вред ник, без об-
зи ра на свој стаж за по сле ног оси гу ра ни ка,
оства ри вао би и нај ни жи из нос пен зи је као
по љо при вред ник.

Ко ји про пи си ва же на под руч ју бив ше

Ју го сла ви је ка да је реч о нај ни жем из но-

су пен зи је, с об зи ром на то да су број ни

оси гу ра ни ци на вр ши ли стаж у бив шим

ре пу бли ка ма СФРЈ?

Ре пу бли ке из са ста ва бив ше СФРЈ има ју
са на шом зе мљом скло пље не спо ра зу ме о
со ци јал ном оси гу ра њу ко ји ма је пред ви ђе-
но да се пра ва по осно ву про пи са јед не од
др жа ва уго вор ни ца оства ру ју ис кљу чи во у
окви ру те др жа ве уго вор ни це и да се дру га
др жа ва уго вор ни ца у та пра ва не ће ме ша ти.
То зна чи да је у свим спо ра зу ми ма с бив шим
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма пред ви ђе но
и да, уко ли ко је пен зи ја ко ја је сте че на на

осно ву да ва ња из две ре пу бли ке ни жа од
нај ни жег из но са пен зи је ре пу бли ке у ко јој
жи ви, тај ко ри сник има пра во на нај ни жи
из нос, без об зи ра на то што при ма две пен-
зи је. Ово пра во је пред ви ђе но од ред бом
чла на 77 За ко на о ПИО.

Да ли на оства ри ва ње овог пра ва ути-

че ви си на пен зи је оства ре не у обе др жа-

ве, од но сно њи хов збир?

Да би се ово пра во оства ри ло, нео п ход но
је да је стаж у Ср би ји на вр шен у тра ја њу ду-
жем од два на ест ме се ци, и да је збир до ма ће
пен зи је и пен зи је дру ге др жа ве бив ше СФРЈ
ма њи од нај ни жег из но са пен зи је у Ср би ји.
Док 2011. го ди не ни су сту пи ле на сна гу но-
ве из ме не и до пу не, та квом ли цу је при па дао
пун из нос нај ни жег из но са пен зи је. Зна чи ако
је, при ме ра ра ди, срп ска и бо сан ска пен зи ја
укуп но пре ла зи ла нај ни жи из нос пен зи је за-
га ран то ва не у Ср би ји, том ко ри сни ку је био

ис пла ћи ван нај ни жи из нос пен зи је у Ср би ји.
Од 1. 1. 2011. нај ни жи из нос се од ре ђу је сра-
змер но до нај ни жег из но са пен зи је ко ји је
од ре ђен по оп штим про пи си ма. Нај ни жи из-
нос пен зи ја за ка те го ри ју за по сле них, укљу-
чу ју ћи и про фе си о нал на вој на ли ца и пен зи-
о не ре са мо стал них де лат но сти из но си са да
12.654,26 ди на ра, а то зна чи да ако му је бо-
сан ска пен зи ја 2.000 ди на ра а срп ска из но си
9.000 ди на ра, са да му се ис пла ћу је раз ли ка од
1.654 ди на ра, а не као по не ка да шњим про пи-
си ма пун из нос од 12.654,26 ди на ра.

Чи ме се об ја шња ва то што је дан број

ко ри сни ка ко ји је на вр шио пун стаж има

нај ни жи из нос пен зи је?

По на чи ну на ко ји се ра ди об ра чун пен зи је
њен из нос за ви си ис кљу чи во од за ра да. По-
је ди нац ко ји је имао ма ле за ра де оства ру је
и ма лу пен зи ју. Као што сам на по ми ња ла,
до 2002. го ди не сма тра ло се да ко је ду же
ра дио, он је ви ше и уло жио до при но си ма и

има пра во на ве ћи нај ни-
жи из нос. Са да сви има ју
јед нак за га ран то ва ни нај-
ни жи из нос, би ло да су
ра ди ли 15 или 40 го ди на.
Ако су им пла те би ле то ли-
ко ма ле да су би ле ис под
нај ни жег из но са пен зи је,
они при ма ју исти нај ни жи
из нос пен зи је. На рав но,
пот пу но је не ло гич но да
не ко ко је при мао за ра ду
бли зу про сеч не, са да при-
ма нај ни жи из нос пен зи је.
Нај ни жи из нос пен зи је да-
нас и при ма ју осо бе ко је
су углав ном ра ди ле на ло-
ше пла ће ним по сло ви ма
јер су њи ма ауто мат ски
и до при но си би ли ма ли,
и иако су ра ди ли свих 40
го ди на, ка да се све еко-
ном ски са гле да, до ла зи
се до нај ни жег из но са. Те
си ту а ци је су рет ке али се

до га ђа ју. По го то во од 2011. го ди не ка да је
про ме њен на чин об ра чу на пен зи ја за го ди-
не у ко ји ма не мо же мо да утвр ди мо за ра ду.
До 2011. го ди не ко е фи ци јент је био 1 за сва-
ку го ди ну за ко ју ни је мо гла да се утвр ди за-
ра да, а са да је он ма њи. Ка да се све те го ди не
са бе ру, на ро чи то ако их има мно го, до ла зи
се до нај ни жег из но са пен зи је. По ред то га,
по сто ја ла је јед на од лу ка Са ве за син ди ка та
ко ја се при ме њи ва ла од 1992. до 1997. го ди-
не за ко ју мно ги за по сле ни ни су ни зна ли.
На и ме, син ди ка ти су има ли од ре ше не ру ке
да да ју са гла сност да се за по сле ни ма мо гу
ис пла ћи ва ти и за ра де ни же од ми ни мал не,
за га ран то ва не за ра де па се због то га при-
ли ком од ре ђи ва ња ви си не пен зи је утвр ђу је
ве о ма ма ли го ди шњи ко е фи ци јент (око 0,2
или 0,3), што, на рав но, ути че на ма ли из нос
њи хо вих пен зи ја.

Је ле на Оцић
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Јо жеф Са бо, ди рек тор Фон да за раз вој
по љо при вре де, и Сто јан Ма рин ко вић, ви ши
са вет ник Фон да, не дав но су пред ста ви ли
кре дит не ли ни је за фи зич ка и прав на ли ца
са под руч ја АП Вој во ди не ко ја су упи са на у
Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва.

За на бав ку но вих си сте ма и опре ме за
на вод ња ва ње одо бри ће се кре дит у из но-
су до пет хи ља да евра, са по че ком од де вет
ме се ци, ро ком от пла те од две го ди не и го-
ди шњом ка ма том од 1,1 од сто. За на бав ку
исте опре ме одо бри ће се кре дит у из но су
до пет на ест хи ља да евра, са по че ком од 12
ме се ци и ро ком от пла те од 30 ме се ци. За

на бав ку пла сте ни ка из нос кре ди та је од хи-
ља ду до пет на ест хи ља да евра, са по че ком
од го ди ну да на, ро ком от пла те од три го ди-
не и го ди шњом ка ма том од два од сто.

Сто јан Ма рин ко вић је на гла сио да је
Фонд до са да ре а ли зо вао 2.070 кре ди та за
ко је је пла си ра но ми ли јар ду и осам сто хи-
ља да ди на ра.

– Ово је 19. кре дит ни ци клус у обла сти
на вод ња ва ња, а 15. кре дит ни ци клус за
пла сте ни ке – ис та као је Ма рин ко вић.

Јо жеф Са бо је на гла сио да су због не про-
фит не де лат но сти Фон да омо гу ће не ова ко
ни ске ка мат не сто пе на кре ди те. Део сред-

ста ва је из по мо ћи Вла де Нор ве шке, а део
из бу џе та Вла де Вој во ди не.

Го во ре ћи о ште ти на при но си ма од су ше,
Са бо је ис та као да Фонд на са ни ра њу по-
сле ди ца од су ше ра ди већ 11 го ди на за хва-
љу ју ћи до на ци ја ма Кра ље ви не Нор ве шке.
Та ко ђе је на ја вио и раз го вор са ре пу блич-
ким ми ни стром по љо при вре де ка ко би се
део сред ста ва из ре пу блич ког бу џе та за на-
вод ња ва ње усме рио ка овом Фон ду.

– На жа лост, оси гу ра ње усе ва од су ше код
нас још ни је мо гу ће јер та кву вр сту оси гу-
ра ња не ну де на ше оси гу ра ва ју ће ку ће – за-
кљу чио је Са бо. Д. Ко раћ

Иви ца Да чић, пре ми јер 
Ср би је, пред се да ва ће 
убу ду ће ре пу блич ком 

Со ци јал но-еко ном ском са ве ту 
(СЕС). На кон са стан ка Ко ле ги ју-
ма овог три пар тит ног те ла, Да-
чић је из ја вио да се Вла да Ср-
би је за ла же за прин цип ја ча ња 
со ци јал ног ди ја ло га и да ће се 
убу ду ће СЕС ре дов но из ја шња-
ва ти о пред ло зи ма за ко на из 
обла сти со ци јал не и еко ном-
ске по ли ти ке, те да ће то би ти и 
услов за њи хо во усва ја ње у На-
род ној скуп шти ни, што ра ни је 
ни је био слу чај.

– Сма тра мо да је прин цип со-
ци јал ног ди ја ло га, ње го вог ја-
ча ња и, уоп ште, дру штве ног до-
го во ра о нај ва жни јим пи та њи-
ма основ ни мо дел дру штва за 
ко је се за ла же мо. Сход но то ме, 
наш је ин те рес да Вла да Ср би је 
на нај ви шем ни воу уче ству је у 
со ци јал ном до го ва ра њу, ди ја-
ло гу – ре као је пред сед ник Вла-
де Ср би је.

Со ци јал но-еко ном ски са вет 
има 18 чла но ва, и то шест пред-
став ни ка Вла де, шест пред став-
ни ка ре пре зен та тив них син-
ди ка та и шест пред став ни ка 
ре пре зен та тив них удру же ња 
по сло да ва ца, ко ји се име ну ју 
на че ти ри го ди не. Пред ви ђе но 
је да у но вом СЕС-у ме ђу шест 
пред став ни ка Вла де бу ду и по-
је ди ни ми ни стри.

Љу би сав Ор бо вић, пред сед-
ник Са ве за са мо стал них син-
ди ка та Ср би је, ми сли да ће 
уче шће пре ми је ра у ра ду СЕС-а 
оја ча ти уло гу др жа ве у Са ве ту, 
и оче ку је да ово те ло убу ду ће 
до би је мно го ве ћи зна чај та ко 
што ће се ба ви ти су штин ским 
ства ри ма ра ди оства ре ња по-

СО ЦИ ЈАЛ НО-ЕКО НОМ СКИ СА ВЕ ТИ
ИМА ЋЕ УБУ ДУ ЋЕ ЗНА ЧАЈ НИ ЈУ УЛО ГУ

Со ци јал ни
ди ја лог пре

усва ја ња
за ко на

КОН КУР СИ ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Кре ди ти за по љо при вред ни ке

зи тив ног по ма ка у за по шља ва-
њу и при вре ди.

На кон раз го во ра о про гра-
му ан ти кри зних ме ра ко је је 
по треб но пред у зе ти за по бољ-
ша ње ам би јен та при вре ђи ва-
ња, очу ва ња и отва ра ња но вих 
рад них ме ста у Вој во ди ни, ко-
је је имао са пред став ни ци ма 
удру же ња по сло да ва ца, за на-
тли ја, пред у зет ни ка, као и са 
пред став ни ци ма при вре де, Ми-
ро слав Ва син, по кра јин ски се-
кре тар за при вре ду, за по шља-

ва ње и рав но прав ност по ло ва,
оба вио је не дав но кон сул та ци је
и са ре пре зен та тив ним син ди-
ка ти ма из Вој во ди не. Том при-
ли ком је про мо ви сао пред ло ге
ме ра по кра јин ских вла сти на
осно ву ко јих ће со ци јал ни ди-
ја лог до би ти мно го зна чај ни ју
уло гу јер се, по ње го вим ре чи-
ма, убу ду ће ни је дан акт у ве зи
са ста њем у вој во ђан ској при-
вре ди не ће до но си ти без прет-
ход ног ми шље ња по кра јин ског
Со ци јал но-еко ном ског са ве та.

Ва син је ис та као да се ни по-
кра јин ски бу џет не ће усва ја ти
док Са вет не ис ка же ми шље ње
о ње му.

Ру ко вод стви ма Са ве за са мо-
стал них син ди ка та Вој во ди не
и УГС „Не за ви сност” Ми ро слав
Ва син је пре до чио да но ви про-
грам, ко ји би тре ба ло да се усво-
ји до ок то бра, пред ви ђа и осни-
ва ње два но ва со ци јал на фон да
на по кра јин ском ни воу – Фон да
со ли дар но сти, ко ји би био на ме-
њен за по сле ни ма ко ји не при-
ма ју пла ту, и Фон да за по моћ
у по кре та њу про из вод ње. Оба
ова фон да тре ба ло би да функ-
ци о ни шу уз по моћ фи нан сиј ских
сред ста ва из по кра јин ског бу џе-
та. Ан ти кри зне ме ре пред ви ђа ју
и да се по сло дав ци ма ко ји има ју
за кљу че не ко лек тив не уго во ре,
ко ји по шту ју уго во ре о ра ду, не
от пу шта ју за по сле не и отва ра ју
но ва рад на ме ста, да пред ност
при ли ком ко ри шће ња под сти-
цај них ме ра по кра јин ске ад ми-
ни стра ци је.

Слав ко Вла и са вље вић, пред-
сед ник по кра јин ског УГС „Не за-
ви сност”, оче ку је да се под сти-
ца ји да ју од го вор ним по сло-
дав ци ма јер на осно ву нео д го-
вор ног по сло ва ња до би ја мо
си ту а ци ју у ко јој се гу бе рад на
ме ста, док Ми о драг Бра до њић
из Са ве за са мо стал них син ди ка-
та Вој во ди не ка же да су пред ло-
же не ме ре све оно за шта су се
син ди ка ти за ла га ли, и на да се
да ће оне за жи ве ти и у прак си,
а да ће со ци јал ни ди ја лог сти ћи
и до пред у зе ћа где ко лек тив ни
уго во ри пред ста вља ју еле мен-
тар ни со ци јал ни ди ја лог на том
ни воу.

Ми ро слав Мек те ро вић
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између два броја

Но ва Ва рош: 
оп шти на
кре ди ти ра 
сто ча ре

Оп шти на Но ва Ва рош ће, у 
са рад њи са ко мер ци јал ним 
бан ка ма, кре ди ти ра ти на бав-
ку сточ не хра не да би по мо-
гла сто ча ри ма да пре хра не 
ста да то ком зи ме. Ме ра је 
до не та да би се убла жи ле 
по сле ди це ду го трај не су ше 
ко ја је на по љо при вред ним 
кул ту ра ма при чи ни ла ште ту 
про це ње ну на 1,047 ми ли-
јар ди ди на ра. При но си су, у 
за ви сно сти од кул ту ре, ума-
ње ни за 50 до 80 од сто, а нај-
ве ћа ште та еви ден ти ра на је 
на ли ва да ма, па шња ци ма и 
за са ди ма под сточ ним крм-
ним би љем, због че га је це на 
се на за зим ску ис хра ну сто ке 
по ра сла не ко ли ко пу та.

– Угро же на се о ска до ма ћин-
ства за на бав ку кон цен тро ва-
не сточ не хра не мо ћи ће да 
до би ју 15.000 ди на ра кре ди та 
по гр лу круп не сто ке. Оп шти-
на ће из бу џе та по кри ти ка-
ма ту, а га здин ства ће по сле 
грејс-пе ри о да од шест ме се ци 
глав ни цу кре ди та вра ти ти у 
шест ме сеч них ра та. На јав ни 
по зив ја ви ло се око 120 угро-
же них се о ских га здин ста ва са 
ви ше од 750 кра ва му за ра, ко-
ја су за на бав ку сточ не хра не 
за тра жи ла по моћ у укуп ном 
из но су од 11,5 ми ли о на ди-
на ра – ка же Ди ми три је Па у-
но вић, пред сед ник оп шти не 
Но ва Ва рош.

Обре но вац: но ви про грам по мо ћи не за по сле ни ма
У оп шти ни Обре но вац пред ста вљен је но ви про грам по мо ћи на ме њен не за по сле ним же на ма од 45

до 55 го ди на и му шкар ци ма од 55 до 65 го ди на жи во та, као и они ма ко ји ма је оста ло до три го ди не до
од ла ска у пен зи ју.

Ми ро слав Чуч ко вић, пред сед ник оп шти не Обре но вац, ре као је да је иде ја да се из да ју ва у че ри за
пла ће не по ре зе и до при но се на ми ни мал ну за ра ду у тра ја њу од 12 ме се ци. На тај на чин би оп шти на
га ран то ва ла по сло дав ци ма ис пла ту оба ве за ко је они има ју пре ма др жа ви.

– Циљ је да се омо гу ћи љу ди ма ко ји ма је оста ло ма ло до пен зи је да до стој но за вр ше рад ни век. Да
би смо по јед но ста ви ли ства ри, у прак си би то тре ба ло да из гле да ова ко: на при мер, же на од 52 го ди не
ко ја је оста ла без по сла у „По са ви ни” и ко јој је оста ло три го ди не до пен зи је до ла зи у оп шти ну Обре но-
вац по ва у чер и са тим ва у че ром од ла зи код по сло дав ца. Ва у чер је га ран ци ја да ће оп шти на пла ти ти
до при но се, јер та го спо ђа ни је са ма и иза ње сто ји оп шти на Обре но вац – ре као је Чуч ко вић.

У оп шти ни Обре но вац ка жу да ова по моћ не пред ста вља смет њу по сло дав ци ма да, при хва та њем за-
по сле ног у овој ста ро сној ка те го ри ји, апли ци ра ју би ло ком фон ду за до би ја ње кре ди та или суб вен ци ја
на те ри то ри ји гра да Бе о гра да или Ре пу бли ке.

До де љен ово го ди шњи Ту ри стич ки цвет
Ви ше од три де це ни је сва ког 27. сеп тем бра обе ле жа ва се Свет ски дан ту ри зма и тим по во дом Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је до-

де љу је на гра ду Ту ри стич ки цвет. При зна ње се до де љу је ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма ко ји су се ис та кли у по ди за њу ква ли те та ту ри-
стич ких услу га и до при не ли раз во ју, уна пре ђе њу и про мо ци ји на шег ту ри зма.

Ово го ди шњи до бит ни ци нај ви шег при зна ња у ту ри зму Ср би је су: Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Чач ка, Тре ћи ме ђу на род ни са јам ту ри зма и ру рал ног ту ри зма
у Кра гу јев цу, Хо тел „Из вор” Аран ђе ло вац, Ре сто ран „Lo ren zo & Ka ka lam ba” Бе-
о град, се о ско ту ри стич ко до ма ћин ство „Три хра ста” из Кла ти че ва код Гор њег
Ми ла нов ца и Ту ри стич ка аген ци ја „Pa na comp Зе мља чу да” из Но вог Са да.

За пред ста вља ње Ср би је као ту ри стич ке де сти на ци је пре ко елек трон ских
и штам па них ме ди ја (филм, пу бли ка ци ја, ин тер нет стра ни ца, еми си ја, ре пор-
та жа или ча со пис) на гра да је до де ље на пу бли ка ци ји „Укус Ђер да па”, а као нај-
бо љи су ве нир на гра ђе на је „Коц ка”. На гра ђе ни по је ди нац је Ра до ван Та на ско-
вић из Кур шу мли је, а у ка те го ри ји ор га ни за ци ја Ту ри стич ки цвет је до де љен
На род ном му зе ју из Ва ље ва. Спе ци јал не на гра де до би ли су Па ра о лим пиј ски
ко ми тет Ср би је, ви на ри ја „Звон ко Бог дан” и ком па ни ја „Straw be rry energy” за
јав ни со лар ни пу њач мо бил них те ле фо на.

Кон курс за „Зе ле ни пр стен” отво рен до
12. ок то бра

Про јек том „Зе ле ни пр стен” 
град Бе о град тре ћу го ди ну за-
ре дом на ста вља да уна пре ђу је
про из вод њу во ћа и по вр ћа, а
ово го ди шњи кон курс за до де-
лу бес по врат них под сти цај них
сред ста ва у обла сти во ћар ства
и по вр тар ства отво рен је до
12. ок то бра. Из ла зе ћи у су срет
су ге сти ја ма по љо при вред ни-
ка, град је ове го ди не по ве ћао
под сти цај на сред ства на 70 од сто за на бав ку и по ста вља ње опре ме за за шти ту за са да во ћа ка и по-
вр ћа, док ће и да ље суб вен ци о ни са ти 50 од сто сред ста ва по треб них за на вод ња ва ње. Из град ског 
бу џе та за ове на ме не из дво је но је 20 ми ли о на ди на ра, а пр ви пут је уче шће на кон кур су омо гу ће но 
и по љо при вред ни ци ма чи ја су га здин ства ма њих по вр ши на – ове го ди не ће град по мо ћи за сад во-
ћа ка на по вр ши ни од 25 ари до јед ног хек та ра.

Ова но ви на се од но си и на про из во ђа че по вр ћа ко ји ће, сход но сво јим еко ном ским мо гућ но-
сти ма, мо ћи да по ста вља ју пла сте ни ке већ на по вр ши ни од пет ари па све до 20 ари, ка ко је ра ни је 
би ло про пи са но. Има ју ћи у ви ду прет ход ну су шу, град ске вла сти су ове го ди не од ре ди ле да ре-
ги стро ва ни по љо при вред ни про из во ђа чи под истим усло ви ма мо гу да по ста ве и са мо си стем за 
на вод ња ва ње на по вр ши ни од 25 ари до јед ног хек та ра, а ви си на под сти цај них сред ста ва гра да за 
те на ме не из но си 50 од сто.

За хва љу ју ћи про јек ту „Зе ле ни пр стен” на те ри то ри ји Бе о гра да по ста вље но је 46 раз ли чи тих обје-
ка та за за шти ту за са да во ћа ка и за по вр тар ску про из вод њу.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла ав гу стов ских при ма ња

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них по че ла
је 25. сеп тем бра.

Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги део при-
на дле жно сти за ав густ ис пла ћен је 21. сеп тем-
бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти при ми-
ће це ле сеп тем бар ске пен зи је 3. ок то бра, а вој ни
пен зи о не ри 6. ок то бра.

„Да ни бу дућ но сти”
у Бе о гра ду

На уч на ма ни фе ста ци ја „Да ни бу дућ но сти:
ро бо ти ка”, у окви ру ко је по се ти о ци мо гу да ви-
де ви ше од 25 ро бо та, отво ре на је 24. сеп тем-
бра у Ко лар че вој за ду жби ни у Бе о гра ду. Овај
фе сти вал ор га ни зо вао је Цен тар за про мо ци ју
на у ке у са рад њи са Елек тро тех нич ким фа кул-
те том Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а сви за ин те-
ре со ва ни могу да га по се те до 15. ок то бра.

По се ти о ци ма се већ пред ста вио нај на-
пред ни ји ху ма но ид ни ро бот на све ту АСИ-
МО из Ја па на, ко ји хо да, из вр ша ва на ред бе,
при ча. Овај ро бот пре по зна је објек те ко ји се
по ме ра ју и про ра чу на ва раз да љи ну и пра-
вац њи хо вог кре та ња, по здра вља чо ве ка и
обра ћа му се по име ну, пре по зна је гла сов не
ко ман де. Ње га још не ма у про да ји и мо же се
ви де ти је ди но на ве ли ким свет ским сај мо ви-
ма и у ја пан ској ком па ни ји „Хон да” ко ја га је
кон стру и са ла, а до са да је био пред ста вљен
у око 30 зе ма ља.

По се ти о ци ће на фе сти ва лу би ту у при ли ци
да ви де и пр ву про те тич ку ша ку, на пра вље ну
1963. го ди не у Ин сти ту ту „Ми хај ло Пу пин”, раз-
не ин ду стриј ске, ме ди цин ске и дру ге ро бо те.
По ред За ду жби не Или је М. Ко лар ца, „Да ни бу-
дућ но сти” одр жа ће се на још јед ној ло ка ци ји
– у га ле ри ји Роб них ку ћа „Бе о град”.

Сме де ре во: пен зи о не ри ма
по 2.500 ди на ра

Сви пен зи о не ри Сме де ре ва, чи ја су при ма ња на ни воу ми ни мал них или ис под
то га, до би ће јед но крат ну по моћ од по 2.500 ди на ра, од лу че но је на сед ни ци сме-
де рев ске Град ске скуп шти не.

– Град је и ра ни је по ма гао нај у гро же ни је су гра ђа не, а ово га пу та по моћ ће до-
би ти све ка те го ри је, и они ко ји су пен зи ју сте кли из рад ног од но са, али и по љо-
при вред ни пен зи о не ри – ре кла је Љи ља на Жи во тић Жи ва но вић, за ду же на за ре-
сор ра да и со ци јал не по ли ти ке у Град ском ве ћу Сме де ре ва.

То по ла: обе ле жен дан оп шти не
Пра зник Ро ђе ња пре-

све те Бо го ро ди це, Ма ла
го спо ји на, ко ји То по ла
сла ви као свој дан, све ча-
но је обе ле жен у овој шу-
ма диј ској оп шти ни. Слав-
ска ли ти ја, ко ју је пред во-
дио шу ма диј ски епи скоп
Јо ван, про шла је цен трал-
ним то пол ским ули ца ма
до згра де Скуп шти не оп-
шти не где је оба вље но
се че ње слав ског ко ла ча.

По во дом пра зни ка, на рас кр шћу пу те ва од То по ле пре ма Аран ђе лов цу и Бе о гра ду, ми ни стар Ве-
ли мир Илић отво рио је но ви кру жни ток. За ње го ву из град њу и ре кон струк ци ју ко ло во за на по је-
ди ним де о ни ца ма из дво је но је ми ли он и по евра. Пред сед ник оп шти не То по ла, Дра ган Јо ва но вић,
на ја вио је но ве про јек те, пре све га у из град њи ин фра струк ту ре на се о ском под руч ју.

На све ча ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не То по ла за слу жним по је дин ци ма, уста но ва ма и ор га-
ни за ци ја ма уру че на су при зна ња, по ве ље Ро ђе ња пре све те Бо го ро ди це и за хвал ни це за по моћ у
раз во ју оп шти не.

У Кра гу јев цу 
на ста вак
про јек та
„Дру га шан са”

У Основ ној шко ли „Дра ги-
ша Лу ко вић Шпа нац” у Кра гу-
јев цу и у овој школ ској го ди-
ни би ће на ста вљен про грам
„Дру га шан са” на ме њен од ра-
сли ма ко ји не ма ју за вр ше но
основ но обра зо ва ње. Укуп но
74 по ла зни ка по ха ђа ће на-
ста ву у ве чер њим са ти ма, а
про грам је кон ци пи ран та ко
да се осмо го ди шње обра зо-
ва ње мо же сте ћи за три го-
ди не.

То ком јед не школ ске го ди-
не по ла зни ци по ха ђа ју на ста-
ву од пр вог до че твр тог раз-
ре да, а по го ди ну да на тра је и
на ста ва за сти ца ње ди пло ме
пе тог и ше стог, од но сно сед-
мог и осмог раз ре да.

ОШ „Дра ги ша Лу ко вић
Шпа нац” је јед на од че тр де сет
шко ла у Ср би ји ко ја од про-
шле го ди не спро во ди про је-
кат „Дру га шан са”, по др жан
од Ми ни стар ства про све те,
са ци љем да се омо гу ћи од-
ра сли ма да стек ну основ но
обра зо ва ње. Про шле школ-
ске го ди не нај мла ђи ђак је
имао ше сна ест, а нај ста ри ји
53 го ди не, а ме ђу по ла зни ци-
ма је би ло при ват них пред у-
зет ни ка, по врат ни ка из ино-
стран ства ко ји ни су мо гли да
но стри фи ку ју та мо сте че не
ди пло ме и дру гих ко ји из раз-
ли чи тих раз ло га ни су сте кли
основ но обра зо ва ње.

Сви по ла зни ци „Дру ге шан-
се” има ју по кри ве не тро шко-
ве пре во за, бес плат не уџ бе-
ни ке и школ ски при бор, док
је уз по др шку Ром ског ин фор-
ма тив ног цен тра они ма ко ји
су успе шно за вр ши ли раз ред
до де ље на и сти пен ди ја.

На гра де за
па ра о лим пиј це

У згра ди Вла де Вој во ди не не дав но је при ре ђен
све ча ни при јем за че тво ро спор ти ста из Вој во ди-
не, чла но ве Па ра о лим пиј ског ти ма Ср би је −Злат-
ка Ке сле ра, Бо ри сла ву Пе рић-Ран ко вић, На ду
Ма тић и Ла сла Шу ра њи ја. Да под се ти мо, на Па-
ра о лим пи ја ди у Лон до ну сто но те ни се ри Злат ко
Ке слер и Бо ри сла ва Пе рић-Ран ко вић осво ји ли
су сре бр не ме да ље.

Ма ри ни ка Чо ба ну, по кра јин ска се кре тар ка за
спорт и омла ди ну, уз ср дач не че стит ке осва ја чи ма
ме да ља и тре не ру Ла за ру Кур те шу, уру чи ла им је и
нов ча не на гра де.
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„Глас” подсећа

Гра ђа ни Ср би је све че шће
по те жу за ко ри шће њем
до зво ље ног ми ну са и кре-

дит них кар ти ца а ра чу ни за не-
пла ће ну елек трич ну енер ги ју,
гре ја ње, ТВ прет пла ту го ми ла ју
се. Пре ма ра чу ни ци „Гла са оси-
гу ра ни ка”, по след њег да на ав-
гу ста сва ки наш гра ђа нин, ра-
чу на ју ћи и бе бе, био је за ду жен
по не што ви ше од 1.000 евра,
тач ни је 1.007 евра, не ра чу на ју-
ћи ду го ва ње др жа ве ко је се та-
ко ђе бро ји као дуг свих нас. Реч
је, да кле, о при ват ним ду го ви ма
сва ког ста нов ни ка Ср би је. Не
охра бру је ни чи ње ни ца да се
ка да зај ме, гра ђа ни код ба на ка
за ду жу ју по нај ло ши јим усло ви-
ма узи ма ју ћи го то вин ске кре ди-
те код ко јих ка ма та иде и до 30
од сто го ди шње (на по зајм ље-
них 100.000 ди на ра за го ди ну
да на вра ти се 130.000). Слич на
је си ту а ци ја и са до зво ље ним
ми ну сом – за ско ро 30 ми ли о на
евра по ве ћан је из нос до зво ље-
ног ми ну са од по чет ка го ди не
до кра ја ав гу ста, а ка ма те на ову
вр сту бан кар ских услу га иду и
до 35 од сто го ди шње. Ула зак у
не до зво ље ни ми нус ка жња ва
се ка ма том од чак пет од сто ме-
сеч но на из нос ду га. Нај го ре је
ипак што је све ви ше оних ко ји
сво је ду го ве не мо гу да вра ћа ју.
Но, да кре не мо ре дом.

Нај ви ше нов ца ду гу је мо бан-
ка ма за кре ди те (укуп но 5,3 ми-
ли јар де евра), што је 757 евра
по ста нов ни ку, али сва ки пе ти
има про бле ма са сер ви си ра њем
ду га. Ду го ви за кре ди те су сма-
ње ни у од но су на крај про шле
го ди не, ка да смо бан ка ма про-
сеч но ду го ва ли по 818 евра, али
то на жа лост не зна чи да гра ђа ни
има ју до вољ но и да им не тре ба
по зај ми ца, на про тив. Од по чет ка
го ди не ра сту ду го ви по те ку ћим
ра чу ни ма, од но сно до зво ље ним
ми ну си ма и кре дит ним кар ти-
ца ма. Пре ма ис тра жи ва њу ко је
је не дав но спро ве ла ком па ни ја
ЕОС Ма трикс, нај ви ше се за ду-
жу ју осо бе ста ро сти од 26 до 45
го ди на, што је и ло гич но бу ду ћи
да је то и рад но нај ак тив ни је ста-
нов ни штво.

За до зво ље ни ми нус гра ђа ни 
ду гу ју 384 ми ли о на евра, што је 
про сеч но 55 евра по ста нов ни-
ку, док се за кре дит не кар ти це 
ду гу је по 100 евра а за ли зинг 
по 6,5 евра. Ис тра жи ва ња ба на-
ка по ка зу ју да сва ки дру ги за по-
сле ни или пен зи о нер ко ри сти 
до зво ље ни ми нус, а про це на је 
да би ко ри сни ка би ло и ви ше 
да им пла те жне мо гућ но сти то 
до зво ља ва ју. По зај ми це по те-
ку ћем ра чу ну нај ви ше узи ма ју 
гра ђа ни са ни жим при ма њи ма. 

За оне ко ји не зна ју, ову вр сту 
по зај ми це мо гу да ко ри сте сви 
за по сле ни или пен зи о не ри у 
ви си ни јед не пла те, од но сно 
пен зи је, уко ли ко су им оста ле 
оба ве зе пре ма бан ка ма, на при-
мер ра те за кре дит или кре дит-
не кар ти це, ма ње од 30 од сто 
за ра де. До зво ље ни ми нус се 
одо бра ва на го ди ну да на и по-
треб но га је у це ло сти ис пла ти-
ти пре по нов ног об на вља ња, а 
гра ђа ни се опре де љу ју за овај 
ску пи вид зај ма за то што је ла ко 
до сту пан.

Ста ти сти ка ка же да су му-
шкар ци у Ср би ји ге не рал но за-
ду же ни ји од же на – од укуп них 
ду го ва ња за кре ди те, 56 од сто 
су за ду жи ли му шкар ци, као и 62 
од сто укуп ног ду га по те ку ћем 
ра чу ну.

– По да ци о сма њи ва њу јед-
ног ви да за ду же ња а по ве ћа њу 
дру гог по ка зу ју да се сред ства 
углав ном пре у сме ра ва ју, да се 
јед но за ду жи ва ње по кри ва дру-

гим, што ја сно го во ри о то ме да 
је вр ло те шко иза ћи из ду го ва 
ка да они јед ном на ста ну. За то 
је ва жно пра вил но упра вља ти 
сво јим фи нан си ја ма и из ми ри-
ва ти оба ве зе на вре ме –са ве ту је 
Ири на Ла да, ге не рал на ди рек-
тор ка ком па ни је ЕОС Ма трикс 
у Ср би ји, ма да је те шко прет по-
ста ви ти да гра ђа ни то не зна ју.

Ну жда или не мар ност, тек 
гра ђа ни за не пла ће не ра чу не 
за стру ју ду гу ју 500 ми ли о на 
евра, што зна чи да сви ду гу је мо 

у про се ку по 70 евра. По зна то је 
да су пен зи о не ри нај ре дов ни-
је пла ти ше свих оба ве за пре ма 
др жа ви, али је из не на ђе ње ко 
за пра во не ис пу ња ва сво је оба-
ве зе.

– Стру ју да нас нај ма ње пла ћа-
ју бо га ти и они ко ји то се би мо гу 
да при у ште – ре кла је не дав но 
ми ни стар ка енер ге ти ке Зо ра на 
Ми хај ло вић, и на ја ви ла да ће се 
на кон из ра де со ци јал них ка ра-
та елек трич на енер ги ја на пла-
ћи ва ти по пла те жној мо ћи, та ко 
што ће бо га ти пла ћа ти ви ше.

Елек тро ди стри бу ци ја Ср би-
је ис кљу чу је са мре же оне ко ји 
не пла ћа ју стру ју, а спи ско ви се 
пра ве пре ма ви си ни и ста ро сти 
ду га. Ра до ван Ста нић из ЕПС-а 
твр ди да ни је реч о си ро ма шним 
гра ђа ни ма већ о, ка ко ка же, ба-
ха тим и нео д го вор ним ли ци ма 
ко ја не до зво ља ва ју ис кљу че ња. 
Еви ден ци ја ЕПС-а по ка зу је да 
ве ћи на ду жни ка има не ко ли ко 
ауто мо би ла и ста но ва.

Про се чан дуг за гре ја ње је
12 евра по ста нов ни ку, а за ТВ 
прет пла ту са мо за про шлу го ди-
ну сви ду гу је мо по се дам евра.

Ка да се све са бе ре, до ђе се до
про сеч них 1.007 евра ду га за сва-
ког од нас, а оно што би тре ба-
ло да за бри не све ду жни ке је су 
при ват ни из вр ши те љи. На и ме, 
пред су до ви ма у Ср би ји је ви ше 
од два ми ли о на пред ме та ко ји 
се од но се на уту же ње ду жни ка 
углав ном за не пла ће не ра чу не 
за стру ју, ко му на ли је, пар ки ра-
ње, са о бра ћај не пре кр ша је... 
Због пре оп те ре ће но сти су до ва 
и мањ ка ка дра, до бар део ре-
ше ња о из вр ше њу на пла те ни је 
спро во ђен, па су ове го ди не уве-
де ни при ват ни „уте ри ва чи ду го-
ва” ко ји ма ни је по треб на од лу ка 
су да да би вам на пла ти ли дуг. 
До вољ но је да има ју при зна ни-
цу о не пла ће ном ду гу па да вам 
ста ве ад ми ни стра тив ну за бра ну 
на рас по ла га ње пла том, за пле не 
вам имо ви ну или не што још го-
ре. При том, до бар део при ват-
них фир ми, на при мер сви те ле-
ко му ни ка ци о ни опе ра те ри, већ 
по слу је са аген ци ја ма за на пла ту 
ду го ва ко ји ма про да ју сво ја по-
тра жи ва ња, а ду жни ку нај ве ро-
ват ни је сле ду је не при ја тан раз-
го вор са за по сле ни ма у аген ци ји 
ко ји ће по сва ку це ну тра жи ти да 
вра ти те дуг јер га је аген ци ја већ 
пла ти ла.

Што се ти че за ста ре ва ња оба-
ве за, о че му је прет ход них да на 
би ло ре чи, за ста ре лост оба ве зе 
вам се у слу ча ју ТВ прет пла те 
не ће при зна ти ако ни сте уло-
жи ли жал бу на ре ше ње су да. 
Уко ли ко, на при мер, пет го ди на 
не пла ћа те РТВ прет пла ту, и на 
ре ше ње од су да ко јим се тра жи 
из ми ре ње не уло жи те при го-
вор, би ће вам на пла ћен цео дуг 
за свих пет го ди на. Уко ли ко из-
ја ви те при го вор на ре ше ње, би-
ће вам на пла ће но са мо ду го ва-
ње за прет ход них 12 ме се ци, јер 
оста так за ста ре ва по сле го ди ну 
да на. Др жа ва је обе ћа ла да ће 
ка ма те на ду го ве за елек трич ну 
енер ги ју би ти от пи са не, али се 
основ ни дуг мо ра пла ти ти.

Је ле на Алек сић

ГРА ЂА НИ СР БИ ЈЕ ПРО СЕЧ НО ЗА ДУ ЖЕ НИ ПО 1.000 ЕВРА

Нај ви ше ду го ва за кре ди те
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Пр вог ок то бра
ће за по че ти
по пис по љо-

при вре де 2012. на
под руч ју Ср би је, ко ји
је по след њи пут оба-
вљен 1960. го ди не.
По пис, ко ји ће спро-
ве сти Ре пу блич ки
за вод за ста ти сти ку,
тре ба да бу де ва-
жан из вор по да та ка
о струк ту ри по љо-
при вре де на на ци-
о нал ном, ло кал ном
и ни воу га здин ства.
Од из у зет ног зна ча ја
је и због то га што ће
струк тур ни по да ци за до во љи ти на ци о нал-
не и ме ђу на род не по тре бе, као и по тре бе у
про це су при сту па ња Европ ској уни ји.

Основ ни ци ље ви по пи са су, по ред оста-
лог, до би ја ње све о бу хват ног пре гле да ка-
рак те ри сти ка на ци о нал не по љо при вре де,
из ра да ба зе по да та ка ко ја ће би ти ме ђу на-
род но упо ре ди ва, омо гу ћа ва ње ди рект не
фи нан сиј ске по др шке по љо при вред ним
га здин стви ма пу тем ко ри шће ња сред ста ва
из прет при ступ них фон до ва ЕУ и др.

До де лом на гра да и при зна ња 
нај у спе шни јим по љо при вред-
ни ци ма и удру же њи ма, за вр-
шен је де ве ти Шу ма диј ски са јам 
по љо при вре де у Кра гу јев цу.

На тро днев ној ма ни фе ста ци ји 
(од 13. до 16. сеп тем бра), одр жа-
ној на „Шу ма ди ја сај му”, пред ста-
ви ло се ви ше од 100 из ла га ча из 
Ср би је, ор га ни зо ва не су и тра-
ди ци о нал не ре ги о нал не из ло-
жбе ко ња, ова ца, па са и сит них 
жи во ти ња, а за вр шни цу сај ма 
обе ле жи ла је из ло жба кра ва си-
мен тал ске ра се на ко јој је по ка-

за но ви ше од се дам де сет ра сних 
гр ла. На сај му се пред ста ви ло и 
ви ше од се дам де сет пче ла ра из 
це ле Ср би је, у окви ру ма ни фе-
ста ци је „Ме де ни со как”. Одр жа на 
су и број на струч на пре да ва ња 

о ор ган ској хра ни, о ко ри шће њу
от па да у по љо при вре ди за про-
из вод њу енер ги је, ме ли о ра ци ји
зе мљи шта и енер гет ској ефи ка-
сно сти, као и број не пре зен та ци је
ком па ни ја из обла сти агра ра.

По ред то га, ор га ни зо ва на је
ма ни фе ста ци ја „Ша ре на фи ја ке-
ри ја да”, као и тра ди ци о нал на так-
ми че ња у при пре ми свад бар ског
ку пу са, ло вач ког гу ла ша и ри бље
чор бе. М. Сан трач

ДЕ ВЕ ТИ ШУ МА ДИЈ СКИ СА ЈАМ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ви ше
од 100
из ла га ча

ПО ПИС ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ 2012. У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Струк ту ра и ка рак те ри сти ке
срп ске по љо при вре де

У овом по пи су би ће при ку пље ни сле де-
ћи по да ци – о ло ка ци ји га здин ства, зе мљи-
шном фон ду и ка те го ри ја ма ко ри шће ња
по љо при вред ног зе мљи шта, за ку пу пар-
це ла, по вр ши на ма под усе ви ма и за са ди ма,
о бро ју воћ них ста ба ла по вр ста ма во ћа, о
на вод ња ва њу, упо тре би ми не рал них и ор-
ган ских ђу бри ва и сред ста ва за за шти ту би-
ља, о бро ју сто ке по вр ста ма и ка те го ри ја-
ма, ко шни ца ма пче ла, ор ган ској про из вод-
њи, o ме ха ни за ци ји, опре ми и објек ти ма,

рад ној сна зи, као
и дру гим ак тив-
но сти ма га здин-
ства ко је до но се
при ход, за тим о
риб ња ци ма и по-
вр ши на ма под шу-
ма ма, о тр жи шној
ори јен ти са но сти
по љо при вред не
про из вод ње, ко-
ри шће њу под сти-
цај них сред ста ва
и кре ди та, као и о
од ла га њу по љо-
при вред ног от па-
да га здин ства.

По пис је оба ве-
зан, а оба вља ће га овла шће ни по пи си ва чи.

Лич ни и дру ги по да ци при ку пље ни по пи-
сом пред ста вља ће слу жбе не ста ти стич ке
по дат ке, они ће би ти тај ни и по себ но за шти-
ће ни у свим фа за ма ре а ли за ци је по пи са, а
сви из вр ши о ци би ће у оба ве зи да по дат ке
до ко јих до ла зе чу ва ју као по слов ну тај ну.

По пис по љо при вре де 2012. за по че ће 1.
ок то бра у осам са ти и тра ја ће до 15. де цем-
бра у 20 ча со ва.

Д. Р.
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кроз Србију

Ро ми вла сни ци де сет но вих
фир ми из Вој во ди не пот пи са ли
су по чет ком сеп тем бра уго во-
ре о до де ли суб вен ци ја за са-
мо за по шља ва ње не за по сле них
осо ба ром ске на ци о нал но сти
пре ма про јек ту „По бољ ша ње
за по шљи во сти Ро ма у АП Вој-
во ди ни”. Овај про је кат, вре дан
око 238.000 евра, ко ји са 209.000
евра фи нан си ра Европ ска уни-
ја, у фе бру а ру про шле го ди не
по кре ну ла је Кан це ла ри ја за ин-
клу зи ју Ро ма АПВ, у парт нер ству
са По кра јин ским се кре та ри ја том
за при вре ду, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва, и пред-
ви ђе но је да тра је две го ди не.

Циљ про јек та је ства ра ње
но вих мо гућ но сти за за по шља-
ва ње ром ске по пу ла ци је по ве-
ћа њем њи хо вих ква ли фи ка ци ја
у сек то ру про из вод ње и у услу-
жној де лат но сти. Ре а ли зу је се у
20 вој во ђан ских оп шти на и са-
сто ји се из три ком по нен те: обу-
ке за сти ца ње ве шти на за де фи-
ци тар на за ни ма ња за 100 Ро ма,

обу ке за по зна тог по сло дав ца 
за нај ма ње 50 осо ба ром ске на-
ци о нал но сти и про гра ма за њи-
хо во са мо за по шља ва ње.

Ово га пу та су Ро ми – вла сни-
ци де сет но во о сно ва них фир ми 
из Но вог Са да, Чу ру га, Бе о чи на, 
Ба нат ског Но вог Се ла, Срп ског 
Кр сту ра и Оџа ка, пот пи са ли уго-
во ре за до би ја ње суб вен ци је 

у из но су од 160.000 ди на ра из 
по кра јин ског бу џе та и од На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње, 
као и 40.000 ди на ра од Кан це-
ла ри је за ин клу зи ју Ро ма АПВ. 
Осим нов ча не по мо ћи до би ли 
су и „би знис па кет” ко ји са др жи: 
услу ге књи го вод стве не аген ци је 
у пр вих шест ме се ци по сло ва ња, 
ра чу нар ску опре му, веб сајт, ло-

го фир ме, пе чат и ви зит кар те. 
Ком пле тан рад ових фир ми то-
ком пр ве го ди не по сло ва ња по-
ма га ће и пра ти ће мен то ри.

Ду шко Јо ва но вић, ди рек тор
Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма, 
ко ји је за јед но са Ми ро сла вом 
Ва си ном, по кра јин ским се кре-
та ром за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва, 
све ча но уру чио уго во ре о суб-
вен ци ја ма но вим вла сни ци ма, 
ре као је да су до сад има ли сјај-
на ис ку ства ка да су у пи та њу Ро-
ми као по сло дав ци.

– Ка да смо осми шља ва ли овај
про је кат у са рад њи са На ци о-
нал ном слу жбом за за по шља-
ва ње и По кра јин ским се кре та-
ри ја том за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва 
упра во смо и тра жи ли она за-
ни ма ња и де лат но сти ко је ће 
по сло дав ци ма из ром ске по пу-
ла ци је омо гу ћи ти да за и ста и 
оп ста ну на тр жи шту – об ја снио 
је Ду шко Јо ва но вић.

М. Мек те ро вић

На Да ни ма по љо при вре де у Ки кин ди
одр жа на је по че твр ти пут ма ни фе-
ста ци ја „Мо ја ба шта” ко ју ор га ни зу је

Удру же ње по љо при вред них про из во ђа ча
„Ба нат ска ле ни ја”. Овог пу та је „Мо ја ба шта” 
при ре ђе на на Град ском тр гу, па се оку пио
и знат но ве ћи број уче сни ка – ви ше од 50
фир ми и са мо стал них по љо при вред ни ка,

што је при ву кло и ма сов ни ју по се ту. До го-
ди не се оче ку је да бу де за вр ше на из град ња
по љо при вред не зо не па ће та мо би ти пре-
ме ште но ре а ли зо ва ње пе те ма ни фе ста ци је
„Мо ја ба шта”.

Овај пра зник из ла га ња во ћа и по вр ћа,
узор них пло до ва, про пра ћен је рад ним са-
стан ком на ко јем су пред став ни ци ло кал не

са мо у пра ве, По љо при вред не струч не слу-
жбе Ки кин да, Во до при вред ног пред у зе ћа
„Гор њи Ба нат” и Јав не аген ци је за по љо при-
вре ду и ма лу при вре ду ки кинд ске оп шти не
раз го ва ра ли са Сло бо да ном Те о фа но вим,
по кра јин ским се кре та ром за по љо при вре-
ду, шу мар ство и ма лу при вре ду.

С. За ви шић

СРЕД СТВА ЗА СА МО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ЗА ОТВА РА ЊЕ ДЕ СЕТ НО ВИХ ФИР МИ РО МА

Осим нов ца и би знис па кет

Из ло же но во ће и по вр ће „као упи са но”

НА ДА НИ МА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ У КИ КИН ДИ

„Мо ја ба шта” на
Град ском тр гу

Штан до ви уче сни ка ма ни фе ста ци је

„Мо ја ба шта” ис пред згра де

Скуп шти не оп шти не у Ки кин ди



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2012. 13

РУ МА – ЗДРАВ ГРАД

Раз ви ја ти свест о 
зна ча ју здра вља

Про јек ту здра вих гра до ва, ко ји је за-
жи вео у Евро пи, не дав но се при кљу чи ла
и Ру ма. Код нас је тај про је кат у за чет ку у
Бе о гра ду и Пан че ву, a у рум ској ло кал ној
са мо у пра ви ка жу да ће би ти учи ње но све
да до то га до ђе и у овом срем ском ме сту.
Про је кат под ра зу ме ва раз ви је ну свест о
зна ча ју здра вља и пре вен ци ји бо ле сти и
ука зу је на по ве за ност фи зич ке, пси хич ке
и со ци јал не ди мен зи је.

– Про је кат ће по сти ћи циљ уко ли ко до-
мо ви здра вља, шко ле, рад на ме ста и дру-
ги де ло ви ур ба не це ли не по ста ну здра-
ви ја ме ста за жи вот – ре кла је Сне жа на
Бо ја нић Сто јић, ди рек тор ка рум ског До ма
здра вља.

Она је на ја ви ла бес пла тан скри нинг же-
на на ма мо гра фу, као и про јек те ве за не за
ра но от кри ва ње осте о по ро зе, са ве то ва-
ли ште за ме но па у зу, за тим по крет ну апо-
те ку за се ла у рум ској оп шти ни, као и ко-
ри шће ње мо бил ног ти ма за па ли ја тив но
збри ња ва ње те шко обо ле лих па ци је на та.

На ја ви овог про јек та при су ство ва ли су
и Го ран Ву ко вић и Не над Бо ро вић, пред-
сед ни ци оп шти не и СО Ру ма, ко ји су по др-
жа ли про је кат „Ру ма – здрав град” и на гла-
си ли да је ло кал на са мо у пра ва из гра ди ла
до ста спорт ских те ре на, у то ку је из град-
ња ба зе на, и да ће и убу ду ће чи ни ти све
да омо гу ћи ба вље ње спор том и ути че на
свест гра ђа на о зна ча ју здра вља.

Д. Р.

У ор га ни за ци ји Кре а тив но 
афи р ма тив не ор га ни за ци је 
„Пар нас” из Но вог Са да, кра-
јем сеп тем бра у овом гра ду је 
одр жан де се ти ме ђу на род ни 
филм ски фе сти вал на те му ин-
ва лид но сти. У са рад њи са удру-
же њем „Спи рит” из Ри је ке, ко је 
по чет ком но вем бра ор га ни зу је 
дво днев ни фе сти вал са истом 
те ма ти ком, фе сти вал је до био 
на зив „Ухва ти са мном овај дан/
Ухва ти филм”.

То ком се дам да на, у Кул тур ном 
цен тру Но вог Са да при ка за но је 
30 фил мо ва из Ита ли је, Хр ват ске 
и Ср би је o жи во ту ОСИ, чи ји су 
ак те ри (ре жи се ри, сце на ри сти 
и глум ци) осо бе са ин ва ли ди те-
том. При ка за ни су фил мо ви ко ји 
су за до во љи ли усло ве ово го ди-
шњег кон кур са, а осим ква ли те-

та у тех нич ком
сми слу, они су 
мо ра ли има-
ти аде ква тан
при каз осо-
ба са ин ва-
ли ди те том 
из со ци јал-
ног мо де ла,
на не сте ре о-
ти пан на чин.
Ме ђу на род-
ни жи ри оце-
њи вао је ори-
ги нал ност при-
сту па овој те ми, а по ред 
на гра да за нај бо љи сце на рио 
и ре жи ју, до де лио је и на гра де 
за до при но се на по љу ин ва-
лид но сти. На гра ђе ни фил мо ви 
би ће при ка за ни на Фе сти ва лу 
европ ског до ку мен тар ног и не-

за ви сног фил ма 
Еуро-Ин у де-
цем бру, у Но-
вом Са ду.

Уз про јек-
ци је до ма ћих 

и стра них фил-
мо ва би тан део 

фе сти ва ла чи ни ли 
су и пра те ћи про гра ми 
– Филм ски ка ра ван, те-
мат ске три би не о филм-
ском ства ра ла штву ОСИ 
и уло зи ме ди ја у про ме-
ни пер спек ти ве о ин ва-
лид но сти, из ло жбе и 

бес плат не ра ди о ни це 
са те ма ма: филм и фо то гра фи ја,
род на рав но прав ност, асе р тив-
ност и еко ло ги ја.

Циљ овог фе сти ва ла, ко ји се
ре а ли зу је од 2003. го ди не, је сте

ин фор ми са ње јав но сти о жи-
во ту, ак тив но сти ма, пра ви ма и
до стиг ну ћи ма ОСИ, сма ње ње
пред ра су да, бо ље раз у ме ва ње
и при хва та ње раз ли чи то сти, те
ства ра ње усло ва за њи хо ву ве-
ћу ви дљи вост и укљу чи ва ње у
све сфе ре дру штве ног жи во та.

По кр о ви те љи фе сти ва ла би-
ли су Град ска упра ва за кул ту ру
гра да Но вог Са да, По кра јин ски
се кре та ри јат за здрав ство, со-
ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју
АПВ и По кра јин ски се кре та ри јат
за кул ту ру и ин фор ми са ње.

При ја те љи и по др шка фе сти-
ва лу су би ли Цен тар за род не
ал тер на ти ве Ал теР и Удру же-
ње дис тро фи ча ра Ју жно бач ког
окру га, а ме диј ски по кр о ви тељ
Те ле ви зи ја Вој во ди на.

Д. Ко раћ

Ви ше од 65.000 Ни шли ја ста ри јих од
65 го ди на услу ге при мар не здрав-
стве не за шти те до би ја ће у За во ду за

ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње
– пред ви ђе но је од лу ком о осни ва њу ове
здрав стве не уста но ве, ко ју су јед но гла сно
до не ли од бор ни ци Град ске скуп шти не Ни-
ша на дру гој сед ни ци у но вом са зи ву.

Ини ци ја ти ву за осни ва ње За во да за ге-
рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње
по кре ну ло је бив ше град ско ру ко вод ство а
на ста ви ла са да шња власт.

– Осни ва ње За во да је до каз на ше ис кре-
не же ље да се уна пре ди жи вот су гра ђа на
ста ри јих од 65 го ди на, као и оних ко ји бо-
лу ју од нај те жих бо ле сти – ре као је за наш
лист град ски већ ник ре сор но за ду жен за
здрав ство, проф. др Жар ко Ран ко вић.

За вод ће при вре ме но би ти сме штен у
са да шњем објек ту Кућ не не ге у Ра ји ће вој
ули ци док не бу де из гра ђе на но ва згра да у
ко јој би тре ба ло да бу де ста ци о нар но оде-
ље ње са из ве сним бро јем по сте ља.

С. Н.

У НО ВОМ СА ДУ ОДР ЖАН ФИЛМ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ НА ТЕ МУ ИН ВА ЛИД НО СТИ

Ухва ти са мном овај дан

У НИ ШУ БРИ НУ О СТА РИ ЈИМ СУ ГРА ЂА НИ МА

Све на јед ном ме сту
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Са ла та од пра зи лу ка и љу тих 
па при чи ца

Са стој ци: ки ло грам пра зи лу ка, ½ кг љу тих па при чи ца, це-
ле ров лист, 2 ка ши ке со ли, ли тар во де, 2 ка ши ке есен ци је.

На чин при пре ме: пра зи лук, љу те па при чи це и це ле ров
лист исец ка ти на ко лу ти ће и по ре ђа ти у те гле. Ску ва ти во ду,
со, есен ци ју. Кад се про хла ди, на ли ти те гле и за тво ри ти.

здрав живот

Јесен на прагу (2)Јесен на прагу (2)
Ке чап

Са стој ци: 2,5 кг зре лог па-
ра дај за, 2 гла ви це цр ног лу ка, 
1 чен бе лог лу ка, ½ шо ље ше-
ће ра, ½ шо ље сир ће та, со, 4 
ка ран фи ли ћа, лор бер, ко мад 
ци ме та, фе фе ро не по же љи.

На чин при пре ме: па ра-
дајз опра ти, од се ћи за де бља-

ња, исе ћи на коц ке, са мле ти 
у мик се ру и про па си ра ти. Пу-
сти ти да про кљу ча. Цр ни и бе-
ли лук сит но исец ка ти, до да ти 
све оста ле са стој ке и ку ва ти 
на сред њој тем пе ра ту ри око 
сат вре ме на да се до би је од го-
ва ра ју ћа гу сти на. Из ва ди ти за-
чи не, па ке чап си па ти у то пле 
фла ше. Ушу шка ти их у ће бе и 
оста ви ти до су тра дан.

Ке чап на дру ги
на чин

Са стој ци: 7 ли та ра па ра-
дај за, 450 гр ше ће ра, 200 гр 
гу сти на, ка фе на шо љи ца сир-
ће та, 80 гр со ли, 2 ке си це ори-
га на, кон зер ванс.

На чин при пре ме: 6 л па ра-
дај за, со, ше ћер, сир ће, ста ви-
ти да ку ва око 1 сат. У ли тар 
па ра дај за раз му ти ти 200 гр 
гу сти на, сма њи ти ва тру, си па-
ти у про кљу ча ли па ра дајз. Уз 
ме ша ње ку ва ти још око 30 ми-
ну та. Ка да бу де ку ва но, до да ти 
ори га но и кон зер ванс. Си па ти 
у вру ће те гле. За тво ри ти кад 
се охла ди.

Па при ке пу ње не ку пу сом
Са стој ци: 50 жу тих ба бу ра (или сом бор ки, ко 

во ли љу то), 3 кг ку пу са, 200 гр со ли, ма ло би-
бе ра, пер шу нов лист. Пре со лац: 2 л во де, 0,4 л 
сир ће та, 6 ка ши ка со ли, 5 ка ши ка ше ће ра, ви-
но бран, би бер у зр ну.

На чин при пре ме: па при ку опра ти и очи сти-
ти од се ме на. Во ду, сир ће, 6 ка ши ка со ли, ше ћер 
и би бер у зр ну ста ви ти да про ку ва. У то крат ко 
спу шта ти па при ку. Од ло жи ти је. Ку пус очи сти-
ти и из рен да ти. Рен да ни ку пус по со ли ти и ма ло 

по би бе ри ти и из ме ша ти. Оста ви ти 1-2 са та да од сто ји. Ку пус ма ло из гње чи ти и њи ме пу ни ти па-
при ке. Ре ђа ти у ве ће те гле. Пре ли ти пре сол цем.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Пе че не па при ке са бе лим лу ком
Са стој ци: 5 кг цр ве не па при ке, гла ви ца бе лог лу ка, ве за

пер шу на, со ли по уку су, 3 дл уља, сир ће та по уку су.
На чин при пре ме: цр ве не па при ке очи сти ти од се ме на,

пре ма за ти уљем и 
пе ћи у рер ни. Бе ли 
лук очи сти ти и сит но 
исец ка ти. На пра ви ти 
пре лив од бе лог лу-
ка, пер шу на, со ли и 
сир ће та па кроз ње га 
про вла чи ти пе че ну 
ољу ште ну па при ку и 
ре ђа ти у те гле. При-
ти ска ти по ма ло ру-
ком да се бо ље сло же. Ред па при ка, ма ло пре ли ва итд. Кад се
те гла на пу ни, при ти сну ти шта пи ћи ма и оста ви ти 24 са та да
сто ји. Су тра дан ако је по треб но, пре ли ти остат ком пре ли ва.

На по ме на: ова па при ка се мо же ста ви ти на исти на чин и
нео љу ште на.

Па при ка са ре ном
Са стој ци: 5 кг цр ве них рав них

па при ка, 250 гр стру га ног ре на, 
3 гла ви це бе лог лу ка, 150 гр со-
ли, 150 гр ше ће ра, би бер у зр ну, 1 
½ шо љи ца есен ци је цр не ка фе, 3 
шо љи це уља, лист це ле ра, кон зер-
ванс, 2,5 л во де.

На чин при пре ме: па при ке очи-
сти ти од се ме на и опра ти. Во ду, 50
гр со ли, 50 гр ше ће ра, ½ шо љи це 
есен ци је, би бер у зр ну ста ви ти да

про ку ва. У кљу ча лу во ду крат ко
спу шта ти па при ку. Ва ди ти у по су-
ду да се ма ло про хла де. По ме ша-
ти уље, оста так есен ци је, со ли и 
ше ће ра. Из рен да ти рен, бе ли лук 
и це лер сит но исец ка ти и до да ти
ме ша ви ни уља. Кроз овај фил про-
вла чи ти још то пле па при ке и ре ђа-
ти у по су ду да од сто је не ко ли ко са-
ти (мо же и 24 са та). У те глу сла га ти 
ред па при ка, ред фи ла, па пре ли ти
со ком ко ји је пу сти ла од сто ја ла па-
при ка.

На по ме на: ово се на исти на чин
мо же спре ма ти и са пе че ном па-
при ком. Па при ку ис пе ћи, очи сти-
ти, про ву ћи кроз фил.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2012.

информатика

15

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Сигурност (6)
Eset Smart Se cu rity (ESS) је ре ла тив-

но нов про из вод ком па ни је Eset, ко ји на
тр жи шту већ до ка за ном NOD32 ан ти ви-
ру сном ре ше њу до да је два зна чај на мо-
ду ла – за штит ни зид (Per so nal Fi re wall) и
за шти ту од не же ље не по ште (ан ти спам).
Ти ме до би ја мо ин те гри сан про из вод ко ји
шти ти наш ра чу нар не са мо од мал ве ра,
већ и од упа да са спољ не мре же и не же-
ље не по ште, уз ми ни мал но ан га жо ва ње
ко ри сни ка и ре сур са ра чу на ра.

Ан ти спам мо дул се ин те гри ше у нај-
по пу лар ни је апли ка ци је за пре у зи ма ње
е-по ште:

1. Mic ro soft Outlo ok;
2. Outlo ok Ex press;
3. Win dows Mail;
4. Win dows Li ve Mail;
5. Mo zil la Thun der bird.
Ефи ка сно, без ика квог по де ша ва ња,

укла ња не же ље ну по шту с ра чу на ра,
ште де ћи нам вре ме. Ин ста ла ци ја Eset

Smart Se cu rity је иден тич на ин ста ла ци-
ји Eset NOD32 ре ше ња до по след њег
ко ра ка, ка да тре ба иза бра ти на чин ра да
Per so nal Fi re wall-a.

По сто ји пет раз ли чи тих на чи на ра да:
1. Auto ma tic mo de – пре по руч љив за

ве ћи ну ко ри сни ка. Све по зна те од ла зне
ко нек ци је су до зво ље не, док су све до-
ла зне ауто мат ски од би је не;

2. Auto ma tic mo de with ex cep ti ons

(user-de fi ned ru les) – исто као оп ци ја
из над, али по сто ји мо гућ ност да се до да-
ју пра ви ла при ла го ђе на од стра не ко ри-
сни ка;

3. In ter ac ti ve mo de – овај на чин ра да
је по де сан за на пред не ко ри сни ке. Ко-
му ни ка ци ја се од ви ја на осно ву пра ви ла
де фи ни са них од стра не ко ри сни ка. Кад
се по ја ви ко му ни ка ци ја за ко ју не ма пра-
ви ла, ESS нам при ка зу је ди ја лог и пи та

нас да ли же ли мо да до зво ли мо ко му ни-
ка ци ју и, ако же ли мо, да ли је то при вре-
ме на или трај на од лу ка (на осно ву ко је
се пра ви но во пра ви ло);

4. Po licy – ba sed mo de – на ме њен ад-
ми ни стра то ри ма у мре жном окру же њу.
До зво ље на је са мо ко му ни ка ци ја де фи-
ни са на пра ви ли ма. Сва ка дру га се од би ја
без упо зо ре ња;

5. Le ar ning mo de – ауто мат ски пра ви
и чу ва пра ви ла ко му ни ка ци је. Ни је по-
треб на ин тер ак ци ја с ко ри сни ком. Овај
на чин ра да је по го дан за ини ци јал ну
кон фи гу ра ци ју пра ви ла док не бу ду де-
фи ни са на сва же ље на пра ви ла.

Пре по ру чу је мо да иза бе ре те Auto ma-

tic mo de, са свим је до во љан за за шти ту.
ESS се по кре ће и из гле да пот пу но

иден тич но као и ESET NOD32, осим што
су до да те оп ци је за кон тро лу Per so nal

Fi re wall и An ti spam мо ду ла, ко је мо же-
мо ви де ти са мо ако је укљу чен Advan ced
in ter fa ce. Ка да отво ри мо ESS, кли ком на
оп ци ју Se tup (на ле вој стра ни про зо ра),
до би ја мо оп ци ју Per so nall Fi re wall (Per-

so nall Fi re wall не ће би ти при ка зан ако
ни је укљу чен Advan ced in ter fa ce).

1. Net work traf fic fil te ring: мо же би-
ти укљу чен (Ena bled) и ис кљу чен (Di sa-

bled);
2. Block all net work traf fic: di scon nect

net work – клик не мо уко ли ко же ли мо да
пре ки не мо це ло куп ну мре жну ко му ни-
ка ци ју;

3. Di sa ble fi l te ring: al low all traffi   c –
до зво ља ва це ло куп ну ко му ни ка ци ју без
кон тро ле. По де сно је ка да же ли мо да ви-
ди мо да ли ESS бло ки ра не ку апли ка ци ју;

4. In ter ac ti ve fil te ring mo de: при ка зу је
нам тре нут но ак ти ван на чин ра да. Мо же
их би ти пет: Auto ma tic mo de, Auto ma tic

mo de with ex cep ti ons, In ter ac ti ve mo de,
Po licy-ba sed mo de и Le ar ning mo de;

5. Switch to auto ma tic fil te ring mo de

– клик не мо да про ме ни мо на чин ра да са
In ter ac ti ve на Auto ma tic;

6. Switch to auto ma tic fil te ring mo de

with ex cep ti ons − клик не мо да про ме ни-
мо на чин ра да са In ter ac ti ve на Auto ma-

tic mo de with ex cep ti ons;
7. Con fi gu re ru les and zo nes – са мо за

на пред не ко ри сни ке, де таљ но по де ша-
ва ње свих од ла зних и до ла зних ко нек-
ци ја;

8. Chan ge pro tec tion mo de of your

net work – клик не мо да за бра ни мо или
до зво ли мо де ље ње фај ло ва и дру гих ре-
сур са са ко ри сни ци ма на мре жи на ко ју
смо тре нут но по ве за ни;

9. Advan ced Per so nall Fi re wall se-

tup… − са мо за на пред не ко ри сни ке,
по де ша ва ње свих де та ља у ве зи са Fi re-
wall-om. Ка да отво ри мо ESS, кли ком на
оп ци ју Se tup (на ле вој стра ни про зо ра),
до би ја мо оп ци ју An ti spam mo du le (ако
ни је укљу чен Advan ced in ter fa ce, An ti-
spam mo du le не ће би ти при ка зан);

10. Email cli ent pro tec tion: ан ти спам
за шти та мо же би ти укљу че на (Ena bled)
и ис кљу че на (Di sa bled);

11. Di sa ble: ис кљу чу је ан ти спам за-
шти ту;

12. Re set an ti spam co un ters: бри ше
ста ти сти ку од но са нор мал не и не же ље-
не по ште;

13. Whi te list: спи сак адре са са ко јих не
тре ба по ру ке кла си фи ко ва ти као спам;

14. Blac klist: спи сак адре са са ко јих се
све по ру ке тре ти ра ју као спам;

15. Ex clu si on list: спи сак адре са са ко-
јих ће по ру ке увек би ти ске ни ра не на
спам;

16. Advan ced an ti spam mo du le se-

tup… − са др жи на пред на по де ша ва ња.
Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се

ESET Smart Security
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на лицу места

Иако је на ма хо ве про ми ца ла сла ба ки-
ша, 6. сеп тем бра, у пре див ном и ин спи-
ра тив ном окри љу Фру шке го ре – на

Ан дре вљу, Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди не
успе шно је одр жао сво ју тре ћу ли ков ну ко ло-
ни ју. На овој кул тур ној ма ни фе ста ци ји, ко ју је
де ли мич но фи нан си ра ло Ми ни стар ство ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, оку пи ло
се око 70 чла но ва, пред сед ни ка оп штин ских
ор га ни за ци ја, чла но ва Из вр шног од бо ра и
го сти ју Са ве за. Дра ги го сти СИР Вој во ди не
на овој ли ков ној ко ло ни ји би ли су и Слав ко
Имрић, ди рек тор По кра јин ског фон да ПИО, и
мр Сло бо дан Гам бер, за ме ник ди рек то ра ПФ
ПИО – ду го го ди шњи при ја те љи и са рад ни ци
ове нај ма сов ни је ин ва лид ске ор га ни за ци је у
Вој во ди ни.

Пре ма ре чи ма Ста не Сви ла ров, пред сед-
ни це СИР Вој во ди не, 23 оп штин ске ор га ни-
за ци је из свих ре ги о на По кра ји не де ле ги-
ра ле су укуп но 25 сли ка ра на Ан дре вље, а
без по др шке Сек то ра за за шти ту осо ба са
ин ва ли ди те том из ре сор ног Ми ни стар ства
те шко би би ло ор га ни зо ва ти ова кав са зив
сли ка ра на јед ном ме сту.

– У Са ве зу смо до не ли од лу ку да на ово го ди-
шњу фи нал ну сли кар ску ко ло ни ју до ђе по пет
ода бра них умет ни ка са ки чи цом са већ до сад
одр жа них ко ло ни ја оп штин ских ор га ни за ци-
ја, и још де сет сли ка ра ко је смо се лек то ва ли
на осно ву ква ли те та њи хо вог ства ра ла штва
из прет ход них се зо на. Сли ке ових кре а тив-
них и та лен то ва них љу ди, ко је на кон за вр шет-
ка ко ло ни ја при па да ју ор га ни за то ру, ни смо
про да ва ли већ смо их по кла ња ли по во дом
3. де цем бра – Ме ђу на род ног да на ин ва ли да,
струк ту ра ма ло кал них са мо у пра ва, др жав ним
струк ту ра ма, ин сти ту ци ја ма са ко ји ма са ра ђу-
је мо, за слу жним чла но ви ма итд. Ове го ди не

по сту пи ће мо исто, али ће мо сли кар ска де ла
на ших чла но ва – ко ја за вре ђу ју па жњу и ли-
ков них струч ња ка, по кло ни ти и пред сед ни-
ци ма на ших оп штин ских ор га ни за ци ја јер су
они нај за слу жни ји за успех и раз вој ове ак тив-
но сти у Са ве зу – ре кла је Ста на Сви ла ров.

Јо сип Хор ват из Су бо ти це, ор га ни за тор пр-
ве ли ков не ко ло ни је СИР Вој во ди не у овом
гра ду, под се тио је да је она по че ла јед ним
скром ним оку пља њем а по што тра је већ тре-
ћу го ди ну и има за вид ну ма сов ност, очи глед-
но је да је би ла до бро за ми шље на. Мо де ра тор
ово го ди шње ли ков не ко ло ни је, Ду брав ка
Не до вић, ака дем ска сли кар ка из Ку ле, да ла је
сво је струч но ми шље ње.

– Има ли смо при ли ку да на прет ход ним ли-
ков ним ко ло ни ја ма ви ди мо на ста ја ње умет-
нич ких де ла и да све вре ме ужи ва мо у ле по ти
тих сли ка ко је оста ју да нас под се ћа ју на дру-
же ње и оку пља ње ко је по ста је тра ди ци о нал-
но. Сво јим ис ку ством, ен ту зи ја змом, сна гом и
во љом, а пре све га до брим ду хом умет ни ци
ову ко ло ни ју чи не пре по зна тљи вом у ни зу

слич них кул тур них ма ни фе ста ци ја. Они су ов-
де има ли за да так да ужи ва ју, дру же се и раз-
ме њу ју ис ку ства, да сли ка ју и да тим де ли ма
пред ста ве се бе у очи ма јав но сти. Свих 28 сли-
ка на ста лих на овој ко ло ни ји оди шу про зрач-
но шћу, за ни мљи вом па ле том бо ја, а ма што-
ви те ком по зи ци је нас по сма тра че те ра ју да
се за ми сли мо над њи ма – ре кла је Ду брав ка
Не до вић, ко ја ће пре је се ње из ло жбе ових ра-
до ва у Кул ској га ле ри ји ор га ни зо ва ти и из ра-
ду ка та ло га сли ка за уче сни ке ко ло ни је.

Ли ков ној ко ло ни ји на Ан дре вљу при су ство-
ва ли су и функ ци о не ри СИР Вој во ди не и СИР
Ср би је, Сте ван Ра ди шић из Зре ња ни на и Стан-
ко Ним че вић из Су бо ти це.

Уче сник Ми лан Про да но вић, ин ва лид ра да
из План ди шта, нај сли ко ви ти је је опи сао мо ти-
ве љу ди за уче шће на овим ли ков ним ко ло ни-
ја ма:

– Сли кар ство ми при чи ња ва ра зо но ду, и
ово дру же ње у при ро ди ми при ја, а све то ску-
па у не ку ру ку ми про ду жа ва жи вот.

Ми ро слав Мек те ро вић

У град ском пар ку, ср цу Свр-
љи га, од 7. до 9. сеп тем бра ове
го ди не одр жан је 11. Деч ји фе-
сти вал. Око 200 де це, од осам
до 15 го ди на, на фе сти ва лу се
так ми чи ло, игра ло и за ба вља-
ло. Деч је игре без гра ни ца, ка-
ра о ке, ма скен бал, пи та ња, пи-
та ли це, ма те ма тич ки и ге о граф-
ски за да ци, све то ста ло је у три
фе сти вал ске ве че ри, ка же Та ња
Ра до са вље вић, по кре тач ове
ма ни фе ста ци је.

Све у куп ни по бед ник од пр-
вог до че твр тог раз ре да је еки-
па „Фи фин цвет”, а од пе тог до

осмог „Ђип, ђип, ура”. За вр шног 
да на фе сти ва ла де ца су под ма-
ска ма про де фи ло ва ла ули ца ма 

Свр љи га, пред ста ви ла се у ма-
што ви тој уло зи и ужи ва ла. По 
оце ни жи ри ја, нај бо ља је би ла 

груп на ма ска Гре мли ни, дру го 
ме сто је осво ји ла та ко ђе груп на 
ма ска Град ска чи сто ћа, а тре ће 
Цвр чак и мрав. За нај бо љу ма-
ску пу бли ка је ода бра ла злу ви-
лу Гр да ну.

Ор га ни за тор – Кул тур ни цен-
тар Свр љиг, по кро ви тељ – оп-
шти на Свр љиг, и мно го број ни
спон зо ри по де ли ли су на гра де,
а на кра ју фе сти ва ла нај мла-
ђи Свр љи жа ни су од гле да ли
и пред ста ву „Сви ња ре ва тај на” 
у из во ђе њу Те а тра 91 из Алек-
син ца.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Деч ји фе сти вал

ТРЕ ЋА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ НА АН ДРЕ ВЉУ

Де ла па жње вред на
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У окви ру обе ле жа ва ња го ди-
шњи це оства ри ва ња про гра ма 
под на зи вом „Днев ни бо ра вак 
за де цу и мла де са смет ња ма 
у раз во ју”, у Ко сје ри ћу су ор га-
ни зо ва не ра зно вр сне ак тив но-
сти. Де ца и мла ди ко ји ко ри сте 
услу ге днев ног бо рав ка, за јед-
но са вас пи та чи ма, при пре ми-
ли су при ред бу и из ло жбу за 
сво је ро ди те ље и су гра ђа не, 
и при ка за ли ак тив но сти ко је 
је овај ко лек тив имао у про те-
клом пе ри о ду. Би ло је то див но 
дру же ње са де цом из днев ног 
бо рав ка, ко ја су по ка за ла да су 
ве о ма кре а тив на и ко му ни ка-
тив на.

Овај про је кат, у окви ру про-
гра ма „Со ци јал на ин клу зи ја”, ор-
га ни зу је и фи нан си ра Де ле га ци ја 
ЕУ у Ср би ји, у парт нер ству са Ми-
ни стар ством ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке и УНИ-
ЦЕФ-ом. Зна чај на је и по др шка 
оп штин ске ло кал не за јед ни це и 
до на то ра у Ко сје ри ћу. Днев ни бо-
ра вак је ор га ни зо ван у Удру же њу 
сле пих и сла бо ви дих ли ца, чи ме 
је Ко сје рић успе шно ре шио још 
је дан со ци јал ни про блем. Услу-
ге у бо рав ку не по сред но пру жа 
Цен тар за со ци јал ни рад, а ак-
тив но сти су ускла ђе не пре ма ин-
те ре со ва њи ма и мо гућ но сти ма 
сва ког де те та по себ но.

Ак тив но сти днев ног бо рав ка
ор га ни зо ва не су као груп не и
ин ди ви ду ал не, кроз ра зно вр сне
кре а тив не ра ди о ни це на ко ји ма
се ис ка зу је уме ће у пра вље њу
пред ме та раз ли чи тих об ли ка.
Ка да вре мен ске при ли ке до зво-
ља ва ју де ца и мла ди из бо рав ка
бо ра ве на отво ре ном про сто ру,
на спорт ским по ли го ни ма или
су у би бли о те ци. Ор га ни зо ва на
су и ра зна дру же ња са оста лом
де цом, а Ко сје ри ћа ни су би ли
го сти и дру га ри ма из Днев ног
бо рав ка у су сед ној По же ги.

– Услу ге днев ног бо рав ка
обез бе ђу ју раз вој прак тич них
ве шти на ко је у нај ве ћој ме ри

омо гу ћа ва ју са мо стал ност и
раз вој со ци јал них, спо знај них и
фи зич ких функ ци ја де те та. Про-
грам под ра зу ме ва ви ше ча сов ни
бо ра вак де це у без бед ном окру-
же њу, рад у ма лим и ве ли ким
гру па ма и сло бод не ак тив но сти.
Зна чај но је то да је оп штин ска
ло кал на са мо у пра ва Ко сје ри ћа
пре по зна ла и по др жа ла зах тев
ро ди те ља и ко ри сни ка услу га и
омо гу ћи ла да у бо ра вак до ла зи
фи зи о те ра пе ут за де цу, што је
до при не ло очу ва њу и раз во ју
њи хо вих спо соб но сти – ка же
На та ша Ра до вић, ко ор ди на тор-
ка Днев ног бо рав ка.

М. Па вло вић

Уочи Свет ског да на бор бе про тив Ал-
цхај ме ро ве бо ле сти (21. сеп тем бар)
Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о-УУ

град ор га ни зо ва ла је, у окви ру са ве то ва ли-
шта за ста ре ко ја се одр жа ва ју че тврт ком,
пре да ва ње за ко ри сни ке Ин фор ма тив ног
цен тра. За ве ћи број за ин те ре со ва них, ко ји
су тог да на до шли по ки ши, мр сц. мед др
Сла ви ца Го лу бо вић, пси хи ја тар, не у роп си-
хо лог из Ге рон то ло шког цен тра, го во ри ла
је на те му „Про бле ми са пам ће њем: ’нор-
мал на’ за бо рав ност или де мен ци ја”. По се-
ти о ци су нај ви ше би ли за ин те ре со ва ни за
на чи не пре вен ци је Ал цхај ме ро ве бо ле сти,
па се на пре да ва њу, по ред оста лог, мо гао
чу ти и тер мин „мен тал ни фит нес”. Мен тал-
на и фи зич ка ак тив ност су нај ва жни ја пре-
вен ци ја. Ста ри ји ма се пре по ру чу ју јед но-
ча сов не шет ње, ис те за ње и лак ше ве жбе, а
мо зак мо же да се ве жба на раз ли чи те на чи-
не. И са ми ко ри сни ци су на ве ли не ко ли ко
тех ни ка – пр вен стве но ре ша ва ње су до куа
и укр ште ни ца, а др Сла ви ца Го лу бо вић је
пред ло жи ла ве жбу да се, на при мер, у ро-
ку од ми нут на бро ји што ви ше за јед нич ких
име ни ца ко је по чи њу истим сло вом, по соп-
стве ном на хо ђе њу и кре а тив но сти. Др Го лу-
бо вић је под се ти ла да је ко ри сно узи ма ти и
ан ти ок си дан се, ви та ми не Це и Е и се лен.

На дан бор бе про тив Ал цхај ме ро ве бо ле-
сти у До му на Бе жа ниј ској ко си при ре ђен
је при го дан про грам. По ред ко ри сни ка и
за по сле них, овом до га ђа ју при су ство ва ли

су и пред став ни ци Ми ни стар ства ра да, за-
по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, гра да
Бе о гра да, За во да за со ци јал ну за шти ту Ре-
пу бли ке Ср би је, Град ског за во да за ге рон-
то ло ги ју и кућ но ле че ње, оп штин ских цен-
та ра за со ци јал ни рад и дру гих ге рон то ло-
шких цен та ра.

Су за на Ми шић, вр ши лац ду жно сти ди-
рек то ра Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар
Бе о град, ис та кла је на по ре ко је Уста но ва
чи ни у збри ња ва њу и не зи обо ле лих од де-
мен ци је. У про те клих не ко ли ко го ди на ин-
тен зив но су ула га ни на по ри на по бољ ша њу
и уна пре ђе њу усло ва жи во та за ко ри сни ке
свих ка те го ри ја, а на ро чи то за обо ле ле од
де мен ци је и Ал цхај ме ро ве бо ле сти. Уста но-
ва има 60 ме ста за сме штај ових ко ри сни ка
у До му Бе жа ниј ска ко са и 27 ме ста за ова-
кве ко ри сни ке у рад ној је ди ни ци Ста ци о-
нар у Диљ ској. Сво јим про фе си о нал ним
ан га жо ва њем за по сле ни се по све ћу ју бри-
зи и по др шци од ра слим и ста ри јим ли ци-
ма, њи хо вим сва ко днев ним по тре ба ма и
зах те ви ма, њи хо вој адап та ци ји и функ ци о-
ни са њу у ко лек тив ним усло ви ма, и струк-
ту ри са њу вре ме на – на пре по ру ку ле ка ра и
дру гих струч ња ка. Ко ри сни ци, ка же Су за на
Ми шић, ни су пре пу ште ни са ми се би, већ су
укљу че ни у раз не ак тив но сти ко је им по ма-
жу да што ду же очу ва ју по сто је ће ка па ци те-
те и за др же ак ти ви зам. Упра во у том ци љу
је опле ме њен и про стор за рад ну те ра пи ју
и оде ље ње за збри ња ва ње и не гу обо ле лих

од де мен ци је и Ал цхај ме ро ве бо ле сти, а по-
бољ ша ни су и укуп ни усло ви бо рав ка.

Ко ри сни ци ма До ма и го сти ма се на Дан
бор бе про тив Ал цхај ме ро ве бо ле сти обра-
ти ла и др Сла ви ца Го лу бо вић, а на пу бли-
ку је по се бан ути сак оста ви ла јед но чин ка
„При ја те љи ста ри, где сте?” у ко јој су глу ми-
ли ко ри сни ци До ма Бе жа ниј ска ко са и чла-
но ви днев них цен та ра и клу бо ва.

Је ле на Оцић

КО СЈЕ РИЋ РЕ ШИО ЈОШ ЈЕ ДАН СО ЦИ ЈАЛ НИ ПРО БЛЕМ

Ра дост у днев ном бо рав ку

УСТА НО ВА ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

Дан бор бе про тив
Ал цхај ме ро ве бо ле сти

Су за на

Ми шић
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погледи

Фар ма це ут ске ку ће
од у ста ју од ве ли ких
ула га ња у но ва
ис тра жи ва ња због 
огром них тро шко ва,
а раз о ча ра ва ју ћих
ре зул та та

Ни је стра шно ако не зна-
те где су вам кљу че ви од
ауто мо би ла, већ ако не

зна те че му они слу же.
Они ма ко ји зна ју ве ро ват но

је лак ну ло ка да су про чи та ли
овај упро шће ни ре цепт са ин-
тер не та о раз ли ко ва њу та ко зва-
не нор мал не за бо рав но сти од
Ал цхај ме ро ве бо ле сти, док они
ко ји не зна ју ни су ни све сни да
су у про бле му.

То и је сте не во ља са бо ле шћу
ко ја уру ша ва чо ве ко ве спо знај-
не мо гућ но сти, од у зи ма јед ну
по јед ну мен тал ну ве шти ну и
по сте пе но до во ди до оп ште
ког ни тив не и функ ци о нал не
оне спо со бље но сти, ве ге ти ра-
ња у бу квал ном сми слу, до смр-
ти. Нај го ри мо гу ћи крај, сва ко
ће се сло жи ти.

Али ако је ло ша вест да се
бо лест ши ри све том го то во ге-
о ме триј ском про гре си јом, да
се број обо ле лих удво стру чу је
сва ких два де сет го ди на, да ће
их до 2050. го ди не би ти око 116
ми ли о на (у Ср би ји је тре нут но
ви ше од сто хи ља да бо ле сни-
ка са овом уби тач ном ди јаг но-
зом), још го ра је чи ње ни ца да
су до са да шња ис тра жи ва ња но-
вих на чи на ле че ња оста ла без
истин ских ре зул та та, а нај го ре
од све га је да ре ше ње ни је ни
на ви ди ку. На про тив.

Раз о ча ра не до са да шњим не-
у спе си ма и уз др ма не фи нан сиј-
ским гу би ци ма, ве ли ке фар ма-
це ут ске ком па ни је по сте пе но
од у ста ју од ску пих ис тра жи ва-
ња. И све је то, да иро ни ја бу де
ве ћа, об ја вље но упра во овог
сеп тем бра, ко ји је ина че у ка-
лен да ру ме ђу на род них здрав-
стве них ма ни фе ста ци ја обе ле-
жен као ме сец Ал цхај ме ро ве
бо ле сти, са пра те ћим еду ка тив-
ним ак ци ја ма под сло га ном „Де-
мен ци ја – жи ве ти за јед но”.

И у Ср би ји је 21. сеп тем бра,
зва нич но свет ског Да на бор бе
про тив Ал цхај ме ра, би ло одр-

жа но ви ше при год них про гра-
ма, ра ди о ни ца и пре да ва ња, да 
би се ши рој јав но сти при бли-
жи ла са зна ња о бо ле сти, от кло-
ни ле пред ра су де и пре до чи ло 
ка ко мо же да се по мог не, ако 
не не по сред но обо ле лом, он да 
ње го вој по ро ди ци и нај бли жој 
око ли ни ко ја је та ко ђе жр тва, и 
те ка ква.

Ка ко је он да мо гу ће да у си ту-
а ци ји очај нич ких по тре ба ши-
ром пла не те за из на ла же њем 
аде кват не и ефи ка сне те ра пи је, 
фар ма це ут ски ги ган ти ди жу ру-
ке од ску пих екс пе ри мен тал них 
про це ду ра и оста ју на ко ло се ку 
тре ти ра ња симп то ма, уме сто 
да љег ко па ња за узро ци ма?

– То је ка пи та ли зам – био је 
ре зиг ни ран Ерик Ка ран, ру ко-
во ди лац ис тра жи ва ња у бри тан-

ској ор га ни за ци ји „Ал цхај мер”, 
при ли ком су сре та са но ви на ри-
ма у лон дон ском Ме ди ја цен тру 
за на у ку, пре де се так да на, пре-
нео је днев ник „Ин ди пен дент”.

– Чи ни ми се да ни је ствар у 
то ме да ком па ни је хо ће да се 
по ву ку, већ су њи хо ви ак ци о на-
ри по ста ли не стр пљи ви – ре као 
је Ка ран, ко мен та ри шу ћи по-
да так да су сво је ис тра жи вач ке 
ти мо ве у европ ским одељ ци ма 
сма њи ле кор по ра ци је по пут 
„Астра Зе не ке”, „Фај зе ра”„Но-
вар ти са”, „Мер ка”, „Глак со Смит-
Клај на”.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ком-
плет на фар ма це ут ска ин ду стри-
ја је под ве ли ким при ти ском 
услед ре це си је и сву да до ла зи 
до ре зо ва, али у обла сти не у ро-
ло ги је ти су по те зи не про пор-

ци о нал но ра ди кал ни и у дра-
стич ној су прот но сти са по тре-
ба ма. У Бри та ни ји је, на при мер, 
12 пу та ви ше нов ца оти шло на 
ис тра жи ва ње кар ци но ма не го 
де мен ци је, ма да де мен ци ја ко-
шта зе мљу дво стру ко ви ше не го
ма лиг на обо ље ња.

Про из во ђа чи, ме ђу тим, има-
ју сво ју ра чу ни цу. И ово што је 
до са да уло же но у из у ча ва ње 
Ал цхај ме ра и де мент них ста ња 
не са мо да се ни је вра ти ло, не го
се и гу би ци го ми ла ју. „Фај зер” је 
ове го ди не из гу био 750 ми ли о-
на до ла ра ин ве сти ра них у но ви 
лек „ди ме бон” ко ји ни је дао ни-
ка кав учи нак.

У ав гу сту је „Ели Ли ли” про-
гла си ла не у спех екс пе ри мен-
тал не при ме не „со ла не зу ма ба”, 
ле ка ко јим је ова аме рич ка кор-
по ра ци ја по ку ша ла да на док на-
ди не у спех од пре две го ди не 
ка да но ви про из вод из ње них 
ла бо ра то ри ја не са мо да ни је 
по мо гао у ле че њу Ал цхај ме ра, 
не го је ути цао и на по гор ша ње 
бо ле сти.

Ипак, из гле да да је нај ве ћи
уда рац оп штој кли ми бор бе 
про тив Ал цхај ме ра на нео крах 
пре па ра та „ба пи не у зу маб” на 
ко јем су, у јед ном од нај ве ћих 
екс пе ри мен тал них по ду хва та, 
за јед но ра ди ли „Фај зер”, ир ски 
„Елан” и „Џон сон и Џон сон”.

У тре ћој, по след њој фа зи
кли нич ког ис пи ти ва ња, по сле 
из у зет но оп ти ми стич ких по че-
та ка и на го ве шта ја ре во лу ци о-
нар ног про бо ја, кон ста то ва но 
је да ни ка квих по бољ ша ња код 
па ци је на та не ма ни на функ ци о-
нал ном, ни на ког ни тив ном пла-
ну и да љи рад је об у ста вљен.

Сма тра се да раз лог не у спе ха
ле жи у за ка сне лој упо тре би, да 
је лек да ван бо ле сни ци ма ка да 
је про цес про па да ња функ ци ја 
већ био од ма као и да би трет-
ман ве ро ват но био ефи ка сни ји у 
ра ној фа зи, а то је бар 15 го ди на 
ра ни је, јер то ли ко вре ме на про-
ђе до по ја ве пр вих симп то ма.

До ме ти да на шње на у ке на жа-
лост не омо гу ћа ва ју ди јаг но сти-
ко ва ње у по чет ном ста ди ју му, 
код љу ди ко ји не ма ју смет њи. 
У мо згу до ла зи до про ме на, али 
су не ви дљи ве. А ка да се ис по-
ље, он да по мо ћи ви ше не ма. 
Бо лест је не за у ста вљи ва.

Д. Дра гић

У МЕ СЕ ЦУ БОР БЕ ПРО ТИВ АЛ ЦХАЈ МЕ РА БЕЗ ОХРА БРУ ЈУ ЋИХ ВЕ СТИ

Лек све
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Ржељ на не го је због фи скал
них ре ал но сти зе мље и 

нео п ход на, али ће по свој при ли-
ци би ти од ло же на, или бар успо-
ре на – јер је по ли тич ки ве о ма 
ску па.

Бри тан ски кон зер ва тив ни пре-
ми јер Деј вид Ка ме рон је, ка ко 
пи ше та мо шња штам па (углед ни 
„Фај нен шел тајмс”), за бри нут да 
би оно што је за ми шље но да се 
у пен зиј ском си сте му ускла ди 
са мо гућ но сти ма, од не ло пре ви-
ше гла со ва ње го вој пар ти ји, па и 
ње му лич но. А то је већ кал ку ла-
ци ја ко ју ни је дан по ли ти чар не 
иг но ри ше.

Од ре фор ме се, ме ђу тим, не 
од у ста је, али се не ка од пред-
ло же них ре ше ња убла жа ва ју. 
По пут оног да се ста ро сна гра-
ни ца за пен зи ју по ме ри са 65 на 
67 го ди на до 2028. Но ви, ка ко се 
на ја вљу је, „раз вод ње ни” пред лог 
ре фор ме би ће обе ло да њен до 
кра ја ове го ди не у спе ци јал ном 
„бе лом па пи ру”.

Ово је сва ка ко до не ло олак ша-
ње за по сто је ће и бу ду ће бри тан-
ске пен зи о не ре, ко ји тре нут но 
ужи ва ју по год но сти ве о ма да-
ре жљи вог си сте ма чи ја је је ди на 
ма на та што др жав ни бу џет не 
мо же на ду ги рок да га из др жи.

Ка ко то из гле да, мо жда је нај-
бо ље са гле да но са стра не, у 
ре пор та жи „Њу јорк тај мса”, об-
ја вље ној 20. сеп тем бра, у ко јој 
је глав ни лик из ве сни док тор 
Џе фри Лип мен, ко ји је по оце ни 
аме рич ког ре пор те ра ти пи чан 
бри тан ски (др жав ни) пен зи о нер.

Ње го ва го ди шња пен зи ја је 
48.000 фун ти, што је око 60.000 
евра (ра ди бо љег раз у ме ва-
ња све сво те у овом тек сту би-
ће на ве де не у еври ма). Да кле, 

5.000 евра ме сеч но. При стој не 
па ре чак и за ску пу Ве ли ку Бри-
та ни ју.

Али то ни је све. У мо мен ту пен-
зи о ни са ња др Лип мен је од На-
ци о нал не здрав стве не слу жбе, у 
ко јој је пре то га ра дио 35 го ди на, 
до био от прем ни ну од 180.000 
евра, нео по ре зи ву.

Сем то га, овај пен зи о нер има 
пра во на бес плат ну кар ту у град-
ском ауто бу ском пре во зу и го ди-
шњу на док на ду од 250 евра за 
тро шко ве гре ја ња. Сле де ћег ме-
се ца, кад на пу ни 65, ква ли фи ко-
ва ће се за ста ро сни до да так ко ји 
ис пла ћу је др жа ва од 130 евра 
не дељ но, плус скром ни дар од 
12,5 евра за Бо жић.

То је, уства ри, си стем ко ји пре-
ми јер Ка ме рон же ли да ре фор-
ми ше у скла ду са па ро лом да на 
ко ја гла си: „Сте за ње ка и ша”. Др 
Лип мен очи глед но не зна шта 
то зна чи, али је си гур но да ако 
му се би ло шта од оно га што већ 
до би ја бу де ус кра ти ло, не би на 
сле де ћим из бо ри ма гла сао ни за 
Ка ме ро на ни за кон зер ва тив це.

Исто, под ра зу ме ва се, ми сле 
и сви дру ги пен зи о не ри бри тан-
ског јав ног сек то ра, они ко ји су 
рад ни век про ве ли на плат ном 
спи ску др жа ве и ко ји са да ужи-
ва ју бла го де ти ње ног да ре жљи-
вог пен зиј ског си сте ма.

Про тив ра ди кал них ре зо ва 
у си сте му су и за штит ни ци бу-
ду ћих пен зи о не ра, син ди ка ти 

што, на рав но, ко ри сти и опо-
зи ци ја – ла бу ри сти, ко ји пре ма
ис тра жи ва њи ма тре нут но има-
ју ве ћи реј тинг од пар ти је на
вла сти.

Штед ња и сма њи ва ње тро шко-
ва су део про гра ма вла да ју ће
ко а ли ци је на чи јем че лу је Ка ме-
рун од пр вог да на пре у зи ма ња
вла сти у про ле ће 2010. Али, две
го ди не ка сни је вла да се су о ча ва
са не при јат ном чи ње ни цом да
ње ни из да ци, као по сто так бру-
то на ци о нал ног про из во да, од-
но сно укуп ног обр та еко но ми је,
на ста вља ју да ра сту.

Пре ма нај но ви јим про јек ци ја-
ма, ове го ди не они ће из но си ти
876 ми ли о на евра, што је око 45
од сто БНП-а. Пре де сет го ди на то
је би ло 38 од сто.

Овај тренд се при пи су је углав-
ном по ра сту из да та ка за со ци-
јал на да ва ња, ма хом ста ри јим
Бри тан ци ма, ко јих је због де мо-
граф ских трен до ва (ста ре ње ста-
нов ни штва) све ви ше.

По ме ну ти др Лип мен је аме-
рич ком ре пор те ру ре као да он
не ма фи нан сиј ских бри га, иако
је пен зи о нер још од 2007. Али
ње го ве мла ђе ко ле ге у др жав ној
слу жби и те ка ко зна ју да, кад за
то до ђе вре ме, не ће ни из да ле ка
про ћи та ко до бро као он. Ове го-
ди не су већ штрај ко ва ли по сле
на ја ве по ди за ња гра ни це за пен-
зи о ни са ње и ве ћих пен зиј ских
до при но са.

Си ту а ци ју оте жа ва и ма њи
при лив у др жав ну ка су због
ане мич не еко но ми је. Пре ма ак-
ту ел ној прог но зи, она ће ове
го ди не има ти не га ти ван раст од
0,5 од сто, што зна чи да Ка ме ро-
но ва вла да не ће ус пе ти да ис пу-
ни план да бу џет ски де фи цит са
157,7 ми ли јар ди евра сма њи на
око 150 ми ли јар ди.

Пре ма прог но зи Ме ђу на род-
ног мо не тар ног фон да, бри-
тан ски де фи цит ове го ди не ће
из но си ти 8,1 од сто БНП-а, што
зна чи да ће би ти ве ћи од де фи-
ци та два „па ци јен та” ЕУ – Грч ке
и Шпа ни је. Али, с дру ге стра не,
Лон дон не ма про бле ма са за ду-
жи ва њем на фи нан сиј ским тр-
жи шти ма, као Ати на и Ма дрид:
ка ма та ко ју пла ћа је са мо не што
ви ша од 1,6 од сто ко ју до но си-
о ци ма сво јих об ве зни ца ис пла-
ћу је нај сол вент ни ја европ ска
еко но ми ја, Не мач ка.

Из ну да да се „ушти не” на пен-
зи ја ма, пре све га оним из јав ног
сек то ра, ипак се не мо же из бе ћи.
Ко ли ко се до сад у том по гле ду
ни је ште де ло, по ка зу је по да так
да око 100.000 пен зи о не ра ко ји
су не кад би ли у др жав ној слу жби
има ве ће пен зи је од про сеч не
бри тан ске пла те ко ја са да из но-
си око 2.700 евра ме сеч но.

Оста је за то да се ви ди ка ко ће
Ка ме рон по ми ри ти фи нан сиј ске
при ну де и по ли тич ке по тре бе.

М. Бе кин

19

КОЧ НИ ЦЕ ЗА РЕ ФОР МУ У ВЕ ЛИ КОЈ БРИ ТА НИ ЈИ

Пр во бит на иде ја о 
штед њи на пен зи ја ма 
по вла чи се у су да ру
са по ли тич ким
ре ал но сти ма

е фор ма не са мо да је по-
жељна него је због фискал-
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УШап цу, пре сто ни ци „Чи-
ви ја шке ре пу бли ке”, 44.
пут је одр жа на „Чи ви ја да”,

нај ста ри ја ту ри стич ка ма ни фе-
ста ци ја у гра ду на Са ви. У са мо
њи ма свој стве ном, чи ви ја шком
ду ху, под мо том „Зе за мо кри-
зу у ма лом Па ри зу”, Шап ча ни и
број ни го сти су на три да на (од
13. до 15. сеп тем бра) за бо ра ви-
ли сва ко днев не бри ге и пре пу-
сти ли се до бром рас по ло же њу,

сме ху и кар не вал ским уз бу ђе-
њи ма.

Бе ло свет ски ва шар ху мо ра и
са ти ре по чео је „чи ви ја шким ча-
сом” у основ ним шко ла ма. Ђа ци
су има ли при ли ку да чу ју већ
по зна ту при чу о ко чи ји Ми ло-
ша Обре но ви ћа ко ја је, за јед но
са кне зом, за вр ши ла у пра ши ни
јер су не ке ша љив џи је из ње из-
ву кле чи ви ју. Са нај мла ђим чи-
ви ја ши ма су се дру жи ли са ти ри-
ча ри, ху мо ри сти, афо ри сти ча ри
и ка ри ка ту ри сти. Ме ђу њи ма су

би ли и Ми о драг Сто шић, по бед-
ник ово го ди шњег кон кур са за 
са ти рич ну при чу, Ра де Ђер го-
вић, аутор нај бо љег афо ри зма, 
и Го ран Ће ли ча нин, аутор нај у-
спе шни је ка ри ка ту ре.

Удру же ње па ра пле ги ча ра 
при ре ди ло је у На род ном му-
зе ју из ло жбу „Ма ска за ли це и 
по ли це”, док је Дра ган Пе тро-
вић, је дан од нај ве ћих чу ва ра 
ба шти не ста рог Шап ца, у Кул-

тур ном цен тру ор га ни зо вао из-
ло жбу „Ста ри ша бач ки ва зду хо-
плов ци”.

Одр жа ни су и пред сед нич ки 
из бо ри, на ко ји ма је по бе дио но-
ви нар Љу бо драг Сто ја ди но вић, 
ко ји ће го ди ну да на би ти пред-
сед ник „Чи ви ја шке ре пу бли ке”. 
Да би са чу вао фо те љу, он је од-
мах по сле из бо ра „про гла сио” 
анар хи ју, до да ју ћи ка ко је то је-
ди ни на чин да оста не на вла сти.

– Што је го ра власт, из ве сни је 
је да ћу пре жи ве ти као пред сед-

ник! – по ру чио је но во и за бра ни 
пред сед ник, док је ста ри, афо-
ри сти чар Пе тар Ла зић, „за пре-
тио” фор ми ра њем но ве ве ћин-
ске ко а ли ци је и вра ћа њем на 
пре сто.

Нај мла ђи Шап ча ни су се до-
бро за ба ви ли на ма скен ба лу 
и „Шам пи ти ја ди”, а као и ла не 
ис пи си ва ли су по ру ке љу ба ви, 
ми ра и при ја тељ ства ко је су 
хе ли јум ским ба ло ни ма по сла-

ли не по зна тим при ја те љи ма. 
Про на ла зач по ру ке и ба ло на са 
нај у да ље ни је де сти на ци је до го-
ди не ће би ти гост „Чи ви ја де”. За 
љу би те ље бо е ми је при ре ђе но 
је „Чи ви ја шко ве че код Ли ле” у 
ша бач кој ма ли, а „љу ти про тив-
ни ци” но ви на ри и по ли ти ча ри 
од ме ри ли су сна ге у ма лом фуд-
ба лу.

По след њег, тре ћег да на ма-
ни фе ста ци је нај ве се ли је је би ло 
на ули ца ма Шап ца. У цен тру гра-
да се пр во игра ло нај ду же на-

род но ко ло, а по том је све ча но
оки ће ном глав ном ули цом де-
фи ло ва ла кар не вал ска по вор-
ка. Ви ше од 500 уче сни ка пе тог
ме ђу на род ног кар не ва ла, ор га-
ни зо ва ног под окри љем Свет-
ске фе де ра ци је, сти гло је из 11
зе ма ља, од Бо сне и Ма ке до ни је
до Укра ји не и Ку бе. На три по-
зор ни це у цен тру гра да сме њи-
ва ли су се раз ли чи ти рит мо ви,
ко ре о гра фи је и нај не о бич ни је

ма ске, у атрак тив ном про гра му
ко ји су во ди ли мла ди глум ци из
се ри је „Вој на ака де ми ја” и фил-
ма „Мон те ви део”.

На кон што је спу ште на за ве-
са на „Чи ви ја ду”, у гра ду на Са ви
на ста вље на је но ва фе шта – чу-
ве ни „Ша бач ки ва шар”. Не ко је,
у чи ви ја шком сти лу, мо жда и
„зе знуо кри зу”, али се и на ово-
го ди шњем ма ло го спо јин ском 
ва ша ру нај ви ше ку по ва ло све
што је – нај јеф ти ни је.

Д. Гру јић
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Од из ло жби до кар не ва ла
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Се ло При ли ке у Мо ра вич ком окру гу,
ра ни је по зна то по је ди ној са те лит-
ској ста ни ци у СФРЈ, де це ни ја ма је и

цен тар раз ли чи тих кул тур но-ту ри стич ких
ма ни фе ста ци ја. Фе сти вал срп ске из вор не
пе сме и Фе сти вал деч јих фол клор них ан-
сам ба ла под на зи вом „Све тлост на бре жуљ-
ку” спа да ју у оне ма ни фе ста ци је ко је има ју
за циљ га је ње и чу ва ње из вор ног срп ског
пе ва ња и игра ња. Ор га ни за то ри фе сти ва ла
су Дом кул ту ре „Ива њи ца”, Ме сна за јед ни-
ца и Основ на шко ла „Сре тен Ла за ре вић” у
При ли ка ма, КУД „При лич ки ки се љак” и Ту-

ри стич ка ор га ни за ци ја Ива њи ца, а по кро-
ви тељ ива њич ка оп шти на.

На ово го ди шњем, ју би лар ном де се том
фе сти ва лу „При ли ке 2012” уче ство ва ло је
66 гру па из свих кра је ва Ср би је, Ре пу бли-
ке Срп ске и Хр ват ске, а по себ но ра ду је ве-
ли ко при су ство мла дих из во ђа ча, што го-
во ри да је фе сти вал по сти гао глав ни циљ
– пре но ше ње на род не ба шти не на мла да
по ко ле ња.

По од лу ци жи ри ја, у жен ској кон ку рен ци-
ји нај бо ље је би ло КУД „Ле пе ни ца” из Кра гу-
јев ца, дру га „Бр ве ни ца” из Бр ве ни ка, а тре-
ће ме сто су по де ли ли „Би се ри Мо ра ви це” 
из Ива њи це и „Ђер дан”, ста ри ја гру па из Бу-
ко ви це. У кон ку рен ци ји му шка ра ца три јум-
фо ва ли су пе ва чи из кра ље вач ке „Риб ни це”,
иза њих су би ле „По до пле нач ке де ли је” из

Вин че, а тре ћи гру па „Лу но вач ка мо ба” из
Лу но вог Се ла. За нај бо љу со лист ки њу про-
гла ше на је Је ла Цви јо вић („Рас пе ва ни По-
же жа ни” из По же ге), а за нај бо љег со ли сту
Ра дој ко Па у но вић („За ви чај ци” из Чач ка).

На так ми че њу за нај бо ље мла де фол кло-
ра ше уче ство ва ли су углав ном уче ни ци
основ них и сред њих шко ла. Пр во ме сто
из бо рио је КУД „Ера” из Ужи ца, дру го КУД
„Елек тро пор це лан” из Аран ђе лов ца, а тре-
ће „Лу ка Спа со је вић” из Љи га.

Так ми че ње деч јих фол клор них ан сам ба-
ла и ове го ди не је ве о ма успе шно ор га ни-
зо ва ла се о ска Основ на шко ла „Сре тен Ла-
за ре вић”, а мла ди су пред ве ли ким бро јем
гле да ла ца по ка за ли уме ће и по зна ва ње
срп ске ба шти не и тра ди ци је.

М. Па вло вић

До ма ћин ство Ве ле и Ми лој ка 
Ле ко ви ћа из Ви ло ва про гла ше-
но је за нај бо љег про из во ђа ча 
зла тар ског си ра на Зла тар ској 
си ри ја ди одр жа ној у Бо же ти ћи-
ма код Но ве Ва ро ши.

Из ко ли бе Ле ко ви ћа, ко ји на 
по ро дич ном има њу на па ди на-
ма Бо са ња га је три кра ве му-
за ре, сти гао је нај ква ли тет ни ји 
сир. Ово че тво ро чла но до ма-
ћин ство на гра ду за нај бо љи сир 
до би ло је и пре 16 го ди на на пр-
вој Зла тар ској си ри ја ди.

– Вре ме на су те шка за про из-
во ђа че и је два да се по кри ва ју 
тро шко ви ра да. На сре ћу, не ма-
мо бар про бле ма са пла сма ном 
си ра, а це на му је 400 ди на ра за 
ки ло грам. Куп ци нам до ла зе на 
но ге, а нај ви ше их је ме ђу ви-
кен да ши ма на Зла тар ском је зе-

ру и ту ри сти ма на Зла та ру. На ше 
до ма ћин ство ба ви се и се о ским 
ту ри змом, па знат не ко ли чи не 
си ра про да је мо стал ним го сти-
ма – ка же Ми лој ко Ле ко вић.

Пре ма оце ни струч ног жи ри-
ја, на чи јем че лу је и ове го ди не 
би ла проф. др Сла ви ца Ве ско вић 
са Ин сти ту та за хи ги је ну и тех но-
ло ги ју ани мал них про из во да из 
Бе о гра да, чак 14 од укуп но 63 так-
ми чар ска узор ка пу но ма сног зла-
тар ског си ра од кра вљег мле ка 
свр ста но је у гру пу си ре ва вр хун-
ског ква ли те та, а вред не нов ча не 
на гра де оп шти не Но ва Ва рош и 
спон зо ра до би ло је де сет нај бо-
љих про из во ђа ча. Дру га на гра да 
при па ла је Сто ја ни Ло ја ни чић из 
Ак ма чи ћа, а тре ћа ње ној ком ши-
ни ци Све тла ни Ло ја ни чић. До ма-
ћин ству Ра до ми ра Гр бо ви ћа из 

Др ма но ви ћа при па ло је че твр то,
а Пе тру Зо ри ћу из Бо же ти ћа пе то
ме сто. Ше ста на гра да при па ла је
Сте ва ну Је ли ћу из Де бе ље, сед-
ма Јор да ну Џе ку ли ћу из Тру до ва,

осма Ми ло са ву Џе ку ли ћу из Тру-
до ва, де ве та Ра ду Зо ри ћу из Бо-
же ти ћа, а де се та Ми ло шу Па ли ћу
из Бу ко ви ка.

Ж. Ду ла но вић

ОДР ЖА НА ШЕ СНА Е СТА „ЗЛА ТАР СКА СИ РИ ЈА ДА”

На гра де за бе ле кри шке

Нај бо љи про из во ђа чи зла тар ског си ра са пред став ни ци ма

оп шти не

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА КУЛ ТУР НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ПРИ ЛИ КА МА

Чу ва ју 
из вор ни
фол клор

Де ци нај ви ше апла у за

Нај бо ље из вор но из во ђе ње

хроника
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пензионерски кутак

БЛА ЦЕ

Бе о град уз дуж
и по пре ко

Пен зи о не ри из Бла ца ор га ни зо ва ли су ове го ди не не-Пензионери из Блаца организовали су ове године не
ко ли ко из ле та. Из ме ђу оста лих, по се ти ли су и Ри бар ску и
Вр њач ку Ба њу па су на тај на чин за о кру жи ли ци клус оби-
ла за ка на ших нај леп ших ба ња.

Нај ве ће ин те ре со ва ње Бла ча на ипак је би ло за по се ту
глав ном гра ду Ср би је, Бе о гра ду, ода кле су по не ли и нај-
леп ше ути ске.

– Јед но днев на по се та Бе о гра ду иза зва ла је по себ не им-
пре си је на ших чла но ва. Об и шли смо зна чај на ме ста по пут
тор ња на Ава ли, Ка ле мег да на, Ку ће цве ћа и Хра ма Све тог
Са ве. За мно ге је то би ло ве ли ко ужи ва ње, а за по је ди не и
при ли ка да пр ви пут ви де не ка од ових ме ста – ре као је Де-
си мир Ђор ђе вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра у овој
то плич кој оп шти ни, и до дао да се раз ма тра мо гућ ност да
до кра ја го ди не још јед ном от пу ту ју у Бе о град.

Ина че, блач ки пен зи о не ри има ју у пла ну још не ко ли ко
из ле та у овој го ди ни. Ж. Д.

ЧУ КА РИ ЦА

Из лет за 75 плус
Клуб и днев ни цен тар за ста ри је „Чу ка ри ца 1” Ге рон то ло-

шког цен тра Бе о град и ове го ди не је ор га ни зо вао јед но-
днев ни из лет за ко ри сни ке ста ри је од 75 го ди на. На про-
гра му пу то ва ња би ли су ма на стир Кру ше дол, за тим Пив ни-
це (ГЦ Бач ка Па лан ка) и Бач ки Пе тро вац.

На из лет, ор га ни зо ван 14. сеп тем бра, кре ну ло је њих пе-
де се так, а ис пра тио их је лич но пред сед ник ГО Чу ка ри ца, 
Зо ран Га јић, по же лев ши им сре ћан пут.

Пут је про те као у при јат ној ат мос фе ри, а на кон оби ла-
ска ма на сти ра Кру ше дол, пре ко Фру шке го ре и Но вог Са да 
сти гло се и до под руч не је ди ни це ГЦ Бач ка Па лан ка у Пив-
ни ца ма. При јат но пу то ва ње обо га ти ли су сво јим сти хо ви-
ма и по ша ли ца ма Је ла Мир ко вић и Ду шан Ма ље вић.

У Клу бу за ста ри је у Пив ни ца ма го сте из Бе о гра да до че-
ка ли су љу ба зни до ма ћи ни, уз при год но по слу же ње, а на-
кон то га су раз гле да ли стал ну из ло жбе ну по став ку и об и-
шли обли жњу сло вач ку еван ге ли стич ку цр кву.

Већ по ма ло умор ним и оглад не лим из лет ни ци ма при-
ре ђен је ру чак у на ци о нал ном ре сто ра ну „Аре на” у Бач ком 
Пе тров цу (ко ри сни ци су са ми пла ти ли ру чак и пи ће, а тро-
шко ве пре во за по кри ла је ГО Чу ка ри ца).

Све у све му, пу то ва ње је про те кло у до бром рас по ло же-
њу, а овај из лет ће мно ги ма оста ти у ду гом се ћа њу.  М. М.

НИШ

Из Со ко ба ње 
у Европ ски ку так

По чет ком сеп тем бра у Ни шу је одр жа на из ло жба ра до-
ва на ста лих у Сли кар ској ко ло ни ји тре ћег до ба „Со ко ба ња 
2011”. По се ти о ци су мо гли да по гле да ју 40 сли ка из ло же них 
у „Европ ском кут ку”, у окви ру ма ни фе ста ци је Олим пи ја да 
спор та, здра вља и кул ту ре ли ца тре ћег до ба.

Из ло жбу ра до ва са Ко ло ни је отво рио је град ски већ ник 
Бра ни слав Ран ђе ло вић, а отва ра њу су при су ство ва ли број-

ни сли ка ри, пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, го сти из 
окру же ња и пен зи о не ри из Ни ша, Алек син ца, Про ку пља, 
Свр љи га и дру гих ме ста.

О зна ча ју ове ма ни фе ста ци је го во рио је осни вач Ко ло ни је, 
Мом чи ло Вук са но вић Мо ма Бра да, а при год не бе се де су има-
ли и Ђор ђе Ма ри чић, се кре тар По кре та тре ћег до ба Ср би је, и 
Ми ло рад Сто шић, пред сед ник По кре та тре ћег до ба у Ни шу.

Из ло жба је пред ста вља ла пред так ми чар ски увод за ни-
шке пен зи о не ре уочи пе те Олим пи ја де спор та, здра вља и 
кул ту ре, ко ја се одр жа ва у Со ко ба њи од 30. сеп тем бра до 4. 
ок то бра ове го ди не. С. Н.

ВРА ЊЕ

р рСкро ман при лог
из го ре лом по зо ри шту

Почетком јула ове године из го ре ло је нај ста ри је врањ ско по-
зо ри ште „Бо ра Стан ко вић”.  Удру же ње пен зи о не ра „Не за ви сност” 
по кло ни ло је по зо ри шту су му од де сет хи ља да ди на ра. Управ ни 
од бор је на сед ни ци од 6. августа 2012. го ди не до нео од лу ку и 
сред ства су од мах упла ће на.

– Је сте да је су ма ма ла, али су на ше мо гућ но сти скром не 
и по клон је од ср ца – ре као је том при ли ком Сто јан То мић, 
пред сед ник овог удру же ња. Р. С.
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ЉУ БО ВИ ЈА

Во ле дру же ње
Пен зи о не ри из Љу бо ви је ве о ма во ле да се дру же са пен-

зи о не ри ма из гра до ва ши ром Ср би је. У то ме су про те клих
ме се ци би ли ве о ма ак тив ни, па је ви ше од 300 љу бо виј ских
пен зи о не ра би ло на дру же њи ма ко ја су ор га ни зо ва ла удру-
же ња пен зи о не ра у Ло зни ци, Ва ље ву, Ба њи Ко ви ља чи, Ма-
лом Звор ни ку, и на дру же њу у Ет но се лу Врх по ље на Дри ни
ко је су за јед нич ки ор га ни зо ва ла удру же ња из Лај ков ца и Љу-
бо ви је.

– Дру же ње са вр шња ци ма ме окре пљу је и пру жа ми ра зо-
но ду. На њи ма сам се упо знао и спри ја те љио са до ста пен зи-
о не ра, не ке од њих по звао сам да ми до ђу у го сте, а и они су
ме не. Ве о ма ле по нам је би ло у Ет но се лу на Дри ни. Пло ви лиј у у Др
смо два са та чам ци ма низ Дри ну и уз пе сму и свир ку ужи ва ли 
у ле по ти ове хи ро ви те и бр зе ре ке – ка же Ми лен ко Ђу ка но-
вић, пен зи о нер из Љу бо ви је. М. М.

ТР СТЕ НИК

Пр ва „Фа за ни ја да”
На фуд бал ском игра ли шту у Ду бљу код Тр сте ни ка, пред

ве ли ким бро јем по се ти ла ца, уз уче шће 15 еки па из тр сте-
нич ке и дру гих оп шти на, одр жа но је так ми че ње у ку ва-
њу ло вач ког па при ка ша под на зи вом „Фа за ни ја да Ду бље
2012”.

– На иде ју о одр жа ва њу ове ма ни фе ста ци је до шло је
нас не ко ли ко ло ва ца. Ле ти ор га ни зу је мо и ноћ ни тур нир,
ко ји је и ове го ди не пра тио ве ли ки број гле да ла ца, а уче-
ство ва ло је 20 еки па. По бед ни ци су до би ли вред не на-
гра де, баш као и да на шњи шам пи о ни у ку ва њу ло вач ког

па при ка ша. Овом ма ни фе ста ци јом смо же ле ли да ожи ви-
мо се о ска до га ђа ња, да при ву че мо пре све га мла де да се
дру же и ужи ва ју и за и ста смо ус пе ли. На дам се да ће мо и
иду ће го ди не би ти на овом ме сту, али у ве ћем бро ју – ре-
као је Мар ко Пе тра ши но вић, пред сед ник Ор га ни за ци о-
ног од бо ра „Фа за ни ја де”.

Нај бо љи па при каш ску ва ла је еки па „Џи ги” из Ду бља
ко ју су чи ни ли Љу бо драг и Ми лан Пе цић и Дра ги ша Ја ко-
вље вић. Дру го ме сто осво ји ла је еки па „Гра ди на”, а тре ће
„ЦДР” из Ста ни ши на ца. Ор га ни за то ри су би ли Ме сна за-
јед ни ца Ду бље и ло вач ка по дру жни ца овог се ла, а по мо-
гли су и оп шти на Тр сте ник, ко ја је ујед но би ла и глав ни
по кро ви тељ, за тим „Ло во турс” и пред у зе ће „Ком па ни” из
Тр сте ни ка. Д. И.

ЗА ЈЕ ЧАР

На Ба би ном зу бу
Пе де сет чла но ва Удру же ња же ле знич ких пен зи о не ра За је-

ча ра и Клу ба ста рих Цр ве ног кр ста „Зре ло до ба” из Вр жо грн-
ца, ор га ни зо ва ли су из лет на је дан од вр хо ва Ста ре пла ни не,
Ба бин зуб. По ред успо на на Ба бин зуб (1.758 м), где су нај у-
пор ни ји би ли Ву ко сав Ђор ђе вић (92) и Сло бо дан ка Ко ва че-

вић (60), из лет ни ци су по се ти ли и Пла ни нар ски дом, ЕПС-ов
хо тел и но ви хо тел „Ста ра пла ни на” на Ја буч ком рав ни шту. Из-
лет је ве се ло за вр шен на Цр ном вр ху.

– Ово нам је дру ги за јед нич ки из лет овог ле та, по ред оног
на Сре бр но је зе ро, а уско ро ће мо оби ћи и зна ме ни то сти Не-
го тин ске кра ји не, од Врат не до Ра јач ких пив ни ца – ис ти чу
Дра го љуб Пе рић из За је ча ра и Љу бо мир Дон чић из Вр жо-
грн ца, ини ци ја то ри ових за јед нич ких дру же ња. М. С.
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Од ка да сам по стао пен зи о нер 
и учла нио се у на ше удру же ње у 
Ло зни ци, био сам за до во љан 
њи хо вим ра дом, а на ро чи то ти-
ме што су стал но ор га ни зо ва ли 
из ле те. Ишли смо у по се те дру-
гим ор га ни за ци ја ма и оби ла зи-
ли смо мно га ле па ме ста у Ср би-
ји. Ка да су из ле ти ор га ни зо ва ни, 
ре кли би нам ко ли ко то ко шта и 
ми смо до ла зи ли у удру же ње и 
упла ћи ва ли. Све је то та ко ишло 
го ди на ма, али сад од јед ном ви-
ше не мо же. Не до зво ља ва се 
да упла ћу је мо код нас у про сто-
ри ја ма удру же ња за из ле те, не-
го нам ка жу да све мо ра да иде 
пре ко по слов ног ра чу на на шег 
удру же ња, да иде мо ваљ да у 
по шту да упла ћу је мо на ра чун. 

На ма је то све ја ко ком пли ко ва-
но. Ми же ли мо да као и до са да
упла ћу је мо у сво јим про сто ри-
ја ма. Не зна мо за што је са да то
про блем и та ко ни смо ни ишли
на из ле те ове го ди не. Ја сам пи-
тао у тр жи шној ин спек ци ји, пи-
тао сам и на још не ким ме сти ма
за об ја шње ње и да ли ствар но
мо ра мо да упла ћу је мо пре ко
по слов ног ра чу на удру же ња за
из лет, али ни су зна ли да ми да ју
кон кре тан од го вор.

Лич но сам ја ко по го ђен ова-
квим ста вом Удру же ња јер нам
је оне мо гу ће но дру же ње са дру-
гим пен зи о не ри ма и од ла зак на
из ле те ко ји су на ма ве о ма зна-
чај ни и на ко је за и ста же ли мо и
да ље да иде мо. 

За то мо лим вас, ре дак ци ју на-
шег ли ста „Гла са оси гу ра ни ка”,
да ми од го во ри те да ли су они у
пра ву и да ли је ствар но је ди ни
на чин да се за из ле те упла ћу је
пре ко по слов ног ра чу на удру-
же ња.

То ми слав Ди шић,

Ло зни ца, Дрин ска 33

Од го вор: Пре ма на шим са-
зна њи ма, удру же ња пен зи о-
не ра су ре ги стро ва на у АПР-у
(Аген ци ји за при вред не ре ги-
стре) као и сва дру га удру же ња
гра ђа на, и ту по сто ји и њи хов
број ра чу на, па су у том слу ча-
ју ду жни да све сво је фи нан-
сиј ске тран сак ци је и оба вља ју
пре ко тог ра чу на.
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ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

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

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

Некад и сад

Укинути су нам излети

Са рад ња са ин спек ци ја ма ра да
Иако је глав ни за да так Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка да спро во-

ди оси гу ра ње по За ко ну о оси гу ра њу рад ни ка у свим ње го вим гра на ма, За ко-
ном је омо гу ће но да се Сре ди шњем уре ду од ре де и дру ги по сло ви, спо ред ни
за да ци уко ли ко се они од но се на за шти ту рад ни ка и њи хо вих ин те ре са.

Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка са ра ђу је са над ле жним ин спек ци ја-
ма ра да код свих ис тра га не срећ них слу ча је ва, као и код пре гле да по је ди них 
пред у зе ћа с об зи ром на вр ше ње про пи са о хи ги јен ским и тех нич ким за штит-
ним ме ра ма за за шти ту здра вља и жи во та рад ни ка и на ме ште ни ка, као и
на су зби ја њу опа сно сти од не срећ них слу ча је ва. Сре ди шњи уред са ра ђу је на-
да ље и код из да ва ња по треб них про пи са о за штит ним ме ра ма и ме ра ма
опре зно сти. У на шој др жа ви по сто ји да нас код сва ке бан ске упра ве, као и код
упра ве гра да Бе о гра да, по јед на ин спек ци ја ра да. У Сав ској ба но ви ни по сто ји, по ред са ме ин спек ци је ра да у За гре бу, и њен по дру жни
уред у Оси је ку, под ко је спа да су сед них 13 сре зо ва. Над ле жне од лу ке до но си ин спек ци ја у За гре бу.

(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)

Над ле жност Ин спек то ра та за рад
Ин спек то рат за рад је ор ган упра ве у са ста ву Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке ко јим ру ко во ди ди рек тор, а

има 28 је ди ни ца, од но сно оде ље ња и од се ка ко ји се на ла зе у управ ним окру зи ма и гра ду Бе о гра ду, и два оде ље ња у се ди шту Ин спек-
то ра та. Ак тив но сти Ин спек то ра та усме ре не су ка су зби ја њу ра да на цр но, сма ње њу бро ја по вре да рад но-прав них од но са (пре ко вре-
ме ни рад, ис пла та за ра да, ра зни об ли ци дис кри ми на ци је), као и ка из град њи мо дер ног си сте ма ин спек ци је ра да. Ин спек то рат вр ши

по сло ве над зо ра у обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду (БЗР)
и рад них од но са над при ме ном За ко на о ра ду, За ко на о без бед но-
сти и здра вљу на ра ду, За ко на о за шти ти ста нов ни штва од из ло-
же но сти ду ван ском ди му, За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња на
ра ду, За ко на о при ват ним пред у зет ни ци ма, За ко на о при вред ним
дру штви ма (у де лу ко ји се од но си на без бед ност и здра вље на ра-
ду). Та ко ђе, по сао Ин спек то ра та је и да над зи ре при ме ну За ко на о
штрај ку, Оп штег ко лек тив ног уго во ра, ко лек тив них уго во ра (по-
себ них и по је ди нач них), оп штих ака та и уго во ра о ра ду ко ји ма се
уре ђу ју пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них у ор га ни за-
ци ја ма, прав ним ли ци ма и дру гим об ли ци ма ор га ни зо ва ња, као и
уста но ва ма. По ред на ве де них за ко на, ин спек ци ја ра да оба вља и
над зор над при ме ном дру гих про пи са о ме ра ма и нор ма ти ви ма
БЗР, тех нич ким ме ра ма ко је се од но се на без бед ност и здра вље
на ра ду, стан дар да и оп ште при зна тих ме ра у де лу ко јим се уре-
ђу ју пи та ња из обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду. J. O.
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Те ле сно оште ће ње и 

бе не фи ци ра ни стаж

Пра во на пен зи ју у Ср би ји

и у Ка на ди

По ро дич на пен зи ја

По треб на оста вин ска рас пра ва

То ком од слу же ња ка зне пра ва 

и оба ве зе ми ру ју

?
Љ. Мар ко вић, Бе о град: Ја сам глу во нем, имам 70% те ле-

сног оште ће ња и мо лим да ме упу ти те ко ме да се обра тим

за по моћ око ре гу ли са ња пра ва на бе не фи ци ра ни рад ни

стаж: имам 31 го ди ну ста жа и 53 го ди не жи во та; при ја вљен

сам на би роу за не за по сле не и од њих имам про це ну рад не

спо соб но сти. По се ду јем сву до ку мен та ци ју.

?
Љ. Си мић: У ја ну а ру 2013. пу ним 60 го ди на жи во та. У Ср-

би ји сам оства ри ла 15 го ди на и 8 ме се ци рад ног ста жа. По

про пи си ма ко ји су са да ва же ћи, тре ба ло би да, ка да на пу-

ним 60 го ди на, оства рим пра во на ста ро сну пен зи ју. Тре нут но

сам за по сле на у Ка на ди, где се пра во на пен зи ју оства ру је са

65 го ди на ста ро сти, а Ср би ја још не ма пот пи сан спо ра зум са

овом зе мљом. Мо лим Вас да ми об ја сни те ка ко се то од ра жа ва

на оства ри ва ње мо га пра ва на ста ро сну пен зи ју у Ср би ји с об-

зи ром на на ве де ну кла у зу лу: „Ко ри сник ста ро сне пен зи је мо-

же без огра ни че ња по но во ући у оси гу ра ње (да се за по сли) по

уго во ру о ра ду, уго во ру о де лу, аутор ском уго во ру, и да при ма

пен зи ју, из у зев ка да се за по сли у ино стран ству (укљу чу ју ћи и

бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке), уко ли ко ме ђу на род ним уго-

во ром ни је дру га чи је од ре ђе но”. ?
М. Сто ја но вић: Ра ди се о пра ву мо је мај ке, ко ја је 1941.

го ди ште, на до би ја ње по ро дич не пен зи је. Мој отац је до

1991. го ди не ра дио у Хр ват ској, те смо по сле то га из бе гли

у Но ви Сад. Од 1992. до 2000. го ди не ра дио је у Ини, за тим у

Бе о пе тро лу, и оства рио је око осам го ди на ста жа у Ре пу бли ци

Ср би ји. У тре нут ку ка да је оства ри вао пра во на пен зи ју ни су

би ли пот пи са ни спо ра зу ми из ме ђу Хр ват ске и Ср би је ве за ни

за пен зи ју, та ко да отац ни је оства рио ни ка кву на док на ду из

пен зиј ског фон да Ср би је, од но сно пен зи ју је оства рио са мо у

Хр ват ској за стаж од 31 го ди не. Пре не ко ли ко го ди на отац и

мај ка су се вра ти ли у Хр ват ску у окви ру збри ња ва ња из бе гли-

ца, али је отац у ме ђу вре ме ну умро. Мај ка, ко ја је већ у по зним

го ди на ма, ви ше не мо же да жи ви са ма у Хр ват ској и пре се ли-

ће се код ме не у Но ви Сад. За ни ма ме да ли она мо же уз од-

го ва ра ју ће па пи ре да оства ри пра во на по ро дич ну пен зи ју за

пен зиј ски стаж ко ји је мој отац оства рио у Ср би ји, од но сно за

осам го ди на? Ако је то мо гу ће, ко јим ин сти ту ци ја ма и са ко јим

до ку мен ти ма тре ба да се обра тим.

?
М. Р., Бе о град: У бра ку са су пру гом сам би ла 42 го ди не. Ја 

сам до би ла стан (43 квм) од сво је фир ме као но си лац ста-

нар ског пра ва. На уго во ру о за ку пу ста на би ли смо су пруг 

и ја. Код от ку па ста на за кљу чен је уго вор о от ку пу са да ва о-

цем ста на на ко ри шће ње и са мном, ко ји смо от ку пи ли и укњи-

жи ли на мо је име. Де це ни смо има ли. За жи во та мог су пру га 

на пра ви ли смо те ста мент, ко ји је пот пи сан сво је руч но, са два 

све до ка и њи хо вим лич ним по да ци ма, та ко да у слу ча ју смр ти 

јед ног од нас стан оста је дру гом. С об зи ром на из ло же но, да 

ли тре ба про ве сти оста вин ски по сту пак, јер имо ви на – стан се 

во ди на ме ни.

?
В. Ј., Љу бо ви ја: Вла сник рад ње је на од слу же њу дво го ди-

шње за твор ске ка зне, рад ња ра ди са овла шће ним ли цем

– струч ним по сло во ђом (ре ги стро ван код АПР) и има за-

по сле на ли ца. Да ли пред у зет ник мо ра да се од ја ви са ПИО (од-

но сно здрав стве ног осигурања) или не, да ли му се тај пе ри од

(ако се пла ћа) ра чу на у пен зиј ски основ?

Од го вор: С об зи ром на узрок 
Ва шег те ле сног оште ће ња, 
прет по став ка је да је оно по сто-
ја ло од де тињ ства, те да има те 
пра во да Вам се це ло ку пан стаж 
про ве ден на ра ду утвр ди као 
стаж са уве ћа ним тра ја њем ра-
чу на ју ћи сва ких 12 ме се ци као 
15 ме се ци ра да. Ово пра во је 
ре гу ли са но чла ном 58 За ко на 
о ПИО. Ка ко у овом слу ча ју све 
до пен зи о ни са ња ни је мо гу ће 
утвр ди ти ко нач но тра ја ње ста-

жа са уве ћа ним тра ја њем, то
се об ра чун и тра ја ње утвр ђу је
тек при ли ком пен зи о ни са ња.
За Вас је ва жно да зна те да се
до 1988. го ди не сав ефек ти ван
стаж ра чу на као стаж са уве ћа-
ним тра ја њем, а од та да прак-
тич но са мо вре ме про ве де но
на ра ду без вре ме на про ве де-
ног на бо ло ва њу. За са да ни са
ста жом са уве ћа ним тра ја њем
не ис пу ња ва те усло ве за ста ро-
сну пен зи ју.

Од го вор: Ово је јед но од, сло-
бод но се мо же ре ћи, уни вер зал-
них пра ви ла, што зна чи да др жа-
ве не до зво ља ва ју да ко ри сни ци 
њи хо вих пен зи ја од њих при ма ју 
пен зи ју, а исто вре ме но у дру гој 
др жа ви ра де. Ово је из ри чи то 
про пи са но чла ном 121, став 2 За-
ко на о ПИО. Тач но је да спо ра зум 
са Ка на дом још ни је пот пи сан, 

али је у из гле ду ско ро пот пи си ва-
ње. Ви мо же те оства ри ти пра во 
на пен зи ју у Ср би ји ка да на пу ни-
те 60 го ди на ста ро сти, али по што 
на ста вља те да ра ди те у Ка на ди, 
то пра во мо же би ти без ис пла те 
пен зи је, па ка да оства ри те пра во 
и у Ка на ди, мо же Вам се пен зи ја 
ис пла ћи ва ти исто вре ме но ка да и 
ка над ска.

Од го вор: Не ма за кон ске пре-
пре ке да Ва ша мај ка оства ри 
пра во на по ро дич ну пен зи ју и у 
Ре пу бли ци Ср би ји. Зах тев мо же 
да под не се и из Ре пу бли ке Хр-
ват ске, али ако се већ пре се ли ла 
у Ср би ју, то мо же учи ни ти и ов-
де. С об зи ром на то да ће жи ве ти 
са Ва ма у Но вом Са ду, мо же под-
не ти зах тев у Но вом Са ду, а осам 

го ди на ста жа Ва шег по кој ног
оца је са свим до вољ но за при-
зна ва ње пра ва. То не ће би ти ве-
ли ка пен зи ја, али до вољ но да би
оства ри ла пра во на здрав стве-
ну за шти ту у Ре пу бли ци Ср би ји.
Пен зи ја ће се сва ка ко од ре ди ти
при ме ном спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу са Ре пу бли ком
Хр ват ском.

Од го вор: Да би се не ка имо-
ви на и зва нич но у слу жбе ним
еви ден ци ја ма во ди ла на Ва ше
име, по треб но је по кре ну ти по-
сту пак оста вин ске рас пра ве.
До та да, без об зи ра на то што
ту имо ви ну ко ри сти те са мо Ви,
она се не во ди са мо на Вас јер
се ра ди о имо ви ни сте че ној у

бра ку, па иако не ма ди рект них
по то ма ка мо гу се ја ви ти на-
след ни ци из дру гог на след ног
ре да ко ји мо гу да оспо ра ва ју
вла сни штво над по ло ви ном
имо ви не. Те ста мент је са мо из-
ра жа ва ње во ље, али у оста вин-
ској рас пра ви се она спро во ди
у де ло.

Од го вор: Вре ме про ве де но 
на од слу же њу ка зне за тво ра 
ни у ком слу ча ју не мо же да се 
во ди као оба вља ње са мо стал-
не де лат но сти. Пре ма то ме, за 
то вре ме сва пра ва и оба ве зе 

пред у зет ни ка тре ба да ми ру-
ју. По сле од слу же ња ка зне, ако
пре су дом ни је дру га чи је од ре-
ђе но, пред у зет ник мо же по но-
во да се вра ти оба вља њу сво је
де лат но сти.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање
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СКАНДИНАВКА

Ми са о не на пра ве
Се ћа ња на људ ске по тре бе у на ма још жи ве.

Не ки кри ми нал ци су би ли нео пре зни – ухва ти ла их је
про ма ја.

Ме сто у ста рач ком до му срећ ни ци на сле де од ро ди-
те ља.

Ку ку ри ка ње је знак да од сви та ња не ма ни шта.

По ди за ли смо му спо ме ни ке све док је на род же лео да
их ру ши.

Вре ме ће по ка за ти да исто ри ја са си гур но шћу не мо же
да од го во ри ни на јед но пи та ње.

До бро про ла зно вре ме има ли смо још на стар ту.

Не ма сум ње ко ја не мо же би ти ком пен зо ва на ва ља-
ним по ли тич ким обе ћа њем.

Не мо гу да се се тим ка да сам има ла сјај но пам ће ње.

Ми смо на ре пу ка ра ва на. Не чу је мо да ли пси ла ју.

Пра вом са ти ри ча ру је ја сно да ће ње го во пи са ње за у-
век оста ти мр тво сло во на хар ти ји.

Ву ко са ва Ден чић
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– да је пр ва кре дит на кар ти ца из да та 1950. го ди не? Те го ди-

– да су, по ре ше њу кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, 1868. го ди-

– да је нај ра ни ји па пир ни но вац у Евро пи штам пан у Швед-

– да исто ри ја ди на-

на ве де не ва лу те до би ле име?

не је Френк Мек на ма ра осно вао Дај нерс клуб – пр ву не за ви-

 не ис ко ва не но ве срп ске мо не те од ле гу ре ба кра, у апо е ни ма 

ској, 1601. го ди не?

ра по чи ње са рим ским 

сну ком па ни ју за кре дит не кар ти це у све ту, а пред но сти ова-

од 1, 5, и 10 па ра? Но ва нов ча на је ди ни ца, ди нар, ис ко ва на је 

сре бр ним нов цем, де на-

квог на чи на по сло ва ња бр зо су уоче не па је 1951. Дај нерс 

у сре бру 1875. го ди не.

 ри ју сом, из тре ћег ве ка 

клуб већ имао 420.000 чла но ва.

п. н. е. по ко ме су и све 
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Мо лим за реч
Кад на ја вљу ју троп ски та лас, ме те о ро ло зи ми сле на троп ске вру-

ћи не, а еко но ми сти да је Ср би ја тро па.

Ако је тач но да Ср би ја од у ми ре, он да су пен зи о не ри аван гар да.

Ко нач но нам је кре ну ло. Про би ли смо дно.

Об у ста вљен је увоз чач ка ли ца. Ви ше не ма шта да се на бо де.

Див но сам се про вео на од мо ру. Ко би ре као да је од та да про шло
већ 30 го ди на.

Од пен зи је се мо же ле по жи ве ти. Ако не ве ру је те, пи тај те пен зи о-
не ре у Не мач кој и Швај цар ској.

По че ло је су зби ја ње ко ма ра ца. То је пр ва фа за бор бе про тив ко-
руп ци је.

Де јан Па та ко вић

(Х)умор не ми сли
До бро је што нам но ва власт не обе ћа ва но ва бр да и до ли не – ре-

љеф на ше до мо ви не оста ће исти.

Тај на што смо нај бо љи на све ту је крат ка и ја сна – та кви смо ро-
ђе ни!

Свет ска кри за ће уско ро пре ста ти – на ши вр хун ски струч ња ци
од ла зе у свет чим ди пло ми ра ју.

Ко има оп ти ми стич ке на о ча ри, од го ва ра ју му све ди оп три је.

На Олим пи ја ди ни смо уче ство ва ли у фуд ба лу и ко шар ци. То су
ста ро мод ни спор то ви.

По ску пе ће пше нич ни хлеб – под ба цио је ку ку руз, а пше ни ца и
ку ку руз су срод не биљ ке.

До ста је би ло сит не жа, ове го ди не по сти гао сам круп не ре зул та-
те. Са ма ли на и ку пи на пре шао сам на ти кве и бун де ве.

Пре се ки ра ци је око на бав ке зим ни це ужи вај те у рас ко шним бо ја-
ма је се ни. Шу ме и по ља при ја ју а не го је.

Ако не ма те па ра за тур ши ју, уки се ли те ку пус. И он ле по иде и уз
иће и уз пи ће.

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

– да је Аустра ли ја 1988. го ди не 

 – да је нај ста ри ја бан ка на 

– да се „срп ски ди нар” пр ви пут 

– да је нај ста ри ја ори ги нал на нов ча ни ца про на ђе на до са-

– да де сет зе ма ља у све ту има ва лу ту са име ном ди нар? По-

тех но ло ги ју за не ке или за све сво је нов ча ни це.

 ци јал не опре ме. Око 35 зе ма ља у све ту ко ри сти аустра лиј ску 

из да ла пр ву по ли мер, тј. „пла стич-

све ту ко ја и да нас ра ди ита-

спо ми ње у ар хив ским до ку мен-

 да за пра во фраг мент нов ча ни це из да те за вре ме ки не ског 

ред Ср би је, ди нар се као зва нич на ва лу та ко ри сти у Ал жи ру, 

ну” нов ча ни цу? Ове нов ча ни це не 

ли јан ска „Бан ка Мон те деи 

ти ма с кра ја 1214. го ди не, у вре ме 

 ца ра Хи ао Тсун га, не где из ме ђу 1165. и 1174. го ди не? На овој 

Ба хре и ну, Ира ку, Јор да ну, Ку вај ту, Ли би ји, Су да ну, Ту ни су и 

са мо да има ју ду жи век од па пир-

Па ски ди Си је на” (БМПС), 

Сте фа на Пр во вен ча ног? Од тог вре ме на, 

нов ча ни ци се ви ди и ко ли ка је ње на вред ност, од но сно ко ју 

Ма ке до ни ји.

них, већ их је го то во не мо гу ће 

осно ва на још 1472. го ди не у 

све до па да Де спо то ви не, 1459. го ди не, 

ко ли чи ну ко ва ни ца она за ме њу је.

фал си фи ко ва ти без ску пе и спе-

Си је ни?

ди нар су ко ва ли го то во сви срп ски вла да ри.
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