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Вје на ово го ди шњој, пе-
тој по ре ду Олим пи ја ди спор та 
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба. 
За спорт ска так ми че ња при ја-
ви ло се око 640 уче сни ка за све 
са др жа је ово го ди шње ма ни фе-
ста ци је на ме ње не ста ри јој по-
пу ла ци ји. У Со ко ба њу су до шли 
у 164 еки пе, пред ста вља ју ћи 70 
срп ских гра до ва и оп шти на.

Од пр вог тре нут ка по до ла ску 
у хо тел спорт ски и так ми чар ски 

дух осе ћао се на сва ком ко ра ку. 
Ин те ре со ва ње за при ја вљи ва-
ње еки па за све спорт ске ди сци-
пли не – бр зо хо да ње, ри бо лов, 
пи ка до, шах, стре ља штво, тр ку 
жи во та, би ло је ве ли ко и сви 
уче сни ци су жу ри ли да на вре-
ме убе ле же так ми ча ре на ли сту. 

че ња, а на пла тоу ис пред хо те ла
„Здра вљак” оку пи ло се око 300
уче сни ка V Олим пи ја де спор та,
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба,
жељ но иш че ку ју ћи зва нич ни
по че так ово го ди шње, ју би лар-
не ма ни фе ста ци је. При сут не је у
име гра да до ма ћи на по здра вио
Ди ми три је Лу кић, пред сед ник
оп шти не Со ко ба ња, и по же лео
им мно го успе ха у спорт ском
над ме та њу, уз по зив да сло бод-

но вре ме ис ко ри сте да се упо-
зна ју са нај ста ри јом срп ском
ба њом. Пред сед ник Из вр шног
од бо ра По кре та тре ћег до ба
Ср би је, Ва си ли је Бе ло бр ко вић,
за хва лио је уче сни ци ма ко ји
су до шли у још ве ћем броју не-
го свих прет ход них го ди на, јер

ма ни фе ста ци је. Ђу ро Пе рић,
иза сла ник по кро ви те ља Пе те
Олим пи ја де, др Јо ва на Кр ко ба-
би ћа, про гла сио је ово го ди шње
над ме та ње отво ре ним уз же љу
да уче сни ци да не на олим пиј-
ским бо ри ли шти ма про ве ду
што ин тен зив ни је.

Сви так ми ча ри су са јед на-
ким ен ту зи ја змом ушли у тр-
ку за ме да ље. Ве ли ки од зив је
учи нио да чак 368 так ми ча ра
уче ству је у шта фе ти у бр зом
хо да њу. Од 92 еки пе на спорт-
ским те ре ни ма хо те ла „Здра-
вљак” нај бо љи ре зул тат оства-
ри ла је еки па Удру же ња пен-
зи о не ра СМУП-а из Бе о гра да.
Дру го ме сто за у зе ла је еки па
УПО Бе чеј, а тре ће је при па ло
ти му УПО Во ждо вац.

Ни ово го ди шњу Олим пи ја ду
не би би ло мо гу ће ор га ни зо ва-
ти без из у зет ног за ла га ња чла-
но ва По кре та тре ћег до ба Ср-
би је, Са ве за пен зи о не ра Ср би је
и Асо ци ја ци је Спорт за све Ср-
би је, као ни без ве о ма зна чај не
по др шке по је ди них ин сти ту ци ја
и до на то ра. Ме ђу тим, нај ви ше
за слу га за успех ове, са да већ
тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је,
при па да са мим уче сни ци ма ко-
јих из го ди не у го ди ну има све
ви ше, јер вред но тре ни ра ју и са
не стр пље њем иш че ку ју сва ку
сле де ћу олим пи ја ду.

В. Ана ста си је вић

и ше од 750 ста ри јих гра-
ђа на Ср би је уче ство ва ло 
ј ј

Све ча ност отва ра ња ига ра би ла
је на ви си ни олим пиј ских так ми-

упра во сво јим ма сов ним до ла-
ском по твр ђу ју зна чај ова кве 

ф ј Ђ П ћ
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Чла но ви Управ ног од бо-
ра Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње усво ји ли су на 
сед ни ци од 1. ок то бра Пред лог 

а на РФ ПИО за Фи нан сиј ског пла
ез бе ђе на сред-2013. ко јим су обе

ис пла ту пен зи ја ства за ре дов ну и
и ни. Овај план и у на ред ној го д

Ми ни стар ством је уса гла шен са М
вре де, ко је је и фи нан си ја и при в
рет по став ке за да ло основ не пр

пла ни ра ње.
пла ном Фон да Фи нан сиј ским 

а ред ној го ди ни ПИО за 2013. у на
куп ни рас хо ди пред ви ђе ни су у

р де ди на ра, од од 594,4 ми ли јар
ту не то пен зи ја че га су за ис пла т

(ста ро сних, ин ва лид ских, по ро-(
дич них и пен зи ја ко ри сни ци ма 
у ино стран ству) пред ви ђе на 
сред ства у из но су од 500,8 ми-
ли јар ди ди на ра, од но сно 84,25 
од сто укуп них рас хо да и из да-
та ка у бру то из но су.

Пред ста вља ју ћи овај план, 
Иван Ми мић, ди рек тор Сек то-
ра за фи нан си је Ре пу блич ког 
фон да ПИО, ре као је да су у сле-
де ћој го ди ни пред ви ђе на два 
ускла ђи ва ња пен зи ја – у апри-
лу и ок то бру, и да про јек то ва ни 
раст бро ја пен зи о не ра из ка те-
го ри је оси гу ра ни ка за по сле них 
из но си 1,2 од сто.

– Узи ма ју ћи у об зир све па ра-
ме тре, пла ни ра ни су укуп ни при-
хо ди и при ма ња Фон да у 2013. го-
ди ни на ни воу од 594,4 ми ли јар-
де ди на ра и они су ве ћи за 5,42 

од сто у од но су на ре ба ланс пла-
на за 2012. У укуп ним при хо ди ма 
из вор ни при хо ди Фон да уче ству-
ју са 302,4 ми ли јар де ди на ра, а 
тран сфе ри са 281 ми ли јар дом 
ди на ра (47,27 од сто је уче шће бу-
џе та), од че га је га ран ци ја др жа ве 
за ис пла ту пен зи ја 252,82 ми ли-
јар де (42,53 од сто) и то тран сфе-
ри ше Ми ни стар ство фи нан си ја, 
а 28,18 ми ли јар ди Ми ни стар ство 
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке. У Фи нан сиј ском пла ну 
Фон да за 2013. го ди ну при мет но 
је по ве ћа ње уче шћа до при но са 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње у укуп ним при хо ди ма за 
8,22 про цен та, од но сно сма ње-
ње уче шћа др жав них до та ци ја за 

2,78 од сто, по сма тра но у од но су
на ре ба ланс пла на за 2012. го-
ди ну, што је до бро јер пред ста-
вља бла ги пад уче шћа др жа ве у
фи нан си ра њу пен зи ја – ре као је
Иван Ми мић.

По ре чи ма фи нан сиј ског ди-
рек то ра РФ ПИО, укуп ни рас хо-
ди пред ви ђе ни за 2013. го ди ну
су за 5,35 од сто ве ћи у од но су
на ре ба ланс пла на за 2012, а
сред ства за ис пла ту пра ва чи-
не 98,29 од сто укуп них рас хо да.
По ред 500,8 ми ли јар ди ди на-
ра пред ви ђе них за ис пла ту не-
то пен зи ја, за ис пла ту оста лих
пра ва пред ви ђе но је 21,4 ми-
ли јар де ди на ра, док до при но си
за здрав стве ну за шти ту пен зи-

о не ра из но се 61,7 ми ли јар ди
ди на ра и у укуп ним рас хо ди ма
уче ству ју са 10,39 про це на та.
Тро шко ви за за по сле не у укуп-
ним рас хо ди ма уче ству ју са 0,73
од сто, што је сма ње но у од но су
на ре ба ланс, као и оста ле став-
ке на рас ход ној стра ни.

Управ ном од бо ру РФ ПИО
пред ста вље на је и про јек ци ја
Фи нан сиј ског пла на Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње за 2014. и 2015. го ди-
ну, а чла но ви УО су кон ста то ва ли
да су Пред лог Фи нан сиј ског пла-
на за 2013. и про јек ци је за 2014. и
2015. го ди ну ура ђе ни у крат ком
ро ку и вр ло ква ли тет но.

М. Јо ва но вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Усво јен Пред лог Фи нан сиј скогУУ
пла на за на ред ну го ди ну

У пр вих шест ме се ци ове го ди не 81 од сто
оси гу ра ни ка, ко ји су Фон ду ПИО под не ли
зах тев за пен зи ју, до би ло је ре ше ње у за-
кон ском ро ку од два ме се ца, што је за 15
од сто ви ше у од но су на исти пе ри од 2011.
го ди не. За првих по ла го ди не под не то је
око 127.000 зах те ва за пен зи је, што је за око
7.000 ма ње у од но су на исти пе ри од про-
шле го ди не. Нај че шћи раз ло зи због ко јих се
на ре ше ње че ка ду же од два ме се ца су „ру-
пе” у ста жу, јер по сло да вац ни је упла ћи вао
до при но се за по сле ни ма, или су у пи та њу

про бле ми ад ми ни стра тив не при ро де где је
по сло да вац из ми рио оба ве зе, али ни је до-
ста вио Фон ду ПИО обра зац М4 као до каз да
су до при но си упла ће ни.

Је дан од раз ло га за не мо гућ ност до но-
ше ња ре ше ња у за кон ском ро ку мо же би ти
и рад у ино стран ству, од но сно да је оси гу-
ра ник део рад ног ве ка про вео ван гра ни ца
Ср би је и тај стаж у ино стран ству мо ра да
до ка же. Са рад ња са ино стра ним фон до-
ви ма је до бра, ме ђу тим, зах те ви за до ка-
зи ва ње ста жа оси гу ра ни ка у ино стран ству

иду пу тем по ште, што успо ра ва по сту пак.
Ра ди се на то ме да се ус по ста ви елек трон-
ска раз ме на по да та ка. Та ко ђе, ино стра ним
фон до ви ма су при о ри тет увек њи хо ви оси-
гу ра ни ци, та ко да и то успо ра ва из да ва ње
ре ше ња.

Оси гу ра ни ци ко ји ре ше ње не до би ју у за-
кон ском ро ку, обич но га до би ја ју за три-че-
ти ри ме се ца, а са мо у из у зет ним си ту а ци ја-
ма, ка да по сто ји ве ли ки про блем, на ре ше-
ње се че ка шест ме се ци и ду же.

Г. О.

Све бр же до ре ше ња
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СРП СКО-ХР ВАТ СКИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА У СОМ БО РУ И БЕ О ГРА ДУ

Нај кра ћи пут до
са ве та и од го во ра

Пре ма уна пред 
утвр ђе ном рас по ре ду,
око 130 
за ин те ре со ва них
гра ђа на са ста жом у
обе др жа ве до би ло
са вет, ин фор ма ци ју
и прав ну по моћ
од са ве то да ва ца
из Фон да ПИО и ХЗМО

Још јед ни успе шно ор га ни-
зо ва ни са ве то дав ни да ни из
обла сти ПИО са хр ват ском

стра ном овог пу та одр жа ни су
у Сом бо ру и Бе о гра ду, 2, 3. и 4.
ок то бра. Са ве то дав ци из Ре пу-
блич ког фон да ПИО и Хр ват ског
за во да за ми ро вин ско оси гу ра-
ње (ХЗМО) за слу жни су што је око
130 за ин те ре со ва них гра ђа на (80
у Сом бо ру и не што ви ше од 50 у
Бе о гра ду) оти шло са са ве то ва-
ња за до вољ но. На сво ја пи та ња
до би ли су од го во ре, да те су им
нео п ход не ин фор ма ци је и пру-
же на прав на по моћ, а нај че шће
ди ле ме би ле су у ве зи са по да ци-
ма о пе ри о ди ма оси гу ра ња на вр-
ше ним у Хр ват ској, усло ви ма за
оства ри ва ње пра ва по хр ват ским
про пи си ма, као и са по ступ ком
кон ва ли да ци је од лу ка и ака та из
обла сти пен зиј ског оси гу ра ња.
За хва љу ју ћи ефи ка сном ра ду са-
ве то да ва ца и њи хо вом ве ли ком
ис ку ству у обла сти спро во ђе ња
си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња, а
по себ но ис ку ству у ра ду са стран-
ка ма, при мље ни су и по са ве то ва-
ни сви гра ђа ни ко ји су до шли: и
они ко ји су свој тер мин до ла ска
бла го вре ме но те ле фо ном за ка за-
ли, али и они ко ји су са за ка зи ва-
њем за ка сни ли или се из ра зних
раз ло га ни су ни на ја ви ли.

Ова три данa су, по ред оста лог,
би ли и при ли ка да се са ко ле га ма
из Хр ват ске ажу ри ра ју и раз ме не
спи ско ви ур ген ци ја, као и оба-
ве ште ња у ве зи са они ма ко је су
ра ни је до ста вље не. За јед нич ки
је кон ста то ва но да је нео п ход но
да се ре ша ва њу по тим пред ме-
ти ма, и са јед не и са дру ге стра-
не, да при о ри тет, има ју ћи у ви ду
ду жи ну тра ја ња по ступ ка у овим
слу ча је ви ма.

Нај ви ше оси гу ра ни ка и ко ри-
сни ка ко ји су по од го вор до шли у
згра ду сом бор ске фи ли ја ле Фон-
да би ло је из оп шти на Сом бор и
Апа тин што је, по ре чи ма Ан ге ли-

не Ко сић, ди рек тор ке ове фи ли-
ја ле, и био је дан од од лу чу ју ћих 
раз ло га да се раз го во ри ор га ни-
зу ју у овом гра ду.

Ми ле на То до ро вић, са вет ник 
за при ме ну ме ђу на род них спо-
ра зу ма у обла сти ПИО у За во ду 
за со ци јал но оси гу ра ње, ка же да 
су ови су сре ти са пред став ни ци-
ма ХЗМО пр ви пут, и то успе шно, 
ор га ни зо ва ни и у јед ној фи ли ја ли 
РФ ПИО ван Бе о гра да, и да ће се 
та прак са на ста ви ти у на ред ним 
го ди на ма и у дру гим фи ли ја ла ма 
Фон да

– То је при ли ка да оси гу ра-
ни ци и ко ри сни ци пен зи ја ко ји 
жи ве на ве ћој уда ље но сти од 
Бе о гра да лак ше и бли же свом 
ме сту пре би ва ли шта до би ју са-

вет и кон кре тан од го вор. На рав-
но, кри те ри јум за из бор гра да 
и фи ли ја ле где ће се раз го во ри 
одр жа ти је да на тој те ри то ри-
ји жи ви ве ћи број љу ди ко ји су 
на вр ши ли стаж у Ре пу бли ци Хр-
ват ској. За до вољ ни смо ор га ни-
за ци јом, са мим са ве то ва њем и 
од зи вом стра на ка у Сом бо ру, а 
кроз раз го вор са стран ка ма уве-
ри ла сам се да су и они за до вољ-
ни до би је ним од го во ри ма и са-
ве ти ма – ре кла је То до ро ви ће ва.

Те о до ра Ма ри но вић, на чел-
ни ца Оде ље ња ме ђу на род не са-
рад ње, ре ви зи је и ре ша ва ња о 
пра ви ма у дру гом сте пе ну у Сре-

ди шњој слу жби ХЗМО у За гре бу, 
ко ја је би ла во ђа ти ма хр ват ских 
са ве то да ва ца, об ја сни ла је де таљ-
ни је ка ко ће се по мо ћи уче сни ци-
ма ових раз го во ра.

– Ка да се вра ти мо у За греб, сту-
пи ће мо у ве зу са на чел ни ци ма из 
под руч них слу жби ко је су над ле-
жне у пред ме ти ма о ко ји ма смо 
ов де раз го ва ра ли. На кон три-че-
ти ри не де ље про ве ри ће мо шта 
је ура ђе но, а ако не ма ре зул та та, 
за тра жи ће мо од на чел ни ка тих 
слу жби да њи хо ви ре фе рен ти 
пи сме но обра зло же за што не ки 
пред мет ни је мо гао би ти окон чан. 
Лич но сам за ду же на за оне пред-
ме те ко ји се на ла зе на ве шта че њу 
на на шој ин ва лид ској ко ми си ји, 
те ћу кон так ти ра ти њи хо ву на чел-

ни цу са мол бом да се они ура де 
пре ко ре да. Да кле, ови раз го во-
ри су ко ри сни да би се пред ме ти 
ефи ка сни је ре ша ва ли, и ми слим 
да су стран ке би ле ја ко за до вољ-
не. По ру чи ла бих и да је из у зет-
но ва жно не кад са мо па жљи во 
са слу ша ти осо бу и рас ту ма чи ти 
јој све про пи се иако она не ће ус-
пе ти да оства ри тра же но пра во, 
као и то да сви оси гу ра ни ци и ко-
ри сни ци пре вен тив но, нај ка сни је 
шест ме се ци пре оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју, под не су зах тев 
за при зна ва ње ста жа у дру гој др-
жа ви – на гла си ла је на чел ни ца 
Ма ри но вић.

Слич ног је ми шље ња и Ма ја
Гру ји чић, ре ви зор у Оде ље њу за
ПИО у Ди рек ци ји ПФ у Но вом Са-
ду, ко ја је са Сто јан ком Вој но вић,
на чел ни цом Оде ље ња за ПИО у
Фи ли ја ли Сом бор, Сла ви цом Ву-
ја кли јом, ко ор ди на тор ком, и Не-
бој шом Ор ли ћем, кон тро ло ром
у овом оде ље њу, уче ство ва ла у
раз го во ри ма са гра ђа ни ма.

– Ко ри сни ци услу га Фон да
има ју ве ли ке ко ри сти од ова квих
са ста на ка и са ве то ва ња, јер сви
ко ји су до шли до би ли су од го во-
ре на сво ја пи та ња: шта мо гу да
ура де и на ко ји на чин мо гу не што
да ура де, или ин фор ма ци ју за што
не ко пра во не мо гу да оства ре, те
бар ни су ви ше у ди ле ми о то ме.
Нај ви ше пи та ња од но си ло се на
кон ва ли да ци ју ста жа, на ис пла-
ту за о ста лих пен зи ја и усло ве за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју –
на ве ла је Ма ја Гру ји чић.

Сто јан ка Вој но вић по хва ли ла је
за ла га ње ко ле га из Хр ват ске и на-
гла си ла да су раз ме ње не ур ген-
ци је и по жур ни це из ме ђу Фон да
ПИО и ХЗМО ка ко би се убр за ло
ре ша ва ње пред ме та ко ји ду же
сто је не у ра ђе ни јер је њи хо во ре-
ша ва ње усло вље но окон ча њем
по ступ ка у дру гој др жа ви.

По из ла ску од са ве то да ва ца
стран ке су нај че шће на гла ша ва-
ле да су ја ко за до вољ не што ов де,
у сво јој зе мљи, има ју мо гућ ност
да за крат ко вре ме са зна ју оно за
шта би им слу жбе ним пу тем би ло
по треб но ви ше ме се ци или од ла-
зак у За греб, што ви ше ко шта, а
ни су сви ни у мо гућ но сти да пу-
ту ју.

Ми лан Кр не та, оси гу ра ник из
Бач ког Гра ча ца, под нео је зах тев
за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју у Хр ват ској, по што
та мо има оства ре них око се дам
и по го ди на ста жа. Он ка же да се
на раз го вор при ја вио јер је на кон
из ла ска на ин ва лид ску ко ми си ју
до шло до за сто ја у ре ша ва њу ње-
го вог зах те ва, и са да је пр ви пут
кон так ти рао са за по сле ни ма из
ХЗМО. Био је за до во љан по што је

Учесници саветодавних дана у Сомбору
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до био обе ћа ње да ће се убр за ти 
рад на ње го вом пред ме ту, и да ће 
о све му до би ти пи са ни од го вор.

Сто јан При јо вић из Бе о гра да је 
у мар ту ме се цу до био пра во сна-
жно ре ше ње о пен зи о ни са њу из 
Хр ват ске, ме ђу тим, до са да ни је 
при мио ни јед ну упла ту:

– До шао сам да се рас пи там о 
че му се ра ди. Ре ше ње имам, од-
ре ђе на ми је и ви си на пен зи је и 
све је ка ко тре ба, је ди но па ра не-
ма. И прав ни ци из Хр ват ске су, ка-
да сам им све по ка зао, би ли при-
лич но из не на ђе ни и об ја сни ли су 
ми да је си гур но до шло до не ке 
гре шке ко ју ће, обе ћа ли су, ис пра-
ви ти од мах по по врат ку у За греб. 
Ме ни су ре кли да са мо из ва дим и 
до ста вим по твр ду о жи во ту, а све 
оста ло ће они да за вр ше, та ко да 
се на дам и нов цу уско ро – за до-
во љан је наш са го вор ник.

Дра ган Ден да из Бе о гра да ис-
пу нио је услов за ста ро сну пен зи-
ју и по на шим и по хр ват ским про-
пи си ма и че ка за слу же ну пен зи ју 
из обе зе мље, али пла ни ра да још 

не ку го ди ну ра ди у Бе о гра ду јер 
му је то ов де за ко ном омо гу ће но:

– Хтео сам да пи там да ли је та-
ко и по хр ват ским за ко ни ма и са-
знао да ни је. Код њих се пен зи ја 

уки да уко ли ко ко ри сник по но во 
ра ди, али не гу би се пра во, не го 
кад пре ста не да ра ди, на ста вља 
да при ма пен зи ју. До бро је да сам 
то са знао да не бих се би на пра-

вио про блем, па ћу да од лу чим
шта ћу – ка же за наш лист Дра ган
Ден да.

Мир ја на Та сић и Мир ја на Бро-
зо вић-Бра нић из Бе о гра да до шле

су по истом по слу: на и ме, го ди на-
ма им се не при зна је рад ни стаж
оства рен дав них да на у за гре-
бач ком „Ве ле би ту”, без об зи ра
на уред но ове ре не М4 обра сце.

Овог пу та су им при ло же на до-
ку мен та ува же на и обе ћа но им је
да ће про блем у нај ско ри је вре ме
би ти ре шен.

Оно што је ока рак те ри са ло
ове ок то бар ске да не раз го во-
ра је сва ка ко и за до вољ ство го-
сти ју из хр ват ског за во да у ве зи
са при пре мом и ор га ни за ци јом
да на и у Сом бо ру и у Бе о гра ду.
Њи хов бо ра вак у Фон ду био је
при ли ка да се срет ну са мно гим
по зна тим ли ци ма, тј. ко ле га ма са
ко ји ма са ра ђу ју већ ду ги низ го-
ди на.

Прак са одр жа ва ња са ве то дав-
них да на са Хр ват ском два пу та
го ди шње, у ма ју у За гре бу и у сеп-
тем бру или ок то бру у Бе о гра ду,
већ је уста ље на, што је од из у-
зет ног зна ча ја за ефи ка сно спро-
во ђе ње спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу из ме ђу две зе мље и
пра ви и нај бо љи пут за ре ша ва-
ње про бле ма, ми шље ње је са ве-
то да ва ца из обе зе мље.

Ми ро слав Мек те ро вић
Ве сна Ана ста си је вић

И у Београду је било доста заинтересованих грађана

Кон фе рен ци ја ИС ДОС (Ин фор ма ци о ни си-
сте ми др жав них ор га на Ср би је), одр жа на 9.
ок то бра у Цен тру „Са ва”, ше сна е сти пут је оку-
пи ла струч ња ке ко ји се ба ве раз во јем елек-
трон ске упра ве и ин фор ма ци о них си сте ма
др жав них ор га на. По се ти о ци су мо гли да чу-
ју пре зен та ци је ИТ струч ња ка из раз ли чи тих
сек то ра др жав них ор га на, струч ња ке ИТ ком-
па ни ја и пред став ни ке ака дем ског окру же ња
из зе мље и ре ги о на.

У окви ру тре ће па нел ди ску си је „Ка ко убр-
за ти раз вој еГо верн мен та и ко ри шће ње сер-
ви са” го во рио је и Зо ран Су та ра, са вет ник ди-
рек то ра РФ ПИО. Он је на вео да би се убр за ње
еГо вер мен та мо гло спро ве сти та ко што би
сва ка ин сти ту ци ја тре ба ло да ра ди на раз во ју
соп стве них сер ви са и, исто вре ме но, да оства-
ри не по сред ну са рад њу са дру гим ин сти ту ци-
ја ма, у сми слу раз во ја за јед нич ких сер ви са.

Као при мер за то на вео је про је кат ПА РИП
ко ји је имао за циљ фор ми ра ње Цен трал ног
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња, а у
ко ји су би ли укљу че ни Фонд ПИО, На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње, Ре пу блич ки фонд
за здрав стве но оси гу ра ње и По ре ска упра ва.
У том про јек ту Фонд ПИО је ак тив но уче ство-

вао и при лич но до при нео раз во ју и те сти ра-
њу елек трон ских сер ви са пред ви ђе них про-
јект ним за да ци ма. Су та ра је под се тио да Фонд
ПИО и на дру ге на чи не на сто ји да уна пре ди
соп стве не сер ви се ка гра ђа ни ма и по сло дав-
ци ма као ко ри сни ци ма ње го вих услу га.

– Још пре две го ди не фор ми ра ли смо веб-
сер ви се за гра ђа не ко ји мо гу пре ко пин ко да
да про ве ре да ли су при ја вље ни и од ја вље ни
на оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, и да ли им
је упла ћен до при нос. Раз ви ли смо и сер вис
за по сло дав це, та ко да елек трон ски мо гу да
про ве ре ис прав ност М4 при ја ва, без до ла ска
на шал те ре Фон да. Мо гу да ка жем да смо, на
тај на чин, соп стве ним ре сур си ма и са ре ла-
тив но ма лим сред стви ма до при не ли раз во ју
еГо верн мен та. Та ко ђе, има мо до бру са рад њу
у раз во ју е-сер ви са и са дру гим ин сти ту ци ја ма
др жав не упра ве и ми ни стар стви ма – на вео је
Су та ра. Је ле на Оцић

ШЕ СНА Е СТА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ИС ДОС

Фонд ПИО до при нео раз во ју е-Упра ве
Ко ри шће ње елек трон ских сер ви са
јав не упра ве
Ви ше од 840.000 осо ба ко ри сти елек трон ске сер ви се јав не упра ве, углав ном ра ди ин-
фор ма ци ја са њи хо вих веб-сај то ва (92,6 од сто), за тим за „ски да ње” зва нич них фор-
му ла ра (57,7), а за сла ње по пу ње них обра за ца са мо 38,8 про це на та. Од укуп ног бро ја 
пред у зе ћа ко ја има ју ин тер нет, 87,4 од сто ко ри сти елек трон ске сер ви се јав не упра ве, 
а у нај ве ћем бро ју их ко ри сте за при ба вља ње ин фор ма ци ја. Та ко ђе, 50,8 од сто пред-
у зе ћа је у 2011. го ди ни ко ри сти ло ин тер нет за пла ћа ње до при но са за за по сле не, а
46,6 од сто за пла ћа ње ПДВ-а (подаци Републичког завода за статистику).

Упо тре ба ра чу на ра и ин тер не та у Ср би ји
Пре ма по след њим ис тра жи ва њи ма, у Ср би ји 55,2 од сто до ма ћин ста ва има ра чу нар, 
што је раст од 3,1 од сто у од но су на 2011. Око 47 од сто до ма ћин ста ва по се ду је ин тер нет
при кљу чак, што је 6,3 од сто ви ше не го прет ход не го ди не. Ра чу на ре у Ср би ји сва ко днев но 
ко ри сти ви ше од 2,5 ми ли о на љу ди, а пре ко 2,1 ми ли он сва ко днев но ко ри сти ин тер нет.
Пре ко ин тер не та се нај че шће тра же ин фор ма ци је о ро би и услу га ма, ша ље и при ма 
елек трон ска по шта, чи та ју но ви не и ча со пи си, уче ству је на дру штве ним мре жа ма 
и игра ју игри це. Ка да је реч о пред у зе ћи ма у Ср би ји, њих 98,7 од сто са ви ше од 10 
за по сле них ко ри сти ра чу нар у по сло ва њу, што је по ве ћа ње за 0,6 про це на та у од но су 
на 2011. го ди ну. Не што ви ше од 97 од сто пред у зе ћа има ин тер нет при кљу чак.
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– Од лу ка Здрав стве не мре же
ју го и сточ не Евро пе да осну је
ре ги о нал ни здрав стве ни цен-
тар са се ди штем у Бе о гра ду ве-
о ма је ва жан до га ђај за ре ги он
и Евро пу, јер под сти че бо љу
здрав стве ну за шти ту кроз стан-
дард не услу ге. Ви ше од 80 од сто
зе ма ља ра ди у скла ду са овим
стан дар ди ма и то ће би ти је дан
од оба ве зних усло ва за члан-
ство у ЕУ. Због све га то га је Свет-
ска бан ка по др жа ла отва ра ње
овог цен тра у Ср би ји – ре као је
Лу Бре фор, пред став ник Свет-
ске бан ке, на отва ра њу Ре ги о-
нал ног здрав стве ног раз вој ног

цен тра за акре ди та ци ју и кон ти-
ну и ра но уна пре ђе ње ква ли те та 
здрав стве не за шти те.

Цен тар је отво ри ла Сла ви ца 
Ђу кић Де ја но вић, ми ни стар ка 
здра вља у Вла ди Ср би је, ко-
ја је на гла си ла да он тре ба да 
обез бе ди си гур ну ба зу за бо ље 
здрав стве не услу ге у ре ги о ну, 
по бољ ша не ис хо де ле че ња и 
ус по ста вља ње ве ћег по ве ре-
ња ко ри сни ка услу га у си стем 
здрав стве не за шти те. По ње ним 
ре чи ма, Ре ги о нал ни здрав стве-
ни цен тар ће омо гу ћи ти ду го-
роч ни ји про грам са рад ње кроз 
раз ме ну ис ку ста ва и до бре 

прак се, ускла ђи ва ње стан дар да 
и ус по ста вља ње смер ни ца ра да 
за све зе мље чла ни це Здрав-
стве не мре же.

– Са мо здрав стве но пи сме ни 
љу ди мо гу по мо ћи у до но ше-
њу до брих од лу ка, док здрав-
стве но не пи сме ни че шће сно се 
по сле ди це, јер не пред у зи ма ју 
пре вен тив не ме ре и че шће се 
хо спи та ли зу ју. Да би се та пи-
сме ност обез бе ди ла, по треб но 
је ве ће ан га жо ва ње и ло кал не 
и др жав не упра ве – по ру чи ла 
је Ан тје Рот мунд, ше фи ца кан-
це ла ри је Са ве та Евро пе у Бе о-
гра ду, по здра вља ју ћи отва ра-

ње Ре ги о нал ног здрав стве ног 
цен тра.

– Да на шњи дан је је дан од нај-
ва жни јих тре ну та ка за ре ги он. 
Ово је ве ли ко при зна ње и ис ка-
за но по ве ре ње Ср би ји, са мим 
тим што је од лу че но да се ди ште 
овог цен тра бу де баш у њој, уз 
по др шку де сет зе ма ља ре ги о на. 
То мо же по мо ћи да за јед нич ки 
ра ди мо и на дру гим слич ним 
про јек ти ма – на гла сио је Го ран 
Чер кез, пред сед ник Из вр шног 
од бо ра Здрав стве не мре же ју-
го и сточ не Евро пе, ина че пред-
став ник Бо сне и Хер це го ви не.

Љ. Ми лен ко вић

У БЕ О ГРА ДУ ОТВО РЕН РЕ ГИ О НАЛ НИ ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР

Ве ли ко при зна ње Ср би ји

актуелно

Уокви ру оба ве зне, кон ти ну и ра не ме-
ди цин ске еду ка ци је, од 25. до 28.
сеп тем бра у Ба њи Ко ви ља чи одр-

жа но је ју би лар но, де се то Са ве то ва ње
ле ка ра ве шта ка на ко ме су уче ство ва ли
ле ка ри ве шта ци Ре пу блич ког фон да ПИО,
ле ка ри ве шта ци из Ре пу бли ке Сло ве ни је,
из Фе де ра ци је БиХ и дру ги.

Ди рек тор Сек то ра за ме ди цин ско ве-
шта че ње РФ ПИО, др Алек сан дар Ми ло-
ше вић, об ја шња ва да су те ме Са ве то ва ња
би ле при ме ре не нај че шћим про бле ми ма
у про це су ве шта че ња. Пре да ва чи су би-
ли еми нент ни про фе со ри Ме ди цин ског
фа кул те та у Бе о гра ду, та ко да су и пре-
да ва ња би ла на за вид ном ни воу и она ће
по мо ћи у сва ко днев ном ра ду при ли ком

ве шта че ња и до при не ти да се још ви ше
уна пре ди објек ти ви за ци ја и ква ли тет ве-
шта че ња. Са ве то ва ње је од лу ком Здрав-

стве ног са ве та акре ди то ва но са се дам бо-
до ва, нео п ход них за об на вља ње ле кар ске
ли цен це.

Др Ми лан Ава ку мо вић, на чел ник у Сек-
то ру за ме ди цин ско ве шта че ње, ис ти че да
су у за вр шној ди ску си ји, као и сва ке го ди-
не, раз ма тра ни про бле ми, као и по стиг-
ну ти ре зул та ти у ве шта че њу, а све у ци љу
што ква ли тет ни јег оба вља ња про це са ве-
шта че ња рад не спо соб но сти, по тре бе за
ту ђом по мо ћи и не гом, и те ле сног оште-
ће ња.

Јед на од те ма Са ве то ва ња би ла је „Гла-
у ком, ком пли ка ци је, рад на спо соб ност,
те ле сно оште ће ње и ту ђа не га и по моћ”,
ко ју је пре зен то ва ла др Ми ла Ни ко лић,
спе ци ја ли ста оф тал мо лог, за по сле на у
Фон ду ПИО.

Је ле на Оцић

ДЕ СЕ ТО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА У БА ЊИ КО ВИ ЉА ЧИ

Уз еду ка ци ју раз ме ње на и
ис ку ства
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Тра ди ци о нал ни, 31. су срет 
пен зи о не ра три окру га са 
ју га Ср би је – Ни шав ског, Т

Пи рот ског и То плич ког одр жан 
је овог пу та у Про ку пљу. До ма-
ћин је би ло ов да шње оп штин-
ско удру же ње, а го сти пен зи о-
не ри из ви ше од 20 гра до ва из 
овог де ла Ср би је. Ме ђу њи ма је 
нај дра жи гост био пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Ср би је, пот-
пред сед ник Вла де и ми ни стар 
ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке, др Јо ван Кр ко ба-
бић, са са рад ни ци ма.

Као и сви до са да шњи су сре-
ти, и овај је про те као у дру же њу 
и за ба ви, а уче сни ци су раз ме-
њи ва ли са ве те ка ко да им ста-
рост бу де још бо ља. Осим то га, 
око 300 пен зи о не ра има ло је 
при ли ку да упо зна и не ке од 
зна ме ни то сти Про ку пља.

Пред сед ник срп ских пен зи о-
не ра, Јо ван Кр ко ба бић, за хва-

лио је на ср дач ном до че ку и ре-
као да ће се увек ода зва ти слич-
ним ак ци ја ма, на гла ша ва ју ћи да 
је до шао да се дру жи и ви ди са 
сво јим ко ле га ма. Кр ко ба бић је 
ис та као да ће се и убу ду ће бо-
ри ти за пра ва и до сто јан ство 
пен зи о не ра по што су они у 
свом рад ном ве ку ди сци пли но-
ва ним и ква ли тет ним ра дом то 
за слу жи ли.

И дру ги уче сни ци су би ли за-
до вољ ни што има ју при ли ку да
се ви де и раз ме не ми шље ња са
при ја те љи ма.

– Ова дру же ња су ме лем за
ду шу. Ра ду јем се сва ком ова-
квом су сре ту, јер нас то чи ни
срећ ним и за до вољ ним – ка зао
је Ми ша Илић из Кур шу мли је.

Ни не ка да шњи но ви нар из
Ни ша, а са да са рад ник „Гла са
оси гу ра ни ка”, Сло бо дан Не сто-
ро вић, ни је ште део ре чи хва ле
за ова ква дру же ња.

– Мо ра мо сви за јед но да се
ра ду је мо ова квим су сре ти ма
и за то не про пу штам ни јед ну
слич ну при ли ку. Ле по је ка да се
дру жи мо и упо зна је мо са ко ле-
га ма из дру гих сре ди на – ре као
је Не сто ро вић.

Пен зи о не ре три окру га за ба-
вља ли су чла но ви КУД „Абра-
ше вић” из Про ку пља, а за до-
вољ ство њи хо вим до брим 

про гра мом из ра зио је и Јо ван
Кр ко ба бић.

Ж. Дим кић

ПРО КУ ПЉЕ: 31. СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЈУ ГА СР БИ ЈЕ

Да ста рост бу де још бо ља
То пли ци 
тре ба по моћ
У окви ру по се те Про ку пљу 
пот пред сед ник Вла де и ми-
ни стар, Јо ван Кр ко ба бић, 
раз го ва рао је и са оп штин-
ским ру ко вод ством. Том
при ли ком је ис та као да је
упо знат са про бле ми ма са
ко ји ма се су о ча ва ста нов ни-
штво То пли це.
– Знам ко је про бле ме има ју 
жи те љи овог кра ја. По ку ша-
ће мо да у гра ни ца ма на ших
мо гућ но сти из ме ни мо та кво 
ста ње. Има до ста не за по сле-
них, ов де се спо ро отва ра ју
но ва рад на ме ста. У То пли ци 
се ма ло ула же, али ако се 
же ли по моћ он да чел ни-
ци ло кал них са мо у пра ва 
мо ра ју да бу ду агре сив ни ји
пре ма Вла ди Ср би је и да
са ми ини ци ра ју оне про гра-
ме ко ји мо гу да до не су бр же 
за по шља ва ње. Ве ру јем да
та квим од но сом мо же да се 
по бољ ша ста ње – ре као је 
Кр ко ба бић, по на вља ју ћи и 
овом при ли ком да се озбиљ-
ни ји раст пла та и пен зи ја мо-
же оче ки ва ти тек од ок то бра
иду ће го ди не.

Од пре ко 1.230.000 љу ди ста-
ри јих од 65 го ди на у Ср би ји, чак 
70 од сто њих уоп ште не по се ћу је 
кул тур не до га ђа је, док 24 од сто 
мо же ме сеч но да по тро ши хи ља-
ду ди на ра на кул тур не са др жа-
је. Ве ћи на њих ка же да не пам ти 
ка да је по след њи пут би ла у би-
о ско пу, по зо ри шту, на кон цер ту 
или не кој при ред би. Ме ђу они ма 
ко ји се у тзв. тре ћем до бу окре ћу 
кул тур ним до га ђа њи ма, нај ак тив-
ни ји су гра ђа ни Вој во ди не, док су 
нај ма ње ак тив ни ста нов ни ци ју га 
и ис то ка Ср би је. Ово је, у нај кра-
ћем, ре зул тат ис тра жи ва ња „Кул-
тур ни жи вот и по тре бе у тре ћем 

до бу” ко је је спро вео За вод за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка.

Ве ћи на ис пи та ни ка сма тра да 
им ни је ме сто на кул тур ним де ша-
ва њи ма јер не же ле да се „ме ша ју 
са мла ди ма”, па углавном вре ме 
про во де ис пред ТВ-а. Осим то га, 
го то во осам де сет од сто њих не 
же ли да бу де рад но ан га жо ва но 
на би ло ко ји на чин, јер неће да 
ра ди и под ста ре да не.

Без об зи ра на то што, ка ко ка жу 
ис тра жи ва чи, ма те ри јал на си ту а-
ци ја ве ћи не пен зи о не ра ни је на 
за вид ном ни воу, фи нан си је ипак 
ни су глав ни раз лог из о стан ка са 
кул тур них до га ђа ја.

– Је дан од бит ни јих про бле ма
је што ста ри ји не ми сле да тре ба
да бу ду та мо где су при сут ни мла-
ди, не же ле да ме ша ју сво је уку се
са уку си ма мла дих. Сма тра ју да
не по сто је од го ва ра ју ћи про гра-
ми по себ но за ста ре и на то уста-
но ве кул ту ре тре ба да обра те па-
жњу и да чу ју шта они же ле – ка-
же Бог да на Опа чић, ис тра жи вач
За во да за про у ча ва ње кул тур ног
раз вит ка.

Ан ђел ка Ми лић, про фе сор Фи-
ло зоф ског фа кул те та у пен зи ји,
ка же да се спо ро ме ња ју ста во ви
о ста ри ма, па „ка те го ри ја ста рих
по ста је не ви дљи ва”.

– Је дан од раз ло га је што ста ри-
ји ма ни су до ступ ни мно ги са др-
жа ји, али и све при сут на са мо ди-
скри ми на ци ја, ко ја је ка рак те ри-
стич на за ју жно е вроп ске зе мље
где се на ста рост гле да као на че-
ка ње кра ја. Ту, мо жда, тре ба тра-
жи ти раз ло ге тог са мо и скљу чи-
ва ња – ка же про фе сор ка Ми лић.

Пред сед ник Ге рон то ло шког
дру штва Ср би је, со ци о лог Ми лош
Не ма њић, сма тра да на не до вољ-
ну за ин те ре со ва ност ста ри јих за
кул тур на до га ђа ња ути че и „ло ша
кул тур на ма три ца”, са мо ди скри-
ми на ци ја, али и не ма шти на.

Љ. Ми лен ко вић

КУЛ ТУР НИ ЖИ ВОТ У „ТРЕ ЋЕМ ДО БУ”

Гле да ње ТВ-а нај че шћа за ба ва
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између два броја

Вра ње: Бо ри ни по зо ри шни да ни
У Вра њу ће од 20. до 25. ок то бра би ти одр жа ни 32. „Бо ри ни по зо ри шни да ни”, фе сти вал 

ко ји се ор га ни зу је у част ве ли ка на срп ске књи жев но сти Бо ри са ва Стан ко ви ћа.
Пред ста ве у окви ру ове ма ни фе ста ци је, уме сто у по зо ри шту „Бо ра Стан ко вић”, чи ја је 

згра да из го ре ла у по жа ру 2. ју ла ове 
го ди не, би ће одр жа не у До му вој ске у 
Вра њу.

Фе сти вал, ко ји ће отво ри ти ко мад 
у ре жи ји Сне жа не Три шић, по тек сту 
Ол ге Ди ми три је вић, ове го ди не има ће 
ре ви јал ни ка рак тер, за при ку пља ње 
до на ци ја за об но ву и из град њу но вог 
по зо ри шта.

Уче сни ци ово го ди шњих „Бо ри них 
по зо ри шних да на” би ће глум ци Та ња 
Бо шко вић и Зи јах Со ко ло вић, уста но-
ва кул ту ре „Вук Ка ра џић” из Бе о гра да 
и Ша бач ко по зо ри ште, а у пра те ћем 
про гра му фе сти ва ла би ће ор га ни зо ва-
на из ло жба ски ца по зо ри шних ко сти-
ма и фо то гра фи ја Зо ре Жи ва ди но вић 
Да ви до вић, уну ке Бо ре Стан ко ви ћа.

Кра гу је вац:
обу ка за 
ра чу на ре са
го вор ним
софт ве ром

Са вез сле пих у Кра гу јев цу
ор га ни зу је за сво је чла но ве
ше сто ме сеч ну обу ку за рад на
ра чу на ру са го вор ним софт ве-
ром, као и уче ње Бра је вог пи-
сма. Сле пе и сла бо ви де осо бе
мо гу да ко ри сте ком пју те ре
са мо уко ли ко су они са по себ-
ним го вор ним софт ве ром ко ји
чи та на пи са не ре чи или тек-
сто ве. Ово по ма га ло за осо бе
оште ће ног ви да ни је до ступ но
сви ма због ви со ке це не про-
гра ма.

По ла зни ци обу ке на ком пју-
те ру за до вољ ни су про гра мом
а, ка ко ка жу, сте че на зна ња
би ће им по треб на у тра же њу
по сла, али и у ко му ни ка ци ји са
дру ги ма јер је укљу че на и обу ка
за ин тер нет.

Па ра лел но са обу ком за рад
на ком пју те ру ор га ни зу је се и
ше сто ме сеч на шко ла уче ња
Бра је вог пи сма. Ка ко ка жу у Са-
ве зу сле пих Кра гу јев ца, све ви-
ше је мла дих осо ба оште ће ног
ви да што је нај че шће по сле ди-
ца ди ја бе те са.

Овај про је кат фи нан си ра Ми-
ни стар ство ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке.

По твр де о
ре дов ном
сту ди ра њу

Сту ден ти ко ри сни ци по ро дич не пен-
зи је до кра ја ок то бра тре ба да до ста ве
над ле жним фи ли ја ла ма Фон да ПИО по-
твр де о упи су у школ ску 2012/13. го ди-
ну. На по твр да ма је по треб но упи са ти
ма тич ни број ро ди те ља по ко ме се ко-
ри сти пен зи ја, а мо гу се до не ти лич но
или по сла ти по штом.

Они ма ко ји то не ура де на вре ме
при вре ме но ће би ти об у ста вље на ис-
пла та, све док не до ка жу да су упи са ли
го ди ну.

Под се ти мо, пра во на по ро дич ну пен-
зи ју има ју сту ден ти до ди пло ми ра ња, а
нај ка сни је до на вр ше не 26. го ди не жи-
во та, без об зи ра на то да ли се њи хо во
обра зо ва ње фи нан си ра из бу џе та или
сту дент сам фи нан си ра шко ло ва ње на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

По моћ сме де рев ским труд ни ца ма
Чла но ви Град ског ве ћа Сме де ре ва 

утвр ди ли су Пред лог од лу ке о оства ри-
ва њу фи нан сиј ске по мо ћи труд ни ца ма 
и по ро ди ља ма овог гра да. Та ко ће пра-
во на јед но крат ну фи нан сиј ску по моћ 
оства ри ва ти труд ни це са утвр ђе ним 
нај ма ње тре ћим ме се цом гра ви ди те-
та и под усло вом да она и њен брач ни 
друг има ју пре би ва ли ште на те ри то-
ри ји Сме де ре ва нај ма ње го ди ну да на 
пре сту па ња на сна гу ове од лу ке. Фи-
нан сиј ска по моћ сме де рев ским труд-
ни ца ма ис пла ћи ва ће се јед но крат но у 
из но су од 30.000 ди на ра, а на осно ву 
при ма ња по чла ну до ма ћин ства. Ова 
од лу ка, уко ли ко до би је са гла сност Скуп шти не гра да, по че ће да се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2013.
го ди не.

Пра во на оства ри ва ње фи нан сиј ске по мо ћи оства ру ју и по ро ди ље за сва ко но во ро ђе но де те, под усло-
вом да по ро ди ља у тре нут ку ро ђе ња де те та има пре би ва ли ште на те ри то ри ји Сме де ре ва и да је упи са на
у би рач ки спи сак гра да. По ро ди ље ко је ис пу ња ва ју усло ве оства ри ва ће фи нан сиј ску по моћ у из но су од
20.000 ди на ра. По ред тог из но са, град Сме де ре во обез бе ђу је и бе би-па кет за сва ко но во ро ђе но де те.

По но во суб вен ци о ни са ни стам бе ни кре ди ти
Вла да Ср би је усво ји ла је из ме не и до пу не Уред бе о ме ра ма по др шке гра ђе вин ској ин ду стри ји 

кроз ду го роч но стам бе но кре ди ти ра ње у 2012. го ди ни, чи ме су обез бе ђе на до дат на сред ства из 
бу џе та у из но су од 500 ми ли о на ди на ра, а при јем но вих зах те ва по чи ње од 15. ок то бра.

На овај на чин на ста вља се про је кат ко ји се успе шно ре а ли зу је од 2005. го ди не. На ци о нал на кор-
по ра ци ја оба ве сти ла је по слов не бан ке о спрем но сти да се на ста ви са при је мом но вих зах те ва за 
до би ја ње суб вен ци о ни са них кре ди та.

За ко ри сни ке кре ди та усло ви за одо бре ње оста ли су не про ме ње ни, а Уред ба сту па на сна гу дан 
по сле об ја ве у „Слу жбе ном гла сни ку”.

Уред ба пред ви ђа но ви не у по гле ду скра ће ња и убр за ња са ме про це ду ре одо бре ња суб вен ци о-
ни са ног кре ди та, та ко што ће убу ду ће На ци о нал на кор по ра ци ја за оси гу ра ње стам бе них кре ди та 
са ста вља ти на црт уго во ра из ме ђу ко ри сни ка и Ре пу бли ке Ср би је, чи ме ће се дра стич но уште де ти 
на вре ме ну и про це ду ри одо бра ва ња, као и на са мој ре а ли за ци ји кре ди та. Пр ви пут се де фи ни шу 
ро ко ви по сту па ња за На ци о нал ну кор по ра ци ју и за бан ке.
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Че тр де сет че твр ти
БЕ МУС

Ово го ди шње Бе о град ске му зич ке све ча но-
сти, 44. пут по ре ду, отво ре не су 11. ок то бра на 
Ве ли кој сце ни Цен тра „Са ва”, на сту пом Ор ке-
стра без гра ни ца, са ста вље ног од ре пре зен та-
тив них му зи ча ра са про сто ра не ка да шње Ју го-
сла ви је.

БЕ МУС, ко ји се одр жа ва под сло га ном „Оп са-
да Бе о гра да”, тра ја ће до 20. ок то бра, а кон цер ти 

ће се одр жа ва ти на број ним ме сти ма у гра ду, у Ко лар че вој за ду жби ни, Кул тур ном цен тру Бе-
о гра да, До му омла ди не, Би теф те а тру, Ате љеу 212 и Скуп шти ни гра да. На про гра му су, по ред 
оста лих, и кон церт слав ног ги та ри сте Па ка де Лу си је, пи ја ни сте Алек сан дра Ма џа ра, као и срп-
ска пре ми је ра кон церт не вер зи је опе ре за шест жен ских гла со ва „Свад ба” Ане Со ко ло вић.

БЕ МУС ће би ти за тво рен кон цер том Сим фо ниј ског ор ке стра РТС-а, по во дом 75 го ди на по-
сто ја ња ове ку ће, под упра вом ди ри ген та Бо ја на Су ђи ћа.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла сеп-
тем бар ских при ма ња пен-
зи о не ри ма из ка те го ри је
за по сле них по че ла је 10. ок-
то бра.

Пен зи о не ри са мо стал них
де лат но сти при ми ли су сеп-
тем бар ске пен зи је 3. ок то-
бра.

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

Зре ња нин ски да ни пи ва
Ово го ди шње, 27. зре ња нин-

ске „Да не пи ва”, одр жа не од 20. 
до 23. сеп тем бра на не ко ли ко 
ло ка ци ја у гра ду, по се ти ло је 
око 180.000 љу ди. Цен трал ни 
про грам ма ни фе ста ци је био је 
на Жит ном тр гу, где је на глав-
ној би ни ор га ни зо ва но тра ди-
ци о нал но так ми че ње у бр зом 
ис пи ја њу пи ва, као и на сту пи 
12 бен до ва и из во ђа ча.

Ти ту лу нај бр жег пи во пи је 
осво јио је Зре ња ни нац Оли вер 
Чи лаг, ко ји је ли тар пи ва по пио за шест се кун ди и 74 сто тин ке, а нај бр жа да ма би ла је Сто јан ка 
Три ву но вић из Ме ле на ца, ко јој је за по ла ли тра пи ва би ло по треб но пет се кун ди и 65 сто тин ки.

Да ни пи ва по че ли су тра ди ци о нал ном по вор ком фи ја ке ра кроз град, а но ви на ове го ди-
не би ла је ма ни фе ста ци ја „Па нон ско дво ри ште”, у окви ру ко је су при ка за ни ет но са др жа ји 
Ба на та кроз про грам „Ба нат ске вред не ру ке”. Одр жа но је и так ми че ње у ку ва њу ри бље чор-
бе „Злат ни ко тлић” Ме мо ри јал Ђу ла Фар каш. За љу би те ље књи ге био је ор га ни зо ван ми ни 
са јам књи га на пе шач ком мо сту, док је за нај мла ђе у глав ној град ској ули ци при пре мљен 
деч ји про грам. У ба шти Град ске ку ће одр жа ва ле су се му зич ке ве че ри, а на Тр гу сло бо де 
спорт ски са др жа ји.

Гра до на чел ник Зре ња ни на, мр Иван Бо шњак, по во дом „Да на пи ва” при ре дио је при јем у 
Град ској ку ћи ко јем је при су ство вао и ми ни стар по љо при вре де, Го ран Кне же вић.

Свет ски дан 
до сто јан стве ног 
ра да

По во дом, 7. ок то бра, Свет ског да на
до сто јан стве ног ра да, Са вез са мо стал-
них син ди ка та Ср би је, уз по др шку Ин-
сти ту та за пси хо ло ги ју Фи ло зоф ског
фа кул те та у Бе о гра ду, спро вео је ис-
тра жи ва ње о мал тре ти ра њу на рад ном
ме сту.

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 1.998
ис пи та ни ка, а по објек тив ним по ка за те-
љи ма (из ло же ност не га тив ним по ступ-
ци ма на ра ду) из ме ђу 1,7 и 8,7 од сто њих
је из ја ви ло да је из ло же но мал тре ти ра-
њу нај ма ње на не дељ ном ни воу.

У нај ве ћем бро ју слу ча је ва мал тре-
ти ра ње тра је ду же од две го ди не, а у 67
од сто слу ча је ва осо ба ко ја мал тре ти ра је
над ре ђе ни. Нај ве ћи број мал тре ти ра них
(60,8 од сто) не обра ћа се за по моћ због
мо гу ћих по сле ди ца и за то што ве ру ју да
не по сто је ме ха ни зми за шти те. Њих 11,5
од сто је би ло зло ста вља но то ком рад ног
ве ка, а се дам од сто ис пи та ни ка су би ли
све до ци мал тре ти ра ња. Ис тра жи ва ње је
по ка за ло и то да су они ко ји ра де у ор-
га ни за ци ја ма са син ди кал ним ор га ни зо-
ва њем за по сле них ре ђе из ло же ни не га-
тив ним по ступ ци ма.

За Са вез са мо стал них син ди ка та Ср-
би је ре зул та ти до би је ни ис тра жи ва њем
су до бра осно ва за отва ра ње со ци јал ног
ди ја ло га ко јим би се раз ја сни ла спор-
на пи та ња и под ста кле за ин те ре со ва не
стра не на са рад њу у ре ша ва њу про бле-
ма ко ји оне мо гу ћа ва ју рад до сто јан чо-
ве ка.

Не ко ли ко да на ра ни је, на кон фе рен-
ци ји за но ви на ре, СССС је из ра зио не-
за до вољ ство по ску пље њем жи вот них
на мир ни ца, енер ге на та и пре во за и за-
тра жио да се це не вра те на ни во пре по-
след њег та ла са по ску пље ња.

Про сеч на за ра да у ав гу сту 42.122 ди на ра
Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са ис пла ће на у ав гу сту

2012. го ди не у Ср би ји из но си 42.122 ди на ра. У од но су на јул, про сеч-
на за ра да у ав гу сту но ми нал но је ви ша за 2,3, а ре ал но за 0,7 од сто.

Ка ко је са оп штио Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, про сеч на бру то
за ра да у ав гу сту би ла је 58.503 ди на ра, што је у од но су на јул ску но-
ми нал но ви ше за 2,2, а ре ал но за 0,6 од сто. Ав гу стов ска бру то пла та
у од но су на исти ме сец 2011. го ди не но ми нал но је ви ша за 9,8, а ре-
ал но за 1,8 од сто, док је про сеч на не то за ра да у том пе ри о ду но ми-
нал но по ра сла за 9,7 од сто, а ре ал но са мо за 1,7 про це на та.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–ав густ 2012.
го ди не у Ср би ји, у од но су на про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у пе ри о ду
ја ну ар–ав густ про шле го ди не, но ми нал но је ви ша за 9,6, а ре ал но за
4,4 од сто.

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, про сеч на за-
ра да без по ре за и до при но са у пе ри о ду ја ну ар–ав густ 2012. го ди не
у од но су на исти пе ри од 2011. го ди не но ми нал но је ви ша за 9,7, а
ре ал но за 4,5 од сто.
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Ме ђу на род ни дан ста ри-
јих, 1. ок то бар, и по че так
ме се ца со ли дар но сти

са ста ри ма при год но је обе ле-
жен ши ром Ср би је, по себ но у
ге рон то ло шким уста но ва ма. У 
Ге рон то ло шком цен тру Бе о град,

у До му Бе жа ниј ска ко са одр жа на
је све ча на ака де ми ја. На по чет ку
про гра ма при сут не је по здра ви-
ла вр ши лац ду жно сти ди рек то ра
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар
Бе о град, Су за на Ми шић.

По во дом Ме ђу на род ног да на
ста ри јих, Уста но ву је по се ти ла
др жав на се кре тар ка Ми ни-

стар ства ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке, Бран ки ца 
Јан ко вић, ко ја се та ко ђе обра-
ти ла ко ри сни ци ма и го сти ма 
ис ти чу ћи зна чај бри ге за ста ри-
је су гра ђа не, по го то ву у го ди ни 
ко ја је про гла ше на Европ ском 

го ди ном ак тив ног ста ре ња и 
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но-
сти. Све ча но сти је при су ство-
вао и члан Град ског ве ћа гра да 
Бе о гра да, Дар ко Бо жић, пред-
став ни ци оп штин ских ор га ни-
за ци ја Цр ве ног кр ста, во лон-
те ри из Ср би је и пред став ни ци 
ме ди ја.

У Уста но ви Ге рон то ло шки 
цен тар Бе о град та ко ђе је одр-
жан ди ја лог у ко ме су уче ство-
ва ли пред став ни ци др жа ве, 
ци вил ног дру штва и ме ди ја. Уз 
на во ђе ње при ме ра из Ср би је 
(ко ја спа да у зе мље са нај ста ри-
јим ста нов ни штвом) го во ри ло 
се о про бле ми ма и ре ше њи ма 
ко ји ма се мо же ути ца ти на по-
ло жај нај ста ри је по пу ла ци је.

У кул тур но-умет нич ком про-
гра му, ко ји је за по чео тач ка ма у 
из во ђе њу Пен зи о нер ског ама-
тер ског кул тур но-умет нич ког 
дру штва (ПА КУД), на сту пио је 
и ме шо ви ти ка мер ни хор ПА-
КУД-а (са ди ри ген том Ву ки цом 
Сми ља нић) из во де ћи хор ске 
об ра де спле та на род них пе са-

ма. Аутор ску пе сму го во ри ла је
Гор да на Гли шић, пред сед ни ца
Књи жев ног клу ба „Ми ка Ан тић” 
ГЦ Бе о град, а у про гра му су
уче ство ва ли и во кал ни со ли ста
ПА КУД-а из Клу ба Сав ски ве нац
3, уз му зич ку прат њу на хар-
мо ни ци, за тим ме шо ви ти хор
До ма Бе жа ниј ска ко са, драм-
ска сек ци ја Клу ба Ра ко ви ца (са
драм ском ми ни ја ту ром „До сад-
ни су, бре”), ду ет Ву ки ца Сми-
ља нић и Љи ља на Ра до је вић,
уз кла вир ску прат њу Љи ља не
Ар се но вић. Ет но гру па „Ла ста-
ви ца” из ве ла је сплет из вор них
на род них пе са ма, а фол клор на
гру па „Има да на” из Клу ба Чу ка-
ри ца сплет ига ра из Ср би је.

В. Ана ста си је вић

Ко ри сни ци, за по сле ни и го-
сти у рум ском Ге рон то ло шком
цен тру „Срем” обе ле жи ли су пр-
вог ок то бра Ме ђу на род ни дан
ста ри јих осо ба и по че так ме се-
ца со ли дар но сти са ста ри ма на
при го дан на чин.

На по чет ку све ча но сти, Го ран
Ву ко вић, пред сед ник оп шти не
Ру ма, ис та као је да је ГЦ „Срем” 
јед на од нај бо љих уста но ва тог
ти па у Ср би ји, те да ће ло кал на
са мо у пра ва и да ље из два ја ти
сред ства из бу џе та ка ко би се
усло ви жи во та ста рих по ди гли
на ви ши ни во.

У Ге рон то ло шком цен тру
„Срем” го то во сва ко днев но се
не што де ша ва, та ко да се не че-
ка ју по себ не при ли ке да би се

ко ри сни ци ан га жо ва ли и ани-
ми ра ли кроз број не сек ци је.

– Ко ри сни ци ма по кла ња-
мо па жњу то ком це ле го ди не, 
а не са мо на овај дан. Ипак, 

ово је при ли ка да ка жем да 
нам је по тре бан и обје кат за 
збри ња ва ње де мент них љу ди 
и обо ле лих од Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти – на гла си ла је ди рек-

тор ка Цен тра, Ма ри ја Ста ној-
чић Сра ка.

Ја сми на Бра шан че вић, пси хо-
лог у ГЦ „Срем”, уру чи ла је по кло-
не ко ри сни ци ма ко ји та мо бо ра-
ве 10, 15 и 20 го ди на, по же лев ши 
им до бро здра вље. У рум ској 
уста но ви нај ду же жи ви Ха нум ка 
Пат ко вић (70), чак 31 го ди ну. Да-
ро ве су до би ли и нај ста ри ји ко-
ри сни ци: Слав ка Ан ђе лић, Ана 
До зет, Мир ја на Ке шељ, Ан ђе ли ја 
Ку зма но вић, Ра до мир ка Ман-
дић, Ве ра Ма ти о ни, Дра гу тин 
Стер ле и Ље по са ва Стој кић.

У про гра му ко ји је при ре ђен
по во дом Ме ђу на род ног да на 
ста рих уче ство вао је хор Ге рон-
то ло шког цен тра „Срем” и рум-
ски там бу ра ши.  Д. Р.

10

на лицу места

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ” РУ МА

Обе ле жен Дан ста ри јих

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ

Го ди не ни су пре пре ка
за дру же ње

Горан Вуковић
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Има ју ћи у ви ду ве о ма из-
ра жен про блем ви со ког 
про цен та не за по сле но-

сти мла дих, уни је по сло да ва ца 
Ср би је и Вој во ди не су, у са рад-
њи са Са ве зом са мо стал них 
Син ди ка та Ср би је и УГС „Не за ви-
сност”, и уз по др шку швај цар ске 
ор га ни за ци је „Со ли дар”, оба ви-
ле ис тра жи ва ње ко је се ба ви 
ста ту сом и по ло жа јем мла дих 
не за по сле них осо ба. Ово ис тра-
жи ва ње под на зи вом „По тре бе 
тр жи шта ра да и по ло жај мла дих 
не за по сле них ли ца” об у хва ти ло 
је са гле да ва ње по ло жа ја мла дих 
у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни-
шу, као и по тре бе по сло да ва ца 
у обла сти фи нан сиј ских услу га, 
тр го ви не, гра ђе ви нар ства, ИТ 
сек то ра, ме тал ске ин ду стри је 
и по љо при вре де, а ба ви ло се и 
пре по зна ва њем по треб них ква-
ли фи ка ци ја и ком пе тен ци ја за 
за по шља ва ње ових ли ца.

У Уни ји по сло да ва ца сма тра ју 
да ово ис тра жи ва ње има ши ри 
дру штве ни зна чај, јер ти по да ци, 
осим син ди кал ним ор га ни за ци-
ја ма и удру же њи ма по сло да ва-
ца, мо гу да ко ри сте и ми ни стар-
стви ма ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке, омла ди не 
и спор та, про све те, на у ке и тех-
но ло шког раз во ја, На ци о нал ној 
слу жби за за по шља ва ње, Вла ди 

АПВ, По кра јин ском се кре та ри-
ја ту за при вре ду, за по шља ва ње 
и рав но прав ност по ло ва и дру-
гим се кре та ри ја ти ма, ло кал ним 
са мо у пра ва ма, со ци јал но-еко-
ном ским са ве ти ма.

Ис тра жи ва ње је при ка за ло и 
струк ту ру за по сле но сти и не за-
по сле но сти мла дих у од но су на 
ре ал не по тре бе тр жи шта ра да, 
што би ка сни је тре ба ло да ути-
че на пред ло ге за флек си бил-
ни је обра зов не про гра ме при-
ла го ђе не по тре ба ма тр жи шта 
и на кре и ра ње но вих про гра ма 
за по шља ва ња.

Не бој ша Ата нац ко вић, пред-
сед ник Уни је по сло да ва ца Ср-

би је, ис та као је да су са ку пље ни
по да ци дра го це ни, јер јав но сти
ука зу ју на про бле ме мла дих
при ли ком за по шља ва ња. Та ко-
ђе, ти по да ци су по ка за ли и на
ко ји на чин је по треб но ускла ди-

ти обра зов ни си стем са по тре-
ба ма при вре де.

– До са да ни је би ло до вољ но
са рад ње из ме ђу про свет них уста-
но ва и при вре де, та ко да су че сто
шко ло ва ни мла ди љу ди за за ни-
ма ња ко ја ни су по треб на а, с дру-
ге стра не, при вре да је оску де ва ла
у не ким ка дро ви ма ко ји су да нас,
код но вих тех но ло ги ја, по треб ни.
Обра зов ни си стем тре ба да бу де
та кав да ви ше не бу де пре ква ли-

фи ка ци ја мла дих љу ди, већ да се
они то ком шко ло ва ња усме ра ва-
ју у од ре ђе ном, же ље ном прав цу
– по ја снио је функ ци о на лан од-
нос си сте ма обра зо ва ња и тр жи-
шта ра да Ата нац ко вић.

Стан ко Кр стин, пред сед ник
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не,
на вео је кон кре тан при мер из
сво је фир ме о не ус кла ђе но сти
обра зо ва ња и по тре ба при вре-
де, где он као по сло да вац мо ра
да уло жи у до дат но обра зо ва ње
јед ног мла дог струч ња ка око
10.000 евра на го ди шњем ни воу
да би био опе ра ти ван и функ ци-
о на лан у свом по слу.

Ми ро слав Мек те ро вић

Свр љиг ће нај ве ро ват ни је 
у овој го ди ни до би ти ге рон то 
цен тар за сме штај ста рих и из-
не мо глих ли ца. Реч је о про јек-
ту чи ји је ини ци ја тор ло кал на 
са мо у пра ва и ко ји је до био по-
др шку мно гих ин сти ту ци ја.

Раз ло га за опре ма ње ова квог 
објек та је мно го и ле же у ста ро-
сној струк ту ри ста нов ни штва. 
Нај но ви ји по пис го во ри да је 
од бли зу 15.000 ста нов ни ка 60 
од сто ста ри је од 60 го ди на. У 
се ли ма су углав ном ста рач ка 
до ма ћин ства и њи ма је сва ка ко 
по треб на по моћ и не га. Тре нут-
но је у ге рон то цен три ма у До-
љев цу, Кња жев цу и Ни шу сме-

ште но осам де се то ро љу ди са 
те ри то ри је оп шти не.

За бу ду ћи ге рон то цен тар у 
Свр љи гу пла ни ра на је адап та-
ци ја згра де ста рог До ма здра-
вља, а део па ви љо на ко ри сти ће 
и осо бе са по себ ним по тре ба-
ма. Ова згра да ни је слу чај но 
ода бра на јер се, по ред то га што 
има не ис ко ри шће ни про стор, 
обје кат на ла зи у бли зи ни Цр ве-
ног кр ста где је на род на ку хи-
ња, а ту је и Дом здра вља. Глав-
ни но си лац про јек та је Цен тар 
за со ци јал ни рад, али ће бу ду ћа 
ку ћа тре ћег до ба функ ци о ни-
са ти као са мо стал на уста но ва. 
Про је кат ће би ти оства рен уз 

по моћ над ле жних ми ни стар ста-
ва и до на тор ства ху ма ни тар них
и не вла ди них ор га ни за ци ја.

Ина че, по во дом 1. ок то бра –
Ме ђу на род ног да на ста ри јих,
Цен тар за со ци јал ни рад оп шти-
не Свр љиг обез бе дио је за 47
ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи,
ста ри јих од 65 го ди на, но вац за

ку по ви ну по два ку би ка огрев-
ног др ве та. Ди рек тор ка Цен тра,
Ве сна Не дељ ко вић, нај ста ри јим
су гра ђа ни ма упу ти ла је че стит-
ку за до бро здра вље и дуг жи-
вот. Цр ве ни крст Свр љиг успе-
шно ре а ли зу је про је кат по мо ћи
у ку ћи.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Ку ћа тре ћег до ба
По хва ле во ђе њу со ци јал не
по ли ти ке
Др жав ни се кре та ри у Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти-
ке, Бран ки ца Јан ко вић и Дра ги Ви до је вић, и Ба не Ран ђе ло вић, 
члан град ског ве ћа у Ни шу за ду жен за со ци јал ну по ли ти ку, 8. 
ок то бра су по се ти ли Свр љиг. Они су об и шли Цен тар за со ци јал-
ни рад, Цр ве ни крст Свр љиг и пла ни ра ни обје кат за ку ћу тре ћег 
до ба и по хвал но се из ја сни ли о во ђе њу со ци јал не по ли ти ке у
овој оп шти ни. Ми ли ја Ми ле тић, пред сед ник оп шти не, пре дао је 
др жав ним се кре та ри ма текст ини ци ја ти ве ло кал не са мо у пра ве 
за из град њу ге рон то цен тра.

За бри ња ва ју ће 
број ке
Пре ма по да ци ма јед не ан-
ке те о рад ној сна зи у 2011.
го ди ни, у пе ри о ду ка да је
укуп на сто па не за по сле но-
сти у Ср би ји би ла 23 од сто, 
сто па не за по сле но сти мла-
дих из ме ђу 15 и 19 го ди на 
жи во та би ла је 62,2 од сто,
оних из ме ђу 20 и 24 го ди не
48,8 по сто, а мла дих из ме ђу
25 и 29 го ди на 35,6 про це-
на та.

УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА СР БИ ЈЕ РЕ А ЛИ ЗО ВА ЛА ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О МЛА ДИМ НЕ ЗА ПО СЛЕ НИМ ОСО БА МА

По да ци ко ри сни и ми ни стар стви ма

Славко Новаковић,  Станко Крстин и Небојша Атанацковић

актуелно
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кроз Србију

За ме ник пред сед ни ка Са ве за пен зи о-
не ра Ср би је, Ђу ро Пе рић, био је кра јем
сеп тем бра у рад ној по се ти Удру же њу

пен зи о не ра гра да Ни ша. Том при ли ком Пе-
рић је са сво јим до ма ћи ни ма, Ми ро љу бом
Стан ко ви ћем, пред сед ни ком, До бро са вом
Ми лен ко ви ћем, се кре та ром ни шких пен зи-
о не ра, и са Си ни шом Ва си ћем, ди рек то ром
фи ли ја ле Фон да ПИО у Ни шу, раз го ва рао о

ак ту ел ном тре нут ку и стан дар ду нај ста ри-
јих Ни шли ја.

Чел ни љу ди Удру же ња пен зи о не ра гра-
да Ни ша ин фор ми са ли су Пе ри ћа о ак тив-
но сти ма ко је ова со ци јал но-ху ма ни тар на
ор га ни за ци ја спро во ди да би жи вот ста рих
ли ца те као што удоб ни је.

За ме ник пред сед ни ка Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је по хва лио је рад ни шких пен зи о-

не ра и ре као да му је за до вољ ство што је
имао при ли ку да по се ти та ко успе шну ор-
га ни за ци ју.

Ђу ро Пе рић је за тим об и шао не дав но
адап ти ра не и мо дер но опре мље не про сто-
ри је удру же ња. Ови ра до ви су фи нан си ра-
ни из соп стве них сред ста ва, а из ве ли су их
чла но ви удру же ња до бро вољ ним ан га жо-
ва њем. С. Не сто ро вић

ЗА МЕ НИК ПРЕД СЕД НИ КА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ У РАД НОЈ ПО СЕ ТИ НИ ШУ

Удру же ње за углед и по што ва ње

Сле ва: Си ни ша Ва сић, Ми ро љуб Стан ко вић, До бро сав Ми лен ко вић и Ђу ро Пе рић

Не дав но је у Па де ју, се лу у оп шти ни Чо ка,
одр жан окру гли сто на ко ме је би ло ре чи о
иза зо ви ма и пер спек ти ва ма за ру рал не за јед-
ни це у про це су при сту па ња Ср би је Европ ској
уни ји. Та те ма је оку пи ла пред став ни ке ло кал-
них са мо у пра ва, јав них пред у зе ћа, аген ци ја и
ин сти ту ци ја овог се вер ног ре ги о на.

Се ло тре ба да се на ђе у ви ше уло га при-
ли ком оства ри ва ња овог про јек та, а ру рал-
на по ли ти ка да фа во ри зу је кон ку рент ност,
ту ри зам, за нат ство и ло кал ну ин фра струк-
ту ру. При то ме, по љо при вред ни ци ма ва ља
омо гу ћи ти си гур не при хо де и бо љи ква ли-
тет жи во та ко ји би их за др жао на се лу, не ке
су од по ру ка са овог ску па.

Скуп су ор га ни зо ва ли Цен тар за европ-
ске ин те гра ци је Бе о град ске отво ре не шко-
ле и Вла ди на кан це ла ри ја за европ ске ин те-
гра ци је. С. За ви шић

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ ЗА РАЗ ВОЈ РУ РАЛ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Се лу ви ше стру ка уло га

Ет но ку ће, је дан од сто же ра за оства ри ва ње број них са др жа ја у се ли ма
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Ге рон то ло шки цен тар Бе о-
гра да је и ове го ди не, од 25. 
до 28. сеп тем бра, ор га ни-

зо вао Фе сти вал ства ра ла штва 
ста ри јих „Злат но до ба”. Био је 
то ју би лар ни, де се ти фе сти вал, 
ко ји је упри ли чен под сло га ном 
„При дру жи те се – сад је вре ме”.

Фе сти вал је обе ле жио бо гат 
про грам ко ји се од ви јао у осам 
це ли на: ме ђу ге не ра циј ска ра ди-
о ни ца ства ра ла штва „Аре Арт”, у 
ко јој су уче ство ва ли уче ни ци 
ОШ „Ра де Кон чар” и чла но ви 
Пен зи о нер ског ама тер ског кул-
тур но-умет нич ког дру штва ге-
рон то ло шких бе о град ских клу-
бо ва; до де ла на гра да за нај бо-
ље ра до ве на кон кур су „Злат ни 
стих”; сли кар ска ко ло ни ја „Све 
бо је Бе о гра да” на Ади Ци ган ли-
ји; из ло жба ко ла жних сли ка „Ри-
там да ри ва ња”; за јед нич ки кон-
церт кул тур но-умет нич ких гру-
па се ни о ра из Су бо ти це, Но вог 
Са ра је ва и Бе о гра да; кон церт 
ла у ре а та на гра да за жи вот но 
де ло. У окви ру фе сти ва ла из ве-

де на је и пред ста ва „Игра ју ћи 
жр тву”, драм ске сек ци је ге рон-
то ло шких клу бо ва „Па ли лу ла” 
и „Чу ка ри ца” и Ста ци о на ра за 
ста ре у Диљ ској. Но ви на је да су 
уста но вље не још две на гра де: 
„Злат но при зна ње” – за ак ти ви-
сту ства ра о ца го ди не из ре до ва 
ге рон то ло шких ин сти ту ци ја Ср-

би је, и „Злат на реч” – за ху ма но
но ви нар ство у слу жби по зи тив-
ног од но са пре ма ста ри јим осо-
ба ма.

Го сто ва њем гру пе пе ва ча 
„Злат на је сен” из Цен тра за здра-
во ста ре ње из Но вог Са ра је ва,
фе сти вал је од ове го ди не до-
био и ме ђу на род ни ка рак тер.

На гра да „Злат ни стих” при па-
ла је Ми ли Гој ков, а на гра ђен је
и нај ста ри ји уче сник овог по ет-
ског кон кур са, Ду шан Ма ље вић.
„Злат но при зна ње” при па ло је
Ма ри ји Вре ба лов.

У окви ру Фе сти ва ла тра ди ци-
о нал но су уру че не по ве ље за
жи вот но ства ра ла штво ко је су
при па ле књи жев ни ку и пу бли-
ци сти Ра до ми ру Ми ћу но ви ћу и
џез пе ва чи ци Бе ти Ђор ђе вић.
При зна ње „Злат на реч” до би ла
је но ви нар ка Ин фор ма тив ног
про гра ма РТС-а, Су за на Ду ка.

По кро ви тељ фе сти вал био је
град Бе о град, а ор га ни за то ри су
и овог пу та ус пе ли да оства ре
про грам ски циљ: ма ни фе ста-
ци ју, афир ма ци ју, про мо ци ју и
ак ти ва ци ју ама тер ског ства ра-
ла штва, пар ти ци па тив но ства-
ра ла штво ста ри јих, не го ва ње и
пре но ше ње не ма те ри јал не кул-
тур не ба шти не, као и кул тур ну
ин те гра ци ју и раз ме ну из ме ђу
ре ги о на и зе ма ља.

Ј. Оцић

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР СА ВЕ ЗА 
ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Про ши ре ње члан ства
На не дав но одр жа ној сед ни ци Из вр шног од бо ра

Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не у члан ство Са ве за
при мље но је Удру же ња пен зи о не ра ПТТ са о бра ћа ја
„Но ви Сад”, уз под се ћа ње да је СПВ отво рен и пре ма
дру гим пен зи о нер ским гран ским ор га ни за ци ја ма,
са ко ји ма и ина че по сто ји до бра са рад ња.

На сед ни ци се раз го ва ра ло о со ци јал ном по ло-
жа ју ко ри сни ка пен зи ја, о кре та њу пен зи ја у про те-
клом пе ри о ду и о из ме на ма За ко на о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу. Ис так ну то је да је ви дљив
пад ре ал не вред но сти пен зи ја и да је со ци јал ни по-
ло жај пен зи о не ра ло ши ји.

На сед ни ци је до не та и од лу ка о рас по де ли сред-
ста ва по фи нан сиј ском пла ну Са ве за за 2012. го ди ну.

Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра
Вој во ди не, го во рио је о ко лек тив ном оси гу ра њу
пен зи о не ра од по сле ди ца не срећ ног слу ча ја – не-
зго де и о ко лек тив ном оси гу ра њу „По моћ у ку ћи” и
„Кућ на по моћ и не га”, и об ја снио зна чај ових про гра-
ма оси гу ра ња за без бед ност и по моћ оси гу ра ним
чла но ви ма Са ве за.

– Тре нут но је оси гу ра но око 30 од сто на ших пен-
зи о не ра, па апе лу јем на вас да у сво јим сре ди на ма
пре не се те ин фор ма ци ју о овом ви ду оси гу ра ња ко-
је је од ин те ре са за све нас – ис та као је Не на дић.

Д. Ко раћ

ФЕ СТИ ВАЛ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИ ЈИХ „ЗЛАТ НО ДО БА”

Афир ма ци ја ак ти ви зма

Еки па струч ња ка Бал ка но ло шког 
ин сти ту та СА НУ за вр ши ла је ово го ди-
шње ис пи ти ва ње ло ка ли те та у оп шти-
ни Свр љиг. Ис ко па ва ња су оба вље на 
на по те су се ла Ни шев ца, дуж пру ге 
Ниш – За је чар где је 
пре пет го ди на от кри-
ве но на ла зи ште пред-
ме та из ан тич ког до ба, 
из дру гог ве ка.

На стар ту су се ука за-
ли за ни мљи ви де та љи 
по пут ин ста ла ци ја за 
за гре ва ње про сто ри ја 
и на ђе ни су пр ви при-
мер ци ме тал ног нов ца 
из тог вре ме на. Струч-
ња ци ве ру ју да је на 
ло ка ли те ту „Кал ни ца” 
на 4-5 хек та ра био рим ски град, о че му 
све до чи ку ћа, прет по ста вља се, не ког 
рим ског ве ли ко до стој ни ка ко ји је мо-
гао се би да при у шти си стем за гре ва ња 
про сто ри ја кроз по до ве и зи до ве, што 
до са да у срп ској ар хе о ло ги ји ни је от-
кри ве но. Да ља ис пи ти ва ња по ка за ла 
су да је кра јем пр вог и по чет ком дру-

гог ве ка на стао Ти ма кум ма јус, јед на од
две нај зна чај ни је ста ни це на рим ском
пу ту од На и су са пре ма Ду на ву, ка же
др Вла ди мир Пе тро вић, са Бал ка но ло-
шког ин сти ту та СА НУ.

Тим ар хе о ло га ове го ди не је до био и
по др шку дво је сту де на та док тор ских
сту ди ја из Бор доа.

У при пре ми је мо но гра фи ја „Свр љиг
у пра и сто ри ји, ан ти ци и сред њем ве ку” 
на срп ском и фран цу ском је зи ку, а пла-
ни ра се и по став ка у За ви чај ном му зе ју
у Свр љи гу. С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Рим ски град у Ни шев цу

Ра до ми р Ми ћу но ви ћ (у средини)
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Пу ње но пи ле
Вре ме при пре ме: око два са та
Са стој ци: пи ле те шко око 1,5 кг,

2 па ра дај за, 1 све жа па при ка, ве-
за мла дог лу ка, 2-3 гран чи це ко-
ри јан де ра са ли шћем, 150 гр
ку ку ру за ше ћер ца из кон зер ве,
2 ка ши ке пре зли, ја је, 2 ка ши ке 
пу те ра, сок од че твр ти не ли му-
на, со, бе ли би бер.

На чин при пре ме: пи ле до-
бро опра ти, осу ши ти, по со ли ти 
и по би бе ри ти. Па при ку и па ра дајз
опра ти и исе ћи на коц ки це, мла ди 
лук очи сти ти и исе ћи на ко лу то ве и 
бе ли и зе ле ни део, па све ста ви ти у чи-
ни ју. До да ти исец ка ни ко ри јан дер. Ше ће-
рац ис це ди ти и ста ви ти у ма су, па до да ти још ја је,
пре зле, со и би бер. Све за јед но из ме ша ти у ком пакт ну ма су и ти ме пу ни ти пи ле. 
За тво ри ти отвор чач ка ли цом или кон цем да ма са не ис па да. По су ду за пе че ње на-
ма за ти пу те ром, ста ви ти пи ле и пре ма за ти га остат ком пу те ра и ли му но вим со ком. 
Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200°Ц око сат вре ме на, уз по вре ме но пре ма зи ва ње ма-
сно ћом од пе че ња и окре та ње, да до би је ле пу ру ме ну бо ју.

На по ме на: ку ку руз ше ће рац се мо же упо тре би ти и за мр знут, са мо га тре ба крат-
ко про ба ри ти. Оста так по ступ ка је исти.

здрав живот

Један ручак (не)обичанЈедан ручак (не)обичан
Шах тор та

Вре ме при пре ме: два са та
Са стој ци: 14 ја ја, 350 гр ше ће ра, 300 гр бра-

шна, 250 гр мар га ри на, 150 гр чо ко ла де, по ла 
ли тра мле ка, 2 ва нил ше ће ра, 2 пра шка за пе-
ци во, 2 ка ши ке ка каа, ли мун.

На чин при пре ме. Жу та ко ра: уму ти ти пет
жу ма на ца, до да ти 125 гр ше ће ра, ко ру ли му на, 
па му те ћи до да ти 125 гр бра шна и пра шак за 
пе ци во. По себ но уму ти ти пет бе ла на ца и ла га-
но му те ћи до да ти у сме су. Си па ти у под ма зан 
плех пра во у га о ног об ли ка. Пе ћи у рер ни за-
гре ја ној на 180-200°Ц око 30 ми ну та. Охла ђе ну 
ко ру исе ћи на тра ке јед на ке ши ри не.

Цр на ко ра: уму ти ти пет жу ма на ца, до да ти 
125 гр ше ће ра, 125 гр бра шна, пра шак за пе ци-
во и ка као. Бе лан ца по себ но уму ти ти и ла га но 
до да ти. Пе ћи у за гре ја ној рер ни у пра во у га о-
ној теп си ји на 180-200°Ц око 30 ми ну та. Охла-
ђе ну ко ру исе ћи на тра ке јед на ке ши ри не.

Фил: уму ти ти че ти ри ја ја са 100 гр ше ће ра,
два ва нил ше ће ра, до да ти шест ка ши ка бра-
шна. Ма су раз ре ди ти са ма ло мле ка. Ста ви ти 
по ла ли тра мле ка да про ку ва. У мле ко си па ти 
уму ће на ја ја па до да ти чо ко ла ду. На ти хој ва-
три ме ша ти док се не згу сне. У охла ђен фил 
до да ти уму ћен мар га рин. Све уму ти ти у ком-
пакт ну ма су.

На тац ни фи лом спа ја ти тра ке, та ко што се 
на из ме нич но ре ђа ју жу та, па цр на тра ка. Гор-
њи ред иде обр ну то, цр на па жу та тра ка, та ко 
да из гле да као ша хов ска та бла. Од о зго тан ко 
на фи ло ва ти, па ста ви ти уму ће ни шлаг.

На по ме на: ова тор та мо же би ти и окру глог
об ли ка, та ко што се пе че на ко ра пре се че во-
до рав но на два де ла. Је дан део оста је цео а од 
дру гог де ла се исе ца ју кру го ви. На це лу ко ру 
се ста ви фил, па се ре ђа жу ти, па цр ни круг, а 
из ме ђу се фи лу је. Од о зго се ста ви опет це ла 
ко ра, па шлаг.

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

Кар фи ол и бро ко ли са шам пи њо ни ма
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: ма ња гла ви ца кар фи о ла, 500 

гр бро ко ли ја, 400 гр шам пи њо на, 2-3 гла-
ви це лу ка, 4 па ра дај за, по ла ли тра су пе од 
по вр ћа, 2 ка ши ке очи шће ног сун цо кре та, 
уље, со, би бер.

На чин при пре ме: цр ни лук сит но 
исец ка ти и про пр жи ти на ма ло уља, шам-
пи њо не пре се ћи на по ла па до да ти лу ку. 
За јед но пр жи ти не ко ли ко ми ну та. Кар фи-
ол и бро ко ли опра ти и исе ћи на цве то ве, 
до да ти шам пи њо ни ма. Па ра дајз опра ти и 

исе ћи на коц ке, па до да ти ма си. Све под ли ти су пом и ку ва ти око 25 ми ну та. Го то во по-
су ти пр же ним се мен ка ма сун цо кре та.

Је сен је сти гла. У ба-
шта ма и на бал ко ни ма 
тре ба оба ви ти при прем-
не ра до ве око цве ћа 
пред зи му.

Ру же – ако су у ле ја ма, 
опле ви те их од ко ро ва. 
Оне ко је жбу на сто ра сту 
тре ба скра ти ти и ти ме 
их за шти ти ти од ве тра и 
сне га. И ру же пе ња чи це 
и пу за ви це та ко ђе тре-
ба скра ти ти и до дат но 
их при чвр сти ти. Ко рен 

биљ ке пре кри ти још 
једним сло јем зе мље 
што ће их за шти ти ти од 
смр за ва ња.

Трај ни це – биљ ке ко-
је жи ве не ко ли ко го ди-
на. Ту спа да ју љи ља ни,
хри зан те ме, пе ру ни ке.

Биљ ке тре ба очи сти ти од 
ста рих ли сто ва и ста бљи-
ка. Ко ре ње из ва ди ти и са 
ста ром зе мљом ста ви ти у 

за шти ће ни про стор. Оне 
ко је су пре ра сле тре ба 
раз де ли ти.

Лу ко ви це – иде ал но је 
вре ме за сад њу зум бу ла, 
ла ла и нар ци са. Са де са 
на дво стру ко ве ћој ду-
би ни не го што је њи хо ва 
ве ли чи на. У зе мљу оба-
ве зно тре ба ста ви ти слој 
шљун ка ра ди дре на же. 
Је ди но им сме та су ви шна 
вла га од ко је их тре ба за-
шти ти ти.

ЈЕ СЕ ЊИ РА ДО ВИ У БА ШТИ
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Word 2010

Основ ни из глед про зо ра 
MS Word 2010

На вр ху про зо ра је на слов на 
ли ни ја на чи јој сре ди ни пи ше 
Do cu ment1. Са ле ве стра не на-

ла зи се ико на ко ја пред ста вља 
про грам Word, а по ред је Offi   -
ce Me nu – основ ни тул бар (тра-
ка са алат ка ма) ко ји се са сто ји 
из ико на: Sa ve, Un do и Re pe at. 
Овај тул бар, као основ ни, увек 
оста је на екра ну без об зи ра на 
то ко ју смо оп ци ју по кре ну ли. 
Ка да клик не мо на не ку ико ну, 
она се углав ном отва ра у окви-
ру по себ ног про зо ра и у њој се 
на ла зе ко ман де за рад у до ку-
мен ту.

Да ље ис под основ ног тул ба-
ра на ла зи се тул бар са оп ци-
ја ма: Fi le, Ho me, In sert, Pa ge 
Layout, Re fe ren ces, Ma i lings, 
Re vi ew и Vi ew. Кли ком на би ло 
ко ју од ових оп ци ја по ја ви ће се 

па ле та са ико ни ца ма – ко ман-
да ма ко је из вр ша ва ју од ре ђе ни 
за да так. Мо же мо до да ва ти но ве 
ико ни це ако су нам по треб не 
но ве ко ман де за сва ки до ку-

мент по на о соб. Ис под па ле та са 
ико ни ца ма на ла зи се рад на по-
вр ши на – стра ни ца А4 фор ма та 
у ко ју уно си мо текст.

На дну овог про зо ра је Sta tus 
Bar, ста ту сна ли ни ја ко ја нам 
по ка зу је тре нут ну по зи ци ју у 
до ку мен ту (Pa ge 1 of 1 – стра-
ни ца на ко јој смо/уку пан број 
стра ни ца, Words – број ре чи и 
Lan gu a ge – је зик по ко ме је по-
де ше на та ста ту ра), а са де сне 
стра не ви ди мо раз не сти ло ве 
при ка за до ку мен та, као и кли-
зач ко јим по де ша ва мо зу ми ра-
ње до ку мен та.

Ка да де сним та сте ром ми ша 
клик не мо на Sta tus Bar, по ја ви-
ће се оп ци је ко је мо же мо до да ти 

на ње га као што су: Li ne Num ber, 
Sec tion, Co lumn итд. Та ко ђе, ко-
ри шће њем де сног та сте ра ми ша
са ста тус ба ра мо же мо ис кљу чи-
ти би ло ко ју од при ка за них оп ци-
ја та ко што је от че ки ра мо.

На де сној стра ни про зо ра на-
ла зи се Scroll bar (вер ти кал ни
кли зач) ко јим пре ли ста ва мо стра-
ни це у до ку мен ту та ко што клик-

не мо на ње го ву гор њу или до њу
стре ли цу ле вим та сте ром ми ша.

Кре та ње кроз текст 
по мо ћу ми ша

Миш је нај јед но став ни је и
нај бр же ре ше ње за кре та ње
кроз до ку мент. Са де сне стра-
не екра на на ла зи се вер ти кал-
ни кли зач (Scroll bar) ко ји има 
стре ли це ко је, у за ви сно сти од
из бо ра, по ме ра ју текст у же ље-
ном прав цу:

1. клик не мо ми шем на стре-
ли цу на го ре или на до ле и по-
ме ра мо по је дан ред у иза бра-
ном сме ру;

2. ка да кур сор ми ша до ве де-
мо на кли зач (из гле да као ква-
дра тић) и др жи мо ле ви та стер,
бр зо се по ме ра мо до же ље ног
ме ста у тек сту;

3. клик не мо ми шем из над или
ис под кли за ча и по ме ра мо је-
дан екран го ре или до ле;

4. клик не мо на дво стру ке
стре ли це и по ме ра мо се на Pre-
vi o us Pa ge – по че так прет ход не
или Next Pa ge – по че так сле де-
ће стра ни це;

5. клик не мо на Se lect Brow se
Ob ject (из гле да као кру жић из ме-
ђу дво стру ких стре ли ца) и би ра-
мо на ко ји на чин ће мо се кре та ти
кроз текст (по на сло ви ма, гра фи-
ци, та бе ла ма, стра ни ца ма, одељ-
ци ма, ко мен та ри ма итд.);

6. клик не мо на Vi ew Ru ler да
би смо укљу чи ли или ис кљу чи-
ли ле њир из над екран ске стра-
ни це;

7. уко ли ко има мо ми ша са
точ ки ћем, вр ти мо точ кић на-
пред или на зад ка да же ли мо
да ли ста мо стра ни цу го ре или
до ле. Ако при ти сне мо точ кић,
на екра ну ће се по ја ви ти цр-
не стре ли це; ов де је до вољ но
кре та ти се стре ли цом кур со ра
у же ље ном сме ру и текст ће је
пра ти ти.

У до њем де лу екра на на ла зи
се хо ри зон тал ни кли зач ко јим
по ме ра мо текст ле во или де сно
уко ли ко је стра ни ца зу ми ра на.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се

Mic ro soft Word 2010 је про грам за об ра ду тек ста и у ње му вр-
ло јед но став но мо же мо ку ца ти до пи се, ме мо ран ду ме, фак ту ре,

ди плом ске ра до ве, по слов на пи сма итд. У вор ду мо же мо чу ва-
ти до ку мен те, ме ња ти им са др жај, бри са ти их и слич но.

Улаз у про грам Word
и из лаз из ње га

Да би смо ушли у Word, пр во мо ра мо да
стар ту је мо опе ра тив ни си стем Win dows.
За тим клик не мо ми шем на дуг ме Старт у
до њем ле вом углу екра на и у ме ни ју би ра-
мо оп ци ју All Pro grams и по доп ци ју Mic ro-
soft Offi    ce, па клик не мо на Mic ro soft Word
2010. На екра ну ће се по ја ви ти пра зна стра-
ни ца за об ра ду тек ста Do cu ment1. Из вор-
да из ла зи мо ка да кур сор ми ша до ве де мо
у гор њи угао про зо ра, па клик не мо ле вим

та сте ром на ико ну X или ком би на ци јом та-
сте ра на та ста ту ри Alt + F4.

Вр ло че сто је ико на за Word из ву че на као
Short cut, та ко да је ви ди мо на деск то пу чим
уђе мо у Win dows. Два пу та клик не мо ле вим
та сте ром на њу и у про гра му смо.

Из вла че ње ико ни це Word-а
на деск топ

Ико ну за Word 2010 као Short cut из вла-
чи мо на деск топ сле де ћим по ступ ком:

1. клик не мо на Старт;

2. клик не мо на All Pro grams;
3. иза бе ре мо Mic ro soft Offi    ce;
4. кур сор ми ша до ве де мо на Mic ro soft

Word 2010;
5. при ти сне мо и др жи мо де сни та стер ми-

ша, па по ву че мо про грам Mic ro soft Word
2010 на деск топ;

6. пу сти мо де сни та стер ми ша;
7. по ја ви ће се про зор у ко ме би ра мо оп-

ци ју Cre a te short cut he re.
На екра ну ће се по ја ви ти ико на за Word

2010 из ву че на као Short cut.
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УКра гу јев цу је за вр шен
ше сти Фе сти вал ства ра-
ла штва ста рих „Ства рамУУ

ср цем”, ко ји је ове го ди не тра-
јао од 1. до 7. ок то бра и оку пио
ви ше од две хи ља де уче сни ка.
Они су, по ред ис по ља ва ња кре-
а тив них спо соб но сти, има ли и
при ли ку за ак тив но дру же ње.

Ше сти Фе сти вал ства ра ла-
штва ста рих отво рен је у клу бу
„Ду га” Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца
три би ном под на зи вом „Ак тив-
но ста ре ње и со ли дар ност ме ђу
ге не ра ци ја ма”, и ху ма ни тар ним
ба лом у про сто ри ја ма Град ског
удру же ња пен зи о не ра, на ко-
ме је при ку пље но ви ше од 150
књи га на ме ње них би бли о те ци
Днев ног цен тра за ста ре Ге рон-
то ло шког цен тра у Кра гу јев цу.

У овом днев ном цен тру за
ста ра ли ца одр жа на је арт ра ди-
о ни ца, ко ја је по ред ко ри сни ка
услу га цен тра, оку пи ла и чла-
но ве свих град ских удру же ња
пен зи о не ра и шти ће ни ке кра гу-
је вач ког За во да за збри ња ва ње
од ра слих „Ма ле пче ли це”. У арт
ра ди о ни ци на ста ли су укра сни
пред ме ти ко ји су при па ли по-
бед ни ци ма за вр шне ве че ри ше-
стог Фе сти ва ла ства ра ла штва
ста рих. Ге рон то ло шки цен тар

уго стио је и из ло жбу уља на 
плат ну „Опус 1”, сли ка ра Мир ка 
Ру си ћа.

Фе сти вал ства ра ла штва ста-
рих улеп шан је из ло жбом цр те-
жа при сти глих на кон курс под 
на зи вом „Нај леп ши до га ђај са 
мо јом ба ком и де ком”, ко је су 

по сла ла де ца из пет кра гу је вач-
ких основ них шко ла.

У За во ду за збри ња ва ње од-
ра слих „Ма ле пче ли це” при ре-
ђе но је по ет ско ве че под на зи-
вом „Пе сма је љу бав”, на ко ме 
су се пред ста ви ли кра гу је вач ки 
пе сни ци и умет ни ци.

Пре вен тив ни цен тар До ма 
здра вља Кра гу је вац и Удру же-

ње гра ђа на „Ста бло” ор га ни зо-
ва ли су две три би не на ме ње не 
ста ри ји ма, на ко ји ма су при сут-
ни мо гли да по ста вља ју пи та ња 
ле ка ри ма До ма здра вља. За нај-
ста ри је Кра гу јев ча не у про сто-
ри ја ма Пре вен тив ног цен тра 
ор га ни зо ва на је и три би на о 

зна ча ју ле ко ви тог би ља за очу-
ва ње здра вља.

Ше сти Фе сти вал ства ра ла-
штва ста рих „Ства рам ср цем” 
на ста вљен је „Шу ма диј ским по-
се лом” у се лу Ку тло во. За го сте 
из Кра гу јев ца, чла но ви ло кал-
ног удру же ња „До ма ћи ни за 
се о ски ту ри зам” при пре ми ли 
су ин те ре сан тан до чек: уз по га-

чу и со, као из не на ђе ње, го сте 
је че ка ла во жња фи ја ке ри ма и 
дво ко ли ца ма кроз Ку тло во, жи-
во пи сно шу ма диј ско се ло у под-
нож ју Руд ни ка.

Го сто ва њем у Ку тло ву, Фе сти-
вал „Ства рам ср цем” на ста вио је 
тра ди ци ју на сту па на се о ским 
пре ли ма, вра ћа ју ћи из за бо ра-
ва ста ре оби ча је у Шу ма ди ји. На 
„Шу ма диј ском пре лу”, по ред до-
ма ћи на, на сту пи ли су и чла но ви
кул тур но-умет нич ких дру шта ва 
„Ле пе ни ца” из Кра гу јев ца и „Сту-
де њак” из се ла Ре сник. Уз гру пе 
пе ва ча из вор них на род них пе-
са ма на сту пио је и хор за во да 
„Ма ле пче ли це”, а цео про грам 
је про пра ти ла из ло жба руч них 
ра до ва са ет но мо ти ви ма.

Ше сти фе сти вал ства ра ла-
штва ста рих „Ства рам ср цем” за-
вр шен је у ре сто ра ну „Ита ли ја” 
Цр ве ног кр ста Кра гу јев ца из бо-
ром нај бо љег сла ног пе ци ва и 
ко ла ча „По ба ки ном ре цеп ту”.

Ор га ни за то ри ово го ди шњег
Фе сти ва ла ства ра ла штва ста-
рих би ли су град Кра гу је вац, 
кра гу је вач ко Удру же ње гра ђа-
на за со ци јал ни раз вој „Ста бло” 
и Град ско удру же ње пен зи о не-
ра Кра гу јев ца.

Ми лош Сан трач

Број не не вла ди не ор га ни за ци је и удру-
же ња већ ду го упо зо ра ва ју да је нео п ход на
про ме на прав них окви ра и од но са дру штве-
не за јед ни це пре ма мла дим осо ба ма са смет-
ња ма у раз во ју ка ко би се олак ша ло њи хо во
за по шља ва ње и оспо со бља ва ње за са мо ста-
лан жи вот. У том кон тек сту охра бру ју ће де лу ју
сви по ку ша ји про на ла же ња мо гућ но сти да ти
мла ди љу ди бу ду ан га жо ва ни на не ком по слу.
Та ко је „На ша ку ћа”, удру же ње за по др шку осо-
ба ма са мен тал ним ин ва ли ди те том, у са рад њи
са над ле жни ма из бе о град ске оп шти не Зве-
зда ра, од лу чи ла да на пра ви ам би јент ко ји ће
омо гу ћи ти да се мла ди са ин ва ли ди те том за-
по сле на про из вод њи па пир них ке са и ство-
ри „Ку хи њу на точ ко ви ма”. Тај при мер до бре
прак се омо гу ћа ва да се ови мла ди љу ди осе-
ћа ју ко ри сним по ма жу ћи дру гој ка те го ри ји
љу ди ко ји ма је по моћ та ко ђе по треб на. Они,
на и ме, обез бе ђу ју до ста вља ње хра не ста ри-
јим осо ба ма.

– Ово је услу га је дин стве на по то ме што је
ре а ли зу ју осо бе са ин те лек ту ал ним те шко ћа-
ма, уз по др шку рад них тре не ра, а на ме ње на
је по је дин ци ма из дру ге ра њи ве гру пе, а то су
ста ри, те шко по крет ни и бо ле сни љу ди. Ова
услу га по зи тив но ути че на став за јед ни це о
осо ба ма са ин ва ли ди те том и њи хо вим мо гућ-
но сти ма – ка же Рад ми ла Уро ше вић, по моћ ник
ше фа Оде ље ња за дру штве не де лат но сти оп-
шти не Зве зда ра.

Са го вор ни ца „Гла са оси гу ра ни ка” ка же да
је че тво ро мла дих из „На ше ку ће” ан га жо ва но
на ре а ли за ци ји ове услу ге, а да се број ко ри-
сни ка „Ку хи ње на точ ко ви ма” по ве ћа ва, док се
број обро ка кре ће од 15 до 20 днев но.

– Ко ри сни ци до би ја ју ве о ма ква ли тет не и
ра зно вр сне обро ке и сва ко га да на мо гу да би-
ра ју јед но од три је ла и че ти ри при ло га, су пу
или чор бу, се зон ске са ла те, а мо гу да на ру че и
ко ла че. Це на ком плет ног обро ка, без ко ла ча,
са до ста вом, ко шта 320 ди на ра – ка же Рад ми-

ла Уро ше вић. У до ста ви хра не, ку ца њу ра чу-
на на тач скрин ка си уче ству ју упра во мла ди
са ин ва ли ди те том, до да је на ша са го вор ни ца.
Уз по моћ рад них тре не ра они про из во де и
па пир не ке се ко је се про да ју про дав ни ца ма
здра ве хра не.

Ани ца Спа сов, пред став ни ца удру же ња
„На ша ку ћа”, при ме ћу је да су се ти мла ди љу ди
по сле пр вих за ра ђе них пла та про ме ни ли, да
су по че ли да ште де, пла ни ра ју бу дућ ност.

– Про ме нио се њи хов од нос пре ма ствар но-
сти. Од јед ном они са да не ко ме мо гу да по мог-
ну од но се ћи им оброк на кућ ну адре су пу тем
„ку хи ње на точ ко ви ма” – ка же Ани ца Спа сов,
и до да је да се пла ни ра отва ра ње јед ног ши-
рег цен тра за при пре му 200 обро ка днев но
на про сто ру ко ји им је обез бе ди ла оп шти на
Зве зда ра. Про ши ри ће и про из вод ни асор ти-
ман на кар тон ску ам ба ла жу, а са мим тим ће се
упо сли ти и ве ћи број мла дих љу ди са ин ва ли-
ди те том. Љ. Ми лен ко вић

ШЕ СТИ ФЕ СТИ ВАЛ СТВА РА ЛА ШТВА СТА РИХ У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

Ства ра ти ср цем

У БЕ О ГРАД СКОЈ ОП ШТИ НИ ЗВЕ ЗДА РА ОД НЕ ДАВ НО ЈЕДИНСТВЕНА УСЛУГА

Ку хи ња на точ ко ви ма



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. октобар 2012. 17

Усве ту по сто ји 1,02 ми ли јар де пот хра ње-УУних осо ба, што је нај ве ћи број глад нихУУљу ди од 1970. го ди не. Ова ци фра ни јеУУ
са мо по сле ди ца сла бих при но са хра не, већ
и гло бал не еко ном ске кри зе чи ји су ре зул-
тат ви со ке це не про из во да, ни ска при ма ња и
по ве ћа ње не за по сле но сти. Чак су и основ не
жи вот не на мир ни це те шко до ступ не ве ли-
ком бро ју си ро ма шних. До 2050. го ди не би ће
по треб но на хра ни ти ви ше од де вет ми ли-
јар ди љу ди на све ту, а струч ња ци се сла жу
да ће та до дат на ко ли чи на хра не мо ћи да се
обез бе ди удру жи ва њем ма лих зе мљо рад ни-

ка. Упра во је то те ма ово го ди шњег Свет ског
да на хра не, 16. ок то бра – „По љо при вред не
за дру ге: кључ ка ко пре хра ни ти свет” – ко ја
ис ти че уло гу удру жи ва ња љу ди у за дру ге у
ци љу уна пре ђе ња без бед но сти хра не и ис-
ко ре њи ва ња гла ди на свет ском ни воу. Пред-
но сти удру жи ва ња су раз не, а ис тра жи ва ња
по ка зу ју и да ма ли по љо при вред ни ци ко ји
по слу ју са ми че сто не оства ру ју ко рист ка-
да це не хра не по ра сту, док они ко ји по слу ју
удру же ни у ја ким ор га ни за ци ја ма про из во-
ђа ча и за дру га ма мо гу бо ље да ис ко ри сте
при ли ке на тр жи шту.

Свет ски дан хра не је уста но ви ла Ор га ни-
за ци ја за хра ну и по љо при вре ду Ује ди ње них
на ци ја (ФАО) 1979. го ди не и од та да се обе ле-
жа ва сва ке го ди не ши ром све та, а за циљ има
по ве ћа ње све сти јав но сти о про бле му хра не у

све ту и ја ча ње со ли дар но сти у бор би про тив
гла ди, не у хра ње но сти и си ро ма штва.

У Ср би ји је, по ред обе ле жа ва ња Свет ског
да на хра не, чи тав ме сец ок то бар по све ћен
пра вил ној ис хра ни, а ту кам па њу од 2001. го-
ди не ре а ли зу ју за во ди за јав но здра вље, под
по кро ви тељ ством Ми ни стар ства здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је. По др шку кам па њи пру жа ју
здрав стве не и обра зов но-вас пит не уста но ве,
ме ди ји, као и дру штве но-ху ма ни тар не, спорт-
ско-ре кре а тив не, кул тур не и дру ге ор га ни за-
ци је и удру же ња, а циљ ак тив но сти ко је се у
окви ру ње ре а ли зу ју су ин фор ми са ње и сти-

ца ње зна ња, и фор ми ра ње ис прав них ста во-
ва и по на ша ња у ве зи са здра вљем и пра вил-
ним на ви ка ма у ис хра ни нај ши ре по пу ла ци је,
а по себ но де це и мла дих.

Ка ко по ка зу ју ис тра жи ва ња, по гре шне на-
ви ке у ис хра ни за сту пље не су ме ђу свим ка-
те го ри ја ма ста нов ни ка Ср би је, што је зна ча јан
фак тор ри зи ка за обо ле ва ње и уми ра ње од
ма сов них не за ра зних бо ле сти, а у на шој сре-
ди ни нај ви ше су за сту пље не бо ле сти ср ца и
крв них су до ва, као и ма лиг не бо ле сти.

У на шој зе мљи ве ћи про блем од не у хра ње-
но сти пред ста вља го ја зност у свим уз ра сним
до би ма, ко ја је по сле ди ца не пра вил не ис хра-
не. Ис тра жи ва ње здра вља ста нов ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је из 2006. го ди не по ка за ло је да
сва ки дру ги ста нов ник (54,5 од сто) има пре ко-
мер ну те ле сну ма су, док је пот хра ње них би ло

2,3 од сто. Код де це и омла ди не уз ра ста од 7 до
19 го ди на за бе ле жен је по раст бро ја го ја зних
у од но су на ре зул та те прет ход ног ис тра жи ва-
ња спро ве де ног 2000. го ди не.

Ка да је реч о за сту пље но сти по је ди них на-
мир ни ца у ис хра ни, ре зул та ти из 2006. су по-
ка за ли да је ви ше од по ло ви не ста нов ни ка
(57,2 од сто) ко ри сти ло бе ли хлеб, а са мо 14,8
од сто цр ни, ра жа ни и слич не вр сте хле ба, ри-
бу је ма ње од јед ном не дељ но је ло 48,7 од сто
од ра слих, док је све же по вр ће сва ко днев но
кон зу ми ра ло око 55 од сто, а во ће 44 од сто
ста нов ни ка.

По ред не пра вил не ис хра не, на го ја зност
ути че и не до вољ на фи зич ка ак тив ност, ка ко
од ра слих, та ко и де це. Ве ћи на од ра слих сло-
бод но вре ме про во ди не ак тив но, док и по сао
че сто под ра зу ме ва осмо ча сов но се де ње, а
ре зул та ти по ка зу ју да и све ви ше де це и мла-
дих сло бод но вре ме про во ди без фи зич ке ак-
тив но сти.

Шта ће по ка за ти на ред но ис тра жи ва ње, ко-
је би тре ба ло да бу де ре а ли зо ва но ове го ди-
не, оста је да ви ди мо. Ре зул та ти до са да шњих
ис пи ти ва ња, као и по да так да сва ки пе ти од-
ра сли ста нов ник Ср би је при из бо ру на чи на
ис хра не ни кад ни је раз ми шљао о здра вљу,
го во ре у при лог кам па ња ма ко је има ју за циљ
по ди за ње све сти ста нов ни штва о ва жно сти
здра ве ис хра не и здра вог на чи на жи во та.

В. Ка дић

Дан по љо при вре де и се ла, 29. 
сеп тем бар, обе ле жен је пр ви 
пут и у оп шти ни Пе ћин ци, у хо-
те лу „Евро па” у Ши ма нов ци ма.

Ову свет ко ви ну по све ће ну про-
из во ђа чи ма хра не ор га ни зо ва ло 
је Удру же ње се ла Ср би је „За ви чај” 
Скуп је по здра вио пред сед ник 
оп шти не Пе ћин ци, Са ва Чој чић, и 
обе ћао да ће се по љо при вред ни-
ци ма по кло ни ти ду жна па жња јер 
нас они хле бом хра не.

Уз бо гат кул тур но-умет нич ки 
про грам, 87 по љо при вред ни ка 
из 15 на се ља пе ћи нач ке оп шти не 
је на гра ђе но и до би ло је при зна-

ња. На гра ду су до би ли: кла ни ца 
„Ђур ђе вић”, зе мљо рад нич ке за-
дру ге Пр хо во и Ши ма нов ци, Му-

зеј хле ба „Је ре ми ја” из Пе ћи на ца,
фуд бал ски клу бо ви „До њи Срем” 
из Пе ћи на ца (за ула зак у су пер-

ли гу Ср би је и 85 го ди на по сто ја-
ња) и „Хај дук” из Ши ма но ва ца (80
го ди на по сто ја ња).

Удру же ња же на из Пе ћи на ца
„Сре ми ца”, „Ши ма нов чан ке” из
Ши ма но ва ца, „Ве се ли це” из Де-
ча и „Мај ка Ан ге ли на” из Ку пи-
но ва та ко ђе су до би ла при зна-
ња, јер су ста рин ским ко ла чи ма
по ча сти ле све по љо при вред ни-
ке и упри ли чи ле ет но по став ке
на сво јим штан до ви ма.

У про гра му су уче ство ва ле и
го шће из Пе тров ца на Мла ви –
удру же ње же на „Љу би чи ца”.

У. Ж. С.

ПЕ ЋИН ЦИ

По љо при вред ни ци ма и се лу у част

СВЕТ СКИ ДАН ХРА НЕ

Удру жи ва ње
– кључ за
пре хра ну све та



На ме сти ма ве ли ких 
гу жви у Аме ри ци, 
при о ри тет ни ре до ви 
омо гу ћа ва ју лак шу
про ход ност, али
и уки да ју гра ђан ску
 јед на кост

Сти гли сте до на плат не
рам пе. Ко ло на ки ло ме-
тар ска, а ва ма се стра шно

жу ри. Не сме те ни да по ми сли-
те ко ли ко би сте че ка ли да ни је
јед ног при ла за, ма ло по стра ни,
без ика кве гу жве. Од во зи те се
та мо, све за вр ша ва те за трен
ока и на ста вља те пут за до вољ-
ни што сте из бе гли за стој.

До ду ше, ни сте про шли јеф-
ти но. Сва ка при ви ле ги ја ко шта,
па и ова, али за вас је уште да у
вре ме ну вред ни ја од утро ше-
ног нов ца за та ко зва ни при о ри-
тет ни про лаз.

Ла ко је прет по ста ви ти да ово
ни је опис не ке за ми шље не си-
ту а ци је код Бу бањ по то ка, али
је сте ре ал ност на аме рич ким
пу те ви ма. И не са мо на дру мо-
ви ма, већ и у мно гим дру гим
си ту а ци ја ма у ко ји ма се, по је-
ди ним прак тич ним ре ше њи ма,
по ку ша ва ре ши ти про блем не-
сно сних гу жви. Не ки су то већ
ци нич но на зва лли ран ги ра њем
гра ђа на по пла тте жним спо соб-
но сти ма, што јее уне ко ли ко и
тач но, али чи ње нни ца је да се
ти ме де ли мич но олак ша-
ва жи вот они ма ко ји хо ће
или мо гу да плаа те ви ше 
за по је ди не услуу ге.

Та ко је и на вве ли ким 
аеро дро ми ма, нна пунк-
то ви ма за че кки ра ње 
или при ли ком бор-
дин га (не ке ком па-
ни је уве ле су рре до-
след пре ма ви сси ни 
из но са за кар туу, од 
нај ску пљих наа до-
ле), а по го то во уу за-
бав ним пар ко вии ма, 
по пут Ди зни лен да и 
слич них ја ко по пу-
лар них и по се ће-
них ме ста, где ннини 

нај бо ље за ми шље на ор га ни-
за ци ја не ре зул ти ра осет ни јим 
скра ћи ва њем вре ме на ти ска ња 
на ула зу. Осим уко ли ко ни сте 
спрем ни да за ула зни цу пла ти те 
дво стру ко или тро стру ко ви ше 
од уоби ча је не це не и та ко се би 
из бо ри те ВИП ста тус, ма кар у 
тој јед ној при ли ци.

У том слу ча ју, опре мље ни спе-
ци јал ном на ру кви цом са елек-
трон ском иден ти фи ка ци јом ко ја 
вам је да та уз ску пљу кар ту, уме-
сто да се пре ме шта те с но ге на 
но гу че ка ју ћи, се ди те у хла до ви-
ни уз пи ће и сен дви че, или иде те 
у ба зен док вас не по зо ву, илу-
стру је при ме ром из аква пар ка у 
Атлан ти из ве штач Би-Би-Си је вог 
Свет ског сер ви са.

Но ви нар Бен џа мин Во кер 
при том при ме ћу је да је уз све 
по год но сти ко је се ну де јед ној 
ка те го ри ји му ште ри ја, овим до-
ве ден у пи та ње прин цип јед на-
ко сти и рав но прав но сти ко ји 
је од у век од ли ко вао аме рич ке 
ре до ве са та ко зва ном зми јом 
(је дан ред за све, а пр ви у ре ду 
иде на пр ви сло бо дан пункт), 
као нај јед но став ни јим и нај е фи-
ка сни јим ви дом ор га ни зо ва ња 
ве ћег бро ја љу ди у вр сту пред 
не ким шал те ром или ула зом.

Ефи ка сност „зми је” је у то ме 
што оли ча ва су штин ску исти ну 
око ко је се сви сла же мо – да је 
ло гич но и пра вед но да онај ко 
нај ду же че ка бу де пр ви услу-

жен. То је прин цип фер-пле-
ја, об ја шња ва 

аме рич ки на уч ник и екс перт 
за пи та ња и пси хо ло ги ју ре до-
ва Ри шард Лар сон, са чу ве ног 
МИТ-а (Ма са чу сет ски тех но ло-
шки ин сти тут).

Исто вре ме но, про фе сор Лар-
сон на во ди да до дат но пла ћа ње 
да би сте би ли услу же ни бо ље 
или бр же, ни је ис кљу чи во аме-
рич ки изум и да у мно гим си ту-
а ци ја ма у жи во ту при о ри тет ни 
ре до ви на ста ју са свим спон та-
но. Као на при мер, ка да у са мо-
у слу зи про пу сти те ис пред се бе 
не ког са јед ном или две ствар-
чи це у кор пи, док су ва ша ко ли-
ца до вр ха на пу ње на.

Та ко ђе, у ве ћи ни хи пер мар-
ке та (и код нас) уве де не су бр-
зе ка се за куп це са нај ви ше пет 
или де сет ар ти ка ла, упр кос ми-
шље њу струч ња ка за тр жи ште 
да су ти ме ка жње не упра во нај-
бо ље му ште ри је, јер су до дат но 
осу ђе не на нај ду же че ка ње.

И због то га је, сма тра се, 
„зми ја” нај де мо крат ски ји вид 
че ка ња. Не ма нер во зе и фру-
стра ци је, ни ти ве чи те ди ле ме 
око то га у ко ји ред ста ти и он-
да не из бе жног ка ја ња што смо 
иза бра ли по гре шну стра ну јер 
су не ки ко ји су до шли по сле 
нас, пред дру гу ка су, ра ни је 
оба ви ли по сао.

За ни мљи во је, за бе ле жио је 
ле тос „Њу јорк тајмс”, да му ште-
ри је увек као кри те ри јум из бо-
ра узи ма ју ду жи ну ре да, уме сто 
бр зи ну по ме ра ња у ње му, а нај-
ве ћи гнев по пра ви лу иза зи ва ју 
они ко ји без об зир но ус ка чу или 
„па до бран ци”, ка ко их ми ов де 

зо ве мо.

Исто вре ме но, ин те ре сан тан
је и фе но мен „ког ни тив не аси-
ме три је”, што пре ве де но зна-
чи да се увек ви ше нер ви ра мо 
због оних ко ји у су сед ном ре ду 
од ми чу бр же, не го што на исти 
на чин мо же мо да има мо са тис-
фак ци ју у од но су на оне ко ји 
иду спо ри је. Али све су то ни-
јан се истог про бле ма, а са отво-
ре ном мо гућ но шћу ку по ва ња 
пред но сти, ди ле ма је фак тич ки 
уки ну та. Ис пред нас је онај ко је 
пла тио ви ше и тач ка.

У мно гим ко мен та ри ма на
ин тер не ту при о ри тет ни ре до-
ви на зва ни су ле га ли зо ва ном
ко руп ци јом, али ка ко год, њих
ће убу ду ће сва ка ко би ти све
ви ше, због оних и за оне ко ји ма
је вре ме но вац. Ко ли ко че ка ње
ко шта по је дин це или др жа ву?
Од го вор мо же са мо да се на-
слу ти кроз по да так да Аме-
ри кан ци го ди шње, у про се ку,
про ве ду у ре до ви ма ви ше од
30 ми ли јар ди са ти.

А о на шим ре до ви ма мо же мо
са мо ми да го во ри мо, ми сли-
мо и се ћа мо их се. Од ре до ва
за уље, ка фу, ше ћер, го ри во,
осам де се тих, па за све жи во
де ве де се тих (и без по ми ња ња
Да фи не и Је зде), па за ви зе, под
санк ци ја ма, па ка сни је за би о-
ме триј ске па со ше кад су ви зе 
уки ну те, да би смо ове го ди не 
ис ку си ли ха ос зва ни бус плус. 
Ли ста је би зар на и бес ко нач-
на. По врх све га, је се нас, по но-
во смо до че ка ли да че ка мо да 
ку пи мо уље. Као да се круг за-
тва ра. Чуд но да се код нас ни ко 
ни је до се тио да уве де при о ри-
тет не ре до ве. Уко ли ко већ не 
по сто је, али се не зо ву та ко, ни-
ти се зна за њих.

Д. Дра гић
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ЖИ ВОТ У БР ЗОЈ ТРА ЦИ

Ко пла ти ви ше, че ка ма ње
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Грч ки пен зи о не ри
нај ак тив ни ји у „по кре ту
от по ра” оштрим
ме ра ма штед ње ко је 
зе мљи на ме ће ЕУ на
че лу са Не мач ком

Грч ки пен зи о не ри су по но-
во иза шли „на ба ри ка де”, 
чим је по чет ком ок то бра 

са оп ште на по ма ло из не на ђу ју-
ћа вест да ће у Ати ну, на по зив 
пре ми је ра Ан то ни са Са ма ра са, 
у крат ку по се ту до ћи лич ност 
ко ју сма тра ју глав ним узроч ни-
ком свих сво јих не во ља: не мач-
ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел.

Али прем да је ово глав ни, то 
ни је био и је ди ни раз лог за де-
мон стра ци је. По след њег да на 
сеп тем бра вла да у Ати ни је обе-
ло да ни ла на црт бу џе та за 2013, 
у ко ме су и ме ре ко је ће до дат-
но по го ди ти пла те и пен зи је 
оних ко ји су на плат ном спи ску 
др жа ве. Тај тро шков ник вла де, 
као и не ко ли ко прет ход них, 
тре ба да до би је ове ру „трој ке” – 
Европ ске уни је, Ме ђу на род ног 
мо не тар ног фон да и Европ ске 
цен трал не бан ке – да би по сле 
то га усле дио но ви па кет нов ча-
не по мо ћи.

Грч ка се ти ме вра ти ла у епи-
цен тар ду жни ке кри зе у евро 
зо ни, ко ју чи ни 17 зе ма ља чи је 

су на ци о нал не ва лу те за ме ње не 
за јед нич ком европ ском, евром. 
Ма да, тач ни је би би ло кон ста то-
ва ти да из епи цен тра ни кад ни је 
ни из ла зи ла.

Грч ка је овим по твр ди ла и 
свој ста тус је дин стве ног фе но-
ме на са вре ме ног све та: зе мља 
ко ја је ду го оста вља ла ути сак 
сре ђе ног и про спе ри тет ног 
ме ста на Ме ди те ра ну, ме ста на 
ко јем се сре ћу тра ди ци ја и мо-
дер но и где је нај бо ље оти ћи на 
ле то ва ње – већ пет го ди на је у 
ре це си ји.

Ре це си ја, ко ја је пр во би ла 
са мо од јек ве ли ке свет ске фи-
нан сиј ске и еко ном ске кри зе, 
на кнад но је, ме ђу тим, от кри ла 
ду бо ку ру пу у на ци о нал ним фи-
нан си ја ма. Усле дио је спо ља, ма-
хом од Не мач ке, дик ти ран про-
грам са на ци је и сте за ња ка и ша, 
из го ди не у го ди ну све оштри ји.

Ре зул тат је тај да је про те клих 
го ди на Грч ка би ла у у за ча ра ној 
спи ра ли ре це си је и по ра ста за-
ду же но сти. По сле ди це су стра-
шне: око по ла ми ли о на љу ди је 
из гу би ло по сао, углав ном они 
ко ји су до тле удоб но жи ве ли 
као за шти ће ни др жав ни слу-
жбе ни ци. Бру то на ци о нал ни 
про из вод је опао за пе ти ну, не-
за по сле ност је до сти гла 21 од-
сто (а 48 од сто ме ђу мла ди ма), 
за че твр ти ну је у по след ње три 
го ди не по рас тао број бес кућ ни-

ка, а мал те не сва ки тре ћи Грк је
на иви ци си ро ма штва... У дра-
ма тич ном по ра сту је број са мо-
у би ста ва, у че му је Грч ка не кад
би ла на европ ском за че љу.

Што се ти че сву да већ нај у гро-
же ни јег сло ја, пен зи о не ра, по-
сле не ко ли ко ре фор ми ко је су,
исти на, ели ми ни са ле ано ма ли је
јед ног са мо гућ но сти ма зе мље
за и ста не ус кла ђе ног си сте ма – у
пен зи ју се мо гло већ са 50 го ди-
на, бе не фи ци ра ни стаж су има ле
чак и фри зер ке и слич но – на ре-
ду су но ва кре са ња, ко ја до дат-
но сро за ва ју већ знат но ума њен
жи вот ни стан дард нај ста ри је по-
пу ла ци је (пен зи је су у по след ње
три го ди не ума ње не за 32 од сто).

– Мо ја пен зи ја је већ сма ње-
на за тре ћи ну и сад хо ће да ми
узму још – за ва пио је пред ка-
ме ром јед не стра не ТВ мре же
Ста врос Фо та кис, пен зи о ни са-
ни на став ник при род них на у ка,
ко мен та ри шу ћи пред лог но вог
бу џе та и на ја вље но сма њи ва ње
др жав них пла та и пен зи ја за но-
вих 4,7 ми ли јар ди евра.

Про тест ни марш пен зи о не ра
8. ок то бра ни је мо гао да про-
ђе по ред не мач ке ам ба са де,
ка ко су ор га ни за то ри пр во бит-
но пред ви де ли, јер их је у то ме
спре чи ла за ова кве при ли ке
до бро опре мље на по ли ци ја, са
већ до вољ но ис ку ства из про-
те клих окр ша ја ко ји су у Ати ни

по че ли још 2008. На ши ро кој
атин ској аве ни ји ко ја по ве зу-
је пар ла мент, се ди ште вла де
и пре ми је ро ву ре зи ден ци ју,
по диг ну те су ба ри ка де ко је су
ово га пу та од бра ње не.

За око 6.000 по ли ца ја ца би ла
је то са мо по ка зна ве жба пред
до ла зак у екс пре сну, ше сто сат-
ну по се ту не мач ке кан це лар ке,
чи је су лут ке и но вин ске ка ри-
ка ту ре на ко ји ма је на цр та на у
на ци стич кој уни фор ми по ка зи-
ва ле ко ли ко је до бр о до шла.

Пре ма пред ло гу но вог бу џе та
пен зи је ће би ти сма ње не за но-
вих 10 од сто, што је, кад се узму
у об зир и ра ни ја сни же ња, оце-
ње но као до сад нај дра стич ни ји
удар на др жав ни пен зиј ски си-
стем јед не раз ви је не зе мље.

Гр ке ти ме као да је сти гла кле-
тва „да бог да имао па не мао”, јер
је, пре не го што је кри за по ка-
за ла сво је зу бе, та мо шњи пен-
зиј ски си стем био је дан од нај-
да ре жљи ви јих: од но сио је 14
од сто бру то на ци о нал ног про-
из во да, што је би ла јед на од нај-
ви ших сто па на све ту.

Би ло па се при по ве да. Већ од
иду ће го ди не гра ни ца за пен зи-
о ни са ње би ће по ме ре на на 67
го ди на са, прет ход ном ре фор-
мом уста но вље них, 65... Не сум-
њи во ду бок ре форм ски рез у
пли так џеп Гр ка.

М. Бе кин

ЗА О ШТРА ВА ЊЕ ДУ ЖНИЧ КЕ КРИ ЗЕ У ЕВРО ПИ

Но ви по тре си у епи цен тру
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Дра га Ми ли ће вић и Том ка
Па у но вић нај бо љи су пе-
ва чи из ви ка у зла тар ском

кра ју. Њих две су осво ји ле пр во
ДД
ме сто на так ми че њу у из вор ном
пе ва њу ка рак те ри стич ном за
Ста ри Влах, ко је је у ор га ни за ци-
ји Дру штва љу би те ља тра ди ци о-
нал ног пе ва ња из ви ка одр жа но
у се лу Бо же ти ћи код Но ве Ва ро-
ши. На так ми че њу из во ђа ча пе-
са ма ко је се пе ва ју на пре два ја-
ње и у ду е ту уче ство ва ло је осам
му шких и јед на жен ска пе вач ка
гру па. Пре ма оце ни струч ног
жи ри ја са ста вље ног од ет но му-
зи ко ло га, дру го ме сто при па ло
је про шло го ди шњим по бед ни-
ци ма Ми ло љу бу Ша ко ви ћу и

Ми ли во ју Или ћу, а тре ће 
Ми ро љу бу Ра ке ти ћу и 
Дра га ну Ми ло ше ви ћу.

Пра во осве же ње Дру-
гог са бо ра тра ди ци о нал-
ног пе ва ња из ви ка би ли 
су чла но ви два пе вач-
ка ду е та из Нег би не, на 
па ди на ма Мур те ни це – 
основ ци Бо ри во је Илић 
и Вељ ко Си ме у но вић, и 
њи хо ве ком ши је Мар ко 

и Ми лош Не дић, ко ји још ни су 
ста са ли за шко лу. У се ли ма и на 
пла ни на ма ју го за пад не Ср би је, 
где се не ка да у нај ра ни јем де-
тињ ству учи ло пе ва њу из ви ка, 
по след њих го ди на све је ма ње 
мла дих ко ји же ле да на у че је дан 
од нај ста ри јих об ли ка на род ног 
огла ша ва ња на се о ским свет ко-
ви на ма, при пољ ским ра до ви ма 
и у чо бан лу ку. Због то га је пр ви 
јав ни на ступ два нај мла ђа пе-
вач ка ду е та у ре ви јал ном де лу 
Са бо ра број на пу бли ка по здра-
ви ла ве ли ким апла у зом.

– Де ча ци из Нег би не, а и дру-
ги ду е ти, на ше су на де за очу ва-
ње ста рин ског на чи на пе ва ња. 

За то оку пља мо и мо ти-
ви ше мо мла де да не гу-
ју на ше тра ди ци о нал не
вред но сти. Ула же мо на-
по ре да их охра бри мо
да се осло бо де сти да и
тре ме и сву да за пе ва ју
из ви ка, пу ним гла сом
у свим при ли ка ма, као
не ка да. Про ре ђу ју се 
пе ва чи, из вор не пе сме 
по ти ску је шунд, па са-
ку пља мо и сти хо ве у по ку ша ју 
да их са чу ва мо за по том ство – 
ка же др Ра до ји ца Пе ри шић, ин-
тер ни ста, пред сед ник Дру штва 
љу би те ља тра ди ци о нал ног пе-
ва ња из ви ка.

Због то га ће уско ро гру па ет-
но му зи ко ло га, у са рад њи са 
чла но ви ма овог дру штва љу би-
те ља тра ди ци о нал ног пе ва ња, 
за по че ти ис тра жи ва ње у се ли-
ма но во ва ро шког кра ја да би 
на пра ви ли нот не и тон ске за-
пи се пе са ма ко је по ла ко па да ју 
у за бо рав. Сти хо ви ко ји се пе ва-
ју из ви ка пи са ни су у де се тер-
цу и осмер цу, а пе сме го во ре о 
ча ри ма и те шко ћа ма жи во та у 

пла нин ским вр ле ти ма Ста рог 
Вла ха.

– Пе сма је увек ја ка и пле ме-
ни та и за њу су по треб на два 
из во ђа ча од ко јих је дан во ди пе-
сму и „пре два ја”, а дру ги га пра ти. 
Бит но је да се гла со ви при бли же, 
да пе сма има до бар од јек и да ју 
је ле по слу ша ти, а све је то мо гу-
ће по сти ћи је ди но ако се пе ва 
искре но, из ду би не ду ше. На у-
чио сам да пе вам ка да сам имао 
че ти ри го ди не и увек ка да ми 
ср це пе ва, ја мо рам да пу стим 
глас и да му пе смом удо во љим – 
ка же пе вач Ми ло љуб Ша ко вић, 
члан дру го пла си ра ног ду е та на 
ово го ди шњем Са бо ру.

Ж. Ду ла но вић

Иако се шко ло вао за ин же ње ра по љо-
при вре де, Шап ча нин Ми лан Ва сић је пр во
за по сле ње, пре че ти ри де це ни је, до био у
та да шњем До му омла ди не као од го вор ни
уред ник про гра ма. На ње го ву ини ци ја ти ву
у До му је отво ре на књи жа ра, ко ја и да нас
ра ди, а пре де сет го ди на са су пру гом Зден-
ком и ћер ком Те о до ром отво рио је и сво ју
књи жа ру га ле ри ју. Да нас је она у гра ду на
Са ви култ но ме сто, где се при ре ђу ју про мо-
ци је но вих књи га, су сре ти са књи жев ни ци-
ма и из ло жбе сли ка.

– На ша књи жа ра се зо ве „Со ва” по пре-
кра сној пти ци, кра љи ци му дро сти, што се
мо же ре ћи и за књи гу – при ча Ми лан Ва сић,
из ра жа ва ју ћи ра дост што и као пен зи о нер
мо же да при ја те љу је са књи га ма, пи сци ма,
сли ка ри ма...

Ми лан је сва ко днев но у књи жа ри, иако
„по сао” зва нич но во ди је ди на за по сле на,
су пру га Зден ка. Ње гов жи вот је не за ми слив
без књи га, пи са ца, сли ка и су сре та са чи та-
о ци ма. Из ду го го ди шњег ис ку ства зна да је

нео п ход но да се пом но пра ти из да вач ка про-
дук ци ја и увек бу де пр ви ко ји ће чи та о ци ма
по ну ди ти нај но ви је књи ге. Осим по то ме, од
оста лих књи жа ра у гра ду „Со ва” се из два ја
по на сло ви ма из обла сти исто ри је, умет но-
сти, по ве ли ком бро ју реч ни ка и ли те ра ту ре
на ен гле ском је зи ку. Због то га су нај вер ни ји
куп ци мла ди, пен зи о не ри и же не.

– Ка да би смо у књи жа ри тра жи ли са мо
за ра ду, су тра би тре ба ло да је за тво ри мо.
Јер, нас тро је ра ди мо за јед ну пла ту. Жи-
вот са књи га ма, бо гат ство ко је оне уз вра-
ћа ју, љу бав и по што ва ње пре ма књи зи не
бле де, без об зи ра на то што овај по сао ни је
ис пла тив – за вр ша ва Ми лан док на по ли це
пе дант но сла же тек при сти гле нај но ви је
књи ге.

Д. Гру јић

У БО ЖЕ ТИ ЋИ МА СА БОР ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ ПЕ ВА ЊА ИЗ ВИ КА

ШАП ЧА НИН МИ ЛАН ВА СИЋ СРЕЋ НО СПО ЈИО ЉУ БАВ И ПО САО

Жи вот са књи га ма

Пе сму
чу ва ју од

у
за бо ра ва

у ју д

По бед ни ци: Дра га Ми ли ће вић
и Том ка Па у но вић

На да: чла но ви два нај мла ђа
пе вач ка ду е та
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Пре де вет го ди на пр ви пут је, 
у ор га ни за ци ји Дру штва ин ва-
лид ске по мо ћи и со ли дар но сти 
у Ки кин ди, спро ве де на ин клу-
зи ја на ки кинд ски на чин под 
на зи вом „Опа су љи ва ње”. Дру-
же ње осо ба са ин ва ли ди те том 
у кру гу не са мо сво јих уку ћа на, 
већ и оста лих су гра ђа на до бре 

во ље и ове го ди не је, упр кос 
оску ди ци, оку пи ло око 200 уче-
сни ка и по се ти ла ца. Прем да је 
од зив био ма њи не го прет ход-
них су сре та, ипак је, као и увек, 
ма ни фе ста ци ја про те кла у до-
бром рас по ло же њу.

У ку ва њу чор ба стог па су ља 
так ми чи ло се 13 еки па са по 

три чла на и три еки пе ван кон-
ку рен ци је. Ни су из о ста ли го сти
– над ме та ли су се при ја те љи из
Зре ња ни на, Но вог Бе че ја, Ти-
те ла, Ку ле и Бе че ја. Ску ва но је
ви ше од 500 ли та ра па су ља и
це ло куп на ко ли чи на сма за на је
у сласт. Нај у ку сни је је ло зго то-
ви ла је ки кинд ске еки па „Ста ри

ша ран”, дру го ме сто за у зе ла је
еки па „Фе никс плус” из Бе че ја,
а тре ће пла си ра на је би ла „На ша
ку ћа” та ко ђе из Ки кин де.

Одр жа ва ње „Опа су љи ва ња” 
по мо гли су ло кал на са мо у пра-
ва, Ми ни стар ство ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке
и до на то ри. С. За ви шић

Већ тра ди ци о нал на, де ве та Смо тра хо-
ро ва Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не
одр жа на је по чет ком ок то бра у ре сто-

ра ну „Ба ру та на 021”, у Пе тро ва ра ди ну.
Смо тру је ор га ни зо ва ло Удру же ње пен-

зи о не ра Но вог Са да, а на кон по здрав ног
го во ра То ми сла ва Ја ко вље ви ћа, пред сед-
ни ка Удру же ња, ма ни фе ста ци ју је све ча но
отво рио Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве-
за пен зи о не ра Вој во ди не.

На овој смо три уче ство ва ло је де сет хо-
ро ва из Вој во ди не (из Вр шца, Сом бо ра,
Су бо ти це, Пан че ва, Ки кин де, Зре ња ни-
на, Ши да, Апа ти на, Срем ске Ми тро ви це
и Но вог Са да) и као гост хор из Ле сков-
ца. На сту пи ло је укуп но 330 уче сни ка, а
то ком два и по са та про гра ма раз га ље на
пу бли ка мо гла је да чу је по зна те на род не
и ста ро град ске пе сме са про сто ра Вој во-
ди не и Ср би је, на срп ском је зи ку и на је-
зи ци ма на род но сти. Пу бли ку је по себ но
дир нуо хор „Иси дор Ба јић” из Но вог Са да
ко ји је на сту пио по след њи и, уз ди ри гент-
ску па ли цу Јо ва на Тра ви це, из вео део већ
по зна тог и ви ше стру ко на гра ђи ва ног ре-
пер то а ра.

Ка ко смо тра не ма так ми чар ски ка рак тер,
сви ди ри ген ти су у име сво јих хо ро ва при-
ми ли за хвал ни це и цве ће. На кон слу жбе ног
де ла, уче сни ци и го сти су на ста ви ли дру же-

ње уз же љу и оче ки ва ње да се тра ди ци ја
ова ко до бро ор га ни зо ва не смо тре на ста ви
и на ред них го ди на.

Д. Ко раћ

Ни је из о ста ла му зи ка

ИН КЛУ ЗИ ЈА НА КИ КИНД СКИ НА ЧИН

„Опа су љи ва ње” по де ве ти пут

ДЕ ВЕ ТА СМО ТРА ХО РО ВА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Звук ко ји раз га љу је

Осо бе са ин ва ли ди те том успе шни ку ли на ри
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пензионерски кутак

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Обе ле женОб
66. ро ђен дан

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло вац обе ле жи ло је 
19. сеп тем бра 66 го ди на по сто ја ња и ра да. Тим по во дом упри-
ли че на је све ча на сед ни ца ко јој су при су ство ва ли број ни го-
сти из са рад нич ких удру же ња из Кра гу јев ца, Ра че, Ба то чи не, 
Ве ли ке Пла не, Ла за рев ца, Зе му на, Мла де нов ца.

Го сте је по здра вио и под се тио на ак тив но сти Удру же ња 
пред сед ник Љу би ша Га јић. О за да ци ма и пла но ви ма ве за-
ним за бри гу о нај ста ри ји ма го во ри ли су Бо јан Ра до вић, 
пред сед ник оп шти не Аран ђе ло вац, Ни ко ла Об ра до вић, 
пред сед ник Скуп шти не оп шти не, и Љу би ца Ми ло ше вић, 
члан ПУПС-а и по сла ник у ре пу блич ком пар ла мен ту. Сле дио 
је кра так кул тур но-умет нич ки про грам у ко ме су на сту пи-
ли пе сни ци, при по ве да чи, чла но ви пе вач ких гру па и со ли-
сти, а до де ље не су и ди пло ме нај у спе шни јим пен зи о не ри ма 
спор ти сти ма – уче сни ци ма тур ни ра у пи ка ду, ша ху и пу ца-
њу пе на ла.

Све ча ност је на ста вље на уз игру и ве се ље, а сви при сут ни 
су из ра зи ли за до вољ ство при пре мље ним про гра мом. Г. В.

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

Прославили свој дан 
Два де сет пр вог сеп тем бра, на Ма лу го спо ји ну, Удру же ње

пен зи о не ра оп шти не Ди ми тров град обе ле жи ло је свој дан.
Про сла ву су уве ли ча ли и број ни го сти из пен зи о нер ских ор га-
ни за ци ја Ни шав ског и Пи рот ског окру га: Ба бу шни це, Пи ро та,
Бе ле Па лан ке, Ни ша, Свр љи га и Го де ча из су сед не Бу гар ске.

Пред сед ник и се кре тар Удру же ња пен зи о не ра оп шти не
Ди ми тров град, Па вле То до ров и Бо жа на Да вит ков, јед но го ди-
шњи рад ове ор га ни за ци је оце ни ли су као успе шан. Ве ли ки
број пен зи о не ра из овог ме ста ве зао се за клуб, ор га ни зу ју
се пу то ва ња и по се те ра зним ма ни фе ста ци ја ма у Ле сков цу и
Алек сан дров цу. Ту је и пре ко гра нич на са рад ња, фе сти вал ски
да ни у Вар ни, у Бу гар ској, здрав стве не три би не и спорт ске ак-
тив но сти. На овом ску пу по је ди не де ле га ци је пен зи о не ра до-
го во ри ле су и пр ве са стан ке са „ко ле га ма” из Го де ча.

У оп шти ни Ди ми тров град жи ви око 3.000 пен зи о не ра и
тре ћи на је ан га жо ва на у оп штин ском удру же њу. С. Ђ.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Ни је им сме та ла
вру ћи на

Удру же ње Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Кња же вац, 
по ред дру гих ак тив но сти, од ма ја до кра ја ок то бра ор га ни зу је 
из ле те и пу то ва ња за сво је чла но ве и за пен зи о не ре. До сре ди не 
сеп тем бра ове го ди не по се ти ли су Лу ков ску и Си ја рин ску ба њу, 
об и шли ви ше из ле ти шта и из во ра, ви де ли Ђа во љу ва рош и Про-
лом ба њу, што је за ве ћи ну био до жи вљај за пам ће ње.

Пу то ва ли су и на Ста ру пла ни ну где су пен зи о не ри бра ли 
ле ко ви то би ље и ужи ва ли у пре ле пој при ро ди. Би ли су и на 

Бел му жи ја ди у Свр љи гу и дру жи ли се са та мо шњим ко ле га-
ма, об и шли ма на стир Ђу нис и Вр њач ку Ба њу, као и окол на 
из ле ти шта.

У ок то бру пла ни ра ју да по се те и Сре бр но је зе ро, уз раз гле-
да ње Ле пен ског ви ра, хи дро е лек тра не Ђер дап и оби ла зак 
Мо крањ че ве ку ће.

Ру со мир Ди ми три је вић, члан Из вр шног од бо ра ове ор га-
ни за ци је, ко ји је и ор га ни за тор из ле та и пу то ва ња, ка же да 
је це ле го ди не би ло ве ли ко ин те ре со ва ње пен зи о не ра да се 
оби ђе што ви ше ба ње, пла ни на и исто риј ских ме ста, чак и по 
вру ћи ни. Д. Ђ.

РЕ КО ВАЦ

Успе шно спро ве де на 
ак ци ја

По во дом Свет ског да на ср ца, 29. сеп тем бра, у Удру же њу
пен зи о не ра Ре ко вац ор га ни зо ван је пре глед крв ног при-
ти ска и ше ће ра у кр ви за све за ин те ре со ва не гра ђа не ове
оп шти не. Ак ци ја је из ве де на 28. сеп тем бра под сло га ном „Је-
дан свет, је дан дом, јед но ср це”, у са рад њи са До мом здра-
вља „Ле вач” из Ре ков ца и Удру же њем пен зи о не ра оп шти не
Ре ко вац.

Еду ка ци ју гра ђа на, као и ме ре ње при ти ска и ви си не ше-
ће ра у кр ви оба ви ле су ме ди цин ске се стре па тро на жне слу-
жбе, Ду ши ца Ми лић и Све тла на Ву ло вић. Ј. Р. Б.
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ЈА ГО ДИ НА

Све ча но обе ле жи ли
го ди шњи цу осни ва ња

Удру же ње пен зи о не ра гра да Ја го ди не про сла ви ло је 
24. сеп тем бра ше зде сет се дам го ди на по сто ја ња. Све-
ча на сед ни ца и ру чак ор га ни зо ва ни су у про сто ри ја ма 
Удру же ња.

По ред чла но ва Скуп шти не ја го дин ског удру же ња, све ча-
ној сед ни ци и руч ку при су ство ва ли су пред став ни ци Са ве за 
пен зи о не ра Ср би је, пен зи о нер ских ор га ни за ци ја По мо рав-
ског окру га, ло кал не са мо у пра ве, по бра тим ског удру же ња 
пен зи о не ра Ле сков ца и уста но ва гра да Ја го ди не.

Сло бо дан Б. Ни ко лић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра 
Ја го ди не, под се тио је на ре зул та те по стиг ну те у овој го ди-
ни и за хва лио на ве ли кој по мо ћи ко ју су до би ли од ло кал не 

са мо у пра ве, као и од Рат ка Сте ва но ви ћа, гра до на чел ни ка 
Ја го ди не, и Дра га на Мар ко ви ћа, пред сед ни ка Скуп шти не 
гра да.

На све ча ној сед ни ци до не та је јед но гла сна од лу ка да се 
Рат ку Сте ва но ви ћу до де ли зва ње по ча сног чла на, а за ду-
го го ди шње успе шно ру ко во ђе ње Удру же њем пен зи о не ра 
Ја го ди не Ра ша Јо ва но вић је до био зва ње по ча сног пред-
сед ни ка.

Све ча ност је про те кла уз дру же ње, му зи ку и игру. Б. Р. Ј.

РУ МА

Го сти из ви ше оп шти на
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Ру ми не дав но је би ло

до ма ћин го сти ма из Но вог Са да, Но вог Бе о гра да, Зе му на, Со-
по та, Ба тај ни це и Ши да.

– За до вољ ни смо што смо уго сти ли 120 пен зи о не ра. То је
би ло мо гу ће јер смо пре ва зи шли про бле ме са из бо ром ру-
ко вод ства, а има мо и ле пу, ре но ви ра ну са лу у цен тру гра да
– ре као је Пе тар Ба бић, пред сед ник рум ског Удру же ња.

Го сти су има ли при ли ку да ви де рум ске цр кве, За ви чај ни
му зеј, Град ску би бли о те ку, Спорт ски и Кул тур ни цен тар.

– Реч је о уз врат ној по се ти, та ко да смо се по тру ди ли да
што бо ље пред ста ви мо наш град у ср цу Сре ма и бу де мо до-

б ћ ј Ј К Убри до ма ћи ни – ка за ла је Јо ван ка Ко кир, се кре тар Удру же ња
пен зи о не ра у Ру ми.

Дру же ње пен зи о не ра за вр ше но је уз му зи ку, пе сму и
игру.  Д. Р.

ЗА ЈЕ ЧАР

Уго сти ли пен зи о не ре 
из Кур шу мли је

Сре ди ном сеп тем бра пе де се так пен зи о не ра из Кур шу мли-
је би ли су го сти за је чар ског удру же ња. На про пу то ва њу кроз 
Ти моч ку кра ји ну кур шу млиј ски пен зи о не ри су нај пре по се-
ти ли Спе ци јал ну бол ни цу „Гам зи град“ у Гам зи град ској ба њи, 
где их је при ми ла др Дра ги ца Рон до вић, по моћ ник ди рек то-
ра бол ни це.

По сле раз гле да ња ка сно ан тич ког ло ка ли те та Ро му ли ја-
на, дра ги го сти из Кур шу мли је по се ти ли су и но во са гра ђе ни 
Дом кул ту ре у Ко тлу јев цу, где их је по здра вио Ран ко То шић, 
пред сед ник Ме сне ор га ни за ци је и Удру же ња пен зи о не ра 
гра да За је ча ра. За вре ме кра ћег бо рав ка из ве ден је кул тур-
но-умет нич ки про грам, а дру же ње је за вр ше но у при јат ној и 
ве се лој ат мос фе ри. М. С.
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У пен зи ји сам ви ше го ди на. 
Пет на е стог ав гу ста де сио ми се 
је дан не мио до га ђај. Би ла сам 
на пи ја ци ра ди ку по ви не на-
мир ни ца. При ли ком по врат ка, 
си ла зе ћи низ пи јач не сте пе ни-
це (за је чар ска пи ја ца је на јед-
ном ви со ком пла тоу), па ла сам. 
Пад је био са ви си не (та кав пад 
мо же се ви де ти на филм ској 
тра ци). Тог тре нут ка око ме не се 
оку пи ло мно штво љу ди ну де ћи 
ми по моћ. Не ко је од мах по звао 
хит ну по моћ. Ко ла хит не сти гла 
су за са мо пет ми ну та. Уне ли су 
ме у во зи ло, док је је дан рад ник 
по ку пио мо је ства ри и на шао 
се по ред ме не. За вре ме во жње 
те ши ли су ме да не бри нем, да 
ће они све учи ни ти да што пре 

стиг не мо, да ћу би ти збри ну та.
Њи хо ве ре чи би ле су бла ге, то-
пле, ле ко ви те.

Ово же лим да ис так нем као
леп при мер људ ске ху ма но сти
и ефи ка сно сти. За хва љу јем де-
жур ном осо бљу слу жбе хит не

по мо ћи До ма здра вља у За је-
ча ру и свим до брим љу ди ма
ко ји су ми у том тре нут ку по ну-
ди ли по моћ. Ми слим да ова кве
при ме ре тре ба сле ди ти.

Зве зда на Па у но вић,
За је чар

24

писма

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

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

Адреса је Булевар уметности
10, 11070 Бео г рад, или
електронском пош том, на

glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Пример за углед

Пре ци зни ји За кон из 1925.
Бес пла тан пре воз ин ва ли да, или пре воз са по пу стом, био је ре гу-

ли сан свим за ко ни ма Кра ље ви не Ју го сла ви је. На по чет ку, сма тра-
ло се да ће би ти
до вољ но ако се
свим ин ва ли ди ма
обез бе ди бес пла-
тан од ла зак и
по вра так во зом,
по штан ским ко-
ли ма или др жав-
ним ауто мо би-
лом под усло вом
да су пу то ва ли
по на ло гу вла сти,
ра ди про те зе, ле-
че ња, ле кар ског
пре гле да или кли-
мат ског опо рав-
ка. Пра во на пре-

воз ко ри шће но је и ка да је осо ба са ин ва ли ди те том пу то ва ла због
школ ских оба ве за. Со ци јал ни ка рак тер пре во за ви део се из од ред би
да су си ро ма шни не по крет ни ин ва ли ди има ли пра во на пре воз ко-
ли ма до ста ни це или при ста ни шта. Оп шти на у ко јој је ин ва лид
ста но вао има ла је оба ве зу на бав ке ко ла, а тро шак тран спор та је
на зах тев оп шти не под ми ри ва ло Ми ни стар ство со ци јал не по ли-
ти ке. За кон из 1925. го ди не био је пре ци зни ји у од ре ђи ва њу по вла-
сти ца око пре во за. Та ко су ре до ви, ка пла ри и под о фи ци ри осо бе са
ин ва ли ди те том има ли пра во на бес пла тан пре воз во зом у тре ћој 
кла си и бро дом у дру гој. Ни жи офи ци ри, а и вој ни чи нов ни ци са об ве-
зни ци ма чи нов нич ког ре да мо гли су пу то ва ти у дру гој кла си же ле-
зни цом и бро дом у пр вој кла си, а ли ци ма са ин ва ли ди те том ко ја су 
те шко под но си ла тран спорт обез бе ђи ван је пре воз у ви шој кла си
на осно ву ле кар ског на ла за. Као при ват но ли це, ин ва лид је имао
пра во да три пу та го ди шње пу ту је са 50 по сто по пу ста. Исте по-
вла сти це ва жи ле су и за пра ти о ца ин ва ли да.

(Жи вот ин ва ли да у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, Љу бо мир Пе-
тро вић, Хе ре ти кус, 2-8, Бе о град, 2008)

Олак ши це при пре во зу
По чет ком ове го ди не по че ло је из да ва ње но вих пар кинг ка-

ра та за осо бе са ин ва ли ди те том ко је ће, за раз ли ку од ра ни јих
го ди на, ва жи ти на чи та вој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. На и ме,
ва же ће но ве кар ти це (на леп ни це) за осо бе са ин ва ли ди те том
по ста ле су је дин стве не кар ти це за пар кинг и у дру гим гра до ви-
ма, а не са мо у пре би ва ли шту осо бе ко ја је ко ри сти. Оне ва же
ис кљу чи во на озна че ним пар кинг ме сти ма за осо бе са ин ва ли-
ди те том, а кар ти ца са др жи фо то гра фи ју осо бе са име ном и пре-
зи ме ном. Осо бе са ин ва ли ди те том, под од ре ђе ним усло ви ма,
има ју пра во на по пу сте при ку по ви ни ка ра та за пу то ва ња во зом,
ауто бу сом и бро дом на те ри то ри ји на ше зе мље. Та ко осо бе са
ин ва ли ди те том мо гу да оства ре пра во на шест по врат них пу то-
ва ња же ле знич ким, друм ским и реч ним са о бра ћа јем с по пу стом
од 75 од сто у то ку јед не ка лен дар ске го ди не, од но сно пла ћа ју

са мо 25 од сто це не кар те. Овај по пуст ва жи за пре воз у би ло
ком раз ре ду у во зу, без об зи ра на то да ли је воз по слов ни, екс-
пре сни, бр зи или пут нич ки, од но сно у би ло ко јој кла си на бро ду.
Пра ти лац на пу то ва њу, би ло да пу ту је све вре ме, иде по ли це са
ин ва ли ди те том или се вра ћа по сле пра ће ња, има пра во на бес-
плат ну во жњу.

(Са сај то ва http://www.par king-ser vis.co.rs и http://upra vu si.rs)
Ј. О.
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Укљу чи ва ње у оба ве зно оси гу ра ње 
по чла ну 15

По ро дич на пен зи ја док тра је
шко ло ва ње

Зах тев за оце ну рад не спо соб но сти

Спо ра зум са Ма ке до ни јом

Ис пла та јед но крат не по мо ћи

?И. Киш, Но ви Сад: Од 23. 11. 2011. го ди не сам на НСЗ и при-
мам нов ча ну на кна ду. Ово пра во имам до 23. 11. 2012. По-
сле то га хо ћу са ма да упла ћу јем рад ни стаж. Ин те ре су је

ме од ког ме се ца тре ба да поч нем да пла ћам да не бих има ла
пре кид рад ног ста жа. Да ли тре ба да поч нем да пла ћам од но-
вем бра или од де цем бра? По што сам из Но вог Са да, мо лим Вас
да ми на пи ше те ко га тре ба да кон так ти рам и на ко јој адре си је
фи ли ја ла ПИО у Но вом Са ду?

?Ј. Пе ро ва но вић: Оста ла сам удо ви ца у 33. го ди ни жи во та,
а са да имам 40 го ди на. Са по кој ним су пру гом имам си на.
За ни ма ме да ли ћу и ка да оства ри ти пра во на су пру го ву

пен зи ју? Да ли ће мој син има ти пра во на пен зи ју ако се упи ше
као са мо фи нан си ра ју ћи сту дент, тј. ако не бу де на бу џе ту?

?Ста но је, Ба рич: Имам ан ги ну пек то рис и ди ја бе тес II и 39 
го ди на рад ног ста жа. Ин те ре су је ме да ли мо гу да одем у 
ин ва лид ску пен зи ју и по ком чла ну за ко на с об зи ром на 

то да ра дим као во зач ауто бу са и да не смем да упра вљам во-
зи лом са овим ди јаг но за ма. Имам 58 го ди на. Ин те ре су је ме и 
да ли бих мо гао да до ку пим пет ме се ци рад ног ста жа ка да сам 
имао пре кид из ме ђу два за по сле ња 2009. го ди не.

?Це не Иг ња то вић, Кли су ра: Жи вим у Ма ке до ни ји где сам
и пен зи о ни сан 2004. го ди не. По што сам ра дио три го ди-
не у Ђа ко ви ци на Ко со ву и Ме то хи ји, за ни ма ме ка кве су

мо гућ но сти да ми се при зна и тај стаж и да при мам пен зи ју
на осно ву тог ста жа. Ка ква су мо ја пра ва и ко ме да се обра-
тим за то?

?Слав ко Па вло вић, Кња же вац: За што ни сам до био део 13.
пен зи је ка да ми је пен зи ја ни жа од 15.000 ди на ра, што се
ви ди из пен зиј ског че ка ко ји Вам ша љем? У пен зи ји сам од

7. 1. 2012. го ди не.

Од го вор: Да не би сте има ли 
пре кид у оси гу ра њу, зах тев за 
укљу чи ва ње у оба ве зно оси гу-
ра ње по чла ну 15 За ко на о ПИО 
тре ба под не ти нај ка сни је до 23. 
12. 2012. го ди не, а мо же и ра ни-
је. Ово из раз ло га што ово пра во 
мо же би ти при зна то нај ви ше 30 
да на уна зад од да на под не тог 
зах те ва, од но сно од сле де ћег 
да на по сле пре стан ка по след-
њег оси гу ра ња. У ре ше њу ко је 

бу де те до би ли би ће Вам об ја-
шњен на чин упла те до при но са. 
О ви си ни осно ви це оси гу ра ња 
из ја шња ва те се у зах те ву. Евен-
ту ал ну про ме ну осно ви це мо-
ра те тра жи ти но вим зах те вом. 
Осно ви ца се ускла ђу је сва ка три 
ме се ца о че му тре ба са ми да се 
ин фор ми ше те у Фон ду ПИО. Зах-
тев, на рав но, тре ба под не ти фи-
ли ја ли Фон да ПИО у Но вом Са ду, 
ули ца Жит ни трг број 3.

Од го вор: Ви све вре ме има те 
пра во на по ро дич ну пен зи ју, уз 
Ва шег си на као ње гов за кон ски 
ста ра лац. Ме ђу тим, ако ра ди-
те или оства ру је те при ма ња по 
не ком дру гом осно ву, не ма те 
ин те рес да ко ри сти те по ро дич-
ну пен зи ју ко ја би би ла са мо 10 
од сто ве ћа од по ро дич не пен-
зи је ко ју има Ваш син. За Вас би 
би ло до бро да се син шко лу је 

бар до Ва ше 45. го ди не, да би-
сте ка да на вр ши те 53 го ди не
жи во та ис пу ни ли услов за по-
ро дич ну пен зи ју. Што се ти че
шко ло ва ња де те та, ни је бит но
да то шко ло ва ње бу де на бу џе-
ту, већ је ва жно да се шко лу је,
мо же би ти и са мо фи нан си ра-
ју ћи сту дент. Ово пра во има до
сво је 26. го ди не, под усло вом да
је на шко ло ва њу.

Од го вор: Као што смо већ 
ви ше пу та до са да об ја шња ва-
ли, пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју мо же оства ри ти оси гу ра ник 
код ко га ор ган ве шта че ња као 
је ди ни над ле жни ор ган утвр-
ди да по сто ји пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти. На осно ву 
ди јаг но за ко је сте на ве ли ни је 
мо гу ће од го во ри ти да ли код 

Вас по сто ји пот пун гу би так рад-
не спо соб но сти. За то би би ло
по треб но да Ваш ле кар оп ште
прак се са чи ни пред лог за оце ну
рад не спо соб но сти, уз ко ји ће
би ти при ло же на сва по треб на
ме ди цин ска до ку мен та ци ја, на
осно ву ко је ће ор ган ве шта че-
ња, као и на осно ву не по сред-
ног пре гле да, утвр ди ти да ли је

Од го вор: Спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу 
Ре пу бли ке Ма ке до ни је и Ре пу-
бли ке Ср би је сту пио је на сна-
гу још 2002. го ди не, од но сно 
пре не го што сте Ви оства ри ли 
пра во на пен зи ју у Ма ке до ни-
ји. По пра ви лу, фи ли ја ла ПИО у 
Ма ке до ни ји код ко је сте оства-
ри ли пра во на пен зи ју, тре ба-
ло је по слу жбе ној ду жно сти 
да по кре не по сту пак за утвр-
ђи ва ње пра ва на сра змер ни 
део пен зи је пре ма Фон ду ПИО 
у Ср би ји, по осно ву ста жа на-

вр ше ног на Ко со ву и Ме то хи ји.
Ако то ни је ура ђе но, што мо же-
те про ве ри ти у фи ли ја ли ПИО
у Ма ке до ни ји, зах тев мо же те
да под не се те тој фи ли ја ли ко-
ја ће се обра ти ти при вре ме но
над ле жној Фи ли ја ли за град
Бе о град. У слу ча ју да се по твр-
ди стаж са Ко со ва и Ме то хи је
и да по про пи си ма из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
Ср би је ис пу ња ва те услов за
оства ри ва ње пра ва на пен зи-
ју, оства ри ће те сра змер ни део
пен зи је у Ср би ји.

Од го вор: Из пен зиј ског че ка
ко ји сте при ло жи ли уз пи смо
ви ди се да из нос Ва ше пен зи-
је у Ср би ји не пре ла зи 15.000
ди на ра. Ме ђу тим, у Оде ље-
њу за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње по ме ђу на род ним
уго во ри ма во ди се по сту пак
за оства ри ва ње пра ва на ино-
стра ну пен зи ју по ста жу на вр-
ше ном у Фран цу ској, што оне-

мо гу ћа ва ис пла ту јед но крат не
по мо ћи док се не од лу чи о
пра ву на ино стра ну пен зи ју.
Пра во на ис пла ту јед но крат не
по мо ћи има ће те са мо у слу ча-
ју да збир до ма ће и ино стра не
пен зи је не пре ла зи 15.000 ди-
на ра. У том слу ча ју тре ба да
под не се те при ја ву Фи ли ја ли
ПИО у За је ча ру за ис пла ту јед-
но крат не по мо ћи.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

сте пен Ва шег обо ље ња то ли ко
угро зио Ва ше здрав стве но ста-
ње да по сто ји пот пун гу би так
рад не спо соб но сти. При то ме
ни је са мо бит но да не мо же те
да оба вља те свој по сао во за ча,
већ да не мо же те да оба вља те
ни би ло ко ји дру ги по сао. Што
се ти че упла те до при но са за
вре ме ка да сте би ли ван оси гу-

ра ња, 2009. го ди не, то ни је мо-
гу ће учи ни ти са да, јер по За ко-
ну о ПИО до при нос за ли ца ван
оси гу ра ња мо же би ти упла ћен
нај ви ше 30 да на уна зад, ра чу на-
ју ћи од да на под не тог зах те ва, а
код Вас су ти ро ко ви дав но про-
те кли. Са ве ту је мо да под не се те
зах тев за оце ну рад не спо соб-
но сти.
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шареница шареница
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ЗАПАДУ 

ЈОРДАНА

ВРСТА
ПАПАГАЈА

БОЛЕСТ
 ЈЕТРЕ

ВЕЛИКИ ТОЧАК
КОД НЕКИХ 

МАШИНА

ПОРТИР НА 
ВРАТИМА 

(МН.)

ИЗРАЂИВАЧ
РАКЕТА

НАДИМАК 
НАШЕГ 

РАНИЈЕГ
КОМИЧАРА

ОБИМ

ЈЕДНА НАУЧНА 
ОБЛАСТ
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КОНСОЛИДО-
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КАЗНЕНИ 
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ГРАД У 
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(ЛАТ.)

ИМЕ ШАХ. 
ЛАРСЕНА
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АРАЛИЦЕ
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ВАЊЕ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ЖЕНСКО 
ИМЕ

УМЕТНИЧКИ 
ПРАВАЦ

ДИЊЕ И 
ЛУБЕНИЦЕ

ОЗНАКА 
ЗАЈЕЧАРА

БОЈА 
ПЕВАЧКОГ 

ГЛАСА

ЗАСЕК
НОЖЕМ

НАШ ГЛУМАЦ, 
ИГОР

РУДАРСКИ 
ИНСТИТУТ 

(СКР.)

ЛИЧНОСТ 
ДИЗНИЈА

НОВАЦ 
У КИНИ

ЈЕКА,
ЕХО (МН.)

БОК, 
ПАДИНА

НЕВЕРНИК
(ТУР.)

КЛУБ
СТУДЕНАТА

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГРАД У 
ХРВАТСКОЈ

НОВИНА,
НОВОСТ

МАТЕРИЈА
ЗА ПЛАСТИЧНЕ

МАСЕ

ОЗНАКА
ЗА  РАЗРЕД
КАРТАШКА

ИГРА

УЗВИК 
ДОЗИВАЊА

ПИСАР,
НОТАР
МЕСТО 
ПЕЧАТА

УСАМЉЕН
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ФРАНЦУСКОЈ

РУБЉА

ОЗНАКА
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ПРИТОКА
ДРИНЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: монолог, окарина, докер, е, ерол, пт, сат, 
пра, тк, трен, м, трифо, унапред, с, скоро, ос, одан, ртс, ани, гака, сц, степа, е, 
киловат, и, алати, крила, трина, а, рене, св, стартер

СКАНДИНАВКА

До ско ци
Да смо се ма ње освр та ли на про шлост, би ла би нам

све тли ја бу дућ ност.
Ми смо му зи кал на на ци ја. И уми ре мо с пе смом на

усна ма.
За бо ле ше нас ко ле на че ка ју ћи у ре ду за ула зак у

Евро пу!
Ни је чу до што су нам во де за га ђе не. У њих су па ли

мно ги на ши до го во ри.
Ср би су ме га ло ма ни. Од два зла увек ода бе ру ве ће.
Ако же ли те да пи ше те пра ви ла игре, мо ра те би ти нај-

бо љи играч.
Ка ко да стек нем рад не на ви ке, кад сте ми ус кра ти-

ли пра во на рад?!
Атлан ти да је не ста ла ми сте ри о зно. Ср би ја тај про блем

не ма.
Ра де Ђер го вић

Тран спа рент но
Мак си мал но ко ри сти сло бо ду го во ра, па су му све

глу по сти тран спа рент не.
Па тим од ре у ме. Са мо су ми ко сти и оста ле!
Ни то што сам остао без иче га ни је ми по мо гло да

са знам на че му сам.
На пре ду је мо сто пу по сто пу. Ка мат ну.
Ни смо још до вољ но упа дљи ви, али па да мо.
За раз ли ку од ре ал но сти, мит о на ма је још жив.
За јед но смо чу ва ли ов це, али ње му ни та да ни су

све ко зе би ле на бро ју.
Не ве ру јем да има бо га. Не ве ру јем ни да не ма бо га. Ја

ни ко ме ви ше не ве ру јем.
Сва шта бих му ре као, али не го во рим с њим.
Раз у мем што ни сте чу ли за ме не. И ме ни слух по пу-

шта.
Ми лен Ми ли во је вић
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– да је нај про да ва ни ји пи сац на све ту Ага та Кри сти, чи јих 

– да је Гу тен бер го ва Би-

не так ну тих оста ло 21. Јед на та ква вре ди из ме ђу 25 и 35 ми-

– да је Франк фурт ски са јам књи га нај ве ћи и нај зна чај ни-

да нас има са мо 180, а да је 

се се дам де сет и осам кри ми на ли стич ких ро ма на, пре ве де-

бли ја из 1456. го ди не (пр ва 

ли о на до ла ра.

ји са јам књи га на све ту? Ор га ни зу је се сва ког ок то бра, а на ји са јам књи га на све ту? Ор га ни зу је се сва ког ок то бра, а на 

них на че тр де сет и че ти ри је зи ка, до да нас про да ло у две ми-

штам па на књи га) оче ки-

170.000 ква драт них ме та ра сво ја из да ња пред ста вља пре ко 

ли јар де при ме ра ка?

ва но и нај ску пља књи га 

7.000 из ла га ча из ви ше од 100 зе ма ља. Ре кор дан број по се-

на све ту? Ве ру је се да их 

ти ла ца – 299.112 – за бе ле жен је 2008. го ди не.
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Ле ко ви те ми сли
У сва ђи је дан пен зи о нер ка же дру го ме: „Ти си од сад за ме не ни ко

и наш ди нар”.

За хва љу ју ћи пла ги ја то ру са зна ћу ко ји су ми афо ри зми нај-
бо љи.

Не при ја тељ је још да ле ко, али нас при ја те љи уни шти ше.

Да нас не ве ро ват но, су тра исти ни то. Ин фла ци ја!

Остао сам без ре чи о леп шој бу дућ но сти.

Ло ше сам про шао у жи во ту слу ша ју ћи дру ге. Дру ги су до бро про-
шли јер су сво је са ве те на пла ћи ва ли.

„Остај те ов де” на ши љу ди ви ше ре ци ту ју у ино стран ству не го у
сво јој зе мљи.

Ни је чу до што иде мо низ бр до. Мно го је кли зи шта.

Гре ши те, не по сти мо! Са мо хра ним по ро ди цу сво јом пла том.

Тре ба ак тив но ра ди ти. Ово је ди но не би тре ба ло да ва жи за
ло по ве.

Дру штве ни но вац се нај че шће по тро ши са дру штвом.
Ду шан Стар че вић

Мно же ње и де ље ње
Мо ра ли смо бе лу за ста ву да за ме ни мо но вом. Из ан ђа ла се од

сил ног ис ти ца ња.

По што су па мет не оте ра ли у ино стран ство, ла ко им је са да да
се пра ве па мет ни.

Сит сам све га. Је ди но за чи ме жу дим је хлеб.

Да би су до ви ра ди ли као ма ши не, по треб но је да се ре дов но
под ма зу ју.

Ка да ми до ђе суд њи дан, ис по ве ди ћу се ислед ни ку.

Не до со ље ни нај бо ље со ле па мет.

Са да за реч по сто ји це на. Го во ра ће би ти ма ње.

Ни скост до ни ско сти, ето ве ли чи не.

Ми се ис кљу чи во де ли мо. Мно же ње смо одав но за бо ра ви ли.

Зло чи ни не за ста ре ва ју. Под мла ђу ју се.

Ка да се сте пе ну ју ла жи, до би је се на ква ли те ту.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

Да ли сте зна ли ...

– да је књи га „Ха ри По тер и по лу крв-

– да је, на осно ву ви ше го ди шњих ран ги ра ња и ис тра жи-

– да је нај ра спро стра ње ни ја књи га на све ту Би бли ја, са ви-

– да је Са јам књи га у Бе о-

што ју је учи ни ло нај бр же про да ва ном 

књи гом на све ту.

Џеј мса Џој са.

ме ра ка, или 287.564 при мер ка по са ту, 

Тол сто ја, на дру гом „1984” Џор џа Ор ве ла, а на тре ћем „Уликс” Тол сто ја, на дру гом „1984” Џор џа Ор ве ла, а на тре ћем „Уликс” 

нај ве ћи бе о град ски бренд.

ни принц”, ко ја се на тр жи шту по ја ви ла 

ва ња уз по моћ из да ва ча и би бли о те ка ши ром све та, на пра-

 ше од две ми ли јар де про да тих при ме ра ка? Она је и нај ви ше 

гра ду нај по се ће ни ја кул тур-

2005. го ди не, нај бр же про да ва на књи-

вље на ли ста сто нај бо љих књи га свих вре ме на? Ува жа ва ју ћи 

пре во ђе на – на две хи ља де и две ста је зи ка и ди ја ле ка та.

на ма ни фе ста ци ја у Ср би ји? 

га у исто ри ји? У пр ва два де сет и че ти-

ви ше фак то ра – ути цај тих књи га на исто ри ју, њи хо ву ре ле-

 Пре ма ис тра жи ва њу ко је је 

ри са та по из ла ску са мо у Аме ри ци је 

 вант ност у мо дер ном вре ме ну и ду го трај ну по пу лар ност, на 

спро ве де но 2010. го ди не, 

про да та у го то во се дам ми ли о на при-

 пр вом ме сту ли сте свих вре ме на на ла зи се „Рат и мир” Ла ва 

 Са јам књи га је озна чен као 
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