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По ме ра ње ча сов ни ка, од но сно пре ла зак
на лет ње и зим ско ра чу на ње вре ме на,
код нас је пр ви пут уве де но 27. мар та

1983. го ди не. Од 1995. го ди не ка заљ ке на са то-
ви ма су по ме ра не у по след њој сед ми ци сеп тем-
бра на осно ву од лу ка ко је је до но си ла вла да, а
2006. је до нет но ви за кон у тој обла сти и лет ње
ра чу на ње вре ме на је ускла ђе но са Европ ском
уни јом.

У све ту слу жбе но вре ме се по ме ра уна пред у
по зну зи му или ра но про ле ће, а вра ћа уна зад у
је сен, нај че шће за је дан сат, али та чан број са ти
и да ту ми из ме на од ре ђу ју се на ло кал ном ни воу
и под ло жни су про ме на ма.

По ме ра ње ка заљ ки у за пад ној Евро пи уве де-
но је по чет ком се дам де се тих го ди на, са обра-
зло же њем да се ти ме про ду жа ва дан, омо гу ћу је
уште да у по тро шњи елек трич не енер ги је, по-
ве ћа ва про дук тив ност, по бољ ша ва при ла го ђа-
ва ње љу ди и рад ни дан чи ни ефи ка сни јим. Све
европ ске зе мље ко ри сте лет ње вре ме, а да тум
по ме ра ња ка заљ ки раз ли чит је од др жа ве до
др жа ве. На се вер ној хе мис фе ри лет ње вре ме
по чи ње по след ње не де ље у мар ту или пр ве не-
де ље у апри лу. По ме ра ње вре ме на се у ве ћи ни
зе ма ља оба вља у но ћи из ме ђу су бо те и не де ље

да не би иза зва ло ве ће про бле ме за рад но ста-
нов ни штво. 

Пре ла зак на лет ње и зим ско вре ме пр ви пут 
је за бе ле жен 1916. го ди не у зе мља ма на се ве-
ру Евро пе, а до са да је уве ден у око 70 др жа ва, 
углав ном на се вер ној хе мис фе ри.

Од 2002. го ди не зе мље ЕУ, као и оста ле др-
жа ве у Евро пи, од ре ди ле су да по че так лет њег 
вре ме на бу де по след ње не де ље у мар ту, а за вр-
ше так по след ње сед ми це у ок то бру. Исланд је 
је ди на европ ска зе мља ко ја не по ме ра са то ве.

На ју жној хе мис фе ри по че так и крај лет њег 
вре ме на је обр нут у од но су на се вер ну, а ве ћи-
на мо дер них ра чу нар ских опе ра тив них си сте ма 
има мо гућ ност ауто мат ског пре ла ска на лет ње 
ра чу на ње вре ме на.

Изра ел је, при ме ра ра ди, до пре не ко ли ко го-
ди на ме њао лет ње вре ме раз ли чи то од остат ка 
све та, због по себ ног лу нар ног ка лен да ра, па ве-
ћи на ра чу нар ских си сте ма ни је мо гла да пре ла-
зи на изра ел ско лет ње вре ме.

По је ди ни астро но ми су про тив по ме ра ња ка-
заљ ки и ве штач ког про ду же ња да на, ма кар се 
то прав да ло и еко ном ском ра чу ни цом, док не ки 
ле ка ри сма тра ју да по ме ра ње са та ни је до бро 
за људ ски ор га ни зам јер му је по треб но око ме-
сец да на да се при ла го ди ра зли ци у ра чу на њу 
вре ме на. Чак је и Свет ска здрав стве на ор га ни-
за ци ја по не де љак, пр ви рад ни дан на кон по ме-
ра ња ча сов ни ка, про гла си ла „нај де пре сив ни јим 
да ном у го ди ни”. Ста ње у ко је упа да људ ски ор-
га ни зам на зва но је „се зон ски афек тив ни по ре-
ме ћај”, а он иза зи ва 50 од сто ма ње ефи ка сно сти 
јер је љу ди ма те шко да се на вик ну на ра не но ћи, 
ма њак енер ги је и ма њак мо ти ва ци је.

В. Ана ста си је вић

По че ло зим ско 
ра чу на ње вре ме на

Ве ћи на љу ди ра ду је се пре ла ску 
на зим ско ра чу на ње вре ме на 

јер се ка заљ ке по ме ра ју 
за сат уна зад и тог ви кен да 
до би ја мо сат вре ме на ви ше 

за спа ва ње
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На тра ди ци о нал ним су сре ти ма пред-
став ни ка пен зиј ских фон до ва зе ма ља
бив ше СФРЈ, ко ји су ове го ди не одр жа-

ни у Под го ри ци, нај ви ши ру ко во ди о ци пен-
зиј ских фон до ва и струч ни са рад ни ци раз-
го ва ра ли су о пен зиј ским си сте ми ма сво јих
зе ма ља, о про бле ми ма у ре а ли за ци ји би ла те-
рал них спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу,
као и о ства ра њу објек тив них пред у сло ва за
елек трон ску раз ме ну по да та ка и до ку ме на та
о оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма. По стиг ну ти
до го во ри и за кључ ци вр ло бр зо ће се од ра-
зи ти на бр жи и јед но став ни ји на чин оства ре-
ња пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња оси гу ра ни ка ко ји има ју стаж у две, три
или ви ше зе ма ља бив шег ју го сло вен ског ре-
ги о на.

Су сре ти пред став ни ка пен зиј ских фон до-
ва одр жа ва ју се сва ке го ди не у ци љу раз во ја
и уна пре ђе ња ме ђу соб не са рад ње и обез-
бе ђе ња пред у сло ва за да љи раз вој ква ли-
те та услу га оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња. Све др жа ве бив шег ју го сло вен ског
ре ги о на има ју ме ђу соб но пот пи са не би ла-
те рал не спо ра зу ме о со ци јал ном оси гу ра-
њу, чи је је по сто ја ње нео п ход но, има ју ћи
у ви ду ве ли ки број ко ри сни ка ко ји су свој
пен зиј ски стаж оства ри ли ра де ћи и пла-
ћа ју ћи до при но се у две или ви ше др жа ва.
Ме ђу тим, зе мље ре ги о на ни су ста ле са мо
на пот пи са ним спо ра зу ми ма, већ се, по ре-
чи ма Зо ра на Па но ви ћа, ди рек то ра За во да
за со ци јал но оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср би је,
ак тив но сти на ре ша ва њу ис кр слих про бле-
ма и не у са гла ше но сти ре ша ва ју у кон ти ну-
и те ту, на рад ним ску по ви ма, са ве то ва њи ма
и на мен ским са стан ци ма ко ји се ор га ни зу ју

че сто, од но сно кроз кон струк тив ну ме ђу-
др жав ну и ме ђу фон дов ску ко му ни ка ци ју,
као што је и овај су срет.

Пр ва те ма на ово го ди шњим су сре ти ма,
ко јој су при сут ни по све ти ли ве ли ку па жњу,
је су основ на обе леж ја и спе ци фич но сти
пен зиј ских си сте ма сва ке зе мље. У свим зе-
мља ма ре фор ма пен зиј ског си сте ма је или
не дав но спро ве де на или се оче ку ју но ве
ме ре и за ко ни у на ред них не ко ли ко ме се ци,
та ко да је раз ме на основ них ин фор ма ци ја и
ре ал них или оче ки ва них ефе ка та иза зва ла
по себ но ин те ре со ва ње уче сни ка. Иако се
из из ла га ња мо гло за кљу чи ти да су ди рект-
ни усло ви за оства ри ва ње пра ва раз ли чи-
ти, су штин ски про бле ми и те шко ће го то во
да су иден тич ни за сва ки пен зиј ски си стем.
Ни је дан пен зиј ски си стем не ма фи нан сиј-
ску не за ви сност и ста бил ност на том ни воу
да мо же из ре дов них при хо да, од но сно на-
пла ће них до при но са, да обез бе ди у це ли-
ни по треб на сред ства за ис пла ту пен зи ја.
Исто вре ме но, сву да при сут на не по вољ на
де мо граф ска струк ту ра и убр за но ста ре ње
ста нов ни штва, с на ја вом по ве ћа ног бро ја
пен зи о не ра у бли ској бу дућ но сти, дик ти ра
нео п ход ност из ве сних ре фор ми и при ла го-
ђа ва ња за кон ских ре ше ња, ка ко би пен зиј-
ски си сте ми мо гли обез бе ди ти фи нан сиј ску
не за ви сност и ду го роч ну одр жи вост. У пр-
вом ре ду, ове про ме не се од но се на по ди-
за ње гра ни ца жи во та и ста жа као усло ва за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју.

Си стем пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, по ре чи ма Ду ша на Пе ро ви ћа, ди рек-
то ра цр но гор ског Фон да ПИО, пред ста вља
јед ну од ви тал них функ ци ја свих мо дер них
зе ма ља све та. Осно ва на ко јој он по чи ва не

го во ри са мо о уре ђе њу зе мље и фи нан сиј-
ским аспек ти ма ње го вог функ ци о ни са ња,
већ и о сте пе ну бри ге др жа ве о гра ђа ни ма
ко ји оства ру ју не ко од пра ва из ПИО.

Про бле ми ко ји се у дру гим др жа ва ма ре-
ги о на од ра жа ва ју на пен зиј ски си стем, као
што је сма ње ње бро ја за по сле них, по ве ћа-
ње бро ја пен зи о не ра, де мо граф ска сли ка
ствар но сти и њен од раз на бли ску бу дућ-
ност и слич но, по ми шље њу Дра га не Ка ли-
но вић, ди рек тор ке РФ ПИО, при сут ни су и у
Ср би ји, што не ми нов но упу ћу је на по тре бу
да љег до гра ђи ва ња пен зиј ског си сте ма. Без
об зи ра на све, пен зи је се у Ср би ји ис пла ћу-
ју и ускла ђу ју ре дов но, а Вла да про на ла зи
на чи не да пен зи о не ри ма са нај ни жим при-
хо ди ма ис пла ти и од ре ђе ну нов ча ну по моћ
и ти ме се не дво сми сле но до ка зу је као со-
ци јал но од го вор на пре ма су гра ђа ни ма.

Пен зиј ски си сте ми су ме ста на ко ји ма се
пре ла ма ју сви про бле ми еко ном ске кри зе,
ми шље ње је цр но гор ског ми ни стра ра да и
со ци јал ног ста ра ња, Пре дра га Бо шко ви ћа, а
су сре ти нај ви ших пред став ни ка пен зиј ских
фон до ва и раз ме на њи хо вих иде ја, ми шље-
ња и ис ку ста ва, мо гли би би ти основ ко ји ће
зе мље ре ги је до ве сти до ста бил но сти.

Кон кре тан ефе кат овог су сре та но си ла ца
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња и по стиг-
ну тих до го во ра, зва нич них за кљу ча ка и
уса гла ше но сти би ће бр же и јед но став ни је
ре ша ва ње по зах те ви ма оси гу ра ни ка, јер
ће се елек трон ском раз ме ном по да та ка
знат но скра ти ти вре ме по треб но за по твр-
ђи ва ње ста жа у дру гој др жа ви, а ти ме ће се
ели ми ни са ти основ ни раз лог због ко га се у
прет ход ним пе ри о ди ма ка сни ло са до но-
ше њем ре ше ња. Ј. Т.

Упо ре до са раз во јем си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња осни ва ле су се и раз ви ја ле 
ин сти ту ци је за ње го во спро во ђе ње, ко је су у зе мља ма уче сни ца ма ових су сре та де це ни ја ма 
би ле иден тич не, а са да до ста слич не, на ро чи то у про бле ми ма ко ји у сва кој др жа ви
на ста ју као по сле ди ца осла бље них на ци о нал них еко но ми ја

актуелно



4 31. октобар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

Пред по сла ни ци ма Скуп шти не
Ср би је на ла зи се не ко ли ко кон-
вен ци ја из обла сти со ци јал не за-

шти те. По твр ђи ва њем Кон вен ци је о за-
шти ти де це и са рад њи у обла сти ме ђу-
на род ног усво је ња, пре ма ре чи ма пот-
пред сед ни ка Вла де и ми ни стра ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, др
Јо ва на Кр ко ба би ћа, би ће по ве ћа на си-
гур ност у тим по ступ ци ма, а ве ћем бро-
ју де це без ро ди тељ ског ста ра ња, ко ја
не мо гу да бу ду усво је на у зе мљи, би ће
омо гу ће но да оства ре пра во на жи вот
и раз вој у дру гој др жа ви. Од 2006. до
2012. го ди не го ди шње је би ло 11 ме ђу-
на род них усво је ња.

Обра зла жу ћи пред по сла ни ци ма раз-
ло ге за по твр ђи ва ње те кон вен ци је Кр-
ко ба бић је ре као да је она у скла ду са
Уста вом Ср би је и да ће ње ним усва ја њем
би ти по ве ћа на си гур ност у по ступ ци ма
ме ђу на род ног усво је ња. По твр ђи ва њем
овог до ку мен та уста но вља ва ју се ме ре
си гур но сти ко ји ма би се спре чи ла от ми-

ца, про да ја, ис ко ри шћа ва ње де це, спре чио
при ти сак на би о ло шке ро ди те ље.

Пре ма ре чи ма ми ни стра, Кон вен ци ја
оба ве зу је зе мље у ко ји ма је де те усво је но
да пре ду зму ме ре по сле усва ја ња, а на кон
про це не цен трал ног ор га на те др жа ве, уко-
ли ко је угро же но пра во и си гур ност де те та,
оно мо же би ти од у зе то од усво ји те ља и да-
то на ста ра тељ ство, да то дру гој по ро ди ци
на усва ја ње или вра ће но у зе мљу, ако је то
нај бо љи ин те рес де те та.

Кон вен ци ја већ има ве ли ки број ра ти фи-
ка ци ја у европ ским др жа ва ма, али и у Ки-
ни, САД, Ру си ји и бит но је да то учи ни и наш
пар ла мент, јер би се та ко Ср би ја укљу чи ла
у по ро ди цу др жа ва ко је те сно са ра ђу ју у
ме ђу на род ном усва ја њу. Од ре ђе не др жа-
ве, др жав не ин сти ту ци је и аген ци је ко је ре-
а ли зу ју ме ђу на род но усво је ње до би ле су
ви со ку оце ну, а Ср би ја пра ти раз вој де те та
пре ко из ве шта ја аген ци ја или од ла ском у
зе мље усво је ња, ре као је ми ни стар.

Пред по сла ни ци ма је и по твр ђи ва ње
Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу и
бор би про тив на си ља над же на ма и на си ља
у по ро ди ци, ко је је та ко ђе бит но по што је
на си ље над же на ма и у по ро ди ци дру штве-
ни про блем и у на шој зе мљи.

Пре ма по да ци ма Цен тра за со ци јал ни
рад, у 2012. го ди ни ре ги стро ва но је 9.325
жр та ва, од то га се 95 од сто на си ља до го-
ди ло у по ро ди ци. Цен тар за со ци јал ни рад
има 6.000 ре ги стро ва них по чи ни ла ца, а 70
од сто на си ља је учи ње но пре ма де ци му-
шког по ла.

– У све тлу при бли жа ва ња Ср би је ЕУ тре ба
ис та ћи да је Европ ски пар ла мент кра јем фе-
бру а ра ове го ди не усво јио ту ре зо лу ци ју и
по звао све чла ни це Европ ске уни је да оба ве
ра ти фи ка ци ју – ис та као је Јо ван Кр ко ба бић.

При ре ди ла: Ј. Оцић

За гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је, од упла те 
за но вем бар 2013. ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко је су у од-
но су на прет ход ни пе ри од ни же за 0,97 од сто (због ускла ђи ва-
ња са кре та њем за ра да у прет ход ном квар та лу).

За ин те ре со ва ни мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно-
ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч не спре ме ко ју има ју. По 
За ко ну о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, нај-

ни жа осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де
из прет ход ног тро ме сеч ја, што је 21.210 ди на ра, а нај ви ша пет
про сеч них пла та, од но сно 302.995 ди на ра.

До при нос за ПИО је 24 од сто, што зна чи да ће се ме сеч ни из-
да так кре та ти у ра спо ну од 5.090,40 до 72.718,80 ди на ра. Ови
из но си при ме њи ва ће се за упла те до при но са за но вем бар и де-
цем бар 2013. и ја ну ар 2014. го ди не. Г. О.

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

Но ве осно ви це

НА ДНЕВ НОМ РЕ ДУ СКУП ШТИ НЕ НЕ КО ЛИ КО МЕ ЂУ НА РОД НИХ КОН ВЕН ЦИ ЈА

Ва жни спо ра зу ми у обла сти 
со ци јал не за шти те

Спо ра зу ми са Ка на дом и Лук сем бур гом

ДрДрр Ј ЈЈо ооваваа нн н К Кр коо б бааа абибибиби ћ ћћ ћ

Пот пред сед ник Вла де и ми ни стар, Јо-

ван Кр ко ба бић, по звао је по сла ни ке да 

по твр де и Пред лог За ко на о по твр ђи ва-

њу Спо ра зу ма о со ци јал ној си гур но сти

из ме ђу Ср би је и Ка на де, као и Пред лог 

За ко на о по твр ђи ва њу Спо ра зу ма о

со ци јал ној си гур но сти из ме ђу Ср би је и

Ве ли ког Вој вод ства Лук сем бург.

Ка да је реч о Спо ра зу му са Ка на дом, ра ди

се о стан дард ним ре ше њи ма и прин ци-

пи ма о јед на ком трет ма ну др жа вља на у 

обла сти пен зиј ског оси гу ра ња. Ра ти фи ка-

ци јом тог спо ра зу ма би ла би омо гу ће на 

не по сред на ис пла та сте че них да ва ња у

зе мљи у ко јој оси гу ра ник има пре би ва ли-

ште, са би ра ње пе ри о да оси гу ра ња на вр-

ше них у обе зе мље, прин цип оси гу ра ња 

ко ји омо гу ћа ва да те рет да ва ња сно си

др жа ва чи ји је оси гу ра ник др жа вља нин.

– Зна чај ни ефек ти мо гу се оче ки ва ти у 

обла сти ПИО, у слу ча ју по вре да на ра ду и 

про фе си о нал них по вре да. Овај спо ра зум

омо гу ћа ва гра ђа ни ма ко ји су ра ди ли у ино-

стран ству да лак ше оства ре пра ва и да их

ко ри сте у Ср би ји – ис та као је Кр ко ба бић.

Спо ра зум са Лук сем бур гом иден ти чан је

као са Ка на дом, до дао је ми ни стар и пре-

ци зи рао да он до дат но ре гу ли ше здрав-

стве ну за шти ту гра ђа на Ср би је ко ји ра де

у тој зе мљи.
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Фонд ПИО је још 2010. го ди не, укљу-
чу ју ћи се у про је кат е-го верн мент
(при ме на ин фор ма ци о них тех но-

ло ги ја у др жав ној упра ви и ло кал ној са мо-
у пра ви), увео два сер ви са за про ве ру по да-
та ка пре ко ин тер не та. Са да се ра ди на још
јед ном но вом сер ви су за гра ђа не.

– Уве ли ко при пре ма мо сер вис ко ји би тре-
ба ло да за жи ви већ сле де ћег 
ме се ца, глав не пред рад ње 
су оба вље не. Уво ђе ње тог 
но вог сер ви са је прак тич но 
на ста вак про јек та из 2010. 
го ди не ка да су по че ли са ра-
дом сер ви си за по сло дав це 
ко ји омо гу ћа ва ју да се пре ко 
пор та ла РФ ПИО (www.pio.rs) 
про ве ри ис прав ност и из вр-
ши пре ли ми нар на кон тро ла 
по да та ка из М-4 и М-4К фај-
ло ва, ко ји се од но се на за ра-
де за по сле них и до при но се 
за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, и сер вис за оси-
гу ра ни ке ко ји омо гу ћа ва да 
сe уз из да ти пин код (при-
ступ ну ши фру) стек не увид 
у лич не по дат ке из ма тич не 
еви ден ци је Фон да (све нај-
ва жни је чи ње ни це у ве зи са 
рад ним ста жом и пла ћа њем 
до при но са) – ка же Вла ди мир 
Ми ло ше вић, в. д. ди рек то-
ра Сек то ра ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја у РФ ПИО.

Пре ко но вог сер ви са ће 
сва ко ко же ли мо ћи да са зна 
по да так до кле се у про це-
ду ри оства ри ва ња пра ва на 
пен зи ју сти гло, од но сно где 
се на ла зи пред мет, уко ли ко 
је бу ду ћи ко ри сник пен зи је 
под нео зах тев за пен зи ју.

– Овај сер вис ће мо уна пре ђи ва ти, али ће
у са мом стар ту сви ко ји су под не ли зах тев у
фи ли ја ла ма цен трал не Ср би је мо ћи да ви-
де ста ње пред ме та, а за тим ће мо при кљу-
чи ти и оде ље ње у ко ме се пра во на пен зи ју
оства ру је по ме ђу на род ним уго во ри ма (за
оси гу ра ни ке ко ји су по ред Ср би је ра ди ли и
у ино стран ству), а по том и Вој во ди ну – об-

ја шња ва Ђор ђе Тан ко сић, по моћ ник ди рек-
то ра за ИТ у Сек то ру за оства ри ва ње пра ва
из ПИО у Фон ду.

Да би мо гли елек трон ским пу тем да до-
би ју ин фор ма ци ју о то ме где се на ла зи њи-
хов пред мет, гра ђа ни ће мо ра ти да има ју
пин код ко ји се из да је на шал те ри ма свих
фи ли ја ла Фон да, и мо же да се пре у зме већ

при под но ше њу зах те ва. Сви
они ко ји већ по се ду ју пин за
ко ри шће ње по сто је ћих сер-
ви са, по мо ћу исте при ступ не
ши фре мо ћи ће да ко ри сте и
но ви сер вис.

Ина че, од ју на 2010. до да-
нас укуп но је из да то 39.146
пин ко до ва, при че му је нај-
ви ше при ступ них ши фри
из да то у Бе о гра ду (16.901) и
Но вом Са ду (3.201). У пан че-
вач кој фи ли ја ли Фон да ПИО
1.816 гра ђа на пре у зе ло је
пин код, у Ни шу 1.623, у Зре-
ња ни ну 1.232, у Кра гу јев цу
1039, Ле сков цу 1.199, Су бо-
ти ци 777, Сме де ре ву 889, у
Ва ље ву 702 оси гу ра ни ка итд.
Оси гу ра ни ци под но се лич ни
зах тев на шал те ру фи ли ја ле
или слу жбе фи ли ја ле Фон да
ПИО да би до би ли при ступ-
ну ши фру, а на кон спро ве-
де не иден ти фи ка ци је из да је
им се пин код. По ред лич ног
зах те ва мо гу ће је још и пре у-
зи ма ње пре ко опу но мо ће ног
ли ца, а на осно ву ове ре ног
овла шће ња.

Од апри ла 2010. го ди не до
са да и око 18.630 по сло да ва-
ца про ве ри ло је сво је М-4К
фај ло ве пре ко сер ви са Фон-
да ПИО. Ј. Оцић

Да ни раз го во ра са Ма ђар ском

НА ЈА ВА ЈОШ ЈЕД НОГ ЕЛЕК ТРОН СКОГ СЕР ВИ СА У РФ ПИО

Увид у кре та ње пред ме та

Од Елек трон ског цен тра до Сек то ра ИТ
Сек тор ин фор ма ци о них тех но ло ги ја Фон да ПИО на стао је из не ка-

да шњег Елек трон ског ра чун ског цен тра (ЕРЦ). У слу жбу со ци јал ног 

оси гу ра ња елек трон ска об ра да по да та ка уве де на је још дав не 1971. 

го ди не с ци љем об ра де пен зи ја на под руч ју це ло куп не Ре пу бли ке Ср-

би је и ра ди спро во ђе ња по сло ва ма тич не еви ден ци је (та да шњи Цен-

тар за ме ха но гра фи ју). Ју ла те го ди не пу штен је у рад пр ви ра чу нар

UNI VAC-9400, што је пред ста вља ло по чет ни ко рак у прав цу ауто ма ти-

за ци је по сло ва ња. Од овог пе ри о да до 1986. го ди не број ко ри сни ка

пен зи ја и ак тив них оси гу ра ни ка се удво стру чио, а ома со вља ва ње 

по да та ка са мо је по ка за ло ко ли ко је нео п ход но тех но ло шко уна пре-

ђи ва ње.

Да ни са ве то ва ња то ком ко јих ће струч-
ња ци из ма ђар ског За во да за со ци јал но 
оси гу ра ње и Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње пру жа ти 
бес плат ну прав ну по моћ осо ба ма ко је 
оства ру ју пра ва из ПИО при ме ном ме-
ђу на род ног уго во ра у обла сти со ци јал-
ног оси гу ра ња за кљу че ног из ме ђу на ше 
зе мље и Ма ђар ске, одр жа ће се у Бач кој 

То по ли, у про сто ри ја ма Слу жбе Фи ли ја-
ле пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
Су бо ти ца (Мар ша ла Ти та бр. 51), 5. но вем-
бра ове го ди не од 9 до 17 ча со ва и 6. но-
вем бра од 9 до 15 ча со ва.

Оси гу ра ни ци ко ји има ју стаж на вр шен
у Ср би ји и Ма ђар ској и ко ри сни ци пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
оства ре них при ме ном кон вен ци је о со-

ци јал ном оси гу ра њу, као и дру ги за ин те-
ре со ва ни, тре ба оба ве зно да при ја ве уче-
шће и за ка жу тер мин до ла ска на бро је ве 
те ле фо на 021/4877-563 и 021/4877-545, 
рад ним да ном од 8 до 15 ча со ва.

При ли ком до ла ска тре ба да по не су сву 
до ку мен та ци ју ко јом рас по ла жу у ве зи са 
оси гу ра њем, као и лич ну кар ту или па-
сош. М. М.

Међусекторска сарадња: Немања Стамболић, Ђор ђе Тан ко сић, 

Вла ди мир Ми ло ше вић, Драгољуб Мићевић
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поводи

Уор га ни за ци ји Са ве за ин ва-УУли да ра да Вој во ди не и су-УУор га ни за ци ји Ми ни стар стваУУ
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, у Су бо ти ци је сре ди ном
ок то бра одр жа но са ве то ва ње на
те ме „Под сти ца ње за по шља ва ња
осо ба са ин ва ли ди те том – ин ва-
ли да ра да” и „Утвр ђи ва ње ре пре-
зен та тив но сти Са ве за ин ва ли да
ра да Ср би је и Вој во ди не”.

По ред чла но ва из вр шних од-
бо ра Град ске ор га ни за ци је СИР
Су бо ти це ко ји су, пред во ђе ни
пред сед ни ком Стан ком Ним че-
ви ћем, би ли од лич ни до ма ћи ни
и чла но ва ИО СИР Вој во ди не,
ску пу су при су ство ва ли Бо жи дар
Це кић, пред сед ник СИР Ср би је,
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца
СИР Вој во ди не, и број ни пред-
став ни ци ин сти ту ци ја са свих
ни воа вла сти, од ре пу блич ке до
ло кал них. У ра ду са ве то ва ња
уче ство ва ли су и Слав ко Имрић,
ди рек тор По кра јин ског фон да
ПИО, Че до мир Фран цу ски, за ме-
ник ди рек то ра ПФ, др Ми ло рад
Ор ло вић, на чел ник Оде ље ња за
ме ди цин ско ве шта че ње у Ди рек-
ци ји ПФ, и ди рек то ри фи ли ја ла
Фон да у Но вом Са ду и Су бо ти ци,
Или ја Ша кић и Ма ја Глон чак.

Ста на Сви ла ров је ис та кла да је
те ма ску па про ис те кла из за јед-
нич ке же ље да се са гле да шта је
то ком прет ход ног пе ри о да ура-
ђе но на при ме ни За ко на о про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и
за по шља ва њу ОСИ и ка ко да се
уна пре ди и под стак не за по шља-
ва ње ин ва ли да ра да. Сви ла ров
је на гла си ла да је пи та ње ре пре-
зен та тив но сти нај зна чај ни је за
да љи рад Са ве за, те да је ства-
ра ње је дин стве не ба зе по да та ка
чла но ва – ин ва ли да до бар пут ка
ис пу ње њу усло ва за при зна ва ње
њи хо ве ре пре зен та тив но сти.

У Ср би ји има 10,4 од сто осо ба
са ин ва ли ди те том у од но су на број
ста нов ни ка, а до кра ја 2012. за по-
сле но их је са мо око 11.000, што
ни је до вољ но, на гла сио је Бо жи-
дар Це кић. У прет ход ној го ди ни из
бу џе та Ре пу бли ке из дво је но је око

17 ми ли о на ди на ра за рад ор га ни-
за ци ја ОСИ, али та сред ства ни су 
мо гла пот пу но да по кри ју све њи-
хо ве ак тив но сти. Це кић је по хва-
лио ус по ста вља ње прав ног окви-
ра о по ло жа ју и за шти ти пра ва 
осо ба са ин ва ли ди те том у Ср би ји.

Го во ре ћи о кључ ним по ру ка-
ма са ве то ва ња, Слав ко Имрић је 

по звао да се кре не у ак ци ју и да 
се оно што је пред ло же но пре-
то чи у ре а лан жи вот, јер ће та-
ко усво је не по ру ке има ти пра ви 
сми сао. Ди рек тор По кра јин ског 
фон да ПИО је по др жао пред лог 
Та тја не При јић, ру ко во ди о ца 
Гру пе за уна пре ђе ње за шти те 
ОСИ у Ми ни стар ству ра да, да се 
осо ба ма ко је су оства ри ле пра-
во на дру гу и тре ћу ка те го ри ју 
ин ва лид но сти по За ко ну о ПИО 
пре 2003. го ди не по но во це ни 
рад на спо соб ност на ко ми си-
ја ма фор ми ра ним при НСЗ (по 
За ко ну о за по шља ва њу ОСИ) 
ра ди бли жег пре по зна ва ња њи-
хо ве са да шње спо соб но сти за 
оба вља ње од ре ђе них по сло ва 
по ме ђу на род ној кла си фи ка ци-
ји, јер су ра ни је це ње ни са мо у 
по гле ду не спо соб но сти. То би 
по мо гло и по сло дав ци ма да им 
лак ше од ре де рад но ме сто. 

У кон тек сту ско рог усва ја-
ња но вог за ко на о со ци јал ном 

пред у зет ни штву, Имрић је по-
др жао и на ја ву Дра ге Ђо ки ћа, 
по моћ ни ка по кра јин ског се кре-
та ра за при вре ду, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва, о 
фор ми ра њу Цен тра за со ци јал-
но пред у зет ни штво на те ри то-
ри ји АПВ, где би се оба вља ла 
еду ка ци ја, обра зо ва ње и оспо-

со бља ва ње за рад угро же них 
ка те го ри ја (и ин ва ли да ра да). 
По здра вио је и пре по ру ке Са-
ве та за пи та ња ин ва лид но сти 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, као 
и ак тив но сти оба са ве за ра ди 
утвр ђи ва ња њи хо ве ре пре зен-
та тив но сти.

Ко ми си је за про це ну рад не 
спо соб но сти фор ми ра не при 
НСЗ до са да су у це лој Ср би ји 
ура ди ле укуп но из ме ђу 18.000 
и 20.000 про це на рад не спо соб-
но сти. Од то га је по ве де но све га 
два де се так управ них спо ро ва 
по ко нач ним ре ше њи ма, и у сви-
ма је по твр ђен на лаз ко ми си ја, 
на ве ла је Та тја на При јић. Она је 
ис та кла да не кад не ма до вољ-
но не по сред не са рад ње струч-
ња ка и по сло да ва ца, ко ја тре ба 
да прет хо ди по ступ ку про це не 
рад не спо соб но сти, и да се мо-
ра оја ча ти и уна пре ди ти фор му-
ла ци ја опи са по сло ва ка ко би се 
ОСИ лак ше за по шља ва ле, те да 

упра во у том де лу мо гу по мо ћи 
и ор га ни за ци је ин ва ли да.

Др Ми ло рад Ор ло вић је из нео
по да так да су нај ве ћи број зах-
те ва за про це ну рад не спо соб-
но сти на ко ми си ја ма при НСЗ 
под не ла за по сле на ли ца на ру-
ше ног здра вља ко ји ма про це на 
до сад ни је ра ђе на по За ко ну о 

ПИО, нај че шће да би њи хов по-
сло да вац за до во љио од ре ђе не 
за кон ске оба ве зе о по треб ном 
бро ју за по сле них ОСИ.

Стан ко Ним че вић, ко ји је
исто вре ме но и пот пред сед ник 
Ре пу блич ког СИР, ис та као је да 
је за до во љан ре зул та ти ма у за-
по шља ва њу ОСИ у Су бо ти ци. 
Пре ма ње го вим ре чи ма, у Су-
бо ти ци је за по сле но ви ше од 
200 осо ба са ин ва ли ди те том од 
по чет ка при ме не за ко на о њи-
хо вом за по шља ва њу, а то је ре-
зул тат до бре са рад ње Град ске 
ор га ни за ци је ин ва ли да ра да и 
ор га на ло кал не са мо у пра ве и 
дру гих ин сти ту ци ја на ло ка лу.

Ним че вић је ду го го ди шњим
са рад ни ци ма из др жав них ин-
сти ту ци ја уру чио при зна ња за 
по моћ и по др шку у ра ду Са ве за.
При зна ња су, из ме ђу оста лих, 
при ми ли и Слав ко Имрић и Ма-
ја Глон чак из Фон да ПИО.

Ми ро слав Мек те ро вић

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ О ПОД СТИ ЦА ЊУ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА ОСИ – ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У СУ БО ТИ ЦИ

Ус по ста вљен до бар 
прав ни оквир

СаСаСаСаСаСаСа с сс сскукукукукукукупапппапаппп  п п пппппосососсссвевеевевевећећећећееећенонононооооог г ггг ососососоо обобобобоббббаамамааамаммаммммааааа сасасаса иии и и инвнвнвнвнвнвнвнвнн алалаллалидидидидитититититттиттететететттетететее омомомомомоммомоомоомо
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Окру гли сто о ста ре њу и 
ста ро сти у ме ди ји ма, ор-
га ни зо ван у окви ру обе-

ле жа ва ња че тр де сет го ди на Ге-
рон то ло шког дру штва Ср би је, у 
са рад њи са Удру же њем но ви на-
ра Ср би је, одр жан је 24. ок то бра у 
За во ду за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка. У увод ном де лу Ја сми на 
Ива но вић, ви ши са вет ник у Ми-
ни стар ству ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, го во ри ла 
је о де мо граф ској сли ци Ср би је и 
на по ри ма Ми ни стар ства да се су-
зби је на си ље над ста ри ма, сма њи 
си ро ма штво, уса мље ност и дис-
кри ми на ци ја. Др Ми лош Не ма-
њић, пред сед ник Ге рон то ло шког 
дру штва, ис та као је да су ме диј-
ско и ге рон то ло шко по ље де ло ви 
гло бал ног дру штве ног про сто ра, 
а пред сед ник УНС, Ни но Бра јо-
вић, го во рио је о ак ту ел ној си ту-
а ци ји у ме ди ји ма – тран зи ци ји, 
ме диј ским за ко ни ма, про сто ру за 
не ко мер ци јал не са др жа је.

Мр Рад ми ла Уро ше вић, со-
ци о лог и пу бли ци ста, ба ви ла се 
те мом ка ко ме ди ји мо гу да по-
мог ну уна пре ђе њу сва ко днев ног 
жи во та се ни о ра. Сла ви ца Јо си-
фо вић, ру ко во ди лац Цен тра за 
ис тра жи ва ња РТС-а, го во ри ла је 
о то ме ка ква је пер цеп ци ја те ле-
ви зиј ског про гра ма ста ри јег де ла 
ста нов ни штва, а На да Се нић, са-
рад ни ца овог цен тра, пред ста ви-
ла је ис тра жи ва ње о те ле ви зи ји у 

сва ко днев ном жи во ту ста ри јих у 
Ср би ји. Др Дра га на Ди нић са Ин-
сти ту та за по ли тич ке сту ди је ана-
ли зи ра ла је еми си ју „До жи ве ти 
сто ту” као је дин ствен при мер ра-
диј ске по све ће но сти ста ре њу и 
ста ро сти, а но ви нар ка „Гла са оси-
гу ра ни ка” Ве сна Ка дић је го во ри-
ла о ин тер не ту као но вом иза зо-
ву у ин фор ми са њу ста ри јих.

Све тла на Љу бо ја, ру ко во ди-
лац ме диј ске ар хи ве ЕБАРТ-а, 
при ка за ла је ана ли зу при ло га 
о ста ре њу и ста ро сти у днев ној 
штам пи у од 2003. до 2012. го-
ди не.

Мир ја на Со ко ло вић из Цен тра 
за со ци јал ни рад Ста ра Па зо ва ис-
та кла је ва жност то га да те ме ста-
ре ње и ста рост до би ју сво је ме сто 
и у ло кал ним ме ди ји ма, а Је ле на 
Оцић, но ви нар ка „Гла са оси гу ра-
ни ка”, кроз ана ли зу др Ру жи це 
Ро сан дић и Сек то ра за од но се с 
јав но шћу РФ ПИО го во ри ла је о 
спе ци ја ли зо ва ним по ру ка ма пен-
зи о не ри ма у овом гла си лу. На та-
ша То до ро вић из Цр ве ног кр ста 
Ср би је и Мре же „Ху ма наС” пред-
ста ви ла је раз ли чи те мо гућ но сти 
огла ша ва ња кам па ња за про мо-
ви са ње ста ро сти и ста ре ња.

Оп шта оце на уче сни ка кон фе-
рен ци је је да је ста рост као те ма 
вр ло ма ло за сту пље на у ме ди-
ји ма, а и кад је сте да јој се че сто 
при сту па сен за ци о на ли стич ки 
и ма ни пу ла тив но, да се те ма об-

ра ђу је нај че шће у кра ћим тек-
сто ви ма што ути че на ква ли тет,
да су тек сто ви без фо то гра фи ја
или ни су пра ће ни од го ва ра ју ћом
сли ком, да је и да ље чест сте ре-
о тип да су ста ри ји љу ди ба ласт.
Елек трон ски ме ди ји ни су на пра-
ви на чин и до вољ но по све ће ни
тре ћем до бу иако ова по пу ла ци ја
пред ТВ екра ни ма про во ди ви ше
вре ме на не го ијед на дру га.

Но ви нар ка Бран ка Ота ше вић,
као оп сер ва тор кон фе рен ци је,
из не ла је пре глед свих из ла га-
ња, уз за кљу чак да чи ње ни ца
да по пу ла ци ја у Ср би ји ста ри и
да гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на
већ сад чи не го то во по ло ви ну
ре дов них ко ри сни ка кла сич них
ме ди ја (штам пе, ра ди ја и те ле ви-
зи је) оба ве зу је ме ди је да се пре-
ма њи ма од но се од го вор ни је и с
ви ше па жње. С јед не стра не, њи-
хо ве ег зи стен ци јал не ин те ре се,
про бле ме, ак тив но сти тре ба да
учи не стал ним де лом свог про-
грам ског са др жа ја, а с дру ге, да
ува жа ва ју њи хо ве по тре бе, же-
ље и афи ни те те у по гле ду оп ште
по ну де ин фор ма тив них, обра-
зов них и за бав них са др жа ја.

С об зи ром на то да ути цај
са вре ме них ме ди ја умно го ме
об ли ку је јав но мње ње, на ме-
ће мо де ле по на ша ња и уве ли-
ко од ре ђу је си стем вред но сти,
Бран ка Ота ше вић је ис та кла да
би тре ба ло ор га ни зо ва ти еду-
ка ци ју но ви на ра ка ко да се од-
но се и оп хо де пре ма ста ри јој
по пу ла ци ји у сво јим тек сто ви ма
и при ло зи ма, јер је слич на еду-
ка ци ја по све ће на од но су ме ди-
ја пре ма де ци да ла ре зул та те.
Она је оце ни ла и да би бо љем,
све о бу хват ни јем и ис прав ни јем
ме диј ском ба вље њу ста ри ма и
ста ро шћу сво јом спрем но шћу
да уса вр ша ва ју соп стве не ве-
шти не у ко му ни ци ра њу, пред-
ста вља њу и огла ша ва њу сво јих
де лат но сти, у ши ре њу ве сти пу-
тем но вих ме ди ја и но вих тех но-
ло ги ја, у ве ли кој ме ри мо гле да
до при не су и ин сти ту ци је со ци-
јал не за шти те, удру же ња гра ђа-
на, ло кал не са мо у пра ве, струч-
не слу жбе и на уч не ин сти ту ци је
ко ји ма су по при ро ди по сла у
фо ку су при пад ни ци ге не ра ци ја
тре ћег до ба.

Је ле на Оцић

СТА РЕ ЊЕ И СТА РОСТ У МЕ ДИ ЈИ МА

Глас ста ри јих 
се сла бо чу је

Округли сто о заступљености теме старења у медијима

У Ср би ји има укуп но 2.487.886 до ма ћин-
ста ва, што је за 33.300 ма ње не го 2002, ре-
зул та ти су по след њег по пи са ста нов ни штва
из 2011. Нај за сту пље ни ја су дво чла на до ма-
ћин ства ко јих има 638.000, за тим са мач ка
јед но чла на до ма ћин ства – 555.000, по том
тро чла на и че тво ро чла на, док је по ро ди ца
са ви ше од че ти ри чла на тек 14,6 од сто.

Нај ве ће про ме не у од но су на по пис из 2002.
до го ди ле су се код че тво ро чла них до ма ћин-
ста ва, ко јих је ма ње за 86.000, док је број са-
мач ких до ма ћин ста ва по рас тао за 50.000.

Нај ви ше чла но ва у про се ку има ју до ма-
ћин ства у Шу ма ди ји и за пад ној Ср би ји (3,06
чла но ва), за тим у ју жној и ис точ ној Ср би ји
(2,98 чла но ва).

Укуп но нај ве ћи број са мач ких до ма ћин-
ста ва на ла зи се у бе о град ском ре ги о ну
– 149.000, где је ско ро сва ко че твр то до-
ма ћин ство са мач ко, али у Ср би ји има око
200 на се ља где ви ше од по ло ви не чи не
јед но чла на до ма ћин ства. Оно што по себ но
бри не, ка жу ста ти сти ча ри, је сте чи ње ни ца
да је сва ко дру го јед но чла но до ма ћин ство

ста рач ко, за раз ли ку од раз ви је них зе ма ља
у ко ји ма у са мач ким до ма ћин стви ма ве ћи-
ном жи ве мла ди љу ди.

Нај ви ше са мач ких у од но су на уку пан број
до ма ћин ста ва има у оп шти ни Цр на Тра ва –
41 од сто, док је у Га џи ном Ха ну сва ко тре ће
до ма ћин ство са мач ко, као и у бе о град ским
оп шти на ма Ста ри град и Вра чар. На дру гој
стра ни, нај ви ше ви шеч ла них до ма ћин ста ва
жи ви у оп шти ни Ту тин у ко јој сва ко дру го
до ма ћин ство – 51 од сто, има шест или ви ше
чла но ва. Љ. Ми лен ко вић

ПРЕ МА КО НАЧ НИМ РЕ ЗУЛ ТА ТИ МА ПО ПИ СА ИЗ 2011. ГО ДИ НЕ

Нај ви ше дво чла них и са мач ких до ма ћин ста ва
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поводи

Стра те ги ја ко ја је већ у за вр шној фа-
зи из ра де и убр зо ће се на ћи пред
Вла дом Ре пу бли ке Ср би је на ста вак

је до са да шње стра те ги је и прак тич но ње на
до пу на и раз ра да, јер смо за ових не ко ли ко
го ди на мо гли да уви ди мо шта у њој ни је би-
ло до вољ но раз ра ђе но и то ме са да по све-
ти мо по себ ну па жњу, ре кла је Ве ра Бо жић
Тре фалт, ди рек тор Упра ве за без бед ност и
здра вље на ра ду Ми ни стар ства ра да, за по-

шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, у раз го во ру
по во дом Европ ске не-
де ље без бед но сти и
здра вља на ра ду.

Тим по во дом одр жа-
ни су и број ни ску по ви,
из ме ђу оста лих и Сим-
по зи јум о без бед но сти
и здра вљу на ра ду ко ји
је ор га ни зо ва ло Удру-

же ње ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра КЦС
„Се стрин ство”. На ску пу је ис так ну то да сва ко
рад но ме сто но си од ре ђе ни ри зик по здра вље
за по сле ног и ње го ву без бед ност, а по сле гра-
ђе вин ске и хе миј ске ин ду стри је и по љо при-
вре де, здрав стве ни рад ни ци су на че твр том
ме сту пре ма угро же но сти на ра ду. Ис так ну та
је и ва жност пре вен ци је у свим про фе си ја ма
јер су по сле ди це по вре да на ра ду и про фе си-
о нал них обо ље ња те шке и про у зро ку ју и ве-
ли ке ма те ри јал не из дат ке пре све га по ро ди-
ци, за тим по сло дав цу, и дру штву у це ли ни.

– Стра те ги ја је сте акт Вла-
де ко јим се на це ло вит на чин
утвр ђу је ста ње у обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду
у Ре пу бли ци Ср би ји и ме ре
ко је тре ба пред у зе ти за њен
раз вој. Њо ме се де фи ни шу
основ ни ци ље ви и прав ци
уна пре ђе ња те обла сти. Стра-
те ги ја те жи да ство ри со ци-
јал но-еко ном ску мо ти ва ци ју
код свих уче сни ка у про це су
ра да та ко да све ве ћи про-
це нат при вред них су бје ка та
ак тив но упра вља без бед но-
шћу и здра вљем на ра ду, ка ко би се оства ри ла
нај бо ља прак са у овој обла сти. При ме на пре-
вен тив них ме ра ко је се пред у зи ма ју под ра зу-
ме ва ства ра ње та квих усло ва ра да у ко ји ма се
при ли ком ор га ни зо ва ња рад ног про це са вр-
ши про це на ри зи ка и њи хо во от кла ња ње или
сво ђе ње на нај ма њи мо гу ћи ни во, ка ко би се
из бе гле мо гућ но сти по вре да на ра ду или про-
фе си о нал них бо ле сти за по сле них, што за циљ
има оства ри ва ње усло ва за њи хо во пу но фи-
зич ко, пси хич ко и со ци јал но бла го ста ње – об-
ја шња ва Ве ра Бо жић Тре фалт.

Ка да је реч о овој обла сти, ве о ма је зна-
чај на не пре ста на еду ка ци ја. За то је ве ли ки
успех што је и у прет ход ној стра те ги ји, ра-
ђе ној за пе ри од од 2009. до 2013. го ди не,
по ди за ње све сти о ва жно сти ове обла сти
уве де но у основ но и сред ње обра зо ва ње.

– Ово је са мо је дан од по-
је ди нач них ци ље ва Стра те-
ги је. Основ ни је до но ше ње
за ко на, под за кон ских про-
пи са и дру гих оп штих ака та
о без бед но сти и здра вљу
на ра ду и уса гла ша ва ње са
про пи си ма ЕУ и Ме ђу на-
род не ор га ни за ци је ра да. У 
при пре ми је из ме на За ко на
о без бед но сти и здра вљу на
ра ду, јер смо за се дам го ди-
на, ко ли ко је на сна зи, има ли
вре ме на да уви ди мо шта у
ње му тре ба про ме ни и до пу-

ни ти. У су шти ни, основ ни раз лог за из ме не су
под за кон ска ак та до не та у ве зи са овим за ко-
ном, јер по је ди на јед но став но ни су би ла при-
мен љи ва у мо мен ту ка да су до не та. Мо рам
да на гла сим да је вр ло ва жно не пре кид но
пра ће ње здрав стве ног ста ња за по сле них и у
том сми слу сма тра мо да тре ба оја ча ти ме ди-
ци ну ра да, што је та ко ђе пред ло же но у но вој
стра те ги ји. Нео п ход но је и уве сти је дин ствен
ре ги стар по вре да на ра ду да би у сва ком тре-
нут ку на јед ном ме сту по сто ја ла еви ден ци ја о
то ме где се и шта до го ди ло и са ка квим по сле-
ди ца ма. Та ко ђе је ва жно и по сто ја ње оп ци је
за уво ђе ње оси гу ра ња од по вре да на ра ду,
ма да смо пот пу но све сни да се још ни су сте-
кли усло ви за осни ва ње по себ ног фон да ко ји
би са мо за то био за ду жен – об ја сни ла је Ве ра
Бо жић Тре фалт. Ве сна Ана ста си је вић

У за вр шној 
фа зи из ра да 
но ве
Стра те ги је 
о без бед но сти
и здра вљу
на ра ду
од 2013. до 
2017. го ди не

ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ

Бри га за сва ког рад ни ка

СЕД НИ ЦА СА ВЕ ТА ЗА ПИ ТА ЊА СТА РО СТИ И СТА РЕ ЊА

Мноштво ак тив но сти
у пред сто је ћем пе ри о ду

Тре ћа сед ни ца Са ве та за пи та ња ста ро сти
и ста ре ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је одр жа-
на је 17. и 18. ок то бра у Вр шцу, а њен глав ни
циљ био је утвр ђи ва ње при о ри те та ак тив-
но сти Саветa у на ред ном пе ри о ду.

Сед ни цу су отво ри ли Бран ки ца Јан ко вић,
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, и др
Ми лош Не ма њић, пот пред сед ник Са ве та и
пр ви чо век Ге рон то ло шког дру штва Ср би је.
Пр вог да на за се да ња др Не ма њић је пред-
ста вио Ана ли зу до са да шње при ме не На ци-
о нал не стра те ги је о ста ре њу и на ја вио одр-
жа ва ње Ге рон то ло шког кон гре са. На те му
Гло бал ни ин декс ста ре ња го во ри ли су На-
та ша То до ро вић и др Ми лу тин Вра че вић.

Чла но ви Са ве та су дру гог да на об ра ди ли

че ти ри те ме: си ро ма штво (ма њи об у хват
ста ри јих нов ча ном со ци јал ном по мо ћи по-
сле до но ше ња За ко на о со ци јал ној за шти-
ти; не ус кла ђе но сти си сте ма и си стем ских
ба за по да та ка); до ступ ност услу га у свим
си сте ми ма (не до ступ ност по сто је ћих – по
осно ву фи зич ке до ступ но сти и огра ни че-
них ка па ци те та пру жа ла ца: те ри то ри јал на
по кри ве ност, мо де ли фи нан си ра ња, не до-
ста так но вих, на ро чи то ин те гри са них услу-
га); дис кри ми на ци ја и на си ље (не по сто ја ње
си стем ске ко ор ди на ци је ло кал них ак те ра,
не по сто ја ње је дин стве не ба зе по да та ка, не-
пре по зна ва ње фе но ме на), и пар ти ци па ци ја
и со ци јал на ин клу зи ја (ме ђу ге не ра циј ска
со ли дар ност и са рад ња, при ступ обра зо ва-
њу, са мо ор га ни зо ва ње).

На дво днев ној сед ни ци Са ве та за кљу че но
је да ово те ло тре ба да ути че на по бољ ша-
ње по ло жа ја ста ри је по пу ла ци је, да омо гу ћи
оства ри ва ње њи хо вих људ ских пра ва, да раз-
ви је ме ђу ге не ра циј ску со ли дар ност, су зби је
дис кри ми на ци ју и сма њи си ро ма штво ста-
рих, као и да уна пре ди њи хо ву здрав стве ну
и со ци јал ну за шти ту. Тре ба, та ко ђе, обез бе ди-
ти и по моћ по ро ди ца ма ко је бри ну о сво јим
оста ре лим чла но ви ма и ши ри ти кре а тив но
уче шће ста ри је по пу ла ци је у дру штву.

Са вет за пи та ња ста ро сти и ста ре ња оку-
пља 20 чла но ва – пред став ни ка ви ше раз ли-
чи тих ре со ра и ор га ни за ци ја за ин те ре со ва-
них за по ло жај ста ри х. Ј. Оцић

ВеВеВееВеВееееееееее р р р ррр рраааааааааа аа ааааааааааааа аааааааааааа БоБоБББоБоББББББоБоБоБоБоБоБоБоБооооБоооББооБоБББоБоБооооББооБББоБооБооожж жжжжжжжжжжжжж жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжићићићићићћии ТТ ТТТТТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТрреререререререеееереререеереререееееереееерее фффффф ф ф ффффффффф ффф фффффффффффффффффффффф ффффффффффффффффаааааааааааааалалаллллааааааааалаааааааааааааааааааааааааааааааааалааааааааалтттттт
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Иако се на пр ви по глед ин тер нет и
уоп ште но ве тех но ло ги је нај ма ње
по ве зу ју са при пад ни ци ма тре ћег

до ба, ове са вре ме не тво ре ви не и те ка ко су
ва жне за жи вот ста ри јих.

Од ра сли у ста ри јим го ди на ма уче њем се
мо гу бо ри ти про тив сла бље ња функ ци о-
нал но сти мо зга – што је ви ше мо гућ но сти за
уче ње, ве ће су шан се за од ла га ње не у ро де ге-
не ра тив них бо ле сти. У том кон тек сту ин фор-
ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је (ИКТ)
има ју зна чај ну уло гу у одр жа ва њу и по бољ-
ша њу ког ни тив них (спо знај них) спо соб но сти
ста ри јих. Уче ње ра чу нар ских ве шти на зах те-
ва ког ни тив ни на пор, што за уз врат по ма же
да се сти му ли шу ког ни тив не спо соб но сти и
функ ци је. Ис тра жи ва ње Уни вер зи те та у Ка-
ли фор ни ји из 2009. го ди не утвр ди ло је да су
ког ни тив не функ ци је ста ри јих осо ба та ко ђе
подстакнут e и пре тра жи ва њем ин тер не та,
јер оно ак ти ви ра кључ не цен тре у мо згу ко ји
кон тро ли шу до но ше ње од лу ка и ком плек сно
ра су ђи ва ње. По ред то га, раз вој ин тер не та
пру жа при ступ ве ли кој ко ли чи ни ин фор ма-
ци ја, бит ном ре сур су за здра во ста ре ње, а
омо гу ћа ва и со ци јал не ин тер ак ци је ко је су
љу ди ма у по зни јим го ди на ма на ро чи то ва жне
због че стог осе ћа ја уса мље но сти и со ци јал не
изо ло ва но сти.

Да је ова те ма ак ту ел на, по ка зу ју и број-
не сту ди је ко је се у све ту спро во де. Јед на
од нај но ви јих, спро ве де на на Уни вер зи те-
ту у Бир мин ге му у Тек са су, утвр ди ла је да је
по ве ћа ње уче ста ло сти од ла ска на ин тер нет
ста ри јих љу ди по ве за но са сма ње њем уса-
мље но сти. Ка да је реч о по је ди нач ним со-
ци јал ним ефек ти ма ин тер не та, по ка за ло се
да је са сва ким по ве ћа њем уче ста ло сти од-
ла ска на мре жу би ло лак ше да се до пре до
љу ди, да се оста не у кон так ту, да се упо зна-
ју но ве осо бе, по ве ћа ли су се и ко ли чи на и
ква ли тет ко му ни ка ци је са дру ги ма, ис пи та-
ни ци су се осе ћа ли ма ње изо ло ва но и ви ше
по ве за но са при ја те љи ма и по ро ди цом.

И број на прет ход на ис тра жи ва ња по ка за-
ла су да ко ри шће ње ин тер не та по зи тив но
ути че на ква ли тет жи во та ста ри јих, па у не-
ке од ви ше стру ких ко ри сти од обу ка за ко-
ри шће ње ра чу на ра и ин тер не та за ста ри је
спа да ју: по ве ћа на ко му ни ка ци ја са дру ги ма,
одр жа ва ње ге о граф ски ра су тих ве за, по год-
но сти и пред но сти у по тра зи за ин фор ма ци-
ја ма о здра вљу и по ве ћа но пам ће ње тих ин-
фор ма ци ја, чи та ње ве сти, ча со пи са, књи га и
уче ство ва ње у ак тив но сти ма кон ти ну и ра не
еду ка ци је, по ве ћа на свест и по ве за ност са
гру па ма истог ин те ре со ва ња, по др шка хо-
би гру па ма, по год но сти за он лајн ку по ви ну,
пла ћа ње ра чу на, бан кар ске услу ге и сл., као
и ко ри шће ње ин тер не та из за ба ве.

Ви ше је не го ја сно за што је ин тер нет ва-
жан и ко ри стан за при пад ни ке ста ри је по-
пу ла ци је. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње ко-
ли ко се он за и ста ко ри сти. Пре ма по да ци ма
Еуро ста та (за 2012), про це нат до ма ћин ста ва
у ЕУ ко ја има ју при ступ ин тер не ту из но си 76

од сто. Овај про це нат ва ри ра од зе мље до
зе мље, па та ко у Дан ској, Хо лан ди ји, Лук сем-
бур гу и Швед ској он пре ма шу је 90 од сто, док
ре ци мо у Бу гар ској, Ру му ни ји и Грч кој при-
ступ ин тер не ту има ма ње од 55 од сто до ма-
ћин ста ва. Ско ро че твр ти на (23 од сто) ста-
нов ни ка ЕУ ни ка да ни је ко ри сти ла ин тер нет.

Ка ква је си ту а ци ја у Ср би ји мо же мо за кљу-
чи ти из не дав но об ја вље ног ис тра жи ва ња о
упо тре би ИКТ ко је је ура дио Ре пу блич ки за-
вод за ста ти сти ку. Основ ни на ла зи по ка зу ју
да 59,9 од сто до ма ћин ста ва у на шој зе мљи
по се ду је ра чу нар, док ин тер нет при кљу чак
има 55,8 од сто њих, што је, на жа лост, вр ло
бли зу до њој европ ској гра ни ци.

Ско ро 37 од сто ста нов ни ка Ср би је ни ка да
ни је ко ри сти ло ра чу нар, док чак 41,5 од сто
ни ка да ни је ко ри сти ло ин тер нет. Ка да је реч
о осо ба ма из ме ђу 65 и 74 го ди не, ра чу нар
ни ка да ни је ко ри сти ло 85,8 од сто њих, док у
слу ча ју ин тер не та про цен ти до сти жу чак 90.

Не по вољ на сли ка нај ве ћим де лом би се
мо гла при пи са ти фи нан сиј ској си ту а ци ји.
На и ме, нај ве ћи јаз у по гле ду за сту пље но сти
ра чу на ра и ин тер не та у до ма ћин стви ма ви-
дљив је код струк ту ре до ма ћин ста ва пре ма
ме сеч ном при хо ду. Ра чу нар ве ћи ном по се-
ду ју до ма ћин ства са ме сеч ним при хо дом

ве ћим од 600 евра (88,9 од сто), док уче шће
до ма ћин ста ва с при хо дом до 300 евра из но-
си све га 47,2 про цен та. Код по се до ва ња ин-
тер нет при кључ ка овај јаз је још из ра же ни ји
– 89,8 од сто у од но су на 39,5 про це на та.

Иако је фи нан сиј ска си ту а ци ја то ли ко те-
шка да су ра чу нар и ин тер нет за не ка до ма-
ћин ства пра ви лук суз, ва жно је на по ме ну ти
да по ред мно го број них ко ри сти ин тер нет
до но си и из ве сне уште де. Ме ђу нај че шћим
ин тер нет ак тив но сти ма осо ба ста рих из ме-
ђу 55 и 74 го ди не у на шој зе мљи на ла зе се
чи та ње или пре у зи ма ње но ви на/ча со пи са,
што сва ка ко ште ди но вац на ме њен за њи-
хо ву ку по ви ну, за тим те ле фо ни ра ње пре-
ко ин тер не та/ви део раз го во ри и сла ње и
при ма ње елек трон ске по ште, ко ји су за
раз ли ку од фик сног и мо бил ног те ле фо на
бес плат ни, а ту је и тра же ње ин фор ма ци ја
ко је се од но се на здрав ство, што је за ста ри-
ју по пу ла ци ју ви ше не го ко ри сно.

Без об зи ра на тре нут но ста ње, по ја ва но-
вих ра чу нар ских обу ка на ме ње них ста ри-
ји ма, као и њи хо во ин те ре со ва ње за свет
ком пју те ра, ули ва на ду да ће про цен ти у
ско ри јој бу дућ но сти би ти на стра ни тре ће
ге не ра ци је и у скла ду са вре ме ном у ко јем
жи ви мо. Ве сна Ка дић

НО ВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У СЛУ ЖБИ СТА РИ ЈИХ ЉУДИ

Број не пред но сти 
ин тер не та
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између два броја

По зив пред у зе ћи ма за Про грам обу ке мла дих
Ис тра жи ва ње
о здра вљу 
ста нов ни штва

На кон ис тра жи ва ња о здра вљу 
ста нов ни штва Ср би је, оба вље них 
2000. и 2006. го ди не, нај но ви је, ко-
је би тре ба ло да се за вр ши до кра ја 
но вем бра ове го ди не, об у хва ти ће 
око 19.000 ста нов ни ка иза бра них 
ме то дом слу чај ног узор ка. Се дам-
де сет се дам тро чла них еки па са 
231 ан ке та ром оби ћи ће 6.500 до-
ма ћин ста ва у 139 оп шти на у град-
ским и се о ским сре ди на ма.

Циљ ис тра жи ва ња је да се ви-
ди до ка квих је про ме на до шло у 
по на ша њу и на ви ка ма и ка кве су 
по тре бе ста нов ни ка у од но су на 
здра вље и ко ри шће ње здрав стве-
не за шти те. Ис тра жи ва ње спро во-
ди ре сор но ми ни стар ство у са рад-
њи са Ин сти ту том за јав но здра-
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут”, а у окви ру ре а ли за ци је про-
јек та „Пру жа ње уна пре ђе них услу-
га на ло кал ном ни воу DILS”, ко ји 
се фи нан си ра из кре ди та Свет ске 
бан ке. Ис тра жи ва ње би тре ба ло 
да омо гу ћи ефи ка сно пла ни ра ње 
бу ду ћих ак тив но сти и ме ра Ми ни-
стар ства здра вља.

У ор га ни за ци ји гра да Но вог 
Са да и Фи ли ја ле НСЗ 15. ок то-
бра, у за пад ном хо лу Спен са, 
одр жан је 12. са јам за по шља-
ва ња. Ви ше од две и по хи ља-
де Но во са ђа на, од око 31.000 
не за по сле них, ис ко ри сти ло је 
мо гућ ност да у по тра зи за по-
слом оства ри ди рек тан кон-
такт са по сло дав ци ма.

На сај му је 35 по сло да ва ца 
по ну ди ло око 300 рад них ме ста 
у ма шин ској, елек тро тех нич кој, 
ин фор ма тич кој, са о бра ћај ној, 
еко ном ској, ко мер ци јал ној, тр-
го вач кој, уго сти тељ ској, пре-
храм бе ној, по љо при вред ној, 
прав ној и ме тал ској стру ци. 
Но во сад ски „Ју го а лат” по ну дио 
је нај ви ше сло бод них рад них 

ме ста – за 50-60 рад ни ка. Ис ка-
за не су и по тре бе за за по шља-
ва ње осо ба са ин ва ли ди те том.

Пре ма ре чи ма Та тја не Ви до-
вић, в. д. ди рек то ра Фи ли ја ле 

НСЗ Но ви Сад, по до са да шњој
ста ти сти ци у три до шест ме се ци
на кон одр жа ва ња сај ма за по сли
се сва ка че твр та осо ба ко ја је по-
се ти ла са јам за по шља ва ња.

У ор га ни за ци ји По кре та го ра на Но вог Са да и 
уз по др шку Град ске упра ве за за шти ту жи вот не 
сре ди не и Град ске упра ве за при вре ду, одр жа на 
је де се та „Но во сад ска је сен”. Под сло га ном „Је-
сен је пра во вре ме за сад њу”, то ком пет да на у 
но во сад ском Спен су 204 из ла га ча пред ста ви ло 
је ра зно вр сно цве ће, сад ни це, опре му за уре ђе-

ње вр та, про из во де од ме да, здра ву хра ну, као и
ру ко тво ри не ста рих и умет нич ких за на та.

Алек са Јеф тић, ко ор ди на тор про гра ма По-
кре та го ра на, на гла сио је да је глав на те ма ово-
го ди шње ма ни фе ста ци је „Во да за пи ће”, по во-
дом ко је је одр жа на три би на о ква ли те ту пи ја ће
во де у Но вом Са ду и Вој во ди ни.

„Но во сад ску је сен” чи ни ли су
и број ни струч ни, обра зов ни и
кул тур ни са др жа ји, као и про-
гра ми за де цу, па су та ко ор га ни-
зо ва на пре да ва ња, окру гли сто-
ло ви и ра ди о ни це. Ме ђу нај ин те-
ре сант ни јим би ло је пре да ва ње
о еко-ту ри стич кој де сти на ци ји
Срем ски Кар лов ци, за тим про-
мо ци ја ре ци кла же па пи ра, из ло-
жба Еко-фо то 2013, про грам „За
чи сти је и зе ле ни је шко ле”.

По себ на за ни мљи вост би ла је
ра ди о ни ца сад ње за све по се ти-
о це под сло га ном „Цвет за ком-
ши ју и леп ши Но ви Сад”.

Па ра ћин: 
Ше сна е сти са јам 
при вре де

У ор га ни за ци ји оп шти не Па ра-
ћин и па ра ћин ских пред у зет ни ка, 
у Ха ли спор то ва „7. ју ли” од 31. ок-
то бра до 2. но вем бра одр жа ће се 
16. Ме ђу на род ни са јам при вре де.

Из ла га чи ма је на ме ње но 2.000 
ква дра та из ло жбе ног про сто ра, а 
ор га ни за то ри оче ку ју да ће про из-
во де из ло жи ти ви ше од 100 пред у-
зет ни ка и при вред ни ка из Ср би је и 
зе ма ља за пад ног Бал ка на.

Аме рич ка Аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој
USAID, у окви ру Про јек та одр жи вог ло кал-
ног раз во ја, у са рад њи са 32 ло кал не са мо у-
пра ве, по кре ну ла је Про грам обу ке мла дих у
при ват ним пред у зе ћи ма, ко ји ће по мо ћи да
се ан га жу ју и об у че но ви за по сле ни.

Про грам је отво рен за сва при ват на пред-
у зе ћа са нај ма ње пет рад ни ка, без об зи ра на
де лат ност, ко ја су за ин те ре со ва на за ан га жман
но вих за по сле них. При ја вљи ва ње ће тра ја ти
до 17. но вем бра, а пред ност ће има ти по сло-

дав ци ко ји пла ни ра ју за по шља ва ње но вих 
рад ни ка у ро ку од шест ме се ци на кон обу ке.

Тро шко ве ан га жма на и дво ме сеч не обу ке 
сно си ће USAID-ов про је кат, а кан ди да ти ма 
ће би ти обез бе ђе на на кна да од 60 од сто ми-
ни мал не бру то за ра де, по осно ву Уго во ра о 
струч ном уса вр ша ва њу.

Обу ка је на ме ње на мла ди ма до 30 го ди на 
ста ро сти за оба вља ње по сло ва у про из вод-
ном и сек то ру услу га. Ви ше ин фор ма ци ја на 
сај ту www.lo kal ni ra zvoj.rs.

Са јам за по шља ва ња у Но вом Са ду

Одр жа на де се та „Но во сад ска је сен”
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Ис пла та пен зи ја

Ис пла та дру гог 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
25. ок то бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат-
но сти при ми ће це ле ок то бар ске
пен зи је 2. но вем бра, а пен зи о ни-
са на вој на ли ца и по љо при вред-
ни ци 6. но вем бра.

То ком осмог Ме ђу на род ног по зо ри шног фе сти ва ла „Јо а ки мин тер-
фест”, на сце ни Кња жев ско-срп ског те а тра у Кра гу јев цу из ве де но је 
осам пред ста ва у кон ку рен ци ји за на гра де, а „Јо а ки мо ва на гра да” за 
нај бо љу пред ста ву при па ла је ко ма ду „Гре ба ње, или ка ко се уби ла 
мо ја ба ка”, у из во ђе њу Бо сан ског на род ног по зо ри шта из Зе ни це.

Ово го ди шњи фе сти вал одр жан је под мо том „Ка ко жи ве ти са 
дру ги ма”, а тро чла ни фе сти вал ски жи ри чи ни ли су ре ди те љи Го ран 
Мар ко вић, Вла ди мир Мил чин и Ла сло Ке сег.

На гра ду за ре жи ју до био је Ур бан Ан драш за пред ста ву „Сам ђа во”, 
по зо ри шта „Де же Ко сто ла њи” из Су бо ти це. Глу мач ке на гра де при па-
ле су Га бо ру Ме са ро шу за уло гу у ис тој пред ста ви и Ма ји Изет бе го-
вић, за уло гу у пред ста ви „Ели ја хо ва сто ли ца”, Ју го сло вен ског драм-
ског по зо ри шта из Бе о гра да. Пред ста ви „Из бри са ни”, Пре шер но вог 
гле да ли шча из Кра ња, при па ла је на гра да за ви зу ел ност, а спе ци јал-
ну на гра ду за текст до био је Је тон Не зи рај за пред ста ву „Лет из над 
ко сов ског по зо ри шта” ан сам бла „Qen dra mul ti me dia” из При шти не.

Дан бе лог шта па, 15. ок-
то бар, обе ле жа ва се већ
ско ро по ла ве ка у све ту,
а Са вез сле пих Ср би је је
тим по во дом упу тио про-
глас над ле жним ор га ни ма
с мол бом да се ви ше ра ди
на ства ра њу по вољ ни јег
ам би јен та, нај пре кроз
при сту пач ност, и јед на ких
усло ва и шан си у свим сфе-
ра ма жи во та сле пих и сла бо ви дих љу ди у Ср би ји.

Сле пи и сла бо ви ди не сме ју би ти за бо ра вље-
ни у ства ра њу по вољ ног фи зич ког окру же ња за 
њих при ли ком про стор ног пла ни ра ња и из град-
ње са о бра ћај ни ца ко је се де фи ни шу по прин ци пу 
уни вер зал ног ди зај на. Та ко ђе, мла ди ма при ли ком 
шко ло ва ња тре ба обез бе ди ти при ступ уџ бе ни ци-
ма у до ступ ним фор ма ти ма и про ши ри ти спек тар 

за ни ма ња да би се лак ше
за по шља ва ли.

Са вез сле пих Ср би је је
под се тио да на ша зе мља
је ди на у ре ги о ну не ма
фор ми ра ну др жав ну би-
бли о те ку за сле пе, ко ја им
је по треб на са обра зов-
ног, ин фор ма тив ног, али
и кул ту ро ло шког аспек та.

Иштван Па стор, пред-
сед ник Скуп шти не АП Вој во ди не, при мио је пред-
став ни ке Са ве за сле пих Вој во ди не, на че лу са пред-
сед ни ком Вла ди ми ром Па ни ном, и ре као да је до но-
ше ње за кон ске ре гу ла ти ве кључ за ре ша ва ње про-
бле ма са ко ји ма се су сре ћу сле пи, глу ви и осо бе са
те ле сним ин ва ли ди те том, јер би се та ко обез бе дио
ста би лан и кон стан тан из вор фи нан си ра ња ових
удру же ња.

Не го ти н: Да ни ја пан ске кул ту ре

Не го тин се кра јем ок то бра укљу чио у про грам „Го ди на Ја па на у
Ср би ји”, ко ји пре зен ту је део бо га те кул тур не ба шти не ове зе мље.
Да ни ја пан ске кул ту ре по че ли су отва ра њем из ло жбе „Сли ке ефе-
мер ног све та – ја пан ска гра фи ка 18. и 19. ве ка” у Му зе ју „Хај дук
Вељ ка Пе тро ви ћа”.

Из ло жба ја пан-
ске гра фи ке 18. и
19. ве ка има пре-
по зна тљив иден ти-
тет Да ле ког ис то ка
и до при нос је ра-
з у ме ва њу раз ли чи-
тих жи вот них фи-
ло зо фи ја, а не го-
тин ска пу бли ка ће
укиyо-е гра фи ке са
мо ти ви ма град ског
жи во та, ра зо но де,
ле пих же на, кур ти-
за на и геј ши, пор тре ти ма глу ма ца ка бу ки по зо ри шта, су мо бо ра ца,
жи во тињ ског и биљ ног све та мо ћи да раз гле да до 6. но вем бра.

У окви ру Да на ја пан ске кул ту ре у Не го ти ну при ка за на је и ре ви-
ја фил мо ва чу ве ног ја пан ског ре жи се ра, сце на ри сте и про ду цен та,
Аки ра Ку ро са ве. У вр ти ћу „Пче ли ца” при ре ђе не су ра ди о ни це тра-
ди ци о нал не ори га ми ве шти не – из ра де фи гу ра од па пи ра. Ина че,
Вла да Ја па на је по чет ком го ди не Уста но ви за де цу „Пче ли ца” до ни-
ра ла сред ства у вред но сти бли зу 86.000 евра.

Ша бац: по моћ
пен зи о не ри ма

У окви ру обе ле жа ва ња ме се ца со ли-
дар но сти са ста ри ма, гра до на чел ник
Шап ца, Ми лош Ми ло ше вић, уру чио је
нај си ро ма шни јим пен зи о не ри ма по моћ
у вред но сти 300.000 ди на ра.

По моћ за ста ро сне пен зи о не ре по де-
ље на је у ви ду 150 па ке та, а 50 нај у гро-
же ни јих до би ло је по 2.000 ди на ра. Сто-
ти ну ин ва ли да ра да до би ло је од град-
ске упра ве по хи ља ду ди на ра.

Си ро ма штво
у по ра сту

У Ср би ји и све ту 17. ок то бра
обе ле жен је Ме ђу на род ни дан
бор бе про тив си ро ма штва.

У на шој зе мљи ис под гра ни-
це си ро ма штва жи ви ви ше од
по ла ми ли о на љу ди. Број си ро-
ма шних је у стал ном по ра сту, а
глав ни узрок за то је не за по сле-
ност. На укуп но 51 пунк ту у бе-
о град ским оп шти на ма днев но
се де ли ви ше од 13.000 обро ка
на ме ње них нај си ро ма шни ји ма,
а број ко ри сни ка на род не ку-
хи ње у глав ном гра ду за са мо
го ди ну да на по рас тао је за две
хи ља де.

Свет ски дан бе лог шта па

Кра гу је вац: за вр шен осми 
„Јо а ки мин тер фест”
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кроз Србију

Уор га ни за ци ји Удру же ња
пен зи о не ра Не го тин на
Ро гље вач ким пив ни ца ма

код Не го ти на, од 17. до 23. ок-
то бра, на ли ков ној ра ди о ни ци
тре ћег до ба „Је сен у Кра ји ни
2013”, ства ра ло је пет на ест сли-
ка ра из це ле Ср би је. Одр жа-
ва ње ма ни фе ста ци је омо гу ћи-
ли су при ват ни спон зо ри и ХЕ
„Ђер дап 2”.

У ат мос фе ри ис пу ње ној ства-
ра лач ким иде ја ма под ути ском
пеј за жа и исто риј ских обе леж-
ја Не го тин ске кра ји не, ско ро
не де љу да на, пет на ест сли ка ра
из Ср би је ства ра ло је од ју тра
до ве чер њих са ти. Уче сни ке

ове по мно го че му је дин стве не
сли кар ске ра ди о ни це ис точ на
Ср би ја је сна жно ин спи ри са ла,
баш као и са ма за ми сао ор га ни-
за то ра.

– Ве ри ца Ча ра пић, ди рек тор ка
Фи ли ја ле Фон да ПИО у Бо ру, ко-
јој су не го тин ски пен зи о не ри по-
ве ри ли ор га ни за ци ју, ус пе ла је да
оку пи сли ка ре из нај се вер ни јих
гра до ва у Вој во ди ни до Вра ња
на ју гу Ср би је. По мо гао сам, као
се лек тор, оку пља ње умет ни ка на
ра ди о ни ци чи ја је иде ја да се на

сли кар ска плат на, ко ја ће оста ти 
трај на вред ност Не го ти ну на дар 
и ме сним ор га ни за ци ја ма пен зи-
о не ра, пре не су мо ти ви и под не-
бље Не го тин ске кра ји не – ка же 
је дан од уче сни ка, Мом чи ло Вук-
са но вић, сли кар из Де спо тов ца.

Вук са но ви ће ва основ на де-
лат ност је фре ско пи са ње, ико-
но пис, па сто га не чу ди ути сак 
ко ји су на ње га оста ви ле кра-
јин ске све ти ње, ста ра и но ва 
не го тин ска цр ква, Му зеј Хај дук 
Вељ ка Пе тро ви ћа, Мо крањ че-
ва ку ћа, ту ри стич ки ло ка ли те ти 
Врат на и Пив ни це.

Ду бо ко им пре си о ни ран Кра-
ји ном, у ко јој је пр ви пут бо ра-

вио, је сте и Ги га Ђу ра гић Ди ле, 
сли кар вој во ђан ских пеј за жа из 
Но вог Са да, за ко јим је плод на, 
45 го ди на ду га умет нич ка ка ри-
је ра.

– То ком ше сто днев ног бо рав-
ка на Пив ни ца ма у око ли ни Не-
го ти на, ту ри стич ком ло ка ли те-
ту Врат на и дру гим у окру же њу, 
упио сам мно ге ле по те и пре нео 
их на плат на, од ко јих ћу два по-
кло ни ти до ма ћи ни ма, а јед но 
са чу ва ти за сво ју при ват ну ко-
лек ци ју – ис ти че Ђу ра гић.

За до вољ на и пу на ути са ка је 
и Ве ри ца Ча ра пић, ди рек тор ка 
бор ске фи ли ја ле Фон да ПИО, 
ко јој је био по ве рен за да так 
ор га ни за то ра ко ло ни је. Она, 
пак, за хвал ност упу ћу је не го-
тин ским пред у зет ни ци ма и ХЕ 
„Ђер дап 2”, јер су сво јим спон-
зор ством омо гу ћи ли одр жа ва-
ње ра ди о ни це.

– Сви смо се на шли на истом 
за дат ку и јед ну од лич ну иде ју 
пре то чи ли у ствар ност. Же ља 
не го тин ских пен зи о не ра да се 
на истом ме сту на ђу умет ни ци 
ра зних ге не ра ци ја и свој ства ра-
лач ки елан пре то че у умет нич ка 
де ла на и шла је, као што ви ди те, 
на одо бра ва ње и од лич но је 
при хва ће на. Ма ни фе ста ци ја је 
ис пу ни ла оче ки ва ња, а циљ је, 
по ка за ло се, имао оправ да ни 
до мет. Ин те ре со ва ње пен зи о-
не ра за рад ли ков не ра ди о ни це 
је би ло ве ли ко, оби ла зи ли су 
нас, ро ди ле су се и но ве иде је. 

До го во ри ли смо се, по шту ју ћи 
њи хо ве же ље, да из ло жбу ра-
до ва са пр ве ра ди о ни це све ча-
но отво ри мо сеп тем бра иду ће 
го ди не у вре ме фе сти ва ла Мо-
крањ че ви да ни и да то бу де наш
по клон Не го ти ну. Уче сни ци ће 
би ти и пен зи о не ри ко ји же ле да 
се ис ка жу као ли ков ни ства ра о-
ци-ама те ри, уз по др шку ака дем-
ских сли ка ра ко је ће мо по зва ти 
на дру гу ли ков ну ра ди о ни цу – 
от кри ва Ве ри ца Ча ра пић.

Пре ма пла ну ор га ни за то ра,
Удру же ња не го тин ских пен зи-
о не ра, до пе те ју би лар не ко-
ло ни је умет нич ким ру ко пи сом 
тре ба ло би да бу де ис пи са но 
око сто ти ну де ла ко ја ће пред-
ста вља ти трај но до бро, али и 
вред но све до чан ство да мла-
дост, сре до веч ност и злат но 
до ба по ве зу је исти умет нич-
ки нерв ка да су пра ве и трај не 
вред но сти у пи та њу.

Јо ван ка Ста но је вић

ОДР ЖА НА ПР ВА ЛИ КОВ НА РА ДИ О НИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА НЕ ГО ТИН

Је сен на Ро гље вач ким 
пив ни ца ма

Идеје које окупљају уметнике 
и пензионере
Пр ву ли ков ну ра ди о ни цу „Је сен у Кра ји ни 2013”, у про-

сто ри ја ма Удру же ња пен зи о не ра у Не го ти ну, отво рио је 

Дра ги Ви до је вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства ра да, 

за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. Ви до је вић је том 

при ли ком из ра зио за до вољ ство због иде је ко ја је оку пи ла

ве ли ки број умет ни ка и пен зи о не ра.

– Ова кве ма ни фе ста ци је су до бре јер по ве зу ју љу де раз ли-

чи тих ге не ра ци ја и пру жа ју нов ква ли тет жи во ту – ис та као 

је Ви до је вић.

Дра ги Ви до је вић, Верица Чарапић и Момчило Вуксановић

УчУУчУчУУУчУчУчУчУУ есессеснининининининиииицицицициццццц  с ссслилилилилилилиииииилилииииил какакакакакаакаакаакааарсрсрсрсрсрсрсрррсррсрсрсррсрсрссррр кекекекеекекекеккеккекееекеееекеккеекееееекекеееек  р рррр ррр р рр р р ррр р рррррррррррр ррррр р р ррададададададададдадададааадаа иоиоиоиоиоиоиооиооонининининниининииниииииииииииииинииииинииииннииииниииииииииииииииииинииииццеццццецецецццецецецецецецецецецецеццецецецецецецецеееецецецеецецецецецецеецеееецецееецецееецецецецецееццеееецццццееццццццц
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У ЧАЧ КУ НО ВИ ОБЈЕ КАТ ЗА БО РА ВАК ДЕ ЦЕ И ОСО БА СА ПО СЕБ НИМ ПО ТРЕ БА МА

„Зра чак” за ви ше на де

По во дом обе ле жа ва ња 15. 
ок то бра, Ме ђу на род ног да-
на се о ских же на, За вод за 

рав но прав ност по ло ва Вој во ди-
не и По кра јин ски се кре та ри јат за 
при вре ду, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, не дав но су у хо-
лу Вла де АПВ ор га ни зо ва ли ре тро-
спек тив ну из ло жбу ства ра ла штва 
се о ских же на у Вој во ди ни.

На из ло жби су пред ста вље не 
фо то гра фи је са сај мо ва ства ра ла-
штва же на са се ла одр жа них у Но-
вом Са ду, Сом бо ру, Ин ђи ји, Су бо-
ти ци и Ки кин ди, на ко ји ма су пред-
ста вље ни руч но ве зе ни пред ме ти, 
грн ча ри ја, тка ни одев ни пред ме ти, 
као и бо гат ство до ма ће зим ни це и 
по сла сти ца.

Ми ро слав Ва син, по кра јин ски 
се кре тар за при вре ду, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва, ис та-
као је да је јед на од во де ћих ак тив-
но сти овог се кре та ри ја та по др шка 

еко ном ском раз во ју же на на се лу.
– Ова из ло жба је при ли ка да пред-

ста ви мо ре зул та те на по љу род не
рав но прав но сти, до стиг ну ћа и са др-
жај сај мо ва жен ског ства ра ла штва.
На ста ви ће мо да пру жа мо по др шку
осна жи ва њу уло ге се о ских же на у
раз во ју њи хо вих за јед ни ца – на гла-
сио је Ва син.

Ве сна Ши јач ки, ди рек тор ка За-
во да за рав но прав ност по ло ва,
ис та кла је да је до са да не ви дљи ва
и не по зна та се о ска же на по ста ла
пре по зна тљи ва, пред ста вља ју ћи
ква ли тет, та ле нат и ви зи ју. Ши јач ки
је на по ме ну ла да је пред ви ђе на и
ре а ли за ци ја про јек та пре ко гра-
нич не са рад ње Ср би је и Ма ђар ске
под на зи вом „По слов но по ве зи-
ва ње же на ко је жи ве у ру рал ним
под руч ји ма”.

На све ча но сти се го во ри ло и о
де лу Сав ке Су бо тић, ве ли ког бор ца
за жен ска пра ва. Дра ган Ко раћ

У ВОЈ ВО ДИ НИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СЕ О СКИХ ЖЕ НА

По др шка еко ном ском 
осна жи ва њу

По сле ско ро две го ди не од за вр шет ка из-
град ње и про бле ма ад ми ни стра тив не при-
ро де, у Чач ку је пре дат на упо тре бу но ви
обје кат Уста но ве за це ло днев ни бо ра вак
де це и оста лих осо ба са по себ ним по тре-
ба ма „Зра чак”. Са вре ме ни про стор од 1.500
ква драт них ме та ра мо ћи ће да при ми око
100 ко ри сни ка о ко ји ма ће бри ну ти 28 за по-
сле них. Де це ни ја ма су ро ди те љи че ка ли на
отва ра ње днев ног бо рав ка за сме штај сво је
де це са смет ња ма у раз во ју ко ја су при вре-

ме но бо ра ви ла у де лу про сто ра ОШ „Пр ви
но вем бар”.

Уз мно го број не го сте, све ча ном отва ра њу
но вог објек та при су ство ва ла је и Бран ки ца
Јан ко вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке.

Гра до на чел ник Чач ка, Во ји слав Илић, ре-
као је да је град за обје кат чи ји ка па ци те ти
за до во ља ва ју по сто је ће по тре бе из бу џе та
из дво јио 55 ми ли о на ди на ра, док је 20 ми ли-
о на да ло Ми ни стар ство фи нан си ја. Са да је

Ча чак, уз Бе о град, је ди ни град у на шој зе-
мљи ко ји има спе ци јал ни сме штај из гра ђен
по себ но за ове по тре бе. Илић је на гла сио да
ће град обез бе ђи ва ти и сред ства за одр жа-
ва ње и рад уста но ве „Зра чак”.

Вељ ко Не го ва но вић, пред сед ник Скуп-
шти не гра да, ис та као је да је град ско ру ко-
вод ство при хва ти ло ини ци ја ти ву ро ди те ља
и ан га жо ва ло се на из град њи овог објек та
и до дао да пред сто ји ре гу ли са ње пи та ња
сме шта ја и оста лих осо ба са по себ ним по-
тре ба ма, по пут сла бо ви дих и на глу вих.

Пре ма ре чи ма Ан ге ли не Ман дић, ди рек-
тор ке Уста но ве за це ло днев ни бо ра вак осо-
ба са по себ ним по тре ба ма „Зра чак”, ко ри-
сни ци су по че ли да до ла зе у овај бо ра вак
та ко да је до бар део ка па ци те та већ по пу-
њен. О ко ри сни ци ма во ди бри гу осо бље ко-
је је успе шно про шло про грам обу ке за рад
у днев ним бо рав ци ма. Ина че, ова уста но ва
има све што је нео п ход но за функ ци о ни са-
ње спе ци фич них и сло же них ак тив но сти,
а но ви про стор обез бе ђу је и знат но бо ље
усло ве за це ло днев ни бо ра вак од до са да-
шњих. М. Па вло вићДнев ни бо рава к за сме штај де це са смет ња ма у раз во ју
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здрав живот

Облан де слат ке, Облан де слат ке, 
облан де сла необлан де сла не

Кру го ви од облан де
Са стој ци: 2 ли ста ве ли ке облан де, по 100 г ле шни ка, ора ха, ба де-

ма, ки ки ри ки ја, 40 г кан ди ра ног во ћа, ци мет, 100 г бра шна, 130 г ше-
ће ра, 1,5 дл слат ке па вла ке, 60 г мар га ри на, 100 г чо ко ла де, 2 ка ши ке 
уља.

На чин при пре ме: ли сто ве облан де уз по моћ ка лу па исе ћи на 
кру го ве преч ни ка 3-5 цм. До бро из ме ша ти мар га рин уз до да ва ње 
ше ће ра и слат ке па вла ке. Сит но исец ка ти ле шник, ба дем, ора хе, ки-
ки ри ки, кан ди ра но во ће. У сме су са мар га ри ном си па ти бра шно и 
ци мет, а уз ла га но ме ша ње до да ти исец ка но ко шту ња во и кан ди-
ра но во ће (оста ви ти ма ло за украс). На сва ки кру жић од облан де 
ста ви ти по ка ши ку ове ма се. Пе ћи у за гре ја ној рер ни око 20 ми ну та 

на 180°Ц. У ме ђу вре ме ну, на ма ло уља ото пи ти чо ко ла ду. Ка да се
ко ла чи про хла де, на сва ки си па ти ма ло чо ко ла де и по су ти остат-
ком сец ка не ме ша ви не.

Штан гли це са су са мом
Са стој ци: ½ кг срем ског си ра, 300 г су са ма, 2 ма ле па вла ке, 150 г

пе че ни це, 2 ли ста облан де.
На чин при пре ме: су сам про пр жи ти у ти га њу без ма сно ће, уз

стал но ме ша ње. Пе че ни цу исец ка ти што сит ни је. У чи ни ји из ме ша-
ти сир, па вла ку, до да ти су сам и пе че ни цу. Ста ви ти лист облан де и
пре ма за ти рав но мер но фил, па пре кло пи ти дру гим ли стом. При ти-
сну ти не чим да се стег не до су тра дан.

Ја фа у облан ди

Са стој ци: 2 ли ста ве ли ке облан де, 300 г ја фа кек-
са, 4 дл мле ка, 400 г ше ће ра, 250 г мар га ри на, 100 г
ко ко са, 100 г чо ко ла де, 450 г мле ве ног кек са.

На чин при пре ме: у по су ду ста ви ти да про ку вају
мле ко, ше ћер, чо ко ла ду и мар га рин. Кад се све ото-
пи и сје ди ни, скло ни ти са ва тре, а у ско ро охла ђе но
уме ша ти ко кос и кекс. На лист облан де ста ви ти по-
ла фи ла, пре ко ње га по ре ђа ти ја фа кекс. Пре ма за-
ти дру гом по ло ви ном фи ла па ста ви ти дру ги лист
облан де. Ко лач при ти сну ти те жом тац ном да се об-
лан да стег не до су тра дан.

Сла не ку гли це
Са стој ци: лист облан де, 350 г фе та си ра, 150 г ки ки ри ки ја, 1 дл 

па вла ке, ве за пер шу но вог ли ста, ка ши чи ца але ве па при ке, ма ло 
би бе ра.

На чин при пре ме: сир из гње чи ти, у за ви сно сти од твр до ће до-
да ва ти па вла ку да се до би је ком пакт на ма са. Пе че ни ки ки ри ки 
сит но исец ка ти, као и пер шу нов лист. У по су ду са си ром до да ти 
100 г ки ки ри ки ја,
по ла ве зе пер шу-
на, але ву па при-
ку, би бер. Лист
облан де из ло ми-
ти што сит ни је
па и ње га до да ти
си ру. Све из ме-
ша ти и вла жним
ру ка ма об ли ко ва-
ти ку гли це. Сва ку
ку гли цу овлаш
ува ља ти у оста так
ки ки ри ки ја и пер-
шу на.

Облан де са ма сли на ма
Са стој ци: 200 г срем ског си ра, 4 дл ки се ле па вла ке,

3-4 пе че не цр ве не па при ке, 300 г шун ка ри це, 400 г ма-
јо не за, 2-3 шар га ре пе, 150 г ај ва ра, 200 г кач ка ва ља, 70 г
ма сли на без ко шти ца, па ко ва ње облан ди.

На чин при пре ме: по ме ша ти 2 дл па вла ке са срем-
ским си ром и ти ме пре ма за ти пр ви лист облан де. Па при-
ку исец ка ти што сит ни је и по ме ша ти са 2 дл па вла ке, па
ти ме пре ма за ти дру ги лист облан де. Шун ка ри цу сит но
исец ка ти, по ме ша ти са 200 г ма јо не за и пре ма за ти тре ћи
лист облан де. Шар га ре пу оба ри ти, из рен да ти и по ме ша-
ти са 200 г ма јо не за и на фи ло ва ти че твр ти лист. Ста ви ти
пе ти лист та ко да глат ка стра на бу де го ре. Облан ду на ма-
за ти ај ва ром и по су ти рен да ним кач ка ва љем. Ма сли не
исе ћи на ко лу то ве и укра си ти облан ду.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић
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Уба ци ва ње ци та та

По сту пак за уба ци ва ње ци та та је:
1. у не ком де лу до ку мен та уку ца мо ци тат (под зна ци ма на во да);
2. клик не мо на по зи ци ју где же ли мо да уба ци мо из вор;
3. клик не мо на ико ну In sert Ci ta tion.

Уко ли ко је из вор ци та та по знат, по сту пак је:
1. клик не мо на оп ци ју Add

New So ur ce;
2. отво ри ће се про зор

Cre a te So ur ce;
3. уку ца мо све по дат ке ве-

за не за да ти из вор;
4. клик не мо на дуг ме OK.

Уко ли ко из вор ни је по знат у тре нут ку уно ше ња, по сту пак је:
1. клик не мо на оп ци ју Add 

New Pla ce hol der и по ја ви ће се 
про зор Pla ce hol der Na me у ко ји 
уне се мо име из во ра уко ли ко га 
зна мо (уко ли ко не, зва ће се Pla-

ce hol der);
2. клик не мо на дуг ме OK чи ме K

чу ва мо ме сто за ка сни ји унос тач них по да та ка из во ра ци та та (на-
зив, го ди на, град...);

3. клик не мо на ико ну Ma na ge So ur ces;
4. у Cur rent List клик не мо на Pla ce hol der (ис пи сан је сло ви ма, а 

по ред сто ји знак пи та ња);
5. клик не мо на дуг ме Edit;
6. уне се мо по дат ке за од ре ђе ни из вор;
7. клик не мо на дуг ме OK;
8. клик не мо на дуг ме Clo se.
На по ме на: Ка да је из вор већ унет, по ја ви ће се у ли сти In sert Ci-

ta tion, клик не мо на ње га и у тек сту ће се по ја ви ти из вор.

Из ра да би бли о гра фи је

По сту пак за из ра ду би бли о гра фи је је:
1. клик не мо на по зи ци ју у до ку мен ту где же ли мо да се по ја ви 

ком плет на би бли о гра фи ја (углав ном на кра ју до ку мен та);
2. клик не мо на ико ну Bi bli o graphy;
3. би ра мо стил ко јим же ли мо да се при ка же ком плет на би бли о гра фи ја.

Па ле та Cap ti ons

Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за

In sert Cap tion до да ва ње на сло ва (обе леж ја) 
објек ти ма или сли ка ма;

In sert ta ble of Fi gu res уба ци ва ње та бе ле фи гу ра 
(обје ка та) у до ку мент. То је 
ли ста свих фи гу ра та бе ла или 
јед на чи на у до ку мен ту;

Up da te Ta ble ажу ри ра ње та бе ле обје ка та 
да би смо укљу чи ли све уно-
се ко ји су на ста ли на кнад но;

Cross-re fe ren ce  уно ше ње ве зе са ре че ни ца ма 
као што су „Ви ди та бе лу 6” итд.

Унос обе леж ја за сли ке, та бе ле или објек те

По сту пак уно са обе леж ја (на сло ва) сли ка, та бе ла или обје ка та је:
1. мар ки ра мо обје кат;
2. клик не мо на ико ну In sert Cap tion;

3. у по љу по ред на сло ва La bel би ра мо ка те го ри ју ко јој при па да
од го ва ра ју ћи обје кат (сли ка, та бе ла...);

4. уко ли ко обје кат не при па да ка те го ри ји по ну ђе них, клик не мо
на дуг ме New La bel па уку ца мо име но ве ка те го ри је;

5. у по љу по ред по зи ци је Po si tion би ра мо где же ли мо да по зи ци о-
ни ра мо обе леж је за да ти обје кат (где ће обе леж је би ти ис пи са но);

6. у по зи ци ји De le te la bel бри ше мо ка те го ри ју ко ја нам ви ше не тре ба;
7. у по зи ци ји Num be ring би ра мо фор мат при ка зи ва ња бро је ва

обе леж ја;
8. клик не мо на дуг ме OK.
Уз обје кат ће мо ви де ти ње го во обе леж је, а мо же мо и до ку ца ти текст.

Оства ри ва ње ве зе не ког де ла тек ста са обе леж јем

Уко ли ко же ли мо да не ки део тек ста из до ку мен та оства ри ве зу
са обе леж јем не ког објек та из од ре ђе не ка те го ри је (та бе ла, сли ка),
по сту пак је:

1. клик не мо иза ре чи ко ју же ли мо да ве же мо за не ко обе леж је;
2. клик не мо на ико ну Cross-re fe ren ce;
3. у по љу Re fe ren ce type би ра мо ка те го ри ју обе леж ја објек та са ко-

јом же ли мо да нека по зи ци ја у тек сту оства ри ве зу (сли ка, та бе ла...);
4. у по љу For which cap tion би ра мо на зив обе леж ја објек та за

ко ји оства ру је мо ве зу;
5. клик не мо на дуг ме In sert;
6. клик не мо на дуг ме Clo se;
7. по но ви мо по сту пак за сва обе леж ја.
Ка да у тек сту клик не мо на на ста лу cros ре фе рен цу, она се обо ји си-

вом бо јом и ка да при ти сне мо та стер Ctrl по ја ви се ша ка, клик не мо на
осен че ни текст и ра чу нар нас ауто мат ски пре ба ци на же ље но обе леж-
је објек та (сли ке, та бе ле) без об зи ра на ко јој стра ни се он на ла зи.

Па ле та In dex

In dex пред ста вља ли сту ре чи и фра за ве за них за не ку те му о ко јој
се при ча у до ку мен ту, а те ре чи и фра зе се по ја вљу ју у до ку мен ту за-
јед но са бро јем стра ни ца на ко ји ма се на ла зе. Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за

 Mark En try укљу чи ва ње се лек то ва ног тек ста у ли-
сту ин дек са до ку мен та;

 In sert In dex уба ци ва ње ин дек са у до ку мент;
Up da te In dex ажу ри ра ње ин дек са по фор ма ту, сти-

лу и ре до сле ду по ја вљи ва ња у до ку-
мен ту.

На по ме на: Ин дек си ће би ти ви дљи ви у тек сту са мо уко ли ко је
укљу че но дуг ме Show/Hi de.

Па ле та Ta ble of Aut ho ri ti es

Ову па ле ту ко ри сти мо за ску пља ње из во ра ци та та ко ји ће нам
олак ша ти пре тра жи ва ње до ку мен та.

Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за

Mark Ci ta tion  до да ва ње мар ки ра ног
тек ста као ци та та;

In sert Ta ble of Aut ho ri ti es уба ци ти та бе лу ауто-
ри те та у до ку мент;

Up da te Ta ble ажу ри ра ње та бе ле ауто-
ри те та да би се укљу чи-
ли сви но во на ста ли ци-
та ти у до ку мент.

На по ме на: Ин дек си ће би ти ви дљи ви у тек сту са мо уко ли ко је
укљу че но дуг ме Show/Hi de.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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Удру же ње пен зи о не ра гра даУУНо вог Са да уче ство ва ло јеУУтре ћи пут за ре дом на Олим-УУ
пи ја ди спор та, здра вља и кул ту ре,
ко ју су По крет тре ћег до ба и Са вез
пен зи о не ра Ср би је ове го ди не ор-
га ни зо ва ли у Вр њач кој Ба њи, од
30. сеп тем бра до 4. ок то бра – под
по кро ви тељ ством др Јо ва на Кр-
ко ба би ћа, пот пред сед ни ка Вла де
и ми ни стра ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке.

Чла но ви Удру же ња, ко ји су се
на Олим пи ја ди над ме та ли у че-
ти ри ди сци пли не – ша ху, пи ка ду,
шта фе ти у бр зом хо да њу и фуд ба-
лу, вра ти ли су се у Срп ску Ати ну
за до вољ ни и по но сни на оства-
ре ни ре зул тат, јер су у ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји од 143 еки пе осво-
ји ли тре ће ме сто у две ди сци пли-
не, у ша ху и фуд ба лу.

Пред сед ник Удру же ња, Мо мо
Чо ла ко вић, до че као је еки пу на

по врат ку из Вр њач ке Ба ње и, 
че сти та ју ћи им на успе ху, ис та-
као да је раз ви ја ње и очу ва ње 
спорт ског ду ха, тим ског ра да и 
по бољ ша ње ква ли те та жи во-
та ста ри јих осо ба оно што ово 
удру же ње не гу је.

Чо ла ко вић је под се тио да 
део за слу га за успех спор ти-
ста пен зи о не ра на Олим пи ја ди 
при па да и Град ској упра ви за 
со ци јал ну и деч ју за шти ту, ко-
ја је при хва ти ла и фи нан сиј ски 
по др жа ла про је кат Удру же ња 
пен зи о не ра гра да Но вог Са да 
ко ји про мо ви ше очу ва ње фи-
зич ког и мен тал ног здра вља 
ста ри јих осо ба. На осно ву овог 
про јек та пре од ла ска на Олим-
пи ја ду одр жа на су пред так ми-
че ња у по ме ну тим ди сци пли-
на ма, на ко ји ма је уче ство ва ло 
150 чла но ва Удру же ња, а од то-
га је 15 са нај бо љим ре зул та ти-

ма ода бра но у еки пу за Олим-
пи ја ду.

Ак ти ви сти Удру же ња су ус пе ли 
да кроз про је кат „Ре ци хоп”, ко ји 
су по др жа ле ком па ни ја НИС и ло-
кал на за јед ни ца, обез бе де сред-
ства и за ре кон струк ци ју про сто-
ри ја и ства ра ње ма те ри јал них 
усло ва за фор ми ра ње спорт ске 
сек ци је ко ја по чи ње са ра дом 
у но вем бру, што ће омо гу ћи ти 

спор ти сти ма чла но ви ма Удру же-
ња да се још бо ље при пре ме за
сле де ћу Олим пи ја ду. На рав но, и
дру ги пен зи о не ри, ко ји још ни-
су чла но ви Удру же ња, мо гу да се
укљу че у рад ове сек ци је, као и у
оста ле ак тив но сти, о че му се мо гу
ин фор ми са ти на адре си По штан-
ска 3, Но ви Са д или на сај ту www.
udru ze nje-pen zi o ne ra-gns.net. 

Дра ги ца Зе лем ба ба

По во дом Свет ског да на здра-
ве хра не, у ор га ни за ци ји Апо те ке
„Др Ми лен ко Ха џић” и ДЗ „Др Љу-
бин ко Ђор ђе вић” у Свр љи гу је, 19.
ок то бра, у клу бу сред ње шко ле
при ре ђе на из ло жба здра ве хра-
не из овог ре ги о на. Свр љи шки
спе ци ја ли те ти при пре мље ни су

по ре цеп ти ма ста ри јим од јед ног 
ве ка и од на мир ни ца про из ве де-
них у не так ну тој при ро ди.

У ле пом ам би јен ту ша ро ли ких 
и ма што ви тих на род них је ла ор-
га ни за тор се по бри нуо и за ко-
ри сна пре да ва ња о хра ни. Пре-
да ва чи Ја сми на Ра до ва но вић, 

про фе сор Ме ди цин ске шко ле у 
Ни шу, фар ма це ут Љи ља на Авра-
мо вић и Ми лан Ми ло јић, про фе-
сор ку вар ства у ни шкој Уго сти-
тељ ско-ту ри стич кој шко ли, го-
во ри ли су о енер гет ском са ста ву 
хра не, о ра зли ци из ме ђу хра не 
убра не у сво јој ба шти и оне ку-
пље не на пи ја ци, о то ме ка да 
хра на мо же би ти лек, а би ло је 
ре чи и о са мој при пре ми је ла. 
Гост ве че ри био је Де јан Пе тро-
вић, по бед ник се ри ја ла „До ђи 
на ве че ру”, ко ји је на ли цу ме ста 
при пре мао спе ци ја ли те те.

Да ни је ла Илић Бран ко вић, 
управ ник Апо те ке у Свр љи гу и 
ор га ни за тор и по кре тач мно гих 
иде ја, о ве че ри по све ће ној хра ни 
ка же да је пре за до вољ на бро јем 
уче сни ка и по стиг ну тим ци љем 
кроз пре да ва ња у те мат ским це-
ли на ма, али и при пре мље ним 
свр љи шким спе ци ја ли те ти ма. 

Пре ма ње ним ре чи ма, ова ква 
пре да ва ња тре ба да се ор га ни зу ју 
че шће, не са мо јед ном го ди шње, 
јер ми се хра ни мо сва ки дан и у 
на шем је ин те ре су да што ви ше 
уно си мо здра ву при род ну хра ну.

Не дав но је и Удру же ње пче ла-
ра оп шти не Свр љиг, са сво јих 76 
чла но ва и ка па ци те том око 5.000 
ко шни ца, обе ле жи ло че ти ри де-
це ни је по сто ја ња. Пче лар ство у 
овом кра ју има пер спек ти ву јер се 
ве ли ки број Свр љи жа на, по себ но 
мла дих, ба ви овим уно сним по-
слом. Не ки ма је то основ ни из вор 
при хо да, дру ги та ко до пу њу ју свој 
кућ ни бу џет, ка же Дра го слав Бог-
да но вић, пред сед ник Скуп шти не 
пче ла ра. У оп шти ни Свр љиг про-
сеч но се го ди шње про из ве де пет 
ва го на ме да, а нај ве ћи део про-
из во да, по себ но ли вад ски и ба-
гре мов мед, од ла зи пут Ита ли је и 
Не мач ке. С. Ђор ђе вић

У СВР ЉИ ГУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ЗДРА ВЕ ХРА НЕ

Ми ри си ста рих је ла

НА ШЕ СТОЈ ОЛИМ ПИ ЈА ДИ СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Но во са ђа ни осво ји ли
два пе ха ра
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У го ди ни ју би ле ја Ми лан ског 
едик та Му зеј Кра ји не у Не го ти ну 
при ре дио је из ло жбу гра фи ка 
умет ни ка Вељ ка Ми хај ло ви ћа 
из Бе о гра да, ко ју је овај до бро 
про фи ли са ни аутор са ја ком из-
ла гач ком тра ди ци јом, не са мо у 
Ср би ји већ и ван ње них гра ни-
ца, по све тио ца ру Кон стан ти ну.

– Ба ве ћи се Кон стан ти ном и Је-
ле ном об и шао сам све бал кан ске 
зе мље тру де ћи се да про на ђем 
срп ске ко ре не у ма на сти ри ма. То 
сам ус пео у Ма ђар ској, Ма ке до-
ни ји, Ру му ни ји, Бо сни, Цр ној Го ри 
и, на рав но, у Ита ли ји. Мо рао сам 
да поч нем од Ри ма, ода кле је све 
и кре ну ло јер је Кон стан тин био 
рим ски цар. И ту сам на шао до ста 

тра го ва, по себ но у Ва ти ка ну, где 
је на нај пле ме ни ти ји на чин при-
ка зан цео жи вот са мог Кон стан-
ти на и про на ла же ње ча сног кр-

ста – ре као је Вељ ко Ми хај ло вић
на отва ра њу из ло жбе у Не го ти ну.

Пре ма ре чи ма Гор да на Ја њи-
ћа, ди рек то ра Му зе ја Кра ји не,

Не го тин ове го ди не при год ним
про гра ми ма, уз сво је за ви чај не,
обе ле жа ва и ју би леј це лог хри-
шћан ског све та – 1.700 го ди на од
до но ше ња Ми лан ског едик та.

– Опре де ли ли смо се за из ло-
жбу гра фи ка „Кон стан тин” Вељ-
ка Ми хај ло ви ћа, ко ји је у Не го-
ти ну пр ви пут из ла гао 1998. го-
ди не у окви ру обе ле жа ва ња ју-
би ле ја „Осам ве ко ва по сто ја ња
Хи лан да ра” – ис та као је Ја њић.

Гра фи ке са ли ко ви ма Кон-
стан ти на, пр вог хри шћан ског
ца ра, и ње го ве мај ке, ца ри це
Је ле не, прет ход но су би ле из-
ло же не и у Га ле ри ји би бли о те ке
Цен тра за кул ту ру у Кла до ву.

Јо ван ка Ста но је вић

Хр ват ско кул тур но-про свет но дру штво
„Ма ти ја Гу бец” из Ру ме обе ле жи ло је
5. ок то бра леп ју би леј – 110 го ди на

успе шног ра да. Про сла ви у ве ли кој дво ра ни
рум ског Кул тур ног цен тра при су ство ва ли су
број ни по што ва о ци и го сти, ме ђу ко ји ма су
би ли пред став ни ци хр ват ског Ве ле по слан-
ства у Бе о гра ду и ло кал не са мо у пра ве, ри мо-
ка то лич ких цр ка ва, хр ват ских кул тур но-умет-
нич ких дру шта ва са под руч ја Сре ма и дру ги.

О осни ва њу и ус пе си ма овог по зна тог
рум ског дру штва го во рио је пред сед ник
ХКПД, Па вле Шкро бот.

– Дру штво „Ма ти ја Гу бец” оку пља ви ше од
400 чла но ва ме ђу ко ји ма су, по ред Хр ва та, и
Ма ђа ри, Ср би, Нем ци и Сло вен ци. По след-
њих два де сет го ди на ома со вље њу дру штва

нај ви ше су до при не ли Злат ко Ко ла рић и Јо-
сип Јур ца, а на ши чла но ви уче ство ва ли су на
број ним фе сти ва ли ма са ко јих су до но си ли
при зна ња. Пре не ко ли ко го ди на би ли смо и
до ма ћи ни дру штви ма са истим име ном са
про сто ра бив ше Ју го сла ви је – ре као је, по ред
оста лог, пред сед ник ХКПД „Ма ти ја Гу бец”.

У про сто ри је овог дру штва Ру мља ни ра до
до ла зе јер се ту че сто ор га ни зу ју и пре да-
ва ња за зе мљо рад ни ке, књи жев не ве че ри,
про мо ци је књи га, игран ке.

Пер ја ни ца ХКПД „Ма ти ја Гу бец” је там бу ра-
шки ор ке стар, ко ји до при но си да се, ка ко је ре-
че но, Ру ма убра ја у „нај там бу ра шки је” гра до ве
у Ср би ји. Овај ор ке стар не гу је и ду хов ну му зи-
ку, а о ин те ре со ва њу мла дих нај бо ље све до чи
њи хо ва до бро по се ће на шко ла там бу ре.

На кон цер ту по во дом 110 го ди на ра да
пред ста ви ли су се и ре ци та то ри, нај мла ђи
там бу ра ши и пе ва чи, а у про гра му су уче ство-
ва ли и го сти, чла но ви ХКУД „Вла ди мир На зор” 
из Сом бо ра.

На сла вљу ни су из о ста ла ни при зна ња. По-
во дом 110. ро ђен да на, Иво Јо си по вић, пред-
сед ник Ре пу бли ке Хр ват ске, на гра дио је ХКПД
„Ма ти ја Гу бец” По ве љом, ко ју је Ру мља ни ма
те ве че ри уру чио ве ле по сла ник Ре пу бли ке
Хр ват ске у Бе о гра ду, Гор дан Мар ко тић.

На све ча но сти су уру че на и при зна ња за слу-
жним по је дин ци ма ко ји ис пи су ју исто ри ју дру-
штва, а сла вље у Кул тур ном цен тру за вр ше но
је ком по зи ци јом ди ри ген та дру штва „Мој ки-
ће ни Срем”, ко ју мно ги у Ру ми, ка ко је ре че но,
до жи вља ва ју као „град ску хим ну”. Д. Р.

Вељ ко Ми хај ло вић, Гор дан Ја њић и мр Ми лан Ра до са вље вић,

ди рек тор До ма кул ту ре „Сте ван Мо кра њац”

У ГО ДИ НИ МИ ЛАН СКОГ ЕДИК ТА У НЕ ГО ТИ НУ

Из ло жба о ца ру Кон стан ти ну

ЗНА ЧА ЈАН 
ЈУ БИ ЛЕЈ 
ХКПД
 „МА ТИ ЈА 
ГУ БЕЦ” 
ИЗ РУ МЕ

Сто де сет го ди на 
игре и там бу ре



31. октобар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

Има их сву да, у дро-
ге ри ја ма, апо те-
ка ма, бо ље снаб-

де ве ним са мо у слу га ма.
Све је ве ћи про стор на
ра фо ви ма ре зер ви сан за
бо чи це са та бле та ма или
кап су ла ма раз ли чи тих
ди мен зи ја, об ли ка и бо ја,
ко је из гле дом под се ћа ју
на ле ко ве, али то ни су, па
сто га и је су у сло бод ној
про да ји. Мо жда пре ви ше
сло бод ној.

Ши ром све та, а при мет-
но и код нас, ви та мин ски
и ми не рал ни до да ци ис-
хра ни, та ко зва ни су пле-
мен ти, да нас су то ли ко
рас про стра ње ни да се
сма тра ју го то во са став-
ним де лом здрав стве не,
од но сно ди је тет ске кул-
ту ре мо дер ног до ба.

Под ра зу ме ва се да сва-
ко ко др жи до се бе, свог
здра вља и оп ште кон ди-
ци је, ре дов но узи ма, као
до пу ну при род ним, не ки
од ве штач ких хран љи вих са сто ја ка ко ји до-
при но се от пор но сти ор га ни зма, ја ча њу ко-
шта ног си сте ма, бо љој цир ку ла ци ји, ста би-
ли зо ва њу крв ног при ти ска, из о штра ва њу
ви да, пси хо фи зи о ло шком ба лан су, за у ста-
вља њу ин фек ци ја, от кла ња њу де пре си је,
пре вен ти ви, па чак и ле че њу из ве сних бо-
ле сти.

О фан та стич ном учин ку ових про из во да
ко ји нам да ју све што је на шем те лу по треб-
но, а ус кра ће ни смо у ве ћој или ма њој ме-
ри, бом бар до ва ни смо пу тем ре кла ма сва-
ко днев но, са свих стра на.

Мар ке тин шки упа ко ван спи сак је им-
по зан тан, ко ли ко и про фи та бил ност ин-
ду стри је вред не го ди шње, са мо у САД, 30
ми ли јар ди до ла ра. Про це њу је се да чак по-
ло ви на аме рич ког ста нов ни штва ре дов но
узи ма не ки од су пле ме на та, пре вас ход но
ви та мин ских и ми не рал них, док је у Ве ли кој
Бри та ни ји тај по сто так не што ма њи, али и
да ље ви сок и из но си 30 од сто. Исто вре ме-
но, стал ни раст по тро шње бе ле жи се у свим
раз ви је ним зе мља ма, као још је дан упе ча-
тљив при мер не за у ста вљи во сти гло бал них
трен до ва, ма шта да је у пи та њу.

Ов де, ме ђу тим, са да ни је реч о за блу ди ми-
ли о на љу ди ко ји тро ше ми ли о не до ла ра, фун-
ти или евра на ша ре не та бле ти це у уве ре њу

да ће им про ду жи ти жи вот, а не ће. Не са мо да
не ће да про ду же, не го мо гу и да га скра те.

Ле ка ри већ не ко ли ко го ди на уна зад по ку-
ша ва ју да упо зо ре на опа сност од не кон тро-
ли са ног узи ма ња су пле ме на та, а сре ди ном
ок то бра ве ли ку па жњу у Бри та ни ји иза звао
је др Крис ван Ту ле кен ко ји је на Би-Би-Си ју
из нео дра стич ну тврд њу. На во де ћи ре зул-
та те „не за ви сних на уч них сту ди ја” (раз у ме-
ће мо, не за ви сних од ути ца ја моћ них фар-
ма ко ло шких ло би ја), др Ту ле кен је ре као да
ни су на ђе ни до ка зи да ан ти ок си дант ни су-
пле мен ти до при но се при мар ној или се кун-
дар ној пре вен ци ји обо ље ња, али да је уста-
но вље но да бе та ка ро тен и ви та мин Е, као и
ви та мин А, у пре ко мер ним до за ма ути чу на
по ве ћа ње мор та ли те та. Њих би сто га тре-
ба ло тре ти ра ти као ме ди цин ске про из во-
де и под врг ну ти аде кват ном про це њи ва њу
пре из ба ци ва ња на тр жи ште.

Да ствар не би оста ла не раз ја шње на, др
Ту ле кен је на гла сио:„По ве ћа ње мор та ли те-
та зна чи да вас уби ја ју. То су моћ не би о ак-
тив не суп стан це, али њи хо ва про из вод ња
и про мет ни су ре гу ли са ни на на чин ка ко се
то чи ни са ле ко ви ма”.

Пре ма ми шље њу овог ле ка ра, по тро ша-
чи су жр тве из вр ну те за во дљи ве те зе „ако
је ма ло (не че га) до бро, он да ви ше мо ра би-

ти још бо ље”. То ни ка ко
не ва жи за ви та ми не, ге-
не рал но го во ре ћи, а по-
го то во за по тен ци јал ног
ко ри сни ка у не кој раз ви-
је ној зе мљи.

То што здра ва, од ра-
сла осо ба уне се хра ном
са свим је до вољ но, ка-
те го ри чан је овај ле кар,
а исто ми шље ње чу је се
и од ње го вих ко ле га из
стру ке.

За пра во, слу чај и је сте
то ли ко осе тљив јер за ла-
зи у до мен кон тро вер зи.
Про блем, на рав но, ни је у
са мим ви та ми ни ма и ми-
не ра ли ма, без ко јих не
мо же мо да жи ви мо, већ
у пре ко мер ном узи ма њу
и јед ној вр сти зло у по-
тре бе, по го то во код укр-
шта ња ви ше суп стан ци и
ком би но ва ња су пле ме-
на та са кла сич ним ле ко-
ви ма. Та да су по сле ди це
ло ше, по не кад ја ко штет-
не, а по не кад и фа тал не.

О смрт ном ис хо ду пре до зи ра ња ви та ми ном
А, на при мер, по сто је исто риј ски уџ бе нич ки
при ме ри, а но ви ја ис пи ти ва ња до во де овај
ви та мин у ве зу са по ве ћа ним обо ле ва њем
пу ша ча од кар ци но ма плу ћа.

Ве ћи број сту ди ја ука зу је и на штет ност
пре те ри ва ња са ви та ми ном Це, ре кор де-
ром ме ђу су пле мен ти ма, нај тра же ни јим
од свих, ко ји се стал но лан си ра са но вим
атри бу ти ма, на вод но све ја чим и ефи ка сни-
јим. На ла зи, ме ђу тим, по ка зу ју да ви шак Це
ви та ми на иза зи ва смет ње са ва ре њем, а у
до за ма ве ћим од 500 ми ли гра ма днев но до-
во ди до по ја ве ка ме на у бу бре гу.

За ни мљи во је и мал те не иро нич но да и за
су пле мен те за ко је ни је уста но вље но да су
штет ни, ни је от кри ве но ни да су пре те ра но
ко ри сни, јед но став но не ма ју ни ка кав пре-
вен тив ни ефе кат. Уства ри, пре ма струч ним
стан дар ди ма тач но се зна ко јим су ка те го-
ри ја ма ко ри сни ка и у ком жи вот ном до бу
(труд ни це, ма ла де ца, но во ро ђен чад, ста-
ри ји од 65...) до да ци у ис хра ни по треб ни.

Све би би ло лак ше ка да би здрав стве не
по став ке пра ти ла ре гу ла тор на ре ше ња.
Ова ко, на тр жи шном те ре ну оста је огром на
кон ку рен ци ја, не у пу ће ни по тро ша чи и не-
за ми сли во бо га ти фар ма ко игра чи.

Д. Дра гић

ВИ ТА МИН СКО ПРЕ ДО ЗИ РА ЊЕ

До да ци су ви шни и опа сни
Ако је не што

до бро у ма лим

ко ли чи на ма, не зна чи да је 

још бо ље у ве ћим, упо зо ра ва ју

ле ка ри на нај че шћу за блу ду ка да је реч 

о све по пу лар ни јим ди је тет ским 

су пле мен ти ма
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Бри тан ски пен зи о не ри, са да шњи и
бу ду ћи, до би ли су нео че ки ва ног са-
ве зни ка у бор би са вла дом ко ја би

да им, за рад фи скал не ста бил но сти, уки не
не ке при ви ле ги је и пен зиј ским фон до ви ма
чи је фи нан си је ни су баш нај со лид ни је.

Принц Чарлс од Вел са, пре сто ло на след-
ник са нај ду жим ста жом у бри тан ској исто-
ри ји (од 1952), на крат ко је за не ма рио сво је
мно го број не хо би је и по вре ме не оба ве зе
да по све ту за сту па мо нар хи ју и Бри та ни ју,
и обра тио се сре ди ном ок то бра кон фе рен-
ци ји На ци о нал не асо ци ја ци је пен зиј ских
фон до ва, да би им по ру чио ка ко је њи хо ва
са да шња по све ће ност крат ко роч ном ин ве-
сти ра њу не свр сис ход на.

По звав ши се на сту ди је мно гих уни вер-
зи те та, од Хар вар да до углед не Лон дон ске

шко ле еко но ми је, принц од Вел са је ме на-
џе ре фон до ва по звао да ин ве сти ра ју ду го-
роч но, јер је то је ди ни на чин да се спре чи
да са да шњи и бу ду ћи пен зи о не ри има ју
„јад ну бу дућ ност”. Ка ко то да ура де, ни је
ре као, али им је са ве то вао да упо тре бе све
сво је људ ске по тен ци ја ле ка ко би „на чи ни-
ли скок ко ји је све ту ви ше не го нео п хо дан”.
У су прот ном, ка зао је, „ва ши и мо ји уну ци
би ће пред о дре ђе ни за те шку бу дућ ност”.

Чарлс за сад има са мо јед ног уну ка, не дав-
но ро ђе ну бе бу прин ца Џор џа, ко ји је по сле
ње га и свог оца, прин ца Ви ли је ма, тре ћи у
ре ду за на сле ђи ва ње, али се очи глед но на-
да да ће их би ти ви ше. Ње гов дру ги син из
бра ка са по кој ном прин це зом Да ја ном, са
ко јом се зва нич но раз вео 1995, тек тре ба да
на ђе иза бра ни цу свог жи во та.

На рав но, бри га ка ко ће ње го ви уну ци жи-
ве ти као пен зи о не ри би ла је са мо стил ска
фи гу ра, они сва ка ко не ће за ви си ти од пен-
зиј ских фон до ва. Бри тан ска кра љев ска по-

ро ди ца је до бро збри ну та и за ге не ра ци је
ко је до ла зе.

Принц Чарлс ће већ у но вем бру на пу ни-
ти 65, па ће, пре ма то ме, сте ћи фор ма лан
услов за пен зи ју. Кад су га, на рав но у ша ли,
упи та ли раз ми шља ли о пен зи о ни са њу, од-
го во рио им је оно што је мо гао: ка ко да то
ура ди, кад још че ка стал но за по сле ње. Че ка
да по ста не краљ.

Кад је у ја ну а ру ове го ди не хо ланд ска
кра љи ца Бе а трикс уочи свог 75. ро ђен да на
об ја ви ла да се по вла чи и пре сто пре пу шта
45-го ди шњем си ну, бри тан ски та бло и ди су
об ја ви ли ве ли ки на слов: „Кра љи ца пре пу-
шта пре сто си ну”, да би ис под то га сит ним
сло ви ма до да ли: „Жао нам је, Чар лсе, ово се
до га ђа у Хо лан ди ји”.

Кра љи ца Ели за бе та (87), од ко је је ду же
вла да ла са мо ње на чу кун ба ба, кра љи ца Вик-
то ри ја – 63 го ди не, бли зу је да над ма ши тај
ре корд. Кру на јој је на гла ви још од 1952, а по-
што је у до бром здра вљу и по сао мо нар ха не
са мо Ве ли ке Бри та ни је, не го и још 15 су ве ре-
них др жа ва и те ри то ри ја оку пље них у Ко мон-
вел ту, сма тра до жи вот ном „бо жи јом ми си јом”,
Чарлс ће на стал ни по сао још да са че ка.

У Ба кин гем ској па ла ти, да кле, не ма те вр-
сте сен ти мен тал но сти ни ти со ли дар но сти и
Чарлс, ко ји ће 65. ро ђен дан про сла ви ти на
Шри Лан ки, то до бро зна, ша лио се на тај ра-
чун или не.

Ње го во ме ша ње у пен зи о нер ска пи та ња,
ина че ве о ма ак ту ел ну те му у Ве ли кој Бри та-
ни ји (а где ни је?), би ло је, ме ђу тим, ме ди ји-
ма по вод да скре ну па жњу да би у том по-
гле ду мо гао да на бо ље про ме ни оно за шта
је од го во ран.

Сва ки пре сто ло на след ник, на и ме, на сле-
ђу је и Вој вод ство Корн вел, има ње од око
540 ква драт них ки ло ме та ра, ко је је ве ли ка
по љо при вред на еко но ми ја чи ји је го ди-
шњи про мет око 860 ми ли о на евра, а про-
фит – ко ји је глав ни из вор пре сто ло на след-
ни ко вих при хо да – 21,6 ми ли о на.

Вој вод ство је, иако са ста но ви шта за ко на
Чар лсо во при ват но има ње, из у зе то од пла-
ћа ња уоби ча је них по ре за, али има пен зиј-
ске оба ве зе пре ма сво јим за по сле ни ма, ко-
је су, ка ко су утвр ди ли ме ди ји, угро же не.

Пен зиј ски фонд Вој вод ства је на и ме „кра-
так” за 4,61 ми ли он евра (3,9 ми ли о на фун-
ти) и, пре ма про ра чу ну, тај ма њак ће мо ћи
да бу де на док на ђен тек 2025, ка да ће пре-
сто ло на след ник мо жда већ би ти краљ (а
мо жда и не ће).

То зна чи да принц од Вел са има исти про-
блем као и ме на џе ри пен зиј ских фон до ва
ко ји ма се обра тио. У Вој вод ству Корн вел
су ина че из ра чу на ли да ће њи хо ви пен зи-
о не ри у про се ку до жи ве ти 86, од но сно 89
го ди на ка да су у пи та њу же не. А де фи цит
у фон ду прин чев пред став ник за штам пу
об ја снио је „исто риј ски ни ским ка мат ним
сто па ма”, што је по ква ри ло пла но ве и на ци-
о нал ним пен зиј ским фон до ви ма.

Чарлс ће 2025. има ти 76 го ди на и ако та да
бу де краљ, про бле ми пен зи о не ра Вој вод-
ства Корн вел би ће бри га но вог прин ца од
Вел са, Ви ли је ма, ко ји за сад не ми сли да је
вре ме да се укљу чи у пен зи о нер ске про-
бле ме. М. Бе кин

БРИ ТАН СКИ СЕ НИ О ОРИРИ Д ДО О ОБИБИБИ Л Л ЛЛИ И И И НЕНЕНЕНЕО О ЧЕЧЕ К КИ И И ВАВАВА ННОГОГ ССА АВЕ ЗНИ КАА

Бри тан ски 

пре сто ло на след ник 

упо зо рио пен зиј ске фон до ве 

да пла ни ра ју ду го роч но, 

ка ко би из бе гли 

„јад ну бу дућ ност”



31. октобар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА20

хроника

Већ тра ди ци о нал на, де се та
по ре ду Смо тра хо ро ва, кул тур-
но-умет нич ка ма ни фе ста ци ја
ко ју ор га ни зу је Са вез пен зи о-
не ра Вој во ди не, одр жа на је ове
го ди не у Срем ској Ми тро ви ци.
У ор га ни за ци ји Град ског удру-
же ња пен зи о не ра Срем ске Ми-
тро ви це и уз по моћ ло кал не са-
мо у пра ве, нат пе ва ва ње хо ро ва
одр жа но је у Ве ли кој са ли Град-
ске ку ће. Пре на сту па до ма ћи ни
су за уче сни ке смо тре ор га ни-
зо ва ли оби ла зак ар хе о ло шког
ло ка ли те та ан тич ког гра да Сир-
ми јум и дру гих зна ме ни то сти.

Уче сни ке ма ни фе ста ци је по-
здра ви ли су Мир ја на Тре ска ни-
ца, пред сед ник Удру же ња пен-

зи о не ра Срем ска Ми тро ви ца, 
и Ра до слав Пет ко вић из По кра-
јин ског се кре та ри ја та за кул-
ту ру и јав но ин фор ми са ње, а 
Смо три хо ро ва при су ство ва ли 
су и Ми лан Не на дић, пред сед-
ник СПВ, ко ји је и отво рио Смо-
тру, и Зо ран Бе ре жни, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО Срем ска Ми-
тро ви ца.

Де сет хо ро ва – из Вр шца, 
Ши да, Су бо ти це, Ки кин де, Сом-
бо ра, Те ме ри на, Но вог Са да, 
Пан че ва, Зре ња ни на, Срем ске 
Ми тро ви це, и го сту ју ћи хор из 
Ле сков ца, при ка за ли су бо гат 
ре пер то ар на род них, тра ди ци-
о нал них и ста ро град ских пе са-
ма са про сто ра Вој во ди не и Ср-

би је. Смо тра ни је би ла так ми-
чар ског ка рак те ра, а све во ђе 
хо ро ва су, по ред за хвал ни ца, 
при ми ли и при год не по кло не 

– текст Ми лан ског едик та, ту-
ри стич ки при каз Срем ске Ми-
тро ви це и „Сун ча ни сат”, сим бол
овог гра да. Д. Ко раћ

Пе де се та, ју би лар на Опле нач-
ка бер ба и 41. Са бор на род ног 
ства ра ла штва одр жа ни су у То-

по ли од 10. до 13. ок то бра. Ма ни фе-
ста ци ја, по зна ти ја као Ва шар у То по ли, 
отво ре на је обра ћа њем пред сед ни ка 
оп шти не Дра га на Јо ва но ви ћа и див ном 
бе се дом пе сни ка До бри це Ери ћа, а по-
се ти о ци ма се обра ти ла и спе ци јал на 
го шћа Гор да на Пла ме нац, ди рек тор ка 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је.

Опле нач ка бер ба је и ове го ди не 
оку пи ла зна тан број ви на ри ја и ви ше 
од 200 ин ди ви ду ал них про из во ђа ча 
ви на и ра ки је, су ве ни ра, пред став ни ке 
ста рих за на та… У То по ли се, ина че, у 
вре ме ва ша ра про да и по 20.000 ли та-
ра цр ног и бе лог ви на, исто то ли ко ки-
ло гра ма гро жђа и дру гог во ћа и ви ше 
од хи ља ду ли та ра ра ки је.

Ову ма ни фе ста ци ју пра тио је и 41. 
Са бор на род ног ства ра ла штва на ко ме 
су се, у про гра му „Ча ша во де са из во-
ра”, пред ста ви ла кул тур но-умет нич ка 
дру штва и фол клор не гру пе, али и рок 
гру пе и удру же ња му зи ча ра из То по ле, 
а ор га ни зо ван је и деч ји ма скен бал. 
Пред ста вље на је мо но гра фи ја „Опле-
нач ка бер ба”, као и ре принт из да ње 
збир ке пе са ма „Ва шар у То по ли” До-
бри це Ери ћа.

Пре ма ре чи ма Дра га на Јо ва но ви-
ћа, пред сед ни ка оп шти не То по ла, ова 

ма ни фе ста ци ја је по диг ну та на за и ста
ви сок ни во, што је био раз лог да Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја Опле нац до би је
при зна ње од Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Ср би је, а Опле нач ка бер ба бу де про-
гла ше на за јед ну од нај у спе шни јих тра-
ди ци о нал них ма ни фе ста ци ја у зе мљи.

По ред мно го број них го сти ју из Шу-
ма ди је, По ду на вља, По мо ра вља, Ба на-
та и Сре ма, 50. Опле нач ку бер бу по се-
ти ли су и ми ни стри Сла ви ца Ђу кић Де-
ја но вић и Ве ли мир Илић и мно ге дру ге
јав не лич но сти.

Сл. Ко стан ти но вић

У ТО ПО ЛИ ОДР ЖА НА ПЕ ДЕ СЕ ТА ОПЛЕ НАЧ КА БЕР БА

При зна ње за ју би леј

СМО ТРА ХО РО ВА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Пе сме спа се не од за бо ра ва
Наступ хора КУД „Исидор Бајић”
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ЧЕ ТР НА Е СТА СМО ТРА КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КОГ СТВА РА ЛА ШТВА ТИ МОЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Са чу ва ти од за бо ра ва
Удру же ње пен зи о не ра Кња-УУжев ца би ло је до ма ћин УУтра ди ци о нал не смо тре УУ
кул тур но-умет нич ког ства ра ла-
штва клу бо ва, сек ци ја и ак ти ва 
же на пен зи о не ра За је чар ског и 
Бор ског окру га, на ко јој је сво-
је уме ће при ка за ло де вет еки па 
са укуп но 272 уче сни ка.

У кња же вач ком До му кул ту-
ре уче сни ке и го сте по здра ви-
ли су др Љу би ца Ни ко лић, за-
ме ни ца пред сед ни ка оп шти не 
Кња же вац, Ра до мир Вељ ко вић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра, и Ста љин ка – Бе ба Ми лић, 
пред сед ни ца Сек ци је же на и 
КУД „Сун ча на је сен”.

Так ми че ње се од ви ја ло у не-
ко ли ко ди сци пли на: хор ско пе-
ва ње или гру па пе ва ча, со ло пе-
ва ње и ду ет, ли те рар но ства ра-
ла штво, ре ци то ва ње, фол клор 
– на род не и ста ро град ске игре, 
а вре ме тра ја ња на сту па би ло је 
огра ни че но на по 15 ми ну та за 
сва ку еки пу.

Нај бо љи у хор ском и со ло пе-
ва њу би ли су до ма ћи ни – Удру же-
ње пен зи о не ра Кња жев ца, ко је је 
осво ји ло и дру го ме сто за ре ци-
та тор ство и тре ће за фол клор ни 
на ступ. Оп штин ска ор га ни за ци ја 
ин ва ли да ра да из Бо љев ца би ла 
је пр ва у ка те го ри ји гру па пе ва ча, 
а Удру же ње пен зи о не ра из Бо ра 
у со ло пе ва њу – ду ет. При зна ње 
је осво ји ла и Оп штин ска ор га-
ни за ци ја ин ва ли да ра да из овог 
гра да, ко ја је за у зе ла тре ће ме-
сто ме ђу гру па ма му шких пе ва ча. 
Удру же ње пен зи о не ра За је ча ра 
би ло је нај бо ље у ли те рар ном 

ства ра ла штву, Оп штин ска ор га-
ни за ци ја ин ва ли да ра да Кла до во 
у ре ци то ва њу и фол кло ру, а Удру-
же ње пен зи о не ра и ин ва ли да ра-
да из Не го ти на у ста ро град ским 
игра ма. Они су за у зе ли дру га ме-
ста у ли те рар ном ства ра ла штву и 
фол кло ру и тре ће у со ло пе ва њу.

Нај бо љи су на гра ђе ни ди пло-
ма ма, а све сек ци је ак ти ва и клу-

бо ва же на до би ле су за хвал ни це. 
На смо три је ре ви јал но уче ство-
ва ла и гру па пен зи о не ра из Ле-
сков ца, пред став ни ци Удру же ња 
пен зи о не ра из Рент ге но ве ули-
це из Ни ша, као и пен зи о не ри из 
бу гар ског гра да Бе ло град чик, са 
ко ји ма Кња же вац већ ду го има 
до бру са рад њу.

Пред сед ни ца Сек ци је же на 
кња же вач ког удру же ња и ко-
ор ди на ци о ног те ла смо тре, Ста-
љин ка – Бе ба Ми лић, ис та кла 
је да су сви уче сни ци оти шли 
за до вољ ни, јер је сва ка еки па 

ко ја се так ми чи ла по сти гла не-
ке ре зул та те.

– Ова смо тра кул тур но-умет-
нич ког ства ра ла штва је ве ли ки
до га ђај за пен зи о не ре Ти моч ке
кра ји не. За 14 го ди на, ко ли ко
тра је, ви ше од две хи ља де уче-
сни ка пен зи о не ра ста ло је пред
ми кро фон, пе ва ло, игра ло, ве се-
ли ло се и по ка за ло сво је уме ће,

же љу за леп шим и ин те ре сант-
ни јим жи во том и дру же њем.
И за Кња же вац је ова смо тра
ве ли ки до га ђај јер је, по ред ве-
ли ког бро ја го сти ју и из во ђа ча,
мно штво Кња жев ча на иза шло
да пра ти де фи ле кроз град, а
ишло се уз прат њу тру ба ча, хар-
мо ни ка ша, ор ке ста ра и гај да ша
– на ве ла је Бе ба Ми лић.

Кња же вац је по тре ћи пут био
до ма ћин смо тре, а по ре чи ма
Бор ке Ву лић, пред сед ни це Клу-
ба пен зи о не ра, она је ове го ди-
не има ла нај бо ље осми шљен

про грам до са да. Пр ви чо век
кња же вач ких пен зи о не ра, Ра до-
мир Вељ ко вић, под се тио је да се
ово так ми че ње од 2000. одр жа ва
сва ке го ди не у ок то бру ме се цу.

– Уче сни ци и пу бли ка ко ја
пра ти над ме та ња ве о ма су за до-
вољ ни оним што пен зи о не ри у
сво јим на сту пи ма при ка зу ју. То
го во ри да је ова ма ни фе ста ци ја
по сти гла свој циљ, а то је по ди за-
ње ква ли те та жи во та пен зи о нер-
ске по пу ла ци је, кроз по кре та ње
кул тур но-умет нич ких ак тив но-
сти у свим гра до ви ма Ти моч ке
кра ји не. Смо тра је упра во она
мо ти ва ци ја ко ја уче сни ке те ра да
се за њу при пре ма ју, уве жба ва ју
и ра де це ле го ди не из ме ђу два
так ми че ња, а по себ ну вред ност
су сре та пред ста вља ду же ње, ши-
ре ње при ја тељ ста ва и ства ра ње
но вих по знан ста ва. Смо тра, на
ко јој се углав ном не гу је ства ра-
ла штво жи те ља Ти моч ке кра ји не,
мно го је учи ни ла на не го ва њу
и очу ва њу тра ди ци је и кул ту ре
овог кра ја. Наш за да так упра во
и је сте да са чу ва мо од за бо ра ва
и ожи ви мо „ду дук и гај де”, „ру-
мен ку и ста ру влај ну”, ка фан ски
шти мунг и ста ро град ске пе сме, а
по себ но из вор ни го вор овог кра-
ја, ко ји се све ма ње чу је – ис та као
је Ра до мир Вељ ко вић.

По сто ји ини ци ја ти ва да се
смо тра про ши ри, те да у њој
уче ству ју и пен зи о не ри из Ја-
бла нич ког и Ни шког окру га. До
та да, до ма ћин на ред не, пет на е-
сте смо тре на род ног ства ра ла-
штва би ће Не го тин.

Дра гић Ђор ђе вић
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пензионерски кутак

БЛА ЦЕ

„Оку пи ра ли” 
Жуп ску бер бу

Пен зи о не ри, чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је Бла це, го-
то во да су не дав но „оку пи ра ли” Алек сан дро вац и тра ди ци о-
нал ну Жуп ску бер бу.

– Ми већ го ди на ма по се ћу је мо ову ма ни фе ста ци ју. Овог пу-
та то је би ло не што по себ но због ве ли ког бро ја при сут них –

са оду ше вље њем
је ре као Де си мир
Ђор ђе вић, пр ви
чо век пен зи о не ра
ове то плич ке оп-
шти не.

За та кву тврд њу
по сто ји раз лог, јер
ни кад ни је вла да-
ло ве ће ин те ре со-
ва ње за од ла зак
на Жуп ску бер бу.

– Ус пе ли смо да
ор га ни зу је мо чак че ти ри ауто бу са. Ме ста ни је би ло за све, па
су мно ги кре ну ли соп стве ним ауто мо би ли ма и та ко по се ти ли
Алек сан дро вац у пра знич не да не. Би ли смо нај број ни ја дру-
жи на пен зи о не ра на Жуп ској бер би – за кљу чу је Ђор ђе вић.

Ово је Бла ча ни ма био сед ми ово го ди шњи из лет, а до кра ја
го ди не пла ни ра ју још два. Ж. Д.

БРУС

По моћ нај ста ри ји ма
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Брус по во дом 1. ок то бра,

Да на ста рих, ор га ни зо ва ло је, за ме сне ор га ни за ци је Брус 1 и
Брус 2, при јем за пен зи о не ре ко ји то ком 2013. пу не 80 и 90 го-
ди на жи во та, као и за оне ко ји обе ле жа ва ју 50 го ди на бра ка.

Сви ко ји сла ве не ки ју би леј при ми ли су и нов ча не на гра де –
пен зи о не ри ко ји пу не 80 го ди на 1.500 ди на ра, ко ли ко су до би ли

и они ко ји сла ве 50 го ди на бра ка, док су они ко ји ма је у 2013. де-
ве де се ти ро ђен дан до би ли по 2.000 ди на ра. „Злат ну свад бу” су
ове го ди не обе ле жи ла два брач на па ра – Ри лак и Да ни ло вић.

Сви они су за хва ли ли пред сед ни ци Удру же ња, На ди Бла-
жић, и се кре та ру, Ра до шу Ми љој ко ви ћу, ко ји се, ка ко ка жу,
до ма ћин ски по на ша ју и ми сле на сво је чла но ве.

За све оста ле пен зи о не ре чла но ве Удру же ња пен зи о не ра
оп шти не Брус, ко ји ове го ди не пу не 80 и 90 го ди на жи во та
или сла ве 50 го ди на бра ка при год не све ча но сти и уру че ње
на гра да ор га ни зо ва ће њи хо ви ме сни од бо ри. Т. М.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Про сла ви ли ро ђен дан
Све ча ном сед ни цом Скуп шти не и по зо ри шном пред ста-

вом, Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па-
лан ке про сла ви ла је 66 го ди на по сто ја ња и ра да. Сло бо дан Б.
Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, ис та као је да се

ра ди о вред ном ју би ле ју јер је ова ор га ни за ци ја јед на од пр-
вих ко је су осно ва не у та да шњој На род ној Ре пу бли ци Ср би ји.

– Го ди не 1947. у Сме де рев ској Па лан ци се осни ва пр ва по-
дру жни ца пен зи о ни са них рад ни ка и др жав них слу жбе ни ка под
окри љем син ди ка та. Ко ор ди на тор за рад по дру жни це ис пред
син ди ка та био је Ми ха и ло – Ми ка Мак си мо вић, а пр ви пред сед-
ник Ђу ро Та то ми ро вић. Ор га ни за ци ја се го ди на ма раз ви ја ла и са-
да има ви ше од 3.000 чла но ва, за ко је ре дов но на ба вља мо огрев и
на мир ни це, во ди мо их на из ле те, ор га ни зу је мо дру же ња, ме ре ње
при ти ска и ше ће ра у кр ви, по ма же мо бо ле сним и со ци јал но у гро-
же ни м пен зи о не ри ма... – ре као је Сло бо дан Б. Пан тић.

По во дом ју би ле ја, чла но ви ма ор га ни за ци је пен зи о не ра,
ло кал ној са мо у пра ви и са рад ни ци ма до де ље на су при зна ња.
Про сла ва је за вр ше на у са ли Град ског по зо ри шта, где је из ве-
де на пред ста ва „Пе че чи ча ра ки ју” у ко јој су на сту пи ли пен зи о-
не ри, игра чи, пе ва чи, сви ра чи и пе сни ци, а по том је за чла но ве
и њи хо ве го сте ор га ни зо ва на и дру гар ска за ба ва. Сл. К.

ЗА ЈЕ ЧАР

КУД „Пен зи о нер” 
го сто вао у Бу гар ској

Пе де сет чла но ва КУД „Пен зи о нер” из За је ча ра бо ра ви ло је
два да на у Пер ни ку (Бу гар ска) и уче ство ва ло на IV Су сре ти ма
ин ва ли да Бу гар ске. На овим су сре ти ма уче ство ва ло је ви ше
од 300 ин ва лид ских пен зи о не ра из пет на е стак бу гар ских гра-
до ва и, као го сти, пен зи о не ри из За је ча ра и Ку ма но ва.

КУД „Пен зи о нер” у Пер ни ку пред ста вља ли су со ли сти Ве ра Ди-
ми три је вић, Де сан ка Стан ко вић, Ди та Пе тров и Љу бин ко То до ро-
вић, ме шо ви та фол клор на гру па са ко ло во ђом Ра де том Пр ву ло-
ви ћем и на род ни ор ке стар под вођ ством Де ја на Ран ђе ло ви ћа.

– У овој ју би лар ној го ди ни на шег КУД-а – 25 го ди на од осни-
ва ња, обе ле жа ва мо и ју би леј са рад ње за је чар ских и бу гар ских
пен зи о не ра – пу не две де це ни је. На ово го ди шњи Ре ги о нал ни
фе сти вал ама те ра тре ћег до ба, ко ји ће се одр жа ти кра јем ок-
то бра у на шем гра ду, пла ни ра мо да по зо ве мо по је дан КУД из
Бу гар ске и Ру му ни је – ка же Ра де Пр ву ло вић, члан Управ ног
од бо ра КУД „Пен зи о нер” из За је ча ра. М. С.
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БЕ О ГРАД

Пен зи о не ри ЈКП-БВК
на Олим пи ја ди

За хва љу ју ћи спон зор ству Основ не ор га ни за ци је Са мо стал-
ног син ди ка та Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Бе о град ски во-
до вод и ка на ли за ци ја, три еки пе (18 чла но ва) Удру же ња пен-

зи о ни са них рад ни ка ЈКП-БВК уче ство ва ле су на VI Олим пи ја ди
спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба у Вр њач кој Ба њи, а син-
ди кат је омо гу ћио и њи хов бо ра вак у од ма ра ли шту „Вра чар”.

На нај ма сов ни јем так ми че њу пен зи о не ра из це ле Ср би је, еки-
пе ЈКП-БВК по сти гле су ре ла тив но до бре ре зул та те и то без ве ћих
и озбиљ ни јих при пре ма. Пр ва еки па Во до во да пла си ра ла се на
пе то ме сто у ко шар ци – сло бод но ба ца ње (З. На стић, В. Ми ло ше-
вић и Д. Ив шић) и 66. у пи ка ду. Дру га еки па Во до во да за у зе ла је
46. ме сто у фуд ба лу (пе на ли) и 67. у шта фе ти бр зог хо да ња, док је
тре ћа еки па Во до во да у ша ху ушла ме ђу 36 еки па (дру ги круг).

Бо ра вак и сме штај у од ма ра ли шту „Вра чар” био је из у зет но
при ја тан на оп ште за до вољ ство пен зи о не ра-так ми ча ра. М. К.

ЧА ЈЕ ТИ НА

Па но рам ско раз гле да ње
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ча је ти на ор га ни зу је број не 

ак тив но сти за сво је чла но ве у на ме ри да им жи вот учи ни без-
бри жни јим и да што лак ше пре ва зи ђу не ма шти ну и про бле ме 
ста ро сти и сла бо сти. Нај ста ри јим Ча је тин ци ма се обез бе ђу ју 
на мир ни це по при сту пач ним це на ма и по вољ ним усло ви ма, 
за тим што бо ља здрав стве на за шти та и ре ха би ли та ци ја у ба-
ња ма, али се не за бо ра вља ју ни дру же ња и ре лак са ци ја.

При ли ка за јед но та кво дру же ње био је бес пла тан из лет на 
Тор ник где су пен зи о не ри мо гли да ужи ва ју у ле по та ма Зла-
ти бо ра, али и у па но рам ској во жњи жи ча ром. По сле то га је 
дру же ње на ста вље но у Ча је ти ни, уз за јед нич ки све ча ни ру-
чак. То је би ла при ли ка да Ца не Пан то вић, пред сед ник Удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не Ча је ти на, уру чи за хвал ни це за 
успе шну ви ше го ди шњу са рад њу пред став ни ци ма не ко ли ко 
удру же ња и ин сти ту ци ја. М. П.

ВИН ЧА

Но ви на ри ве те ра ни 
по се ти ли на ла зи ште

Но ви на ри ве те ра ни УНС по се ти ли су не дав но пра и сто риј-
ско на ла зи ште у Вин чи, где су има ли при ли ку да ви де број не
екс по на те ста рих ци ви ли за ци ја, ко ји су хи ља да ма го ди на по-
чи ва ли у ду бо ким сло је ви ма при о бал ног ду нав ског му ља. Са-

зна ли су да се ста рост тог на ла зи шта про це њу је на око 7.000
го ди на, што га сме шта у сам врх на пред них ста рих ци ви ли-
за ци ја. Но ви на ри ве те ра ни су би ли ве о ма за до вољ ни овим
из ле том, јер су та ко ре ћи тик на пе ри фе ри ји Бе о гра да за ко ра-
чи ли у пра и сто ри ју. П. В. К. и Ж. Т.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Обе ле жен дан 
удру же ња

Дан удру же ња пен зи о не ра Кур шу мли је, 9. ок то бар, обе ле-
жен је и овог пу та при год ним про гра мом. Све ча но сти ко ја се 
одр жа ва по пе ти пут при су ство ва ли су пред сед ни ци ме сних 
од бо ра и за јед ни ца са се о ског и град ског под руч ја, као и го-
сти из Кру шев ца и дру гих оп шти на у То плич ком окру гу.

– Об но ви ли смо тра ди ци ју јер се и пре 16 го ди на обе ле жа вао 
овај дан. Иза бра ли смо тај да тум јер је 9. ок то бра 1997. до шло до 
ује ди ње ња на ше и ор га ни за ци је пен зи о не ра ин ва ли да ра да – ре-
као је Ми ло је Ве се ли но вић, члан Из вр шног од бо ра Удру же ња.

Сре ди ном ок то бра за чла но ве Удру же ња пен зи о не ра ор га-
ни зо ван је из лет до Про лом ба ње и Ђа во ље ва ро ши. Ж. Д.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Де мо граф ска сли ка ју го сло вен ског 
дру штва изглeдала је позитивнo. Од 
12.020.323 ста нов ни ка 1921. го ди не по-
ра сла је на 13.982.000 де це ни ју ка сни је, да 
би 1939. го ди не прог но зе ста ти сти ча ра 
прет по ста вља ле ци фру од 15.596.000 
жи те ља. Го ди шње се ра ђа ло око 200.00 
де це, а по зи ти ван де мо граф ски сал до 
здрав стве ни рад ни ци су про це њи ва ли 
пре ко по да тка да се из ме ђу 1921. и 1928. 
на хи ља ду ста нов ни ка ро ђа ло 35, а уми-
ра ло 20 осо ба. Ви сок при ра штај имао је 
на лич је у ве ли кој смрт но сти де це. Са мо 
у то ку 1933. го ди не 46,48% свих смрт них 
слу ча је ва у зе мљи би ло је ме ђу де цом до 
10 го ди на жи во та. По сте пе но се ула зи ло 
у пе ри од опа да ња на та ли те та по што 

је 36% љу ди би ло у би о ло шкој сна зи, а
46,4% по пу ла ци је стаг ни ра ло је или би ло
не плод но. По сред ни по ка за тељ тих кре-
та ња био је по раст са ма ца чи ји се број 
про це њи вао на 5,2% свих до ма ћин ста ва.
Срп ско ста нов ни штво се та да на ла зи-
ло у фа зи би о ло шке мла до сти. Про сеч на
ста рост му шка ра ца у Ср би ји из но си ла је
27,53 а же на 25,37 го ди на. За јед нич ко свим
ста нов ни ци ма Ју го сла ви је био је кра так 
жи вот, јер је про се чан жи вот ни век из но-
сио 50,89 го ди на. По сто ја ла су ва ри ра ња
на про стор ном пла ну ко ја су по ка зи ва ла
да су Сло вен ци жи ве ли 12 го ди на ду же од
ста нов ни ка Бо сне.

(Ју го сло вен ско дру штво из ме ђу два

свет ска ра та, Љу бо мир Пе тро вић)

Стал но се сви на не што жа ли мо и не ког ку ди-
мо, па ја ре ших да на пи шем и о јед ном при ме ру
ко ји је за сва ку по хва лу. Ево о че му се ра ди: у се-
лу Сми лов цу, оп шти на Ра жањ, ме сна ам бу лан та
ра ди од ре ђе ним да ни ма у не де љи, и то од 7 до
14 ча со ва. Наш док тор Но ви ца Са вић тач но у се-
дам са ти већ при ма пр вог па ци јен та и не пре ста-
је док све не пре гле да, не до кра ја рад ног вре ме-
на, до 14 са ти, већ док има па ци је на та. У ра ду му
по ма же ме ди цин ска се стра Се би на Сто ја но вић,
ко ја за јед но са њим ра ди без пре ки да. Не ма па-
у зе, не ма ка фе ни са ња, а не ма ни вра ћа ња па ци-
је на та, ни ре до ва и гу жви. Сви ко ји до ђу ују тру
по ре ду бу ду пре гле да ни и из ла зе за до вољ ни из
ор ди на ци је. Ни ко не ула зи пре ко ре да, а не мо ра
ни да се до ђе ра но да се за у зме ред или но ћу, као
што је слу чај у не ким ме сти ма. Љу ди до ла зе и ка-
сни је, кад ко за вр ши по сао. Не ко до ђе и у 13 са ти,
кад стиг не, и мо же да бу де си гу ран да ће тог да на
би ти пре гле дан, а не вра ћен ку ћи да до ђе сле де-
ћег да на у рад но вре ме ам бу лан те.

У то сам се и сам уве рио ви ше пу та и за то сам и
же лео да на пи шем ово пи смо, да иза ђе у на шем
ли сту, ко ји сви у се лу чи та мо, да се ви ди да ни смо
са мо да не што ку ди мо, већ да кад има шта да се
хва ли, и по хва ли мо.

С по што ва њем,
Ра дан Ра ди во је вић,

се ло Сми ло вац

При мер за по хва лу

Фа за би о ло шке мла до сти

Пре ма ко нач ним ре зул та-
ти ма по пи са из 2011. го ди не,
ко је је об ја вио Ре пу блич ки
за вод за ста ти сти ку у пу-
бли ка ци ји „Ста рост и пол”,
у Ср би ји има 7.186.862 ста-
нов ни ка. Тај број се знат но
сма њио (за 4,15%) у од но су
на 2002. го ди ну, ка да је био
7.499.001 ста нов ник. По ве ћа-
ла се и про сеч на ста рост за
два од сто (са да из но си 42,2
го ди не). Про сеч на ста рост

му шка ра ца 2011. го ди не из но си
40,9 го ди на, а же на 43,5 го ди на.
Удео ли ца ста ри јих од 65 и ви ше
го ди на у укуп ном ста нов ни штву
Ре пу бли ке Ср би је из но си 17,4
по сто, а удео мла ђих од 15 го ди-
на је 14,3 од сто, што ука зу је на
по од ма клу фа зу де мо граф ског
ста ре ња. Нај не по вољ ни ја си ту а-
ци ја је у ре ги о ну ју жне и ис точ не
Ср би је, где је ско ро сва ко пе то
ли це ста ри је од 64 го ди не.

Ј. О.

По од ма кла фа за де мо граф ског ста ре ња

ДрДрр ННННоо о овивииви ц ц ц цааа СаСаСааСС в в в виићићић



25ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2013.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
М. Мар ти но вић, Љиг: По сле оства ри ва ња пра ва на пен зи-

ју, 2005. го ди не, ре ги стро вао сам аген ци ју за кон сул тант-??ске услу ге (2006. го ди не). Сва ког ме се ца сам упла ћи вао до-

при нос за ПИО, на нај ни жу осно ви цу. Ка ко сам суд ски ве штак,

за ме не је и суд упла ћи вао до при но се. Под нео сам зах тев за

по нов но од ре ђи ва ње пен зи је 2008. го ди не у скла ду са чл. 121

За ко на о ПИО и та да сам мо рао трај но да од ја вим де лат ност.

До био сам ре ше ње по ко јем ми је пен зи ја ма ња за око 700 ди-

на ра, па сам и да ље до би јао сво ју ста ру пен зи ју као по вољ ни-

ју. Да ли од ред ба чл. 121 тре ба да се до ве де у ве зу са чл. 82а у

ко ме су про пи са ни из у зе ци по ко ји ма се пред у зет ни ку мо же

по но во од ре ди ти пен зи ја без пре стан ка оси гу ра ња? Да ли би

ми по нов но од ре ђе на пен зи ја би ла ве ћа?

Од го вор: Ва ма је при зна то
пра во на ста ро сну пен зи ју 2005.
го ди не по сле че га сте ис ко ри-
сти ли пра во да као ста ро сни пен-
зи о нер по но во сту пи те у оси гу-
ра ње као са мо стал ни об ве зник
до при но са. Ка да сте 2008. го ди не
тра жи ли да Вам се од ре ди нов
из нос пен зи је, био је услов да
мо ра те да пре ки не те оси гу ра-
ње ра ди по нов ног од ре ђи ва ња
пен зи је, ко ји је за Вас био и не-
по вољ ни ји. Са да сте очи глед но
по но во оси гу ра ник и има те сво-
ју рад њу, али члан 82а се од но си

са мо на по чет но оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју, а не и
на по нов но пен зи о ни са ње по чл.
121 За ко на о ПИО ко јим је де ци-
ди ра но на ве де но да пен зи о нер
ко ји по но во сту пи у оси гу ра ње
има пра во на по нов но пен зи о-
ни са ње по пре стан ку за по сле ња,
од но сно оба вља ња са мо стал не
де лат но сти. Да ли ће Вам овог
пу та пен зи ја би ти по вољ ни ја или
не, ни је мо гу ће од го во ри ти без
об ра чу на ва ња но вог из но са пен-
зи је, али то са мо по сле пре стан ка
оси гу ра ња и под не тог зах те ва.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

?
Г. Мар ја но вић, Ари ље: У тре нут ку ка да ми је су пруг пре ми-

нуо има ла сам 46 го ди на. Ро ђе на сам 30. 4. 1963. го ди не.

Су пруг је пре ми нуо у ав гу сту 2009. го ди не. Ин те ре су је ме

ка да оства ру јем пра во на ње го ву пен зи ју.

Пре пре ра чу на пен зи је оба ве зан 

пре ста нак оси гу ра њаОд ре ђи ва ње ко нач ног из но са пен зи је

?
Љ. Дра шко вић, Мла де но вац: Пен зи о ни сан сам као ин ва-

лид ра да I ка те го ри је 1995. го ди не, са 78,62%. Имам ви ше 

од 65 го ди на жи во та (ро ђен сам 1940. го ди не), што зна чи 

да сам ис пу нио за кон ски услов за ста ро сну пен зи ју. Ка ко пен-

зи ју при мам по при вре ме ном ре ше њу, а ис пу нио сам услов за 

ста ро сну пен зи ју, да ли имам пра во на по ве ћа ње про цен та мо-

је пен зи је и ис пла ту раз ли ке.

Од го вор: Ка да сте 1995. го ди-
не оти шли у ин ва лид ску пен зи ју, 
све до 1. ју ла те го ди не пен зи ја 
се ускла ђи ва ла и од ре ђи ва ла 
пре ма Уред би Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је ко ја се при ме њи ва ла 
за вре ме санк ци ја пре ма на шој 
зе мљи. По пре стан ку при ме не 
ове уред бе, од 1. 7. 1995. го ди-
не, пен зи је су би ле ускла ђе не 
по ве ћа њем 8,9% ко је је за циљ 
има ло ис кљу чи во да ни во пен-
зи ја до ве де у за ко ном про пи са ну 
ви си ну, те је да ље ускла ђи ва ње 
ану ли ра ло ума ње ње с по чет ка 
1995. го ди не где се у стар ту од-
ре ђи ва ла пен зи ја са 78,62%. Ка-
ко сте Ви оти шли у пен зи ју 19. 
10. 1995. го ди не, то је већ би ло 
вре ме ка да је пре ста ло ва же ње 
на ве де не уред бе и пен зи је су се 

ускла ђи ва ле по За ко ну о ПИО, а 
не по Уред би Вла де. Што се ти че 
од ре ђи ва ња ста ро сне пен зи је 
са на вр ше њем го ди на жи во та, 
то ни је мо гу ће бу ду ћи да сте Ви 
оства ри ли пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју, јер је код Вас та да на сту-
пио оси гу ран слу чај гу бит ка рад-
не спо соб но сти, па са мим тим 
као ло гич на по сле ди ца при зна то 
је пра во на ин ва лид ску пен зи ју. 
На сту па ње ста ро сти је ире ле-
вант но за при зна ва ње пра ва јер 
је пре то га на сту пи ла I ка те го ри ја 
ин ва лид но сти. Је ди но што са да 
мо же те да до би је те је сте од ре ђи-
ва ње ко нач ног из но са пен зи је, 
с об зи ром на то да Вам је још на 
сна зи при вре ме но ре ше ње, под 
усло вом да су от кло ње ни узро ци 
при вре ме но сти.

Од го вор: У Ва шем слу ча ју је 
нај ва жни је да сте у тре нут ку смр ти 
су пру га има ли ви ше од 45 го ди на 
жи во та та ко да трај но за др жа ва-
те пра во да Вам се при зна пра во 
на по ро дич ну пен зи ју ка да на вр-
ши те про пи са не го ди не жи во та. 
Ове, 2013. го ди не то још не ће би-
ти мо гу ће јер За кон о ПИО про-
пи су је да ове го ди не удо ва мо же 
да оства ри пра во ако на вр ши 51 
го ди ну жи во та. Ка ко сте Ви ове го-

ди не на пу ни ли 50 го ди на жи во та, 
пра во ће те мо ћи да оства ри те тек 
на ред не го ди не, ка да на вр ши те 
51 го ди ну и 6 ме се ци жи во та, или 
тач ни је 30. 10. 2014. г. Зах тев се 
пре да је над ле жној фи ли ја ли ПИО 
пре ма ме сту пре би ва ли шта, а уз 
зах тев тре ба да под не се те рад ну 
до ку мен та ци ју Ва шег су пру га, ако 
он већ ни је био пен зи о нер, и из-
во де из ма тич них књи га умр лих и 
вен ча них.

Рад по сле 65. го ди не жи во та

?
С. М., Аран ђе ло вац: Сре ди ном де цем бра пу ним 65 го ди на 

жи во та. Ра дим 43 го ди не и још сам у рад ном од но су. За ни-

ма ме да ли мо рам да идем у пен зи ју ка да на пу ним 65 го-

ди на или мо гу да оста нем да ра дим. Имам раз ло га за што бих 

ра ди ла још не ко ли ко ме се ци ако не мо рам по за ко ну да пре-

ки нем рад ни од нос, или то за ви си од фир ме у ко јој ра дим.

Од го вор: Стрикт ном при-
ме ном чл. 175 За ко на о ра ду, 
је дан од раз ло га рас ки да рад-
ног од но са по си ли за ко на је 
65 го ди на ста ро сти оси гу ра ни-
ка ко ји има нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња. То прак тич но 
зна чи да оног да на ка да бу де те 
на вр ши ли 65 го ди на жи во та по-

сло да вац мо же да Вам рас ки не 
рад ни од нос. Ме ђу тим, по сло-
да вац мо же, у до го во ру са Ва ма, 
и да Вам про ду жи рад ни од нос 
ако за то по сто ји ин те рес, од но-
сно ако су по тре бе по сла та кве 
да се Ва ма про ду жи ста тус оси-
гу ра ни ка и по сле на вр ше них 65 
го ди на.

?
Г. Та дић, Звор ник: Оти шао сам у пре вре ме ну пен зи ју 1996.

го ди не са 35 го ди на рад ног ста жа. Од 2004. до 2008. го ди-

не био сам вла сник пред у зе ћа где су пла ћа ни до при но си

за ПИО. Ка да упла тим и по след њу го ди ну, јер са да имам мо-

гућ но сти за то, имао бих ви ше од 40 го ди на ста жа. Да ли имам

пра во да ми се по том осно ву уве ћа са да шња пен зи ја?

На сна зи по вољ ни је ре ше ње

Од го вор: Ви сва ка ко има те
пра во да Вам се као ко ри сни ку
пре вре ме не ста ро сне пен зи је
по про пи си ма ко ји су би ли на
сна зи до 1. 1. 1997. го ди не, на
осно ву оба вља ња са мо стал не
де лат но сти од 2004. до 2008. го-
ди не, пре ра чу на Ва ша за те че на
пен зи ја сход но чл. 257 За ко на
о ПИО. То сва ка ко ура ди те тек
ка да из ми ри те све до при но се
пре ма По ре ској упра ви и о то ме

до би је те од го ва ра ју ће уве ре ње.
По ло ги ци ства ри, а пре ма до-
са да шњем ис ку ству, нов из нос
пре ра чу на те пен зи је сва ка ко
би тре ба ло да бу де ве ћи од пен-
зи је ко ју са да ко ри сти те. У сва-
ком слу ча ју, ако би се слу чај но
де си ло да је пре ра чу на та пен-
зи ја не по вољ ни ја, што је ма ло
ве ро ват но, оста је Вам на сна зи
ре ше ње по ко ме са да при ма те
пен зи ју, као по вољ ни је.
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СКАНДИНАВКА

Афо ри зми 
за ак тив но ста ре ње

У ста ро сти тра жи те раз лог за раз го вор, не раз лог 

за ћу та ње.

Рад у ста ро сти не ће вас под мла ди ти, али ће те уз ње га 
спо ри је ста ри ти.

У ста ро сти ми сли те на дру ге, јер ће та да дру ги 

има ти раз ло га да ми сле на вас.

У ста ро сти гу би те сна гу те ла, али не гу би те сна гу ду-
ха.

Дра ги пен зи о не ри, смех је елик сир мла до сти.

У ста ро сти се окру жи те љу ди ма, а не зи до ви ма.
Не мр зи те мла дост или ста рост, већ во ли те жи вот.

Го ди не са ви ја ју ле ђа, али не мо ра ју ду шу.
Мир ко Јо ва но вић

Ле ко ви те ми сли
Ла ко је рад ни ку да пред ви ди ка кво ће би ти вре ме. 

Ње му увек се ва ју ле ђа.
Сна га ду ха че сто тр пи од сна га то ра те ла.

Ни је баш све ску по. Јеф ти не су илу зи је.
Ту ђе не ће мо, а сво је има мо све ма ње.

Кре дит је као фуд бал. И кад је нај не по вољ ни ји без ње-
га не мо же мо.

По штен је у гра ни ца ма мо гућ но сти. На жа лост, мо-

гућ но сти су му ма ле.

Кри за код нас баш до бро сто ји. Ни ка ко да јој ви ди мо 
ле ђа!

Пи ше са мо но ћу. Да не про бу ди сво ју са вест.

Да жби не су као те рет ни воз. Ни кад кра ја!
На вр те шци жи во та нај пре стра да ју жив ци.

Ду шан Стар че вић

Мат у два по те за

Ша хов ски про блем

Ре ше ње про бле ма 
у сле де ћем бро ју.

Пре драг Ни ко лић

„Ша хов ски гла сник”,
1932.
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(Х)умор не ми сли
За те за ње ка и ша је стил ска фи гу ра ко ја је пре шла у сва ко днев ну

упо тре бу.

Про све та ри ми сле да па ра не ма са мо за њих. Исто ми сле и

ле ка ри, на уч ни ци, умет ни ци... Од др ве ћа не ви де шу му!

Бо ље је што ће нам по ску пље ња сти ћи у та ла су не го јед но по
јед но. Јед на збир на му ка ма ња је од сто по је ди нач них.

По не кад је бо ље би ти си ро ма шан – сма њи ће се са мо ве ли-

ке пла те.

На Сај му књи га ку пио сам јед ну књи гу, ко ју ћу и да про чи там.
Ду га је зи ма!

Сви ма је чи ста са вест, а ру ке са мо не ки ма. Ра ди се ру ка ма,

а ко ра ди, тај и гре ши.

Кад чи там у но ви на ма ко ли ко љу ди ва ра, кра де и дру га зла чи-
ни, лен шти не су ми све ми ли је.

И ја бих дао ди нар др жа ви, али не мо же да при ми та ко ма-

лу по моћ. Ску пља је при зна ни ца.

Ви то мир Те о фи ло вић

Мо лим за реч
Ни је све та ко цр но. Еко но ми ја нам је пре те жно си ва.

Над ле жни ка жу да је успе шно стар то ва ла греј на се зо на. Је-

ди но има про бле ма с гре ја њем.

Пен зи о не ри би ра до сте за ли ка иш, али от куд им па ре да ку пе
ка иш.

На шли су ми во ду у ко ле ну. Ни сам ја те сре ће да ми от кри ју

шпри цер.

За вр шио фа кул тет, па би ро, би ро, би ро и остао му Би ро (из би-
о гра фи је срп ског сту ден та).

Не мам па ра за зим ни цу, али су ме уте ши ли да нам пред сто-

ји бла га зи ма.

Ми смо ма ла зе мља. Са мо су нам про бле ми ве ли ки.

Жи ви мо као сав нор ма лан свет. Са мо нам је си ту а ци ја не-

нор мал на.

На уч ни ци твр де да брач на сре ћа за ви си од ге не ти ке. Из гле да
да нео же ње ни има ју нај бо ље ге не.

Де јан Па та ко вић

Да ли сте зна ли ...

– да На род на би бли о те-

ка Ср би је има бо га ту збир-

ку ми ни ја тур них књи га ко ја 

са др жи око 230 при ме ра ка? 

Нај ма ња у збир ци и јед на од 

нај ма њих у све ту је „Олим-

– да је нај ве ћа 

књи га на све ту из-

ло же на на Ме ђу на-

род ном сај му књи га 

у Ха ва ни 2010. го ди-

не? Књи га је ду гач ка 

3,2, ши ро ка два ме тра и те шка око 250 ки ло гра ма, а на 160 

илу стро ва них стра ни ца са бра не су ми сли и афо ри зми две 

хи ља де зна ме ни тих лич но сти.

– да се, без об зи ра на до бру по се ће ност Сај ма књи га, у Ср-

би ји ма ло чи та? Са мо 10-15 од сто ста нов ни ка про чи та јед ну 

до три књи ге го ди шње, а јед ну књи гу ме сеч но тек 1,5 про це-

на та. Се дам од сто гра ђа на Ср би је не ма ни јед ну књи гу у ку ћи, 

а са мо 10 од сто ку пи бар јед ну књи гу сва ког ме се ца.

 пиј ска за кле тва”, из да та у Не мач кој 1970. го ди не, по во дом 

Олим пи ја де у Мин хе ну и про сла ве сто го ди шњи це пр ве ци-

т лин дрич не штам па не ма ши не. Ди мен зи је књи ге су пет са пет 

ми ли ме та ра и мо же се чи та ти са мо уз по моћ лу пе.

– да је про шло го-
ди шњи Са јам књи га 
био нај по се ће ни-

 ји до са да? У 2012. 

 – да ја пан ски струч ња ци твр де да су од штам па ли нај ма њу 

– да је „Ко декс Ле стер” – 

књи гу на све ту са стра ни ца ма ве ли чи не 0,75 мм, ко је не мо гу 

бе ле жни ца Ле о нар да да Вин-

да се чи та ју го лим оком? Ми крок њи га на 22 стра не, „Ши ки но 

чи ја, нај ску пља књи га ика да 

Ку са ба на”, са др жи име на и мо но хром не илу стра ци је ја пан-
ског цве ћа.

про да та у све ту? Овај ру ко-
пис у ко ме је на 72 стра ни це 
ве ли ки ми сли лац сво јом ру-

ком ис пи сао раз ми шља ња и те о ри је о све ту, ку пио је на аук-
ци ји 1994. го ди не Бил Гејтс за 30,8 ми ли о на до ла ра.

бе о град ски Са јам 
књи га за бе ле жио 

јје 150.798 по се ти ла ца, а био је и нај бо ље ме диј ски про пра-
ћен – на осно ву по да та ка ор га ни за то ра, овај са јам је пра ти ло 
1.275 акре ди то ва них но ви на ра из Ср би је и још 14 зе ма ља.
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